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Din ndinderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

; 

il Korsikadan iade olun~ 
ltalyanlar 

Litoma 4 (A.A) - Konikadan memle
ketlerine iade olunan 500 ltalyan dün Citta 
Di "Traponi vapurile buraya l'elmitlerdir. 

1 
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Genç Türkiyenin nüfuzu artıyor 
Liyakatli şefler Türkiyeyi Avrupa ltalyan -Alman ordularının 

siyasetinde müessir, sözü kB1Dbine . faaliyetleri 
dinlenir bir kudret yaptılar 

LondraS(lJ.R)-PreaAao- 1 Kral 7 ~a . ., 

;,,~A~~~ .,li.. ı- ·~Ş: 
d~llf Türlciy, CiııJ.nyeti,ai ~ 

idare eden liya/uılli ,_.#l#r,_ wlıi- Tara6 ~ada yerl~ 
,.~:eT~=~ niyetinde bahınayor 

yük bir lıadrel manmran uer. --+--
melıtedirler. Filhalıiluı Türlci • llmali AmaY11111dda 
~iter 1W.,,...atr°'6rııtJlir iılare ı ....... devamda '8111 
Qltınila terakki 'yolanıld yüriiyor. I htanbul, 4 (Hususi) - Kral Zogo 
Coğrafi uaziyeti itibariyle, dii.. kraliçe ile beraber Perapalas otelinde 

l .:!: ..._ •ı.. -~ HitLer Alman büyük e1"kanıharbiye Teisı ile bir arada 
riİd ü;u Ve RrnlOl!tİ İtioarİyle bu istirahat etmekte ve hiç bir ziyaretçi 

yolda emin hatoeıer atmlfhr.,. Göring Sanremoya gitti kabul etmemektedir. Kral Zosomm 
atmaktadır. Tarabyada Zafirinin yalısmda oturmall 

Türlıiye, lmJretli orduıma ue D.!·bbentrop da ftaJyada bulunuyor ihtimali de ileri sürülüyor. 
,ok çal'f'rlaaına giioeniyor. Tir - .,, • İstanbul, 4 (Hususi) _ LondradaD 
kiye, iktısaJiyatım H sirai maJ. gelen haberlerde, Arnavutluğun şjma-
delerini lııymetlendiraelt doyu· Paris, 4 (Ö.R) - İtalyan generalleri- !aşıldığına göre Alman başkumandanlı- llnde hMl mukavemetin devam ettill 
raca maddelerini ilrr"' bakımın. nin Berlini, Alman generallerinin Lib- ğının Libyaya vukubulan seyahati İtal- çetelerin dağlık araziden istifade ede
dan döviz getirir malalar haline 1 yayı z.iyaretleri çok manidar bir şekil yan - Alman ordularının müşterek rek İtalyanlann mUnakalelerini kesme-
getiriyor. Türk sanaviini, diğa 1 almıştır. ' (Kombine) hareketlerini hazırlamak ğe uğraştıklan bildirilmektedir. 

- SONU 3 ONCO SAYFADA - . Alman matbuatının neşriyatından an- ' - SONU 4 UNCU SAYFADA - =:-----
Rus Hariciye Belgrad 

---'1:r·--- Komiseri istifa etti General Veygand 
-~ 

Tayyare De Bttkrete 
llittl •• karplancb 
btanbul, 4 (Hususi) - General Vey., 

......... devletlerini 
ka$kalancbrmaktan 
çelrlnlyor .. 

---tr-
ŞEVKET Bil.CiN 

Başvekil Molotof ayni zamanda Hari~iye komi
seri oldu. Litvinof Londra elçisi olacakmış 

Romanya hariciye nazın bay Ca
fenko, Berlin-Londra-Paris-Roma Paria 4 (lJ.R) - Yükaek Sov
ziyaretlerinden dönüşünde Belgrada yet divanı Sovyet hariciye komi • 
uğramıştır. Daha önce Yugoslavya aerİ Litvinolan, kendi arzııaı üze. 
hariciye nazırı Markoviçin Berlinle rine ınılnıbalan istilaaını kabul 
Romayı ziyaret ettiği malumdur. ettiğinden, icra lıomiaerla heyeti 
Beynelmilel vaziyetin büyük sürpriz- reiai M olotol aynı zamanda hari
ler sakladığı bir sırada bu ziyaretlerin ciye lıomiaerliğini de deruhte et. 
ehemmiyetinden ıüphe edilemez. miştir. lngilis. Framl% ve Sovyet 

Raaya araaında gÖrİİ.fmelerin ne • 
Yugoslavya ve Romanyanın en· ticelenmaine intizar edildiği aı-

ditcleri birdir: rada valuıbalan bu iatila aiyaai 
Her iki memleket sulhu kaybet- mahfillerde büyük ehemmiyet ve 

mek ihtimalinden korkuyorlar. Av- alaka ile lıar,.Ianmısta. 
rupa harbe sürüklenirse kendi sınır- LITVINOF WNDRA SEFiRi 
larında sulhu idame etmenin im- OLUYOR 
kansız olacağını biliyorlar. Bu haleti Londra 5 (ö.R) - Press Assosiyeşi 
ruhiye içinde yapılan mülakatın nin verdiği bir habere göre Sovyetler 
vaziyete vüzuh bahşedeceğini zan- birliği harici siya~etin~e ~ugü~erde b.a-
netmiyoruz. Ufukta dolaşan tehli- zı tebeddilller olması beklerunekte8ir. 
keler karşısında pozisyonlarını bü- Gecikmiyecek haberlerden biri bu siya- Litviıı.o/ Edenle-Maiski Hali/aksla 

gand bugün Ankaradan bura.ta aeldL. 
Haydarp.pda vali muavini., İltanbul 
kumandanı, J'nw konsoJo.banni er
itiıı tarafmdm ......... Gemnıl 
Veypnd f8bb'de bir ıezind yaptı.. Öl
leden sonra Romanyadan &tinderi1eD 
hususi tayyare ile BUk.rep hareket • 
ti. General, 'hareketi emasmda memle
ketimizden çok iyi intibalarla aynldılr.
nı söylemiştir. 

Bükreş, 4 (Ö.R) - General Veygan
dı hAmil olan husus! Rwnen tayyarelll 
bugün 17 de Bükreş sivil hava iata.sy~ 
nuna inmiştir. General Veygand, Ru
men bUyiik erldnıharbiye reisi, Rumen 
generalleri, hükümet erkim ve Franms 
sefarethanesi memurlan tarafından kar
fl}anmıştır. 

== 
Dr.Maçek 

-~-
Bal kan paktının geniı-
letil mesi taroltarıtlır 

yük bir dikkatle tayin etmiş olan iki seti idare eden B.,Litvinofun ağlebl lir Sıl ~--..• ı •~ ... vır cue.Q liyakatli bir haricıye smda bazı tebeddilller beklenir. tiklerini, artık ne tahriri ne de şifahl Belgrad, 4 (Ö.R) - Hırvat meselesi .. 
dost memleketin mümessilleri ancak tlmal bu vazifeden çekilerek: Sovyetleriıı nazırı kullanmış tlacaktır. SoyyeQ.er GöRVŞMELER NE HALDE? sözlere kıymet verilemiyeceğini, istikbal nin müzakeresi için bw'ada bul11nınakta 
bir görüş tcatisilc iktifa edeceklerdir. Londra sefırllğine tayinidir. birliği harici siyasetinin ana hatlannda Londra 4 (ö.R) - Lord Halifaks bu için yeglne emniyetin Fransız. Iııgiliz- olan Maçelıtin mümescrili, büktlmetin 
Bazı yabancı gazeteler dört Balkan Rusya bu suretle Avrupada da, siya- değil, fakat teferrüatmda ve ç~ışroa - sabah kral wafıl)dan kabul edilmiştir. ' Sovyet ittüakında mündemiç olduğqııu mfüekabil t,ekliflerinj b'milen Z.pe'be. 
~~i~~~~n~~~--~------------~~-~------- ~e~~~~-Fr~~!~~~ ~~~~~~ 
sine ze111in hazır4ın-ağını yazını§- B 1 d •• 1 A k Sovyet görüşmelerinden haberdar etmiş- Bm ZIY AFET §imdi meselenin halli Hırvat kiyltl far. 
larsa <ta biz buoıııa da ihtimel venni- e gra mu a atı tir. BuıUn öğleden sonra avam kamara- Paria 4 (ö.R) - Hariciye nazın BeD- lrMIDID ~ tibl •lduiu .c;,tem"°"' 
y,oruz. Bugünkü şartlar fevkaladeli- . . sında n"ecbuıi askerlik projesinin müna- ne bugün Kedorseyde Sovyet elçisi S.. Umıım! ~ ....... Japla ~ 
ğini muhafaza ettikçe, Yugoslavya, kapsı başlamıştır. riç §erefine bir ziyafet vmnlşti:r. Ziya- madan sönra bu mttteb°t)Q ~ei' 
mihverin hoşnutsuzluğunu tahrik R h EDENIN NUTKU fette Amerika, Ingiltere, Polonya, Is - üzerinde de bir anlapna yapılmasa bek-
ederek yıldınmları kendi üzerine oman ya ariciye nazırı bugün Londra 4 (Ö.R) -Eski hariciye nazı- veç sefirleri ve bazı nazırlar hazır bu- Jeııiyor. 
çekecek her teşebbüsten sakınmak n Eden mühim bir nutuk söylemiştir. lunmU§tur. Muhalefet mümessillerinin iftiraldy-
arzusundadır. Yugoslav Ha. Nazırile görüşecek B. F.den bugUnkU vaziyette kollektlf ROMA lSTlFAYI NASIL TEFSlR le bir temerkilz kabinesi tefkili meaeı .. 

Çekya ve Arnavutluğun akıbe
tinden en çok telaşa dü1'Cn Balkan 
memleketi Yuv.oslavvadır. Bununla 
beraber uzun zamanlar Arnavutlu
ğun istiklaline hayati ehemmiyet 
veren Yugoalavyanın ~imdi ses çı
karmayısı scbeosiz değildir. 

ltalyan ordusu Adriyatik de
nizinin şark sahilile bütün Arnavut- ! 
lukta yerleştikten sonra ltalya - Al-ı 
man men~enesi Yu"oslavyanın ha
reket serbcstisini selbetmi~tir. Böyle 
iken Üc;künte, lpelrte. Cet;nede, P0 .J. 

Roriçada Arnavutluoun f taJy.aya i]. 
halc:ı alevhinde vapılan niimayiıller 
yakın bir teklike reaksiyoJ'lunun 
ha1k kütleleri iiurinde ne kadar 
siddf"tle duyulduğunu göstenneğe 
kafidir ... 

Büyük demokrasiler B0J~Pdın na- ı 
zik vazivetini anlamıslardır. Roman-i 
ya ve Yunanistana garantiler verir-' 
ken Bel"'l'ad hü1ciimet1ni müıkül 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

emniyete dönmekten başka çıkar yol ol- EDiYOR? sinde henüz tam bir anlapna hAml ol-
madığını, bir sene evvel söylediği söz. Roma 5 (Ö.R) - Sovyet hariciye ko- muı deli)dir. 

lovyet hariciye komiser maaYlal Poteınldnle lerin teeyyild ettiğini, Almanya ve Ital- miseri B. Lltvinofun istifası Romada Londra, 5 (Ö.R) - Sırp • Hırvat itl-
Galenkonun mülAkatı bekleniyor- yanın hep sevkulceyş hedefler takip et-I - SONU c CNcO sAlltFEDE - - SONU C CNCO SAHiFEDE -

llA.LLF.R DVHYABI:' 
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ıınar güreşleri 
başlıyor •• 

fUD 

YENi ASIR 

... ŞEHiR .HABERlERi ~ 
Jandarma 

Genel Komutan1 
Dün gece htanllula 
lıarefıet etti 
Şehrimlzde bulunmakta olan jandarma 

genel komutanı korgeneral Cemil Cahit 
Toydemir dün şehirde bazı ziyaretler 
yapmış, vali vekilini ve komutan Tüın

geneı·al Rasim Aktuğuyu makrunlarında 
ziyarette bulunmuştur. 

Genel komutan jandarma mıntaka ko
mutanlığında teftişlerde bulunduktan 
sonra dün gece saat 10 da hareket eden 

1 
Tan vapuru ile İst.anbula hareket et-

Cellat Göliinde Faaliyet 

5000 dekarlık arazi 
Ziraat V eki letine verildi 
Burasının zirai 
hazırlanacağı 

kombinalar için 
haber veriliyor 

Devletin son senelerde başardığı en 

1 

bir zirai hapisane yapılarak mahkfunlar 
muazzam işlerinden biri olan Cellat gö- tarafından işletilmesinden sarfı nazar 

. miştir. 
lü kurutma ameliyesi artık son safha- ! edilmiştir. 
dadır. Kurutma işleri ikmal olunmuş, Meydana çıkarılan araziden 5000 de- zor 
meydana çıkan arazi istifade edilir bh karlık kısmı Ziraat vekaleti emrine ve- bur 
hale gelmiştir. Şimdi üzerinde dUI"Ulan rilıo4tir. Vekalet. vilayet ziraat müdU- bü 
iş, meydana çıkan arazinin etrafında rü B. Refet Diker ile Yeşilköy ıslah ve liği 
meydana getirilmekte olan tahkim du- deneme istasyonu müdürü Mirza Gök
varlarıdır. Bu da bir sene içinde ikmal gölü bu arazinin tetkikine menıur et -
edilecek, ondan soııra muvakkat kabul miştir. Mahallinde tetkikat yapılara& bir 
muamelesi yapılacaktır. rapor hazırlanacak ve Vekalete gönde-

Korgeneral oradan Ankaraya geçe-

ü 
Euu ... ~ . \"" llbJ muhabirımizden} -ı, <..ruı .ıecııye edilecektir. 10 sene niha- cektir. 

ç gün devam edeceğini evvelce bildir- yetinde üç defa birinciliği alamıyan -*-
diğim Kırkpmar güreşleri mayısın be- olursa madalya kordonu umuınl müdür
şinci cuma günü başlıyacaktır. l ıük müzesine gönderilecek ve yeniden Ticaret Vali Niyazi Mergen Çocuk Esirgeme 15 madalya bu zincire takılarak müsa
kurumu Edirne şubesi reisi Yümnil Bi- baka yeniden on sene devam edecektir. 
cioğlu ile güreş yeri olarak hazırlanan Güreşlere başlanırken ilk günil mer
Saray içine giderek incelemelerde bu- hum Kurtdercli pehlivanın hatırasına 

lunm~odardır. hürmeten bir dakika süktlt edilecektir. 

Kulübü planı 
hazırlandı 

Meydana çıkarılan münbit araziden rilecektir. 

Bu seneki güreşlerde baş pehlivanlı- Kurtdereli pehlivan için hazırlanmak-
ğı kazanacak olan güreşcide bir sene ta olan broşür Kırkpınar güreşlerinde Tıcaret odası reisi bay Hakkı Balcı
kalmak üzere bir Kurtdereli kemeri ib- halka dağıtılacak ve bütün spor kulüır nın teşebbüsü ile ortaya atılan Ticaret 
das edilmiştir.Kemerin halkalarında zin- lerine gönderilecektir. kulübü mevzuu artık son safhaya gel
cirlerle asılı on yazısız madalya buluna- Beş mayısta başlıyacak olan bu bü- miştir. Kulüp binası Kordonda yapıla
cak ve bunlara her sene kazanan Baş yük güreşlerde bulunmak üzere Beden cak ve İzmirin eski Sporting kulübünü 

mühim bir kısmı halen göçmenler tara- Hususi surette elde ettiğimiz ı:ruıllıma
fından işletilmektedir. Bir kısmında da ta göre, ziraat Vekaleti bu araziyi zirai 
civar köylüler ziraatle meşguldur. kombinalar için kullanacaktır. Zirai 

Senelerce sular altında kalan ve gayet kombinalar burada çalışarak araziyi ha
münbit ve mahsuldar olan bu ara7Jden zırlıyacak ve nüınune zeriyatı yapıla -
istifade şekli etüd edilmektedir. Burada caktır. 

pehlivanın ismi yazılacaktır. Bu kemer terbiyesi umum müdürü general Cemil hatırlatacaktır. ı • • ı• k B M il "' 
on sene nihayetinde en az üç defa ismi- Taner yarın şehrimize gelecektir. Kulüp binasma ait avan projede ya- Ş Ve iŞÇi ) ayan U3 a 
ni yazdırmağa muvaffak olan baş pehli- AKTU<i pılan tadilattan sonra plan hazırlanmış- 1- • .. ti • d V k d 1 • • 

tır. Bu hafta içinde İstanbuldan gelecek ŞÇI ucre erın en e ar 8 8Ş arı gıttt 

H 
___ k___.. _____ d _____ ve derhal eksiltmesi yapılacaktır. kesilecek cezalar Bir haftadan beri şehrimizde ve civar ıçın 

Manisa ~ 1 evin e İzmirin ticaret kulübü her şeyden ev- hakkında- vilayetlerde kanserler veren kıymetli lec 
vcl içtimai bir kulüp olacak ve tüccarla- Iktısat Vekaleti iş dairesi reisliğinden sanatkarlarımızdan bayan M'.uallA ile Yu 
rm bir çatı altında toplanmalarına, top- atideki tebliğ gönderilmiştir: kemani Sadi ve piyanist Şefikten mil- ku 
lu bir şekilde eğlenmelerine vesile teş.- iş kanununun 30 uncu maddesi muci- rekkep olan alaturka konser heyeti bu-
~kil edecektir. Kulüp üç kath olacak, hince işçi ücretlerinden yapılan cezai ke· I gün Af.yon ekspresiyle İzmirden ayn!- poli 
oyun salonları, içtima salonu buluna- !İntilerin, iş verenin mülkiyetine dahil mışlardır . essi 
caktır. Kulübün büfesi de, kulüp idare tutulmıyarak yardım veya tekaüt gibi hu- ~ Sanatkarlar, turnelerine devam ile h~r 
heyetince idare edilecektir. susat için işçiler lehine sandıkları bulu· evvela Konyaya, oradan Tarsu.5a ve huk -*- nan iş yerlerinde işbu sandıklara yatınl- Mersine gidecekler ve mukarrer kon- İstis B-. Avni Sa < n~ an ması ve böyle sandıklar bulunmadığı scrlerini vereceklerdir. ceği 

takdirde, işverenin kanunen yapmakla 1 İzmirde üç, Denizlide bir ve Manisada 
'iI'M~lıGfE m ··d~pcEüğ~H· mükellef olduğu hususlardan hariç ol~ Kızılay menfaatine verdikleri konserler 
de flaJ~ı.. şartiyle, ancak işçilerin menfaatlerine ~;ok rağbet görmüş ve derin bir alAk.a 
Ankarada ticaret vekaletiyle temas yarıyacalc ve ikttsat vekaletince tayin edi- bırakmıştır. 

eden Türkofis müdürü B. Avni Sak- lecek bir cihete ha~ ve sarfedilmdt üze- Kadın okuyucularımız arasında ön 
man Ankaradan avdet etmiştir. Mcm- re hüküuıetin kontrolüne amade biT ema- alınış olan bayan Muaııanın sesini İz
nuniyetle haber aldığımıza göre B. Av- net olarak muhafaza olunması icap et- mirde tanımıyan yoktur. Dün gece ver- ~~k 
ni Sakman, İstanbul ofis müdürlüğüne mektedir. dikleri son veda konseri tahminin çok y 
tayin edilmhiken, tekrar' İzmir ofis mü~ Bugiine kadar işbu kanuni hükme hak- fevkinde rağbet görmüş, Mnallamn gür :ı 
dürlüğünde ibka olunmuştur. E .ı haber kile riayet edilmediği anlaştldığından, sesi, Kemani Saclinin çok kuvvetli kc- tesl" 
ticaret aleminde memnuniyetle karşıl:&n· alakadar İşverenlerin gerek §imdiye ka.- manı nağmeleriyle pençeleşerek çok al-

1 

mıştır. 
dar topladıkları gerekse bundan sonra kış toplamıştır. 

,......•r~~ı ıı•www•••••~ 121•, 

işçi ücretlerinden cezaen yapacaklan Sanatkarlar Türkiye turnelerinden Ur 
kesintileri merkezde açılacak hususi bir sonra dış memleketler turnesine de çı- Bn. 

Manisa Halkevinde ders güren ve çocıı.k hafUUındtı yaptıkl4n Müzik gününde 
çaldıklan parçalarla dinlellicilerin takdirini kazanan kema'RCl!ar 

hesaba. kaydedilmek üzere Ankarada ik- kacaklardır. Ali 
tısa.t vekaleti emrine ziraat banka.!ının -*-
mahalli şube ve ajanlarına tevdi etme· v " 

Su .. blı· mıe leri ve bu av.retle yabnlan meblağlann ergı 
bir yıllık yek\inumm be.ahını, yeni yı)m 

Ara sıra 

" k l Şubat ayı iptiduma kadar doirudan doi- Mektamiyeti hakkında 
illı okul muaJllmlePI AJUIUT 1'11Rl1SU A •Ü ümen H ıuya it dairesi genel merkezine bildirme- baıvekAletin bir 
maaş alamıyoP İBRACArı... ---tr-- teri lizmıdır. tamimi.. 

-*- Vergi mektumiyeti gibi hallere teaaclüf * 
Mubasebei hususiyeden maaş alan ilk I Son senelerde ihracatı tamamen du- Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş edildiği takdirde hemen MaJiye teşkila- Mel 

okul öğretmenlerinin maaş.lan henüz ran armut kurusu bu sene para etm.iş- ç k b l 
verilmemiştir. Muallimler alakadar ma-I tir. Bmuma Bouloğanda hazırlanan ocu a osu ima haber verilmeai hakkında Bqveki- ceyi 

let tamimi tudur. * 
kama mUracaatle müşkül vaziyetlerini mamul kurularına Almanyada bir çok F.czaneler1 zehirle dolu olduğu halde fzndıtpaJas scdonJCll'UI- Vekillikleı:i alakadar eden işler dola• Me 

bildirmişlerdir. firmalar taliptir .. Bu sene armut kurusu bUDlar arasından her nedense süblime da llerDecelı- yısile gerek. doirudan doğruya ve gnelc. nı d"' 
Son aylar içinde maalesef aksıyan öğ- ihracatına daha büyük bir alaka mev- kendisini her kese öğretmiş ve tanıtmış ihb k ·· 

retmen maaşlarının zamanında verilme- cuttur. bulunmaktadır. Gündoğduda Devrim ana okulu eli- . amameler üzerine ait et veya muu- * 
lir nl ki 1 rektoru-•• B. Fadıl Atuk de- yılı sonu ııeae nezdlerinde yapılan tetkik ve teftiş.. kadı 

si zarureti vardır. 50, 60 · a maai""a ge- -*- Süblime tarihi çok es · o an cıvanın ... ( düf ı · t..~ k 
•• -11:_1 mu-n"'·~ı..-tı'yle •ırmı" • mavı• al..ı:ıamı İz- er &ırasında t:eaa .• o unan vergı ---sa - d~ 

çinmek mevkilnde olan mua.uirıuerin iizu··m m-L-•• w.:•-un·· klor ile yaptığı terkiplerden biridir. Es- ...,.,ue ~ ~- ~ çıl .. h d 1 · ıl ·hb 1 
....._....._.. · 1 1 ta d k tüml' •• b" ıgı a .ise en, as ı ar mevzuu o an * maaşlannm, diğer hizmetlerden evvel kiden aktarlarda aksülümen adiyle bu- mırpa as sa on rm a os u ır ço- . . "k ·L-~ aı . 

d -A • .d... cuk bal . . . B bal ı~e ıut tahkı atın 1&I11 ve mtacma ka-
verilmesi icap ettiği için vilıiyet maka- v:1llŞU l)'ı iP lunw:du. Anadoluda : Ago Süleyman osu tertıp etmiştir. u onun d k.11.~ d aJ"L d M 

k li uvaffak lm . . bir ar ne ve ı ıge ve ne e aKa ar a-
rnının bu mevzua alaka göstermem te- Yapılan tetkiklerde üzüm rekoltesi- adiyle anılır. Sekizinci asırda caberilküfi ço . neşeh ~ bm .. d ~tibası ıçm lı liye teşkilabna ihbar edilmiyerek tahki· 
menniye -yandır. nin geçen mahsul rekoltesinden daha az suôlimeyi cıva, zaç kmsı, şap tuz ve tertıp eyeti ugun en ı aren ça ş- k . . 1,L _ _..1 L ld .. 

~~ v • • atın netıceauıe ta ur; euı mem;te o ugu, -*,,,,,,,.,,,, olacağı anlaşılmaktadır. Mahsulün do- küferçileden yapbğını ifade etmiştir.. mag~ başlamıştır. Bu . tertip heyetini halbuki bazı hallerde meydana çıkarılan 
Dfnarnf•fe IJalılt ğuşu gayet müsaittir. Eğer havalar bun- Bugün kimya ilini bunu çok daha pratik teşkil eden bayan Macıde Ayar, Fer- . ktum ta - • ta h l" I 5 h d vl .. v Nezih udak vergı me a uzerıne r ı aZJmge en 
CIOfJYOl'ltlllf- dan sonra müsaade ederse, bazı yerler- ve sade usuller ile yapmakta~. ~ e Çag ar, ~tmen .. .. ~ B • vergilerin müruru zaman müddetleri 
Çeşmenin Ağrilya limanı civarında de bağlan soğuk vurmuş olmasına rağ- Eczanelerde şiddetli ve hafif zehirler Nıg~ Akuçay, nüfus ~~uru B. Ra- :rakiaflJlll olrnamndan tahkihtm. inta· 

dinamitle balık avladıklan görülen Çeş- men köylünün yüzü gülecektir. diye iki ayrı dolap vardır. Bu dolap mazan, Dr. İmlail Va.tJt ogretmm Fu- ana kadar bu müddet doldurulmakta ve 
menin ılıca mahallesinden Nimet oğlu içindekilerden zehir kabiliyeti süblime- at Edip, Kız lisesi yar direktörü Reşit tahkikatın ikmalinden sonra verüer.ı. ma-
Arif, balıkçı Reşat ve karde~ Yaşar :•c; .. ·r-"f ...... G.=d ..... r .. •: den daha şiddetli olanlan. çoktur. Süb- ve Cahit Pus lJir toplantı yaparak ba- IUınat üzerine münmı zaman lıeııabile 
Kökten suç ilstü yakalanmışlar ve adli- :. .... ! .. !!? .. !.~.? ...... ~ .. !:.~ .. !:!..: lirnenin hal1t arasında bu kadar çok ta- lonun programını tesbit etmişlerdir. vergi tarn olunmı::ırarak hazine hukukunu 
yeye verilınişlerdir. Suçluların berabe- Sivas mebusu B. Şükrü Bleda ve mül- wnması cıva ailesine mensup oluşundan -*- ziyaa oiıablmasmdan. her haqi hir tir· 
rinde. dinamitle avladıklan 75 kilo ba- kiye baş müfettişi B. Hilmi Giritli İs- olsa gerek~ Cıva ilk defa İspanyada bu- Lı·manımızdan ket veya aileuea.e nezdinde tahkik ve 
lık ta elde edilmiştir. tanbula gitmişlerdir. lunmuştur .. İlk bulanlar Romalılardır.. - teftişlerde vergi ketumiyeti gibi vaziyet-

Bu madenin mayi halinde oluşu her ke- Mellsinl içinde lere taadiiE olunduiu tal:dirde ite .,._ 
(11 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Her ikisi ele Fransrıca Sözlü fevkalade nefis va güzel 

İKİ BVYiiK FİLİM BtımEH 

1 - Radyo Muharebesi 
Baş rolde : SiM:ONE SİMON 

2 - Deniz Zabit Namzetleri 
Bq rolde: KOBEBT YOUNG - UONEL BARKDIORE J~ stnart 

si ş:aşu-tmış, türlü türlü tefsirlere sebep ziyet edilmek ve kanuni ieaplarma der-
olmuştur. Bir zamanlar cıvayı altına yapılan ihracat bal tneasül Un.kanı hasıl olmalc üzeı:e aJa.. 
tebdil etmek imkanları araştırılmış bu İzmir acentalar birliği listesine göre bdarlarca hemen Maliye vek.illiğine •e
hususta pek çok paralar hedrolmuştur .. nisan ayı sonuna kadar İZmi:r limanın.. ya en yakın selabiyetli Maliye tqki]Atına 
Cıvaya Yunanlılar mayi gümüş manası- dan muhtelif dış ülkelere 72205 ton haha verilmeainia 81111 ittı"baz edı1mesi 
na (Hydrargyre) adını vermişler, bu- üzüm sevkedihniştir. Bu yekilnda Al- Maliye ftkmijjrvlen alman 29/3/939 
gün tababette bu isimle ~teler yaz.ıl.. manyaıım hissesi 50532 tondur. &m haf- wih: ve 22138 - 23S - 8.ıf23 sayılı tezke-
maktadır. ta içinde 126 ton üzüm ihracatı ~ rede Lildirilnıdtedir. 
Cıvanın merkur adı ata:ret seyyaresi- dihniştir. Piyasadaki üzüm stoku 5500 B.ı mretle mıam.el. yapdmau tami-

ne izafe edilmiş idi. Cıva bugün tababet- tondur. Mevsim içinde ,pamuk ihracatı ~ arzolun.ur. 
te mühim bir vazife taşımaktadır. Fren- 34033 balyayı bulmuş; son hafta içinde m • 
gi tedavisinde mürekkebab. çok kullz:u- yalnız 71 balya pamuk ihncab yapıl- r ka•et ınlid'ltPfilfılert 
lır. Termokrolann hemen hemen ~m in.ıştır.. Akala nevi 48 - 48..5 Jruruştur. tetlıiJılePi SOllG er~• 
teşkil eder. cıvanın süblimeden başka Geçen sene tütünden zarar gören bir Ticaret vekil.eti, Ttlrkofis teşkilatlan# 
tatlı sülümen, sürur gibi mürekkebatı kısım müst;ıhıriller bu sene pamuk ek- m bazı hizmetlerle birleştirerek ticaret 
meşhurdur. Silblimenin mahlulüne ha- mişlerdir. Bu iti.barla Akala pamuk re- müdürlükleri ilidas edecektir. 



• 
S Mayıs YENJASIR 

wecses : MDC I& sac s ASC cı::ıaut :ZW 

Heyet Tahrandan ayrıldı 
Müfrezenin vedaı heyecanlı oldu. iki 
ordu arasında kardeşlik canlandırıldı 

Zogo 
Muzik dinledi 

Istanbul 4 (Telefonla) - Kral Zogo 
bu akşam Pnrk oteline giderek saat beş
ten yediye kadar otelde kalarak muzik 
dinlemiştir. 

-*-
Macar 

Mebusan meclisi 
feshedildi 

Ankara, 4 (Ö.R) - Tahrandan bildi- milleti!. n çalınmış, burada da subaylar kucak- Budapeşte, 4 (Ö.R) - Başvekil Kont 
riliyor : Veliahdın düğün merasiminde Diye nutkunu bitirdi. taşarak veda etmişlerdir. Teleki, amiral Hortinin mebusan mecli-
bulunmak üzere on beş günden beri bu- Bu nutka cevap veren müfrezemiz Milfrezemiz buradan otokarlara bine- sini dağıtan emirnamesini bugün oku-
rada bulunmakta olan Türk müfrezesi kumandanı yarbay söylenen güzel rck hareket etmiştir. muştur. Yeni intihabat hasattan sonra 
bugün Türkiyeye müteveccihan bura-

1 
sözlere teşekkür etmiş, ilci ordu Tahran, 4 (Ö.R) - Türk heyeti de yapılacaktır. Hortinin mesajını mütcn

dnn hareket etmiştir. arasındaki kardeşliği tebarüz ettirmiş, başta gümrük ve Inhisarlar vekili bay kip vatanpenverane tezahürat yapılmış-
TUrk müfrezesinin Tahrandan hare- ve kendilerine gösterilen yüksek misa- Rana Tarhan olduğu halde bugün saat tır. 

keti çok heyecanlı oldu ve veda kardeş- {irperverJiği unutamıyacaklarını söyJi- on altıda Türkiyeye müteveccihan bu- -*-lik sevgisi arasında geçti.. Müfrezemiz, yerek : radan ayrılmıştır. Heyetimiz, başta İran k l Orta büyük misafirlik gösteren İran harbiye 1 - Yaşasın Şahinşah, yaşasın Türk- hariciye veziri Alam olduğu halde bir O U 
talebesi ile harbiye okulu avlusunda 

1 İran kardeşliği!.. çok İran şahsiyetleri tarafından uğur- k / 
toplanmıştı. Evvela İran harbiye tale- Diyerek sözlerini bitirmiştir. lanmış ve bir müfreze seiam resmini ifa İ f Q p Q 1 l 
besinden bir genç, bir nutuk söyliyerek Burada Türk - İran komutanları öpü- etmiştir. Istanbul 4 (Telefonla) _ Orta okul 
iki millet arasındaki kardeş1ikten Türk şcrck ayrılmışlardır. 1 B. Rana Tarhan müfreze subaylarının kitaplarının basılması için komi~yon bu-
ordusunun kahramanlıkla dolu tarihin- Müfrezemiz önde bayrak ve muzika I ellerini sıkarak veda etmiştir. İran ha- gün Maarif vekilinin riyasetinde ilk top-
dcn bahsettikten sonra : olduğu halde harbiye mektebinden ay- riciye veziri, heyetimize şehre elli kilo- Jantısını yapmıştır. 

- Biz iki vücudda yaşıyan tek bir I rılmış ve şehrin methalinden geçmiştir. ı metrede olan Keşere kadar refakat et-
kalbiz!. , Burada bir İran müfrezesi selam re.smi- miştir. Burada çaylar içilmiştir. Hcycti-

Yaşasın Türk ordusu, yaşasın Türk ni ifa etmiş, iki milletin istiklal marşla- miz yarın Kermcnşaha varacaktır. 

Türkiye ve sulh cephesi 
Alman hariciye nezaretinin gazetesi 
Türkiyenin vaziyetini tetkik ediyor 
Bu gazeteye göre, Türk milleti 

yonal münasebetler esaslı 
bakımından enternas

olarak değişmiştir 
Berlin 4 (A.A) - Hariciye nezare- ler. 1 ne bekçinin artık hakim olamıyacağını 

tinin gazetesi olan Diplomadische Kor-1 T~rk milleti yalnız kendi menfaati ik- Türk hükümetinin bilmediği düşünüle
res Pondenz Türkiyeyi cSulh cephesi> tizasf olarak değil ve fakat ayni zamanda mez. 

-*-Nep-iyat kongresi 
encümenleri dün 
çalıştı 
Ankara, 4 (Hususi) - Neşriyat kon

gresi encümenleri çalişmalarını ikmal 
ettiler. Yarın umumi heyet toplanacak, 
encUmen müzakerelerini gözden geçire
cektir. 

942 
Roma sergisine Türkiye 

ve Romanya iştirak 
ediyor 

Roma, 5 (Ö.R) - 942 de Romada ku
rulacnk büyük sergiye iştirak edecek 
olan devletlerle şimdiden anlaşmalar ya
pılmaktadır. Türkiyedcn sonra Roman
ya da bu sergiye iştirake karar vermiş
tir. Yugoslavyanın cevabı henüz alın

mamıştır. Romanya büyük bir pavyon 
yaptırncaktır. 

-*-. MAREŞAL GÖRİNG 

içine ~mak için lngilterenin sarf ettiği bütün cihana hizmet etmiş olmak için de ' Türk milleti bakımından enternasyo
gııyretleri mevzuu bahsederek diyor ki: vazifesini boğazların rüşvetle iğfal olun-

1 
nal münasebetler esaslı olarak değişmiş

-« Vakıa bu müzakereler hakkında maz bir bekçisi olmakta ve şu veya bu tir. Türk milletinin bundan 15 - 20 se
aahih hiç bir malumat mevcut değildir. devlet zümresi lehine .olarak bQğazların ne ~vvel hnrp hnlinde bulunduğu mil-
F aknt öyle tahmin edilir lci bu müzakere- .suiistimal edilmesine karşı koymakta lctlcr :.arasında bugün çok Crı1in döstla- REM~DA 
lerin hareket noktasını Türkiyenin Bal- bulunmuştur. 1 rn malik bulunduğunu kaydetmek ge- San Rcmo,. 5 (~.R} - Alınan ha':'.a 
kan paktı azasından bulunması teşkil ey- Ti.lrkiyenin bu vazifesini tanıyan her rektir. Fakat Türkiyenin hattı hareke- ordusunun Liderı mareşal Hermnn Go
lemektedir. Türk~ye:i .bütün dün.yac~ t~- kesin Almanya ve onun dostları knyıt- : tini daha lastikli kılmak yolundaki gay- ring, refik~~ ile bir~~ b~r~ya .. gel~i. 
nınmı§ olan vazıfesını çok tehlıkelı hır Isız ve şartsız olarak tanıyorlar .. Ancak retlC'rc dair Ti.irk hariciye vekilinin yap- Harare.tl~ L';tıkbal edil~ .. Gorıng uç gun 
tarzda değiştirmeğe sevk için cenubi şar-ı tek bir menfaati olabilir ki, o da hüsnü 

1 tığı kat'i beyanatın kafi gelmesi icap kadar ıstirtıhat edecektir. 
kt devletlerine kar~ı Alman veya Italyan telakkinin ise gayet tabii olarak karşı 

1 
ederdi. Filhakika Türkiyenin bütün -*-

taarruz projeleriyle manevra edilmek is- tarafın samimiyet ve namuskarlığına 1 dünyaya karşı beyan ettiği itimat vazi- Bulgar üniversitelileı~i 
teniliyor. Hakiki bir bitaraflıkla telif edi- olan şartsız bir itimada istinat etmesi 1 yeti onu itimadın bu mutlak esasını terk Belgradda karşdandı 
lemiyecek surette Türkiye siyasetinin de- lazımdır. yolunda yapılacak her türlü telkinlere Belgrad, 5 (Ö.R) - Bulgar üniversi-
ği§meainde muayyen bir devlet zümreei- Anahtarı her ne şekilde ve her ne açıkça rcddetmeğc mecbur kılar. te talebesinden kalabalık bir grup, bnş-
nin gösterdiği alaka fiili tazyikin hangi maksatla olursa olsun gevşetme imkan- Muhtelif yeni oyunların tesir ve ne- larmda profesörleri bulunduğu halde 
taraftan gelmesi beklenebileceğini ve larını gösterecek her türlü oyunun teh- ticeleri bugünkü gerginlikleri hafiflete- bu gece Belgrada geldiler. Belgrad üni
ıimdiye kadar bu kadar kıskançlıkla mu- likeli bir misal teşkil eyliyeceğini ve cek yerde dünyayı esasen kafi derecede versitelilcri tarafından hararetle karşı
hafa~ edilmi§ ola~ T~rk~:~ .is.tiklalinin bendler bir kerre açıldı mı suların hii- ı karıştırmakta olan emniyetsizliği bir landılar. 
lıangı tarafça tehdıt edildigını ıspat ey- 1 cumunu durdurmak hususundaki azmi- kat daha vahimle~tirecektir. Yarın iki üniversitenin hukuk talebe-

Belgrad mülakatı 
Rom~nya hariciye nazırı bugün 

Yugoslav Ha. Nazırile görüşe.cek 
Belgrad 5 (Ö.R) - Romanya harici-' cak müzakereler üç saat devam edecek

ye ruwrı bu akşam BeJgrad garında tir. Gece başvekil tarafından mısafır 
parlak mera.c;imle kaJ;Şılanmıştµ-. Gar, ııazır şerefine bir ziyafet verilecek ve 
iki milletin bayraklariyle donanmıştı. gece yarısına doğru B. Gafenk~ Bükreşe 
Romanya hariciye na:ıırı istayonda Yu- müt.neccihen Belgraddan hareket ede
goslavya hariciye nazırı B. Markoviç ta- cektir. 
rafından karşılanmış ve beraberce bir GAZETELER1N MOTALF.ALARI 
otomobile binerek misafir nazırın misa- Bütün gazeteler, çıkardıkları tabı1arla 
fir edildiği otele gÜmişle'I'dir. misalli nazırı selamlamakta ve Balkan 

B. Gafenko yarın siyasi görüşmeleri- antantı çerçevesi dahilinde cereyan ede
ne başlıyacaktır. Yarın sabah saat do- cek müzakereleri ehemmiyetle söz geli
kuzda (bu sabah) B. Gafen.ko Yugoslav- şi etmektedir. 
ya hariciye nazırını makamında ziyaret Avrupa payıtahtlarını ziyaretten dö
edecek ve bu ziyaret öğleden sonra iade nüşte Bclgrada gelen B. Gafenkonun 
edilecektir. B. Gafenko bunu müteaıdp Yugoslav devlet merkezini ziyareti çok 
saray defterini imza edecektir. m~ bir hfülise olarak karşılanmakt~-

Saat 15 te hariciye n·ez.;:;retinde 'başv~- dır. Gazeteler, her şeye ve bütün df'di
kil B. Svctkoviçin de iştirakiyle yap!h- kodulara rağmen halen Balkan antantı-
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YENi SiNE ADA ~ 
~ 

GöRULMEMİŞ, İŞİTİLMEMİŞ ŞEY.. ~ 
Alnıanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz :.·eni kop~·alariylc iki muaz- ~ 

zam TÜRKÇE filim birden ~ 

MİHRACENiN GÖZDESi 
HiND MEZARI 

AYRICA : EN SON' T Ü R K Ç E 1''0X JURNAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi - pazar : 10 - 1.30 - 5.fiO - 8.30 DA 
Sair günler : 1.30 - 5.00 - 8.30 DA 

leri müşterek gezintiler yapacaklardır. 

Binicilik müsabakala· Japon --
Malları Fransa:>ta rında ilk 
girmiyecektir İtalyan galebesi 
Paris, 4 (Ö.R) - Resmi gazetede bu- Roma, 5 (Ö.R) - On dördüncü bey-

gün neşredilen emirname mucibince nelrnilel binicilik müsabakalarında ilk 
hususi bir mezuniyet olmadan Japon İtalyan galibiyeti tesbit edilmiştir. Bi
malının Fransaya ve Fransız müstem- rincilik ve ikinciliği İtalyan süvarileri, 
lekelerine girmesi yasak edilmiştir. ilçüncülüğü Alman süvarileri almışlar-

dır. 
nın mevcudiyetinden bahsederek, yarın
ki görüşmelerin Balkanlılık ruhiyle te
lifi mümkün olduğıınu, iki na:z.ırın Ro -
manya ve Yugoslavyayı alakadar eden 
meseleleri gözden geçireceklerini kayd 
ediyorlar. B. Gafenko Avrupa merkez -
!erinde yaptığı mülakatların neticr~i 

hakkında Belgrad' hükümetini haberdar 
edecektir. 
BüKREŞ POTEMKtNt BEKLlYOR 
Bükreş 4 (ö.R) - Bir kaç gündenbı:ri 

Türkiyede bulunan Sovyet hariciye ko
miser muavini Potemkin bugünlerde 
Bükreşte beklenmektedir. Romanya ha
riciye nazırı Gafenkonun da Belgraddnn 
Bükreşe muvasalati beklendiğinden P~ 
temkin - Gafcnko görüşmeleri hemen 
başlıyal'aktır. 

GAFENKONUN BEYANATI 
Roma 4 (ö.R) - Romanya ha;·iciye 

nazırı Gafenko dün buradan ayrılırken 
Tribuna gazetesine beyanatta bulun -
muştur. 

Nazır şunları söylemiştir: cŞuna ka
naat getirdim ki Avrupanın bütün hü
kiimct merkezlerinde bir Avrupa harbı
nın çok feci neticeler doğurabilecegi tak
dir ediliyor. Bu feci akıbet düşüncesi 

bir fren vazifesi görmektedir. Bu vazi -
yete nihayet vermek için anlnşmağa var
mak ihtiyacı vardır. 

En ınühim müsabaka yarındır.. Y ann 
(Bugün) Mussolini altın kupası m~a
bakalanna i}·edi millete mensup 81 bini
ci iştirak edecektir. 

-*-Genç Türkiyenin 
nufuzu artıyor 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
ülkelere muhtaç olmıyacak bir 
ü.tünlüğe doğru yülaeltiyor. 

Türk bahriye•ini, Akdeni:ıin bu 
k.umında en kudretli bir hale ge
tırmek yolundadırlar. Milli bir 
harp endüstrisi karmuslardır ve 
bunun tekamülü yolunda, hay. 
li cesaretli adımlar atmışlardır. 

2 1''ilim birden 
·1.45 \'C 8.45 Seanslarında 

End~lüs gecelerf 
3 \'e 7.15 Seanslarında 

r ALİ YJLDJZI 
ilave : 1\JEl'RO JURNAL 

Fiatler indirilmiştir : 
llusuı.i : 30, Balkon : 25 . 
Salon : 20, talebe 10 kuruş 

&! A :uır....-E 2 
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icra memurları halka 
kolaylık gösterecekler 

Istanbul 4 (Telefonla) - Icra memurlarının iş sahiplerine eyi muamele 
yap~arı .hakkında alakadarlara mühim bir tamim gönderilmiştir. Bunda, 
iş sahıplerıne eyi muamele yapmak ve mevzuatın imkAn ve müsaadesi nis
b~tinde kolaylık göstermek memuriyet vazifesinin tabii icapları olduğuna, 
hılfıfında hareketin de memurin ve hakimler kanunu mucibince intizabU ce
zayı milstelzem bulunduğuna i~ret edilmektedir. 

Litvanya başkunıanda-
nı Polonyaya gidiyor 

Ankara 4 {Ö.R) - Varşovadan bildiri)iyor: 
Gazetelerin istihbarına göre, Litvanya baş kumandanlığının Lehis

tana yapacağı seyahat için hazırlıklar devam etmekte ve harbiye ne
zaretinde konferanslar yapılmaktadır. 

Baltık devletlerinin siyasi mahafili, Litvanya baş kumandanının 
görüşmelerinde Polonya • Litvanya meselelerinin heyeti umumiyesi
ne temas edeceğini bildirmektedir. 

Litvanya baş kumandanı, Polonya reisicümhuru tarafından da ka
bul edilecek ve Litvanya reisicümhurunun kendisine selamlarını iblağ 
eyliyecektir. Baş kumandan ayni zamanda hariciye nazırı B. Bekle de 
görüşmeler yapacakbr. 

Slovakya parçalanıyor 
Alman hariciye nazırı Fon Ribbentropun 

bu iş için Roma ya gittiği söyleniyor 
Ankara 4 (ö.R) - Bratislavadan bildiriliyor: 
İyi bir menbadan alınan haberlere göre, Alman hariciye nazırı Fon 

Ribbentrop·un seyahatinin başlıca sebebi Slovak meselesidir. 
Alman hariciye nazırı, Romada ltalyan ricaliJe yapacağı görüşme

lerde Slovakyanm vaZİyeti hakkında izahat verecek Slovakyanın garp 
kısmının Bohemya ve Moravya tarafından ilhakını, diğer aksamının 
da Macarlara verilmesi meselesini RÖrüşecektir. 

Sovyet Tayvarecileri 

Moskovadan Nevyorka 
Merhalesiz uçmuşlar 

Nevyork 4 (ö.R) -Kokunki ve Gordiyankonun rakip oldukları Rus tayya
resi Moskovndan Nevyorka merhalesiz seferini yirmi dört saatte ve mu\•af
fakıyctle yapmıştır. Sovyet tayyarecileri çok müşkül hava şartlarını yene
rek Okyanosları geçmeğe muvaffak olmuslardır. Bütün Amerikan gazeteleri 
$ovyet tayyarecilerinin muvaffakıyetlerini alk!§lnmnktadırlar. 

Kokinaki gazetecilere beyanatında: Labadronu geçerken havanın sisle mu
hat olduğunu ve şiddetli bir rüzgarla mücadele ettiklerini, tayyarenin saatle 
yüz on kilometre süratle yol almağa mecbur kaldığını söylemiştir. 

Fransız - Polonya ittifakı Dan-
zıg şehrıne de şamıl ımış 

Paris 4 (A.A) - Epok gazetesinin yazdığına göre Fransa hüküme
ti, Fransız - Polonya ittifakının Oanzig şehrine de şamil olduğuna dair 
Polonya hükümetine tahriri teminat vermiştir. 

Litvinof çekildikten sonra 

lngiliz matbuatı iStifayı 
nasıl karşıladılar? 

Londra 4 (A.A) -Ingiliz matbuatının bugünkü en heyecanlı mevzuu Lit
vinofun istifasıdır. Gazeteler Litvinofun çekilmesini Ingiliz - Rus - Fransız 
müzakereleriyle alakadar görmekte ve eski Sovyet hariciye komiserini tak
sim götürmez koHektifin ve hatt~ üçler ittifakının adamı olarak teliikki ey
lemektedir. 

Gazeteler Litvinofun çekilmesinin yapılmakta olan müzakereler üzerin
de fena tesirler yapmasından korkmaktadır. Manmafih Taymis gazetesi he
nüz Sovyet harici siyasetinde kat'i bir değişiklik olacağının wylenemiyeccği-
ni yazıyor ve diyor ki: . 
Vakıl Sovyetlerin teklifleri çok ileri gittiği için Ingiltere ve Sovyet hUkU

metleri taarruzu önliyecek olan hedefte mutabık bulunuyorlardı. Sovye 
hükümeti azamı derecede geniş bir esas dahilinde ~ollekUf ~mniye~~ ısrar 
göstermektedir. Büyük Britanya hükilmcti böyle geruş taahhütlere gırışme~
te tereddüt ediyor. Ve Avrupanın harp halinde müteamz veya. taarruza ug
rıyan taraflar haricinde kat'.i olarak iki bloka ayrılm~~ına ~anı olacak mu -
tava.ssıt bir surette tesviye araştırıyor. I~te mesele. böyle hır anlaşma~a en 
elverişli şekli bulmaktır. Şimdi de Litvinofun istilasından ~n:~ Ing~~ 
hükümeti aynı esas dahilinde müzakerelere devam edecek. Çunku kendisine 
ideoloji ve Rusya ile sıkı sıkıya ~~1?mak y~:zü?den dilnyanın başka tarafla-
rında da düşmanlar kazanmak nıyetinde degildır. . . . . .. 

Nevyork 4 (A.A) - Amerikan gazeteleri için de Lltvınofun çekilmesı gu
nün meselesi olmuştur. Nevyork Taymis gazeteı;i Ingiltere ile yapılmakta olan 
bir müzakere buhranı esnasında vukubulan Litvinof istifasının husust bir 
ehl"mmiyet aldığı müt.alaasındadır. 

.... m;Jl ............................. 4;.-....... ~ 

Biri zarif nükte, şen sahneler dolu enfes komedi 
Diğeri içtimai bir aile filmi takdim etmekle gurur duyan 

Kültürpark sinemasında 

1- ÇILGIN BAKiRE 
İRENE DUN'NE - M. DOUGLAS 

En müşkiilpesentleri bile memnun eden senenin en mükemmel komedisi 

2-MACERA ADAMI 
VİCTOR FRAXCF..N - HENRİ ROLLAND 

Ömrü macera ~inde geçen bir milyonerin \'atana avdetinde nişanlısının 
başka birisiyle nişanlanmnsından çektiği ıstırabı gösteren şaheser 

SEANSLAR : Her gün - MACERA ADAMI : 3.20 - 7.20 
CILGIN' BAKlRE : 5 - 9 .. Cumart ~i \ c paznr saat l de BAŞLAR ......... _ 

Italya ile Romanya arasında ırk ve 
menşe birliğine istinad eden eski bir 
dostluk ve ekonomik menfaatler birliği 
mevcuttur. Ekonomik münasebetlerimiz 
mütemadiyen inkişaf edecektir. '· -
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E Sabahtan sabaha ~ Cenubi Amerikanın küçük devleti . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arihinin 

Kuvvetlerin 
Müvazenesi 

Bolivyanın yeni dikta
törü kimdir? 

Osmanlı MİRAÇ KATIRCIOt'iLU 

Heyecanlı Bir Saf hası 
-23-

Üzerinde ya~adıt,'Dllız dünyanın men
sup bulunduj;'U bu kiıinat her hnııgi bir 
fizik sistemi değildir. Esasen hiç bir sis
temde bir her hangiHk olnmnz. Her sis-

Aıslen Alman olan genç albay Cerman 
Buş iktidar mevkiine nasıl geldi ve 

memleketi nasıl idare ediyor? 
Merasimin bitmesini müteakip, tıkların üstüne kıymetli, ince Acem tem mnkul ve munyycn bir gnyeyc doğ-

Mehmet paşa ile görüştüm .. Orada halıları örtülmüştü... Oturulacak ru giden nuıkul ve muayyen bir Jınrc- . İki üç gün evvel, bir kaç satırlık birJkumpanyasmın vaziyeti de pek müşkül-
olduğumu haber alarak, bir kaç haf- yer de, sanki bir yatakmış gibi, insa- kettir. Bu bakımdan, hayrete şaynn in- a3nns telgrafı, cenubt Amerikanın kü- leşti .. 
ta evvel olduğu gibi, sefirlere tahsis nın burada yatacağı geliyordu... tizam ve füıcngi göz önünde tutulursa, çük devletlerinden biri oJan Bo1ivyndn 1 O zaman Amerikalılar, yeni rcisicüm
edilen salona geldi ... Elimi sıktı... işte bu veçhile, suların üstünde, kfıin:ıtm en nıükenuııcl bir sistem oldu- Rcisicümhur Cerman Buşun diktatörlü- buru devirmek üzere geniş bir faaliyete 

Açık pençerelerden, güneşin hafif küçük bir rahatsızlık bile duymadan, ğu hemen anlaşıhr .. Ffuıi ol n bile, sa- ğiınü ilan ettiğini bildiriyordu. 1 başladılar. Ve tam bir sene sonra 1937 
ziyalan, içeriye doluyordu .. Önü- inanılmaz bir süratle Göksuya doğru yısını tahmin edemediğimiz, asırlardır, Bolivya bizden çok uzak ve dünya J mayısında ani bir isyan ve bir hükümet 
müzde duran caminin bembeyaz kaymağa başlamıştık.. Biz, Yıldıza ayni tcıınsiiplc devam edip gitmesi onun hUdiseleri üzerinde rolü pek aı. bulunan j darbesi yapıldı. Fakat bu teşebbüs neti
mennerleri kardan yapılmış bir sa- çok yakın bir mevkide olan Dolma en miikcınmel sistem olduğuna en bedi- bir devlet olduğu için bu havadis üze-ı cesiz kııldı .. 
rayı temsil ediyor, parlaklığı ve ak1ı- bahçe iskelesinden hareket ettiğimiz hi delildir. Çföıkii nizam ve fı!ıen~n, rinde fazla durulmadı. Bu sırada, •Cerman Buş•un başa geç
ğile, bakanların gözlerini kamaştın- vakit, alaturka saat ondu .. - Güneşin sistemdeki farik ,'nSıflarındmı biri de, Halbuki Bolivyanın vnziyeti ve yeni mesini istiyenlerin adedi pek çoğalmış
yordu .•• Uzakta Boğaziçi, lstanbul batmasından iki saat evvel - Ve gü- faayyün YC istikrar<lır. Acaba kainatın diktatörü şahsiyeti cidden tanınmağa tı. Ve nihayet 937 senesi temmuzunun 
ve Üsküdar arasında uzanıp gidiyor, neş daha alçalmadan evvel, hedefi- bu namiitenahi intizamında intizamsız değecek kadar enteresandır. İşte aşağı- an üçüncü günü, merkezi hükümetten 
bütün gözleri, onun hafif bir süzü- mize varmış bulunuyorduk .. Aykırı anları yok mudur? Acab:ı fizik knnwı- daki bir kaç satırla biz bunu anlatmağa 45 kilometre uzaktaki yazlık sayfiyesin-
lüşle kayıp giden sakin suları üstün- akınblara rağmen, üç ferııah süren lann \·iicudn getirdikleri tabiat denilen çnlışacağ~. de i5tirahat eden reisicümhur Toronun 
de, mesai ve 8arı renklerin biribirile bu yolu, tam üç çeyrek saatte kat' a bu bahtiyar sulhun harp \'C ilıtilnl za- B O L 1 V Y A evinin önünde bir otomobil durdu. İçin-
kayna§lll~ından hasıl olan güzellik- muvaffak olmuştuk. manlan olmuyor mu? Ev\•ela Bolivya hakkında coğrafi ve den elJerinde tabanca tutan 13 kişi in-
lere doğru çekiyordu... Mehmet pasa, kayıkta .,ağımda Bu suallere ce\'ap vermek i~in Jıafı- siyasi biraz malO.mat verelim. di .. Bunlar doğru reisicümhurun yanı-

- Ne güzel hava miralay efendi .. oturuyordu .. - Kayıkta sol taraf mev· mnuz hemen tarihin salıirelcri arasında Cenubt Amerikanın hattı ilstüvaya na çıkarak : 
işte, yaz, artık bize veda ediyor ... kii şereftir - Kayığa bindiğimiz da- ~oln~nınğa başlıyor. Önce imdadımıza yakın kısmında, büyük ve vahş'i onnan- - Ordu, siz.in hemen istifa etmenizi 
Bununla Türkiyemizde her şey, bir kikadanberi, birbirimize, tek bir laf yetişt-n, Tufan ıncsclesiyle, mukaddes larla çevrilmiş olan geniş yaylalarda istiyor! emrini verdiler. Ve böylece ken
lahzede biter... Zannedersem, bu bile söylememiştik ... Takip ettiğimiz tarih oluyor .. Tufan, din bakunı.nd.:ın. 1.590.200 kilometre murabbaı sahada disine istifa kfığıdı imzaJatıldı. 
haftaki Cuma günü, Göksu aleminin yolun her iki tarafını baştan başa ilahi intilmmın tedip edici bir tezahürü yerleşen Bolivya devletinin nüfusu aşa- Albay Toro, memleket dışına çıkarıl
bu seneki en son Cumasını teskil kaplıyan Asya ve Avrupa kıyılan olabilir. Fnknt jeolojinin teyit etmekte ğı yukan üç milyon kadardır. Resmi ve dı. Komşu memleketlerden Şiliye iltica 
edecektir ... Oraya, henüz gitmedi~iz, dar bir boğaz teşkil ediyor, l'>'ÖZ önün- bulunduğu tufan sadece muazzam fizik wnumi dil İspanyolcadır. Hükümet etti. Giderken de : 
değil mi?... Bu akşam, kayıkla ya- de alabildiğine uzanıp cidiyordu... istemimizde görülmüş olan muvakkat merkezi La Paz isminde bir şehirdir. - Ben tekrar döneceğim. O zaman 
pacağım bir gezintiye iştirak etmek işte, her iki sahilde, Türkleri de- bir inhilal ve ihtitaldir. Dünyamn tabiat Memleketin en büyük zenginliği ma- asıl kıymetimi anlıyacaksınız, dedi. 
ister misiniz?.. rin düşüncelere sevk eden iki saray .. tarihi daha bnııa benzer daha kücük dcnleridir. Bilhassa petrol pek mebzul- Toro hakikaten söylediğini de yaptı .. 

Sevinçle kabul ettim... Biri Cırağan sarayı: Be'linci Sııltan mikyasta annr.şiler kaydetmiş ,.e etnı'ek- dür. Meşhur Standnrd Oyl kumpanya- Pek az sonra, mukabil bir ihtilAlle ilcti-
Gölcsunun, Asya cihetinde küçiik Murad orada ölmiistü ... Diğeri Bey- .edir. Ezeli olan ahenk kar§ısında rast- sının petrol kuyularının ekserisi Boliv- dar mevkiini ele geçirmek istedi.. Mu-

bir dere olduğunu, Cuma giinleri. lerbevi sarayı; Sultan Aziz Istanbu- ı;cldiğimiz bu fıini ahenksizliklerd ·n çı- yada bulunmaktadır. vaffak olamadı .. 
Boğaziçindeki bütün şık kayıkların la gelen Fransız imoaratoricesi Oie- karılması gereken netice şudur : Nizam 15.'38 de İspanyollar tarafından istiln YENİ REİSİCÜMHUR 
oraya biriktiğini ve burasının, genç niye bu sarayı tahsis etmişti... Yıl- intizamını şuurla idrak edebilmek için edilen Bolivya, 1824 te büyük bir harp- Toronun düşürülmesinden sonra, genç 
sevdalılar tarafından randövu mev- dızoa, sivasi konu~malna hasredilen arasıra intizamsızlığın nizamına ba~ ten sonra istikllliini kazaruruştır. &lbay Cerman Buş reisicümhur olmuş 
kii ittihaz edildiğini duymuştum ... süslii s~londa. kı~ızı Sam n~rdeleri vuruyor ve bu suretle tabiatin sayısız Bir kaç sene evvel de komşusu Para- ve hemen tam bir sulh siyaseti takip et
Fakat bo~ vakit bulup, oraya henüz ve akaıodan mamul kıvmetl• masa· mvvctlcri yeniden kuvvetlenerek esiri guvaylıı uzun ve kanlı harplere girişmiş meğe başlamıştır. 
gidememiştim... lstanbulda tanıştı- lar arasın~a h.~iv~ik bi" kolaylıkl"l ve 1.lıcngi daha kudretli bir şekilde reni- büyük devletle.rin ve bilha.c;sa Amerika- Birleşik devletler rcisicümhurlan B. 
ğım bütün zevat arasında, en çok bol bol soz sovlıyen Mehmet Paşa, den müvazenc vücuda getirivorlar. nııı tavassutu ıle yıllarca devam eden Ruzvelte geçenlerde bir mesaj yollıya-
hoşlandığım ve sevimli bulduğum lste bu dakikada, mini mini evler ve Payesinden inhiraf etmis ~bi görii- bu cenk, nihayet sulha bağlanmıştı. rak : 
Mehmet paşanın refakatinde Göksu- büyük ağarlarla ~üslii teoelere baka- nen bu yeni mü\'azcne eski nıüvnzcnc- Bolivya cümhuriyettir, fakat bir çok uDaiıni bir sulh olması• isteğini bil-
ya gitmek ... Bir taraftan bu refaka- rak susmak~ .":'e do,..in .l·:" dü~ünce· nin tcmndisindcn başka bir şey değil- cenubi -:-merika cümhuriyetleri gibi, dirm.iştir. 
tin çok yüksek kıymeti, diğer taraf- ye ~=ıl';ı~ P'Orunmekte ıdı.. dir. Bozulup bozulup yeniden yapılın::- burada. ~tidnr mevkii ekseriyetle zorla Cerman Buş, iş başına geçtikten biraz 
tan dcı, henüz görmediğim şayanı Sıvrı hır burun1111 ark::ısını ,w~"ak arı daima bilinnıiyen bir sebebin gaye- ~de ~ılır v~ rcisicümburlar merrileket sonra memlekette kuvvetli bir Nazi pro
dikkat bir mevkii bana öğretmesi ... 1<aını~lı~lar ara!'lı':'dan ahn G~f<_c;' ·c götiirücü iradesine karsı gelen sc- ıdaresınde hır kraldan ziyade tahakküm pa~andası başlamış, sol fırkalar ve Sos
işte, her iki cihetten de, bu gezinti der~sının ."":..:ıhalıne, artık gelmıstık. 'iımete eriştirici felaketlerdir. Bunlara ederler. yalıs.tlerle komünistler aleyhine şiddetli 
benim için iki katlı bir rnahzuziyet İCP"..,,.,. Şl'"dık... •azmıyalım, hiliüds bunlar ilahi irade- Son senelerde, iktidar mevkii knvga- tedbırler aluunıştır. 
temin etmiş olacaktı ... Mehmet pa- ~ Ufak, dar bir dere ... ~~;,.~~ r.aV'"J;- ıin birden bire yarattığı kurtarıcı kuza. lnn bu memlekette daha çok almış yü- . ~~ geçenle~ , mil~ meclis yeni :rel
şaya pdc ziyade gönül bai?lamıştım.. om ort~sı~~S\ me:m.er hır koııık . So - ardır. Beşeriyetin kader tarihi de ta- rümüş ve nihayet iki sene evve~ bugün sıcümhurun hır eınrıyle feshedilince, 
Çünkü onun duru unda, hos1anma- d::l. f'c;kı .,,,,..lere ıstınad eden ahşap ·1ıntin füik tarihinden ayn bir kitap de· diktatörlüğünü ilan eden Bolivya teba- Cennan Buşun diktatörlüğü tam olarak 
dığım Ak babaları, Kargaları hatırla- uf:>,.,1< evler... 1ildir. İnsanlık tnhint kitabının belki nsı, fakat halis bir Alman olan genç mi- mevkii fiile geçmiştir. 
tan hiç bir alamet görünmüyordu.. Siil'] .. "in tecı1{il pttii!i hıı eski l-i<:~T • ir hecesi, belki bir ciinllesi, belki bir. ralayın eline geçmiştir. Ye~i diktatörlüğün istihdaf ettiği ga-

A 11acfol,.l ;.,arı arl"le 11rn '"t0r ... F atil. 936 se · 'Ik ·· ı h ye b lhassa al ikt dl t" "d" 

* 
~lıircsi, \'c nihayet belki bir faslıdır. nesı mayısının 1 gun eri Ü· ' ı sosy • ısa ve ıcarı ır. 

ikinci ~ .. ı..l'l'let tarafından yaptırıl- Fakat hiç bir vakit hepsi değildir. kümet merkezinde inanı1maz bir sessiz- Memlekett~ki 7:engin madenlerin milli 
Mehmet paşanın kayı;;ı, üç çift mıcıtır ... (x) Nedir dalın • • d lan ·ıt·~ tik hüküm sürüyordu. Bütün şehir öl- sermaye ıle ışletilmesine dog·ru ileri 

~ - a~e~~ ~~•~ dım im 
kürekle müteharrik, on iki metre Cok güzel, çok metin bir bina.... uiz bu gidiş gelişler? Biz bir gece ol- müş gıöiydi.. Umumi grev yüzilnden ~ atı 1Ş sa~ılıyor. 
uzunlu vgunda, yan yana iki adamın Evet, Anla ılıyor ki, Fatih • 41) 3 mu- .. 1.. .. b '--) "- _r d 1 dükkfuılar kapanmış, evlerin pancurları Fakat bu vazıyet karşısında Bollvya-un, o umu, aşıW an wrwU\ an gc en .. .. . 
oturmasına müsait derecede genis .• hasarasmı bacıarmak icin, Bosfora .1.. .. d" .. cd abat -L t indirilmişti. Yalnız askeri devriyelerin dan buyuk ıktısadi menfaatler temin 

J umu uşunm en r raua uyum.ı-

büyük bir kayıktı ... Kalın, ağaç lcü- hakiın olmak lüzumunu duvmuş ve yncak mıyız? Dünyanın mnnmrası bwı- ayak sesleri duyuluyordu. eden milletlerin ne vaziyet alacaklan 
tüklerinin, mucize kabilinden bir ma- bof"azm, en münasip bir nokta mda dan otuz yıl önceki manzarasını andırı- Bu sırııda, fuıi bir haber, şehirde bom- merakla beklenmeğc değer. 
haretle inceltilerek biribirine baö-lan- bu kuvvetli hisarı yaptırmı~tır. Kale- 0 d r ba gibi infilak etti. "'---

('> yor. zaman a yer yer kon cranslar . . .. H "' k • İ 
masından tes.ekkül eden bu kayıg·ın nin ifade ettiı?i bu sarih mana kar- •Reısıcumhur Joze Luı· 'stif tm' 3 Jm er SUÇ toplamyor, yer yer nutuklar veriliyor, - ı a c ış. 
bütün tahtaları cilalı, her tarafı oy- şısında banisini takdir etmekten yer yer mülakatlar yapılıyordu. 0 za- Haber doğruydu. O gün öğleden son- • J • 
malarla, altın yaldızlarla süslü idi... kendimi alamadım... man da kuvvetliler bir hak olmıyan rn,lisbüyUk .r~t~li bir kaç zabit ve sos- J ş ey 1 n c e 
Kürekçileri, çekme burunlu, korkunç •• 11 · 'J'MEDİ •• haklarını almak için sağa sola gcli..,i gü- Y~ t partisı liderlerinden ikisi, Reisi-
bıyıklı, beyaz müslinden el ;se gi- . zel saldırıyorlardı. 0 zaman da hakkın cumhurun yazıhanesine gitmişler ve 
yen, üç Arnavuttan ibaretti .. Kayık- (x) Y;ı,nlıs.. nad">luhisarmı yap- kendisini istifa etmeg·e icbar etmicılerdi. 

.ampiyonları kendi içlerinde emniyet ~ 
ta yumu~k yastık ve Minderlerle jtıran Yıldırım Beyazıttır. Joze Lui fazla ısrar ctmedL Çünkü - \'e dışlarında ittifnk anyorlardı.. O za. 
bir oturma yeri teşkil edilmiş, yas- H. S. bu usulü o da rnk iyi biliyordu... 1934 man da hu;ün olduğu gibi, insaıılıi:'lll r 

Bir harp olursa 
maddi ve mane\i kuv\'etlcri yeni bir senesinde iktidar mevkiini kendisi de 
müvnzcnc nrıyorlnrdı. Buraya kadar ta- bir kaç dostun yardımı ile ayni tarzda 

elde etmişti. 
biatin her halini kopya eden insan bu- BİR HARP KAHRAMANI 
radan sonra ondan ayrılıyor : Tabiat in-

Lehıstan 
dan 4 

iktısadi 

milyon 
hayatı sarsılma

asker cıkarabilir 
Daily T clegTaph zınd Morning Post harp olursa, iktısadi hayatı sarsılmadan 

gazetesi 4Lehistan dünyanın beşinci as- 4,000,000 asker çıkarabilir, diyor. 
keri devleti> başlığı altında bir makale Hazer zamanında Lehistan ordusu 
neşretti. Lchistanın ordusu ve müdafaa 300,000 asker, 45,000 subaydır. Mü
kaynakları halchnda yazılan makale çok kemmel talim gönnii§ ihtiyatlan ise 
mühimdir. 12.000,000 dur. Mükemmelen teçhiz edil-

Bu makaleyi yazan lngiliz muharririne mi1 ve talim görmüş 30 piyade fırkası 

göre her şeyden evvel işaret edilecek müstakil birlikler halinde muharebe ede· 
nokta, Lchistandaki doğum vaz.iyetidir. bilir. Lchistanın tankları, bizzat Lchis· 
Lehistanda doğumun çokluğundan dola· tandn yapılmıştır ve kaliteleri fevkala· 
yı en son silah altına nlınnn sınıflar, adet dedir. 
itlbariyle Almnnyanın ona tekabül eden I Diğer taraftan, lngiliz gazetesine gö
sınıflnrından daha çoktur. re, Lehistnnın süvari kıtaatı c:Avrupada 

Bu şartlar altında her ne kadar Lchis- en iyi> dir. Lehistan süvari kıtal arı 5 O 
tan 35 milyon nüfuslu bir memleketse alaydır. Ve muharebede çok ehemmiyet· 
de sayıca Fransadan daha mühim mik- li bir rol oynıyacnldardır. Çünkü mem· 
tarda asker seferber edebilecek iktidar- lcketin arazisi ve coğrafi vaziyeti bir 
dadır: Yalnız. Fransanın müstemleke hususiyet ıuzetmektedir. 

hilalden sonra mü\'azeneyi bulup ulha 
kavu~uyor. İnsan ise sulhla kavuştuğu 
mii\'azeneri harp çıkarmak için teyit ve 
teksif etmeğe gayret cdi;ror. Daima ta
biatin iistiinde olduğunu ilan ettiği hal
de hiç hir türlii tnbiati takip ctmektl'.n 
kurtulanuyan insan hiç olma7.5a bu 
noktada da onu taklit etseydi belki şu
ur forihiııde bir tek akıllı bir iş yapmış 
olurdu .. 

ltalyan - Alman or .. 
dularının kombine 

faali yeti eri 
- BAŞTARAFJ 1 iNCi SAHİFEDE -
içindir. 

Kahire, 4 (Ö.R) - Taymis muhabiri, 
Libya valiiwnumisi İtalo Balbonun ya
kında, ağlebi ihtimale göre önümüzdeki 
pazartesi günU Mısın ziyaret edeceğini, 
bu ziyaretin hususi bir mahiyeti haiz 
olacağını bildiriyor. 

askerlerini dahil etmemek şartiyle ... 
Daily T elegraph gazetesi: Lehistan, 

Berlin, 4 (Ö.R) - Hariciye nazırı fon 
- Paris - Midi - Rihbcntrop İtalyaya hnrekct etmiştir. 

Rus harıcıye komiseri istifa etti 
i talyada ikameti sekiz gün devam ede
cektir. 

Berlin, 4 (Ö.R) - Mareşal Göring 
- BAŞTARAFI J İNCİ SAHİFEDE -
tefsirsiz olarak karşılandı. Londra bu is
tifadan siyasi manalar çıkarıyor. 

Dcyli Telgr.ıf gazetesi Litvinofun is-

mesini tavsiye ediyor. \'e zevcesi San Rcmoya gelmi§lerdir. Bir 
Roma siyasi mahfillerinin kanaatine hafta kalacaklardır. Burada İtalyan rica

göre Litvinof Sovyetler birliğini Avrupa j liyle siyasi görüşmeler yapılıp yapılmı
demokrasilerine karşı büyük taahhütle-! yacağı malCim değildir. Mareşalın İs
re sürüklemiştir. pruıyaya geçerek 15 mayısta Franko as-

Sovyet komiseri, İspanya meselesin- kerlcrinin zafer geçit resminde hazır 
den dolayı B. S• 1 tlin:le pr tijini bulunacağı söyleniyor. Maamafıh bu ha-

Havadis şehirde yayılır yayılmaz, her 
kes bayram yapmağa başladı ve bütün 
ağızlnrrlan tek bir isim çıktı : 

"Albay D:ıvit Toron 
Bu ndnm bir harp kahramanı idi .. 

Umumi arzu ile reisicümhurluğa seçildi. 
Fakat ayni harpte kendisine yardım 

eden başka bir asker daha vardı ki, o 
da çoktan iktidar ınevkiini ele geçirmek 
arı.usunda bulunuyordu. Bu asker genç 
albay •Cermen Buş• tu .. 

ORl\IAN KORSANI! 
Cermen Buş, rınasıl Alman olan ba

basiyle Bolivyayn gelmiş ve burada Bo
livya tebaasına geçtikten sonra askeri 
mektebe girmiş ve zabit çıkarak orduda 
hizmete başlamıştır. 

Bir hayli zaman uzak orman mmtaka
laruıda vazife gören Buş yaptığı hiz
ınetlerle kendisini göstermiş, hükümet 
merkezine gelerek ordu umumi karar
gahında mühim bir vazife alınıştı. 

Arkadaşları ona, ormandaki sert ve 
funansız idareciliğinden dolayı •Orman 
korsnru» lakabını takını~..ıarclı. 

Cermnn Buş, uınwni karargahta as
kerlik işleriyle uğraşırken kendisinde 
siynsi hayata karışmak hırsı da uyan
mağa başla~tır. Ve 1936 da albay Da
vit Torsinin iktidar mevkime geçmesin
de büyük bir rol oynadı. 

STANDARD OİL KUMPANYASI· 
NIN V AZiYETİ TEHLİKEYE 
GİRiNCE: 
Da\ it Tors reisiciiınhur olur olmaz 

Bolivyanın zengm petrol madenlerine 

Kanunun çizdiği yoldan sapanları tu· 
tup mahkemeye getirirler, bu adamı ha
kim sorguya çeker. Pek iyi, ya hakim ka
nunun yolundan saparsa onu kim sorgu
ya çeker~ - Onu da başka bir hllkim. 

Bakın geçenlerde lngilterede ne ol-
mu11: 

Londranın polis mahkemelerinden bi
risinin hak.imlerinden iki tanesi de oto· 
mobillerini yolda hızlı sürdüler diye ayrı 
ayrı sürat cezasına çarpılmııJlar. EVTak
lan tabii bulundukları mahkemeye gel
miş. Sıra kendilerine gelince başta büyük 
olan hfıkim kürsüye gelerek öteki haki· 
mi kargısınn dikmig: 

- Siz Londra civarında bir köyde 
otomobilinizi hızlı sürmüşsünüz. Otomo
bil numaranızı almışlar, otomobili siz mi 
kullanıyordunuz) 

- Evet bendeniz kullanıyordum efen· 
dim. 

- Peki hızlı sürdüğünüz doğru mu) 
- Evet efendim. 
- Belediyenin kabul ettiği bir sürati 

geçirdiğiniz için sizi 5 şilin para cezasına 
çarptırıyorum, bir daha yapmayın. 

- ..... . 
Hakim kürsüden inmiş, müttehem ma

hallindeki hakim kürsüye gelmiş ve birin· 
ci hakimi cclbederek csuçlu mahalline> 
geçirmiş: 

- Sizin otomobiliniz var mı) 
- Var efendim. 
- Kendiniz mi kullanıyorsunuz.? 
- Evet efendim. 
- Siz dün Londra civarında otomobi· 

tinizi çok hızlı sürmüşsünüz} Hakkınız
da zabıt varakası tutulmuş, doğru mu} 

- Evet efendim. 
- Peki yollarda hızlı gidilmiyeccğini 

bilmiyor mu idiniz? 
- ..... . 
- Şimdilik size 1 O şilin ceza yazıyo

rum. Eğer bir daha yaparsanız, bir yolu
nu ve maddesini bulur üç mislini alırım, 

DOK'J'ORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Marul meselesi 
--&-

y AZAN: Dr. C. A. 

Marulun yapraklannı kopanp tuza 
batırarak yerken bu yaprakların arasın
dan mühim ve ilmi bir mesele çıktığı, bil
mem, habnnıza gelir mi~. 

Marulun kökünde insanın sinirlerini 
sakinleştirerek tatlı uyku getirecek bir 
madde bulunduğundan, yakın vakte ka
dar, marulu aşk bakımından da uyuştu
rucu bir nebat diye bilirlerdi. Ona bu 
şöhreti çıkaran ta eski zamanlarda Fisa~ 
gur feylozofun dervişleri olmu~u. Bu 
dervişler kendilerini pek sakin ve uslu 
adamlar diye tanıttıklarından, onların bu 
hassayı marul yiyerek kazandı.klanna 

hükmetmişti. Ondnn dolayı marula da 
hadımağaları nebatı diye nd takılmışh. 

Hatta kendi gÜzelliğini pek beyenen 
ve kadınlara hiç temayül göstermiyen 
Adonis delikanlının bu halini izah için 
de aşk perisi Venüs onu marul yapralc
larının arasına gömmüş te onun için at
kına rağbet gösteremez diye, bir de ef
!lane uydurmuştu. O vakittenberi de, ge

celeri fazla rüya gören delikıınlılan bu 
halden kurtarmak için onlara marul ye
diren yahut suyundan ilaç içiren hekim
ler de vardı ... 

Vitaminler üzerine tetkikler ilerledik
çe marulun bu şöhretini değiştirmek la
zım geliyor. Vakıa marulun uyuşuk aşık
ları uyandırmak hassası bulunduğuna 
dair henüz bir rivayet yoksa da marulda 
türlü türlü vitam.irıler bulunduğu oüphe
siz ... 

Bir kerre mnrulun yeşil yapraklarında 
A vitamininden yüzde 3670 ölçü, beyaz 
taraflannda yüzde 114 ölçü ... Bu vita
minin de çocukları büyütmeğe, herkesi 
bulaşık hastalıklardan korumağa yara· 
dıktan başka çocuk yetiştirmeğe de hiz
meti olduğunu elbette hatırlarsınız. 

Sonra B 1 vitamininden yeşil tarafla· 
nnda yüzde 24, beyaz taraflarında yüz 
de 30 ölçü. B 2 vitamininden yeşil taraf
tarında yüzde 46, beyaz taraflannda yüz
de 24 ölçü. Bu vitaminlerin aşkla alaka
eı henüz bilinmiyorsa da sinirleri kuvvet
lendirmek, yediğimiz şekerleri vücut 
içinde eritmek ve bütün gıdaları işimize 
yarayacak bir hale getirmek için hizmet· 
leri şüphesizdir. Sinirli kuvvetli, yediği 
şekeri eriten ve gıdalanndan iyi istifade 
eden bir adam da hiç bir suretle uyuJUk 
hadımağası eayılamaz. 

C vitaminine gelince bundan da ma· 
rulun yeşil ve beyaz tarafla.nnda ayni ola
rak beşten yedi ölçüye kadar bulunmakla 
beraber, bu vitamin bakımından pek de· 
ğerli bir kabuk olduğunu haber veren 
hekimler vardır. Bu vitamin, tam da. kı· 
sırlığa kaf?I ve çocuk yetiştirmeyi temin 
eden vitıımindir. Şu halde marula hadım· 
ağaları nebatı adını takmak haksızlık, 

yahut Fisagur feylozof dervişlerinin bir 
kurnazlığı neticesi olduğu meydıına çı

kıyor. 
Zaten bizim Bergamalı Calinos hekim 

ihtiyarlığında bile çok akıllı bir adam 
olduğundan marulun erkekleri hadım 
edip etmediğini hiç kanşhrmamış, yalna: 
kendisinin ihtiyarlıkta uykusuzluğu ma
rul yiyerek geçirdiğini yazmışh. Rahat 
uyumak ta çocuk yctiştirmeğe miıni bir 
şey değildir. Bilakis ... 

Marula pek eski zamanlarda atfedilen 
o yalancı şöhreti gerçek sanarak en ziya
de aldatan Bartelmi adında bir lngiliz 
hekimi olmuştu. Bu hekim çocuk babası 
olıımıyan bir meşhur adamın kısırlığını 

her akşam marul yemesine atfederek 
onu bu huyundan vaz geçirmiş. meşhur 
adam da çocuk babası olm~tu. Ancak 
doğan çocuğun gerçekten babası kim 
olduğunu tarih, tabii kaydedememiştir. 

Her halde. şimdi marul yerken. onun 
çocuk yetiştirmeğe manı olacağından 
korkmağa hiç lüzum yoktur. Fakat ma· 
rulun yapraklarını bırakarak yalnız kö
küne rağbet etmek yalnış olur. A vita· 
mininin ve E vitamininin en çok bulun
duğu taraflar yeşil yapraklardır. Hatta 
vitaminlerin yetişmesine güneşin ışıklan 
yardım e~tiği için, marulun en değerli 
tarafı, bizim heğenmiyerek attığımız, en 
üstteki yapraklarıdır. Vakıa o kaba yap
raldarı tuza babrıp yemek, pek tc kolay 
olmaz. O halde onları da iyice yıkadık· 
tan !lonra, salata yaptırıp, üzerinde. ha
zırlop yumurta koyarak yerseniz. Maru
lun vitaminleri yumurtanın fosforu ile 
birleşince eski zaman dervişlerinin yalanı 
büsbütün meydana çıknT. 

---""4---
Dr Maçek 

- BAŞTARAFI l iNCI SAHİFEDE -
lafının tesbit edilen ana hatları tatbik 
mevkilne girince Dr. Maçckin de kabi
nede yer alacağı ve yakın bir ihtimalle 
hariciye nezaretini kabul edeceği tah
min olunuyor. Böyle bir şey olursa, Yu
goslav harici siyasetinde ciddi değişik

liklere intizar pek te sebepsiz olmasa 
gerektir. Dr. Maçck Balkan antantı 

kombinezonunun muhafazasının Yu
goslavya için hayati bir zaruret olduğu
na kanidir ve bu hususta geçen sene 
Prens Pola bazı tavsiyelerde bulunmuş-
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BJZANS SARAYININ İÇ YUZU 
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Marina kolunu kapıdan uzattı 
Tam bu sırada zehirli şişeyi 

bir erkek eli sımsıkı 
tutan elini 
yakalamıştı 

kuvvetli 

HırisUdt, koea Göbeğe son emirleri 
e verdikten sonra başvekA!et binasın
an çıktL 
Sebastiyanoyu görmek... onunla bu

U§mak ve aldığı tedbirler hakkında 
na malfunat vermek istiyordu. 
Aynı ı.amand-. o arhk başvekildi. Bi

ıaenaleyh saraydaki bütün entrikalar 
ıakkında malilmatı olması lhımdı. Se-
1astlyano şimdiye kadar ondan bir çok 
ıeyler saklamıştı . Bundan sonra sakla -
naması lhımdı. 

BaşvckA!etten çıkıp ta saraya gelirken 
işte bunu düşünüyordu. Maamafih sa
raya bilyilk kapıdan değil, arka kapı -
dan girmek istemiş ve yolunu o tarafa, 
sarayın külhanı tarafına kıvırmıştı. 

Marina, Sebastiyano gittikten sonra, 
odada yalnız kalmıştı. Şimdi ne yapa -

caktı? 

Kusurunun ve hatta cinayetinin affe
dilmiş olduğuna emindi. Imparatoriçe 
ölmüştü. 

Karbonop:;i.na imparatoriçe olacakh. 

Sebastiyano teşrifat nazın olmuştu. 

Ve kendisi de teşrifat nazırının kan-
11.. Hiç değilse metresi olacaktı ... 

Hıristidinin saray cariyelerinden bi
riyle evlenmesi onun kıskançlık damar· 
lannı harekete getirmiştL Işte fll""1t 
şimdi onu bu emeline de nail edecekti 

uzandığını görmüş ve derhal bu eli ya

kalamışh. 
Şimdi kollan arasında bayılan bu kıza 

bakıyordu. 

Onu tanımıştı. 
- Vay canına .. dedi Bu Marina be .. 

imparatoriçenin oda hlzmetçisi !>!arina .. 
neden korktu ve bayıldı? Bu şişenin 
içinde acaba ne var .. Ve Marina bu şi
§e ile nereye gidiyordu? 

Hıristidinin kafasında derhal müthiş 
şüpheler yer buldu. 
Baygın olan Marinayı kapının arkası

na bıraktı. 
Elinde şişe, sarayın arka yolunun ba

şmda dalına nöbet bekliyen saray mu
hafızına gitti: 

- Çabuk, dedi. Bana bir köpek bul 
ve getir .. 

Muhafız, Hıristidlnin bu garip emrini 
ifa için alelllcele uzaklaştı. Bızansta k<>
pekten çok bir şey yoktlL 

Bütün sokaklar köpeklerle dolu idi. 
On dakika geçınemişti ki muhafız ar

ka baeaklarından yakaladığı bir enceği 
bağırta bağırta getirdi. 

Hıristidi, köpeği iki bacağı arasına al
dı. Avurtlarına basmak suretiyle elin
deki şişenin muhteviyatından bir azını 
hayvanın gırtlağından aşağı boşalttı. 

Yarım dakika içinde köpek kaskah 
ke.ılmiş ve ölmüştü. 

··BİTMEDİ-

lngiltere ve Balkanlar 
Finansiyal Niyuz siyasi garantilerin 

ekonomik garantilerle tamam
lanmasını teklif edivor ... 

-21-

Ih rahim Nemrud karşılaştılar 
Puthanedeki bütün putları kıran lbrahim Peygamberlik 

hayatında ikinci yalanını nasıl söylemişti.?. 

ve 

Halk çekilip gittikten sonra lbrabim 
bir müddet bekledi Sonra puthaneye 
girdi Bir rivayete göre bu puthanenin 
kapısının anahtarını Azer kendisine 
tevdi etmişti. Bir rivayete göre bekçiler 
anahtarları beraberlerinde al•,> götür
m~lerdi Kilit Ibrahimin önünde ve 
kendi kendine açılmıştı. 

lbrahim, puthanede, putların önlerin
deki çeşitli yemeklere baktı. 

Din tarihleri burada mevcut ve bil
yük puttan gayri olanların sayısını 72 
olarak kaydediyor. 36 put sağda ve 36-
sı solda olmak üzere Nemrudun altın -
dan yapılmış heykelinin yanlarında yer 
almışlardı. Nemrudun heykelinin gözle
ri zünırüdden idi. Öyle ki (gece karan
lığında bile şavk verirdi) 

Ibrabim mabedin ortasında bütün 
putlara hitaben: 

- Işte, dedi. Önünüzde bunca nefis 
tilamlar ve çeşitlJ yemekler var .. Neden 
onlara el sürmezslniz ve neden yemezsl-

• • ruz. 
Tabii putların hiç birinde bir hareket 

olmadı. 

Bunun üzerine Ibrahim, eline geçirdi
ği bir balta ile biitün putlan kırdı, par
çaladı . 

[Sağ elinde bir balh ile kiminin ba-

bil yük put vardı.. . Ben yapmadığıma 
nazaran belki büyük put yapmıştır. 
Hem esasen balta da, görüyorsunuz ya .. 
Onun boynunda asılı .. 

Nemrud: 
- Bu imklnsız.. dedi. Putlar bu işi 

nasıl ederler. Onlarda can ve hareket 
yok. 

- Madam ki, dedi. Can ve hareket 
yok, böyle cansız ve hareketsiz nesne
lere ne diye Tann adını verir ve ona 
tapars1nız? 

lbrahim, halk muvacehesinde N emtıı
da karşı bu sözleri söylerken sade N •m
rudu değil, kendisini duyan, dinliyen 
halkı da böyle faydası olmıyan kuru 
putlara tapmaktan menetmek ve doğru 
yolu göstermek istemişti. 

işte lbrahim ilk defa olarak peygam
berliğini bu suretle Aşiklr 1a1:ın1J1ı. 

Nemrud, bu işi onun yaptığını, put
ları onun 'kırdığını anladı. Sö7.lerinin 
halk arasında tesir yapacağından kork-

tu. Ibrahiıni orada, herkesin gilztl !SnQn. 
de ilzam etmek, mahcup ve mağlilp M
mek sevdasına düştü. 

- Ya lbrahim.. dedi Eğer bu putlar 
Tanrı değilse.. . Tann kimdir! 

lbrahim: 
- Tanrı, dedi, görilnmez .. . O hepimı

zi yoktan var eden ve bütün kAinatı 
yaratan, idare eden en bilyük kuvvettir 

Nemrud sordu: 
- Senin bu cTanrı• dediğin kuvvetin 

elinde ne var? 
lbrahim: 
- O, dedi, herşeyi yoktan var eder 

Dilediği zaman diri insanı ölU kılar ve 
yine dilediği zaman ölüyü diri eyler .. 

Nemrud, lbrahimin bu cevabı UzPri
ne: 

- Senin bu dediğini ben de yaparım, 
dedL istersen bunu sana ve şimdi ispat 
ta edeyim . . 

•• BJrJIEDİ-

Vellington konferansı 
Gözü masanın üzerinde duran surahi- ~ını. kiminin ayağını kesti. Kimini be-

ye .. imparatoriçenin ve ba,şvekilin, baba mamakla beraber, Bord of Trade ve De- 1 rik edebilecek mevkide bulunduğunu in· lind~n iki pare eyledi. Kiminin başını iki 
Ue kızın ölümüne sebep olan zehirli gül bartman of Averseanda da gayret sarh giltereye göstermistir. Almanyamn, mü- yardı. Kimini yüz üstü bırakh ama ol 
şerbeti şişesine ilişti. hususunda öbürlerinden geri kalınma- d afaa ekonomisi bakımından, vaziyetini, büyük puta h iç bir nesne etmedL (1) 1 

i18hının körletmiş olduğunu, Almanya
nın. bir harp takdirinde de, dünya bar
bindekinden çok daha kolay bir tekil
de iaşe ve ham madde ihtiyaçlarını teda-

Diplomatları kabul etmek, ziyaret ve 
mukabil ziyaretlerde bulunmak hususun
da yalnız Downing Streetıe gayret oar
fcdilmemektedir. 01f8nda farkına varıl· 

Bir büyük Okyanos müdafaa konseyi vücuda 
getirecP.ktir. Konsey Japonya tarafından 
gelecek sürprizleri karşılamağa çalışacaktır 

Ne olur ne olmaz, bu zehiri ortadan maktadır. kat kat ıslah etmit olduğu lngilterede de Bu işi yaptıktan sonra elindeki balta-
kaybetmek lilımdı .. . Sürahiyi aldı.. Dosyalar, bavullar hazırlanmakta he- takdir edilmektedir. Bundan dolayıdır yı bü ük putun, Nemrudun bü ük al- Ccbelüttanktan Hong - Konga kadar Burada, süratle cesim yeraltı depc>ları 

ti 1 k 1 k d B H d ,_, 1 gil d . d' . • b . y y İn Odadan çıktı . ye er yo a çı an ma ta ır. ay u son, ...,, n tere e tım ı, sıyası çem en ta· tın heykelinin boynuna astı. bütün giliz imparatorluğu faal bir şe- inşa etti. Bu deniz üssünün m.ıhteli( kı-
Ayaldannın ucuna basa basa koridor- kurmayı ile birlikte, geçenlerde Sovyet· marnlamak maksadiyle ekonomik bağlar Puthanenin kapısını kapattı ve hal. kilde müdafaaya hazırlan•yor. Lonıl':'ada, ı;ımlan yeraltı geçitleriyle birbirine baıt

lardan geçti, külhan dairesinin avlusu- ler birliğini. Lehistan ve Finlandiyayı do· hlllrlanmaktadır. Almanyanın, cenup kın bayram yerinden dönmesini bek- Berlin • Roma • Tokyo milsellesini unu- lanmış bir haldedir. Burada, gizli bir çok 
na geldL 18.§tı. Şimdi de, etüt veya ekonorrü heyet· prki pazarlanndan artılı:. çıkanlrruyaca- ledi tuyorlar. hava ıneydanlan vardır. Tayyareler, \'&-

Sarayın arka kapısı ... nice mac~ra- !eri mütemadiyen •eyahat etmekte, Yu- ğıru bilmiyor değiller; fakat buna rağ- ikindi Ustil... Ayni zamanda Bir~ Amerika, do- rilecek ilk işarette uçmalı: için hazır bit 
lara açılmış olan bu kapı her zaman ar- goalavya, Yunanistana uğramaktadır. men, lngiltere, Almanyanın mevkiini za- Davul ve boru sesleri ile şehre giren nanmasını büyük Okyanusa çekiyor. vaziyettedir. 
kasından sUrgtilil dururdu. Öyle anl8f.ılıyor ki, Balkanlardaki yıf düfilıınek için ...;, kuvvetiyle ça1,.,_ halk doğruca ınibede geldiler. Bir de Resmi malı611er, mihvere dahU bulun- Yeni Zelandın tqebbüsü ile toplan. 

Fakat şimdi açıkh. ekonomi sahasını lngilizltt yeni keşfet- yor. baktılar ki bütün putlar parçalanmış .. masından dolayı Japonyanm cenubt Çin- IDI§ olan büyük okyanos konferansında 
Marina, kapının böyle açık bululllM- mişlerdir. Husuıiyle, Alman • Rumen Taymis gazetesine gelen ve gôLc çar- Hayret ve hiddete düştiller. lbrahimi de veya Holanda Hindistanmda yeni bir imparatorluk konferansı veya konforana-

ıını, Karbonopsina ile Sofi annenin gi- ekonomi anlaşmaaından sonra, Roman- pacalı: bir yerde ne,redilen bir mektupta, yakalıyarak sordular: darbesinden korkulacağını söylüyorlar. , lan meseleleri de milzakere ve balledile-
dişinden sonra kapanmamı! olmasına ya, gerek lngilıerenin gerek F ransanın 1 Romanyadaki lngiliz ticaretini te,vik ve - Bunlara ne oldu böyle' Dominyonlar kendilerini korumağa cektir. Zannedildiğine göre bu konf&-
hamlettL bütün alakalarını üzerinde topladı. Lord takviye için bazı tavsiyelerde bulunul· lbrahlın: . . fevkalade ehemmiyet vermektedirler. 14 ransta siliblanma ve bununla aWtadar 

Zehirli şerbet şişesinin saray içinde Sempill, Romanya ekonomi mahfilleriyle maktadır. Bu tavsiyelerde ezcümle de- - Bilmem ... Habenru yok benım. de- . da eni Zeland' Vellingto şeb- olan Avusturalyanın ve Yeni Zeland'm 
imhasını teblikeli buluyordu. Onu sa- o:eçenlerde temasa geçtik.ten eonlll, şim- niliyor ki, lngiliz tüccarı, Romanya istih- di. .. . = , bJyük okyanus: müdafaa: kon- ' ı.anayileşmesi mevzuları da karara alına
ray haricine atacaktı. di de lngiliz hükümetinin ekonomi mü- oal maddelerine, Almanya gibi. yük•ek Dzrhal Nemruda haber gonderdiler. , . . d b' k nfe lan ' caktır Bu günl' erde kendi müdafaalan . . ı.cransı• ısının e ır o rans top ~ · 
Kapıyı anılıkladı.. ,aviri Sir Frederic Leith R0811Un riyase- fiyatlar teklif edebilmek ve lngiliz mal- Zalim hükümdar hır hışımla geldL mı tır. liçin enerjik olal'ak çalı.şan iki dominyoıı 
Ortalık ... gecenin karanlığır.a gömülü tinde bir lngiliz heyeti Romanyaya git- !arını da keza Almanya gibi, ucuz bir fi. Vaziyeti gördü. ş vardır 

idilllt o"nce sı'yah .__
1 
.. ,.,. doğru _,,_, mekıedir. y"tla satmak mevkiine getirilmelidir. ~~bedin .ve putların ~uhafazasının pı!ı:;~ ::a::::t;::;~ b~~o:'~~= 1 A~turalya, 1939 dan 1941 senesine 

.,.,. ..,;• ewu lngiltere biç bir zaman ııark ve cenup cfinancial New.. siyasi garantinin vezırı Azenn oğlu lbrahime bırakıldı- . ilm -•~-clir 'kadar uç·· yıl i.-inde askeri masraflarını 
-'-J il b gÜ k- •- d - ..._ d aı· · .. ,, dl On h "ırdı çok ehemmıyet ver emı:a...: . •-

uzattı. •anı; 1 e 0 n u "" ar y~n an a· ekonomik galllnti ile tamarnlımınaomı gını o,.ren u ıızuruna çag : • 75 milyondan 215 milyon liraya çıkara-
Ayağını ve vücudunu da kapıdan dı- kadar ol~ış?r. fakat her. şeye rağ-1 teklif ve başka memleketlere, Almanya - Thı işleri kim etti? Bu konferansın gayesi. ap açık eger caktır Bugün Avustural her tl1rlil 

'l"l'1 çıkaracağı sırada ağzından bir fer- men, logilterenm sırf ekonomik makaat-ı ve ltalyadan fazla ihracatta bulunulma- Diye sordu. İngiliz imparatot rl~ blrdharbe ııfirUkle- jl ateşli ·.nahlarla, top, ceııa!:' ve tayyare 
yad sayhası fırladı.. la.rla hareket ettiği filpheli görülmeie sıru muvafık gönnektedir. Diğer taraf- lbrahim Nemruda: necek olursa, ngiliz ve ornlnyon kuv- imal ktedir 

Zehirli ıerbet şişesini uzattığt kolu deier bir keyfiyettir. Gerek Board of tan, lngilizlerin Balkanlardan fazla mal - ·Benim haberim yok... vetleri vasıtasiyle hakikl ve müstakil etme · . 
ka "·· dan kuvvetU b' el •-- T d L 1--'1' d "-·· ti · d'" Cevabını ve-'' r-te budur tarihm· bir icraat temini planı vücuda getirmek- Bundan başka Vellington konferaııs. 1' pının ...,.ın ır ..,.. • ra • gereı< uosuız lf ~e nrn ıger almalan neticesinde kendi memleketle- ıuı.. ... erde 
lından sımsıkı ypkalanmışh. mesul makamları. dış ticaret polib1r.asiyle rinde ortaya çıkan zorlukları da inkir kaydettiği ve fakat mazur gördüğil Ib- tir. gla~dı . At ~yİngayıiliz' vehaYeruh Ze-

Marina, bu korku sayhasını fırlattık- maksadına varmak istiyen dış bakanlığı- etmemektedir. rahimin ikinci yalanı idi. Avu.sturalya ve Yeni Zeland, cenup de- 1 n zıyare. e en ır va ~y.e-
tan sonra kendinden geçti. Bileği:ıden nın parolasiyle hareket etmektedir. Nemrud: nizlerlne doğru hızla ilerliyen Japon ge- •tinin v~ğı ral'?ru <b. tetkik edecektir. 
yakalıyan adamın yüzünü bile görmeden Almanyanın 1934 denberi Ballcan pa- __ .(<.,.__ - Nasıl haberin yok.. dedL Bunlar nişlemsinden endişelenmektedir. 'Bu heyetin tavsıye~r~ :..ıasında. Avus-
onun kolları arasına düşerek bayıldı. zarlanm eline muvarfakıvetle gednnit Amerikava giden bu işi kendi kendilerine yapmadılar ya.. Japon kıtalan daha Kanton'u işgal et- hıralyanın t~yyare a .;:. arırun arttı-
Bu adam ... Hıristidi idi olması ve Avusturyarun ilhakı ile Çekoo- altın Stoklara Ve burada yalnız sen vardın.. mezden evvel, Londra hükümeti H<>ng· ı 7ı =esi ilde ;ar. z land; s· 

Hıristidi, saraya giderken arka kapı- lovakyarun dağılması neticesinde, gerek Nevyork, 4 (A.A) - Federal Reser- lbrahim: Kong'un vaziyetinin güçlüğünü anlamış- vust . ya ~ eru e · ınga-
dan girmeği tasarlamıştı. Tam kapının T unada gerek bu memleketlerde. kendi- ve banka göre dün Amerikaya 9.436.000 - Evet.. dedi Ben vardım ve bir de ,tı . İngiliz amiralliği Avushıralyanın Der- ' ~ur • ~cı . • dy~i~d .- Avus:;:;:,ıya 
önüne geldiği sırada kapının içinden dı- ne. kolayca ııet çekilmiyecek bir yol te· dolar kıymetinde altın gelmiştir. Bunun ven limanında birinci sınıf bir deniz üs- ttı uzerın e . İngiliz ~~r . ·ını 
prıya doğru bir sürahi tutan bir elin min etmit bulunmuı hakikat~ abloka 9.37LOOO i İngiltereden gelmiştir. Taberi tarihi cild 1-sahife 126 sü tesis etmeğe karar verdi. lkucaklıy~ ~e~ =:~dıçm ı!'Z 

- - - - - - --------- Bu emir derhal tatbik edildi. BW:..,,~~ gö-;.f esini deldi-v~-;;n;;;;~-=-~fe~kalMe-bi,;"' şeyin cereyanını an- l~eu v:onferans~:ir büy~ 
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Fakat kralın jandarmalannın başın- dan aşağı yuvarladı.. ladım.. A.. Sizin yUzlerlnlze ne oldu müdaf.aa konseyi vücuda getirilecektir. 
da olarak idam merasimine gelmiş olan Bir dakika sonra hepsi de eczanenin beyle.. j Bu koru;ey sulh zamanında bir İ) birli
ınarki Dö Buzanval, şövalye dö Roha- aralık kapısından içeri dalmışlar ve kapı Hepsi de birbirlerinin yüzlerine bak- ğini, harp zamanında da bir kontrol ve 
nın bu ezeli dilşmanı, atının üzerinde, arkalarından kuvvetli demir kollarla tılar ve hepsi de ellerini gayri ihtiyari kumanda uzvu olacaktır. Bu suretle, İn· 
gözlerini idam iskelesinden ayırmamıştı. kapanmıştı.. yüzlerine götürdiller. giltere bir taraftan Avrup&da Fransa ilo 
Kahramanlarımızın oradan çıkışlarını Derin bir karanlık içinde idiler. Kıp kırmızı kan içinde idiler. tam müttefik olarak sulhcu devletler 
ı;örUnce kudurmuş gibi maiyetine şu Onların buraya girdiğini kendi telA- İskelenin altında beklerken idam kur- 1 cephesi vücuda getirirken, Asyad.a da 
emri verdi : şına düşen halktan gören olınanııftı. 'hanlarının kanlarının Uzerlerine aktığı- Roma - Berlin mihver.ine dahil olan Ja-

- Ateş .. Bunların üzerine ateş!.. Lösaj, ihtiyar eczacı kıyafeti ile ve nm farkında olmamışlardı. 1 ponyanın bütün sürprizlerini önden 
Jandarmalar, kendilerine g&ierilen elinde bir fenerle geldi. Yol gösterdL., Faribol, Gniafonla nasıl karşılaştıkla- karşılamağa çalışmaktadır. . . 

e~ vaziyeti madam Skarrona anlat- na bent.er sesler de karışı.yordu . istikamette bu emrin kimleri istihdaf et- Koridordan geçerek, merdivenlerden nnı ve nasıl aldatılmış olduklarını izah P ARiS • MIDI 
mıştL Madam Skarron ise oğlu Gniafo- İvon birden mçradı.. tiğini anlamadılar ve anlamamakla be- inerek yeralb odasında Ekzillye müWd cdl 
nu haberdar etmiştL - Ne var .. Ne oluyor?.. raber de siliUılarını halkın üzerine bo- oldular. Ekzlli : ::tlWCIUllllJllllllllllllllllllllllllHU 

Gniaf?n . b?~~ .bir. kurna~lıkla ha~e- Dedi. Faribol : . . . şalttılar. Ekzili : - Bu rnelun kanburun bizim en bil- § 9 Ey ı ii 1 ot eli ~-
ket -~tıniş, ı:u olu:'ün u_:zerlenn': M~rlıiz.- - Kuyrukları kops\ln, dedi. Bıznn Bu da umumi panlği bir kat daha art- _ Çok şükür kurtuldunuz, dedi, halk yük diişmanımız olduğunu söylerken § 
le şovalyenın elbıselerini geyclirınış. bu burada olduğıımuzu nasıl olsa bulacak- tırdı.. arasına saldığım arayıcı fişenklerden is- hata etmediğimi anlıyorum, dedi, bütün = açı I d 1 §_-
suretle bizim kahramanlara feci bir lar_ İyisi mi biz kendimizi belli edelim. Bu panik.. HaJl.ı kendi üzerlerine ate§ tifade etmesini bileceğinizi tahmin et- bu melanetler hep onun başının altın- : • 
oyun oynamıştı. Ve şövalye dö Roban, Öyle de ölüm böyle de- ffiç değilse si- eden jandarmalara hücuma sevketti. miştim. dan çıkıyor- Fakal. Ona bizim proje-.= Eski İznıir ile yeni imar saha?'°' :i 
hiç birisi lrurtarınağa muktedir olama- Wı elimizde ölllrliz.. Buzanval, atının üzerinde doğrulmuş. Faribol : 1erimizi kim haber vennif olabilir? : yekdiprine birleştiren ve. İzrrurln; 
dıklan b. · ite ida -'"-'·ü. Böy' 1 .. li k L.1-- ile iskelenin la esl . F -bol .... ı _____ ,,,~, - en modern ve asfalt caddesıyle ma- -

ır vıızıye m ~ e soy yere """""' 'halk arasından geçmeğe ve eczaneye - Nasıl dedi, bu pat mas en.. an om ........ uu ,.,,.,.._ :ruf üşt hir b"lh : 
:L.:., ·· ' • · d~: . . : ve m e ve ı assa çarşıya .. 

KaJıramaıılanmız, kendi teşebbüsleri- etrafını saran perdeyi ....ye böldü. yakla§mağa muvaffak olan İvonu, Sir - Benim eczanenin yan pençeresın- - Bır ııır, ""'> saray asilzadelenn- : yakmlıiı ile ehemmiyeti bir kat da-: 
nin nasıl haber alındığını bilmiyorlar, Halk, panik halinde kaçışıyor- Birbiri Do Leyan, Mistufle ve Oneziml işaret- den attığım ~nklerden başka bir şey den bir erkek veya bir kadına ifşa edil-

1 S: ha artan ismet paşa bulvarında yeai a 
sadece bu müthiş hakikati anlıyorlardı. üzerine yığılıyor, birbirini eziyordu. le : değil.. di mi muhakkak her tarafa yayılır, ı S sinema yanında bu kerre insa ve tef-: 

Celladın, şövalye dö Rohandan sonra Ne olmuştu? _ İşte .. Onlann. .. şunların üzerine İvon, ihtiyar Mimin elini sıktı. Ekzili : :; ;~ttiğimi: 9 Eylôl otelini küşat el'.(:! 
Markiz dö Vılyerin adını söyliyerek Faribol, bir arı içinde vaziyeti düşün- ate§!- - Hayatımızı, dedi, bu sefer de yine - Bu sözlerle ınadanı Suvasondan E Flııt er ga~et ~·~d~; Teşn E 

k 
· bo 1 .. he tti"' · --1-.. ı. Be - . fi.k: - edecek sayın müşterılerırnızın her-

onun da kafasını esmesi nnlan bilsbü- dü.. Diye haykırdı.. sız.e rç uyuz.. şup e gıruz ........... yor. n sızın · .:: lıalcle memnuu kalıleaklannı •ayı:ı-: 
tün şaşırtmıştı. O kadar ki iskelenin üs- - Mistufle .. Dedi, eczane tam karşı Bu sırada yanı başında bir gölge be- Ekzili : rinizde değilim FariboL Zira bugün öğ- S l:ırımla bildiririm. : 
tünden başlarına, yüzlerine damlıyan tarafta.. Sen ve Onezim ellerinizde in- lirdi.. - Adam sen de .. Dedi, şimdi bundan leden evvel saraydan ve madam Suva- S Sahibi E 
kanların bile farkında değillerdi lınç Ueri atılınız ve halin yarınız.. Ar- - Çenen pırtı.. Ku) ruğun koııwn- babsetmiyeliın.. Fakat ne oldu?_ Ben son tarafından bir adam geldi ve ben- :: MEHlUET ve HASAN 3 

b' en · halk fer- belan da biz geliyoruz.. Muhakkak kur- Biz adamı sustumıasmı da biliri%. "".vallı. Ş~valye Dö Ro~ Markiz dö deıa mühim bir toz. istiyerek 8;1dı.. Bu ;~ıı::ııılllllllllllllllllllllll}ıi111\~11S 
cı Vılyerın ıdamlanna şahıt olduğıım sa- - BJrKEDJ - l 
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Metaksas Morada dolaştı 
• Kara Yazısı 

Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

.................. MODA ..... ! 

Parfömler ve 
Yunan başvekili halka ve ~ençliğe 
hitabında dış politikasını anlattı er kek tipleri . 

YAZAN: 
H 

Uc 
' 

Yıldız 
Atina - B. Metaksas Morada dolaş-, 

J;j- ulm maktadır. Kalamede halka ve gençliğe 
Parfüm kullanırken unut aması ukl k nl .. j 

1 
el . kullanılan ayrı ayrı nut ar verere şu arı soy- ~~ 

Bu işleri başardığımız paranın bir kıs
mını vergilerden bir kısmını da mevdu
at sandıklarından tedarik ettiğimlı için 
yabancı paı·a kullanmadık. 

Nihale: 

75-
1 Beşinci hedefimiz maliyemizi dfu.elt-

mekti. Her sene milyonlarca drahmilik 

az.ım g en bır nokta da, ko- l . t' · ı . emış ır : 
kudan erkeğin hoşlanmasıdır. Işte size, B ı1 b kun ve muaz • ana yap an u coş ~ 

içki içtiğim zaman az uyku ile bazı erkek tipleri için kullanılacak par- zam istikbal (4 Ağustos) rejiminin Yu-
- Ferid bey en çok ne sever •. 
Dedim. Düşünmeden cevap 

ııerdi: 
- Para .. 
Ben de ayaklarımı Nihal ile be

raber yıkıyarak biraz hafilledim. 
ikimiz de soyunduk. Nihalin oda
sı küçük bir yerdi. Arkasından çı
kardığı mektepli elbiselerini be • 
nim yattığım odadaki gardroba 
yerleştirdi. 

dinlenmek adetimdi. Bilmem her fümler için fikir verecek bir kaç tavsi- mill tinin' .. •. d asıl k"kleş nan e yuregın e n o -
İçen benim gibi mi olur .. Gözümü ye : miş olduğunu göstermektedir.. Esasen 
açtığım zaman duvardaki büyük Bira~ mahcup erkekler için, n":ik ve bu yeni rejimimiz, teorilerden ziyade 
saatime baktım, on bir buçuktu. dhafkullanınızif bır koku seçerek bunu az mıkdar- ihtiyaçlarımıza istinat etmektedir. 

Vücudumda yorgunluk ve ka • a · Sizinle 1935 te de temas etmiştim .. O 
lamda ağırlık kalmamıştı. İşlerinde dinamizm sahibi, hareketi d b 

Yataktan kalktım. d h l b
. k k d kara giinleri hatırlarsınız. O evirde u 

1 

1 işler başarırken zannettiğimiz vergi 500 
milyondan fazla değildir. Gençlik teşki
latı yapmak altıncı hedefimizdi.. Yeni 
nesli hazırlaınak için üç yıl içinde yeni
den 1739 tane mektep açtık, 3288 tane 
ilk mektep muallimi tayin ettik. 

Ben: 
- Nihal, dedim. Uyku gözüm

den akıyor, fakat nedense bilmi
yorum, uyuyamıyacağımı anlıyo
rum. Burada rakı var mı? 

- A .. Ablacığım, iatediğin ra
lıı olaun .. 

Dedi, yalın ayak yemek adann
Jaki büfeye koftu. Bir fİfe üzüm 
kızı rakıaı getirdi. 

- lateraen sana meze de hazır· 
lıyayım. Akfam arçının getirdi • 
ii yemekler olduğu gibi duruyor. 
Sardalya var, dolma var. Zeytin, 
peynir, ne isteraen .. 

- Hayır, bir fey istemem, de -
ılim. Yalnız bir kadeh içeceğim. 

- Ne eyi .. Siz ausıız lalan içi -
yor.unuz.. Ben allfllntadun bir 
türlü .. Zorla içiyorum. Ama Bira
ya bayılıyorum .. Haydi, Allah ra
lıatlık venin •. Gidip yatayım. Sa
at altı.. Altı aaat uyursam ala.. 
On ikide kalkacağım. ikiye ka. 
dar temizlik yapacağım. Bugün 
misafir günü .. Perizad hanım da 
gelecek.. Etrafı temizlenmemİJ 
görürse muhakkak yine bayrakla
rı açar .. 

Nihal, boynuma ıarıldı, yanak· 
larımdan öptükten aonra gitti. 

Ben, yarım bardak rakı koy • 
dam. Bir yudumda içtim. Kapıyı 
arkasından sürmeledim ve yatağa 
yattım. 

Vücudum pelte gibi olmu,tu. 
Kalam aanki davuldu ve gÖ. 

rünmez tokmaklar mütemadiyen 
laılaklarunda bu daııulu gümleti-
70Tdu. 

seven, spor an oş anan ır er e ' a- devlet komşuları sayesinde geçiniyor ve · 
Dışarı çıktığım vakıt koca apar- ha ziyade sert ve ağır kokulardan hoşla- onların ianeleriyle yaşıyordu. 

tımanın içinde sinek vızıltıların • nır .. 
dan başka ıes yoktu. Hislerine çabuk mağlJlp olan biraz Her ~es kralı getirmekten başka ~e 

Yüzümü yıkamak için matla • sinirli, entellektüel veya artist erkek- olınadıgını anlamıştı. Fakat kralı getir- ! 
ğa gittim. Mutlakta bir ba,ka ka- ler, ince, fakat tatlı kokulan severler. dikten sonra da, fırkacılığa, birbirimlıi 

V d B kt b Oh "' • B' 'b" bilh lı yemeğe devam ettik. Meclisimiz bir ka-pı ar ı. a un anyo.. , uıa.. ır pervane gı ı, assa par yan 
Soğuk suya bayılırdım. Kocamın şeylerden hoşlanan, poz yapmasını se- bine teşkilinden llciz kalmıştı. O devirde 
evinde banyo olmadıg" ı i,.in sık sık ven erkekler i in bilhass biç bir i- devleti rüzgar sürükliyor ve fırkalar 

" ç ' a, ç b" b' · · bo" • alışı !ardı. Bal 1 ve koğa ile BU dökünürdüm. Ar. çeği hatırlatınıyan bir koku kullanma- ır ırını gmaga ç yor • 
kada,larımdan zengin olanların lıdır. kan antantında mevkümiz sarsılmıştı. 
evlerini ziyaret ettikçe de onların Her işte muvaffak olan ve bunu söy- Bu sırada Demircisin ölmesi üzerine 
banyolarına ağzımın ıuyu akar • )emekten hazeden erkekler için dur- başvekalete getirildiğim zaman, parl9.-
dı duk k dini. dalı · d belli' d mentarizm aleyhtarı olduğumu bildikle-• ça en azıyae een 

Hemen bir soğuk duı aldım. bir koku kullanmak münasip olur. ri halde, bütün fırkalar bana itimat re-
Karnım acıkmıştı. Sporu her şeyin üzerinde tutan er- yi vennişlerdi. Bugün tatbik etmekte 
Akfamdan kalan el süriilm<'miş kekler için, çok az mikdarda, tazelik olduğumuz programı, o devirde her kes 

yemek mutlakta ve olduğa gibi hissi uyandıran bir koku kullanmalısı- beğenmişti. Yalnız 0 sırada baş kaldır
duruyordu. ruz. mış olan komünistliği tepelemek lhım 

Bir kaç lokma yedim. Nihal İşinde tendrüst, kibar erkekler için geliyordu. İşte (4 ~ğusto~~ inkılAbı b~-
adasında uyuyordu. de, hafif bir hale gibi saran hafif bir nu. ~a başardı. ~ugun bütun Yunan mil-

Zavallıya yardım etmek iste. koku kullanmak yerinde olacaktır. 1 leti inkıM.ba baglıdır. Geçen sene muh~-
dim. Bazı erkekler, fazla makyaj yapmış lifl~rin ?~idde ~ıkardıkları ~yan ~-

Bugün misafir! .. gelecekti, Bu kadınlardan hoşlanmazlar. Bunlar için l~tin çetin ıradesı karşısında sondü, ezil-

evin miaalirlerini de tanıyacak ve öyle bir koku kullanmalısınız ki, o bu- di.. .. . • . . . .. B. Metaksas 

• 

bilhassa fU me,hur kadın simsarı nu, saçlarınızın tabil kokusu zannede- İlkonce memleketin emnıyetini düşün
Perizad hanımefendi 1 ile de mü- bilsin dük .. Bugüne kadar müdafaa kuvvetle- nunlar yaptık. Milletin saadeti bu iki 
ıerrel .. olacaktım .• Odaların pen· Se~iliğiniz, fakat size alaka göstermez rimiz için 9.SOO.OOO.OOO sarfettiğimiz gibi direk üzerinde durmaktadır. Hastane
çerelerini açtım.. Sıkıca süpür • gibi duran bir erkek için de, şarap gibi on milyara yaklaşmaktayız. Bu paraları lerimizdeki yatak mikdarına 4320 tane 

düm. Tozlarını aldım. başa vuran, fakat bununla beraber ha- •'."'.ederken, ve~gileri arttırmadığııruz ilave ettiğimiz gibi, muhacirler için de 
Gazocağını yakarak bulaşık su- fif bir koku, onun dikkatini muhakkak gıbı, bankalardaki mevduata da dokun- 2500 tane yeni ev yaptırdık. Yurddaşlar 

yunu ınttım. Kendi evim imi, gibi uyandıracaktır. matlık. arasındaki sınıf farkları da kaldırıla-
iş görüyordum deaem inanmı • Emniyetimizi diplomasi yolu ile de te- rak, imtiyazları lağvettik. Her kes iste-

yacaksınız. Çünkü evimde hiç İf fnhisar)ar idaresi minat altına aldık. Bu husustaki pren- diği resmi makama bizzat müracaat ile 
görmediğimi biliyorsunuz. Fakat siplerimiz : Balkan Antantının takviye- hakkını istiyebilir. 

aradan geçen seneler ve hadiseler kolonya yanaca'- si, müttefiklerimize karşı mutlak bir Dördüncü hedefimizi milli istihsalatı
beni oldukça pifirmişti. Binaen. t" J{ namuskarlık ve itimat ve Yunanistan mızı arttırmak teşkil ediyordu.. Nafıa 
aleyh elim İfe yatmıstı. Ortalığı lstanbul - inhisarlar bütçesinin, dışındaki dostlukların idamesidir. işlerine yılda 1345 ınilyon sarfediyoruz. 
henüz temizlemiştim ki apartıma- meclis bütçe encümeninde miizakt!resinde Emniyet işinden sonra Milli mefkfue- Yaptırdığımız yeni şoselerin uzunluğu 
nın zili çaldı. Gelen kimdi acaba? bulunmak üzere Ankaraya giden inhi· mizi takviye, ikinci hedefimizi teşkil et· 1853 kilometreye baliğ olmaktadır. Çift-

Buranın yabancısı idim. Bir • sarlar umum müdürü Adnan Halit T aı- mektedir. Necip ve büyük ananelerimi- çilerimize 276.000 dönüm yeni arazi ver
denbire kapıyı açma/ılığım belki pınar şehrimize dönmüştür. ze avdet ederken komünistliği tepeliye- dik. Keza su basmasından bir milyon 
eyi olmazdı. Bunu düfiinerek Umum müdür yeni bütçe ve muhtelif ceğiz. dönüm araziyi koruduğumuz gibi, 470 
ayaklarımın acuna basa basa Ni. inhisarlar işleri üzerinde ıu izahatı ver· Üçüncü hedefimiz içtimai ısl1ıhat ol- bin dönümün de sulanmasını temin et. 
halin yattığı adaya koştum ve kız- mİ§tir. muştur. İşçi ve çiftçi lehinde esaslı ka- tik. 

Y unanistanın 900 bini bulan çocukla
rından altı yüz bini gençlik teşkilatına 
girmiş olup, diğerleri de girmek üze
redir. 

Bugünkü rejim milletten doğmuştur~ 
Kahvelerde dolaşan işsizlerin sözlerine 
kanmayınız.. Milletin malı olan bu re
jim kalkınaz .. 

Maziye rücu etmek imkAnsızdır.. Ve 
şimdi gençlere şunu hatırlatmak iste
rim : Siz yeni devletin malısınız.. Sil 
yeni bir Yunanistan yaratacaksınız Ka. 
dınlarmız da orduda kendilerine göre, 
hizmet göreceklerdir.• 

M. Metak.as Mesinide de ıunları sö;ır• 
lemiıtir: 

c Hissiyatınızdan dolayı teıekkllrler 
ederim. Çifçi mıntak.alarınm tam merke
zinde bulunan siz Misinliler, hülcümetin 
çiftçiler lehinde aldığı tedbirlerden do
layı her halde memnun olmaktasınız. ( 4 
A.ğwıtos) kabinesi, milli miidafaa, dll· 
viz, İçtimai ıslAhat v.a. gibi mesele)er ara• 
aında çifçinin saadet ve refahını da ihmal 
etmemiştir. 

içeride kıvrandığımız yokııulluğa rağ. 
men milli müdafaamız; yani ordu, de~ 
ve hava kuvvetlerimizin fevkalade ihıi· 

yacatı için 9 buçuk milyar drahmi oarfet• 
tik. Keza ayni miidafaa kuvvetlerimizin 
daimi ve muntazam maerafları için de 
ayrıca milyarlar harcadık. 

Başkalarının kağıt üzerine yazmakla 
iktifa ettiği naha iılerini biz kuvveden 
fiile çıkardık. 

Sağlam ve 8abit kabineler it baf8ra• 
bilirler. Bundan üç hafta evvel bqımız 
dimdik Avrupadaki hadiseleri karııla

dık. 

Millet yekvücuttur. Kirmede tereddüt 
kalmamıştır. Bütün Yunanistanın benim
le olduğunu hissediyorum.> 

Bu nutuklardan bahseden gazeteler. 
Metaksas kabinesinin en sağlam bir temel 
teşkil ettiğini tebarüz ettirmektedir. 

Sağımdan soluma dönemiyecek 
lıalde idim. 

cağrzı uyandırdım. c - Yeni bütçede yaprak tütün ve ------------------------·------------------------

Kendimden geçmİf ve .. uyumu
pm .. 

- Nihal .. Nihal.. kalk.. kapı cıgaramızın dıo memleketlerde satışının Fılıstin meselesi hallediliyor çalınıyor.. arttırılması için mühim propaganda tah-
•• BITMEDS •• sisah konmuştur. Şarap ihracatını teşvik 

İçin ötedenberi ihracatçılara verilen prim 

lngiltere lik maçları 

Everton takımı 939 yılı 
lik şampiyonu oldu 

Şampiyon takım, 
Çarlton takımına 

final maçında 
mağlup olmuştur 

Londra (A.A) - Hususi muhabiriıniz 
bildiriyor: 

Evertonun 1939 birinci lik şaınpiyonu 
olduğu artık bir sır değildir. Maaıuafih 
bu üııvanı, galibiyetle bitirdiği bir maç
la değil, kazandığı puanlarla temin et
miştir. Neticeyi tayin eden bu maç Çarl
ton ile Everton takımları arasında ya -
pılmıştır. 

Çarlton ekibi şu şekilde sahaya çık

mıştır: 

Bartram, Shreeve, Jas, Turner, Rist. 
Vringht, Robinson, Brovn, Blott, Velsh, 
Hobbis. 

Everton: 
Sagar, Cook, Greenhalgh, 

T.G. Jones, Vetson, Gillick, 
"'1vton, Kaskie. 

1\ılercer, 

Betham, 

Daha maç başlar başlamaz, hemen ilk 
dakikada Karlton birinci sayısını yap
mıştır. Şöyle ki, merkez muhacim Blvt-

miştir. 

Ik.inci haftayım, her iki tarafın da bü
yük bir enerjisi ile başlamıştır. 

Oyun mütevazin bir şekil almış ol -
makla beraber, Karlton tehlikeli •J!mak
ta devaın etmiştir. Lakin bir çok şans
sızlıklar, gol adedini yükseltmek imk~n
larını vermemiştir. 

Haftayımın ortalarına doğru oyunun 
manzarası birden bire değişmişt:r. Bu 
llndan itibaren Everton muhacimleri de 
çok tehlikeli olabileceklerini göstermiş
lerdir. 

Bilhassa sağ cenahta Gillick dikkati 
celbe1miştir. Gillickin köşeye çektiği bir 
vole şutu Bartram ancak parmakbrının 
ucu ile kalenin üst direğinden dışarı 

aşırtabilmiştir. Evertonun attığı gol, hiç 
beklenmiyen bir lln ve vaziyette olmuş
tur. 

18 inci dakikada hiç te tehlikeli bir 
tan pas alan Brovn, topu sürmüş önüne manzara arzetmiyen bir hücum esnasın
çıkanları atlattıktan sonra tekrar Blotta da, sağ haf Mercer, birdenbire fırlayıp 
pas verm~tir. Blott sağa açılarak topu topla beraber Karltonun ceza sahasına 
sürüp Everton kalesi önüne bir şandel dalmış, Gillicke şut gibi sert bir pas ver
havale etmiştir. Bu sırada havale isti. miştir. Bu pası alan Gillick, hiç durma
kametinde yıldırım süratile koşan sol dan oldukça yakın bir mesafeden sıkı 
açık Hobbis, havadan inen topu tutul- bir şut çekerek Everlona ilk sayıyı ka-
maz bir şekilde kaleye sokmuştur. zandırmıştır. 

Haftayımın bitmesine iki dakika kala Bundan sonra Everton hücumlarını 
i{arlton ikinci sayısını yapmıştır. sıklaştırmış, fakat rakip tarafın çok mü-

ve tütün hastalıklariyle mücadele tahsi
sab da yeni bütçede arttınlmıştır. 

A}'l'ıca idare, yüksek dereceli ucuz bir 
kolonya imal ederek yakında piyasaya 
çıkaracaktır. 

Tütün yetiştiren mıntakalarımızda 
köylülere tütüncülüğün esaslarını ö$ret
mek için mekteplerde okutulmak üzere 
küçük bir tütün bilgisi kitabı hazırlanmış- ı 
lır. Bu eser bütün köy mekteplerine tev· 

zi edilecektir. Bundan ba!'ıka tütün kuru- 1 
tulması için fenni temizliğin nasıl yapı

lacağına dair de tütün ekicilerine bir ki
tap şeklinde öğüt hazırlanmaktadrr. 

Aynca Türk tütünleri hakkında lngi
lizce bir eser hazırlanmış ve nefis bir şe
kilde basılmışbr. Bu kitap Nevyork ser· 
gisinde ve lngilterede dağitılacaktır.ı> 

- -&-

Romanyada 
• 

_.J. 

Hububat piyasas! 
..aklunda son haberler 1 

Filfotinli Arc.plc, 

Romanya buğday piyasası, son on beş 
gün zarfında, paskalya yortulan dolayı
siyle, fazla i~ler kaydetmemi§ ise de nor· 
mal ve müsait durumunu muhafaza et• 
miş ve bilhassa Yunanistan. ltalya ve 
Belçikadan ehemmiyetli siparişler alın
mıştır. ithalatçı memleketlerin, beynel
milel vaziyeti göı:önünde tutarak, stok
ların miktan arttırmakta devam ettikleri 
anlaşılmaktadır. ltalya ve Yunanistanın 
Rumen buğdayı İçin yeniden kontenjan 
vermiş olmaları piyasanın yakında ha
raretleneceğine delil addedilmektedir. 1 

Kahire, 4 (Ö.R) - Yemen sahilleri halleden İngilterenin kararı bir kaç gü
ve Babülmendep tahkim olunacaktır. ne kadar bekleniyor. Mısırın Bağdat el
Yemen hükümetinin hizmetine giren çisi Abdurrahman paşa Filistindeki ka
Irak subayları bu işi idare edeceklerdir. rışıklıkların yakında biteceğini, Arap 

Son yapılan tahminlere göre ihracata 
ayrılabilecek buğday stokunun 800, 000 
tonu bulduğu bildirilmektedir. Hükümet 
vagon başına veril~n ihracat primini 9 l 
Mayısa kadar temdit etmiş ise de 12.000 i 
leyden 9.000 leye indirmiştir. Bu prim 
serbest dövizle tediyat yapan memle· 
ketlere verilecek diğer memleketlere ya· 
pılacak ihracat primi her memleket için 
ayrı ayn tesbit olunacaktır. Jhracat İçin 

şimendüfer tarifelerindeki tenzili.t nis-

Kahire, 4 (Ö.R) - Kudüsten bildi-
1 
ve Yahudi teşriki mesaisi dahilinde Fi

riliyor : Filistin meselesini kat'ı surette listinin sulha kavuşacağını söylemiştir. 

beti de, normal tarifenin yüzde 25 i ola- - . 

Yemen veliahdi KahiTeden 
memleketine dönmÜ§tür 

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

Portekiz cümhurreisi .. 
nin ziyareti.. 

• -- --
Lizbon, 4 (Ö.R) - Reisicüınhur ge

neral Kannona burada bulunan FranSlZ 
Atlantik filosu amiralı Kişi ziyaret et. 
miştir. Fransız anıiralı ile cümhurreisl 
arasında bu vesile ile samim1 nutuklar 
teati edilmiştir. 

Hobbs'in çok mükemmel plase ettiği teyakkız olan müdafaası gol imkllnını 
bir korneri Robinson vole bir şutla gole vermemiştir. Haftayımın son dakikala -
tahvil etıniştir. nnda Çarlton tekrar tehlikeli akınlar 

Birinci devre 2-0 Karltonun khine bit-. yapmı§sa da sayı çıkaramamıştır. 
rak kararlaşhrılmış ve eskisine nisbet]e 1 ~ .. ~"' , * » '" ™' ~. ~ 
daha yiikseltilmiştir. l Cumartesi günü. Portsmuttan Kanadaya hareket edecek oln». lnnilt..,. krnJ, n~ı-~~ ,.,,,..,.,ı"'" ... ;o., ,..,.,_.. ....,.,.._ .... ,1 ... -" .. ,..-'4 
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:::::::::::: Bilgiler 
---·- rzz/. - HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

ELMA ESANSI 
Alkol 100 santimetre mikap 
Kloroform 1 ıı 
Nitrnt detil l • 
Aldehid Asetik 1 • 
Asetat detil 1 • 
Valeriyanat danil 10 
Gliserin 4 
SoL<ukta asit tart- l n 

rihfo işba edilmiş 
alkol .. 

SUNI PORTAKAL F.SANSJ: 

JOO Santimetre Küp Alkol 
2 > > Kloroform. 
2 > > Aldehid asetik. 
s > > Asetat detil. 

> > F onniyat detil. 

> > Bütirat > 
1 > > Benzoat > 
1 > > Salşilat dö metil. 

10 > > Asetat damil. 
10 > > Portakal esansı. 
10 > > Gliserin. 

> > Soğukta asit 
tartrilcle 

flba edilmiş alkol. 
FONT OZERINE DEMiR PARÇAYI 

YAPIŞTIRMAK 

Nip.dır 

Kükürt çiçeği 
Demir tozu 

2 Kısım 
2 > 

60 > 
~e euyu bire on hesabile kanştın

larak üzerine bir kaç damla zaç yağ dam
latdır. Yukardaki maddeler bu su ile ha
mur bılline konur. Yapışbrılacak parça
lar ııüzelce temizlendikten sonra bu ha
mur tatbik edilir. Bir müddet sonra bu 
macun kendi kendine sertleşir. 

TAŞ VE DEMiR iÇiN 
YAPIŞTIRICI 

Kurttın votoksit ve gliserin karıştırı
larak macun haline getirilir. Bununla ya
pııbrdan parçalar hariti tesirlere de mu· 
ka....emet eder. 

YALANCI ACI BADEM F.SANSI 

Bana mirban esansı da denir. Miçerliç 
tarafmdan 18 34 de keşfedilmiştir. Paris 
parfümörlerinden Laroque ve Collas bu 
maddeyi daha genç imale muvaffak ol
Clular. Ve mirkan esansı namile piyasaya 
çıkardılar. 

Nihayet 184 7 de Londralı Manafielde 
huy katranından elde edilen benzinden 
bu maddeyi elde etmeğe muvaffak ol

C:lu. 
YAPILMASI: 66 Bonelik sülfürik asit 

vaıııtuiyle doğrudan doğruya benzin nit
re edilebilir. Bunun için 66 derecelik sül
fürilc. asit ve 45 derecelik nitrik asit ka
rışığJ yavaı yavaş benzine karıştınlarak 
'dökiı1ür. Mahlulü güzelce soğutmak la
tzımda. Bu ameliye fonttan mamul bü
yük icaplar içinde yapılır. Ve font bir çu
bukla kanstırılır. Bu kaplar 200 - 400 
litredir. 

HAZIRLAMA NISBETI: 100 kilog

,am aaf benzin için 1 l 5 kilo asit nitrik 
ve J 60 kilo asit sülfürik hesap edilir. Bu 
lcanılk benzine yavaş yavaş ilave edilir. 
~ e ameliye yapılan kap okav su ile mut
laka dı~an soğutulur. Ve ameliye 8-1 O 
eaatte ancak bitmelidir. Ameliyat hita
mında suhunet 80 - 90 santigrada kadar 
yülaelir. 

[eoRSA] 
ÜZÜM 

49 K. Taner 
15 Öztürk şirketi 
9 P. IGark 

73 Yekôn 
674064 i Eski yekun 
674137 l Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 
Ne>. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
11 

ZAHİRE 
38 ton Buğday 

230 çuval Buğday 
6964 kilo Yapak 

12 75 13 50 
12 14 

12 75 127 75 

4 50 
42 

12 
12 50 
13 
14 
17 

5 625 
52 

, ........... .-...... ııııııım~ 

1 PAR 1 S FAKOLTEStNDEN B 
diplomalı 

DİŞ !'ABiPLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta1anru bet gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan za
de • !1 numarah muayenehanelerin-

Ak 
hın 

a enizde çı 
neticesi ne ac 

-Ankara Radyosuı 
DALGA VZUNLUQU 

BUGÜN ' 
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. 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği - PL 

1 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15-14 Müzik (Ka
rışık program pl.) 17.30 İnkılap tarihi 
dersleri - Halkcvindcn naklen. 18.30 

+ 

Ingiliz Akdeniz fılosu 

' Program, 18.35 Müzlk (Bale müziği pi.) 
19.00 Konuı::ma 19.15 Türk müziği (Fa-
ıl heyeti) Cclfil Tok t!S ve arkadaşları. 

20.00 Memleket saat ay ... ı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20.15 Türk müziği : 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Eşref Kadri, 
Hnsan GUr, Hamdi Tokay. Okuyanlar : 
Safiye Tokay. 1-Hicaz peşrevi - Snlim 
Beyin. 2 - Haydann Hicaz şarkı - Hic
•anı elem. 3 - Refik Fcrsan - Hicaz şar
kı • Anladım SC\m.iyeceksin. 5 - Hasan 
Gür - Kanun taksimi. 6 - Evic şarkı .. 
Bir sebeple gücenmişsin. 7 - Evic tiir
kü - Atladım bahçene girdim 8 - Saz 
eserleri ve oyun ha\•alan. 21.00 Konuş-
ma. 21.15 Esham, tahviffit Kambiyo, nu-

Alman ittifakının hayati menfaatlerini işgal edip Adriyatiği kilitliyelidenberi yoktur. 1 O ağır ve 9 luıfif kruvazörlerine kut ve ziraat borsası (Fiat) 21.25 Neşeli 
ne kadar tehdit ettiğini ltalya vaktinde ı Buthrintein topları altında bulunan Kor- mukabil ltalyanların ayni boyda sırasiy- 10.Lı R. 21 ,.,~ l\"" 'k (R' ti .. 

d w b' h k .. . . . . praJ'Jar - ..,;> ·J.uzı ıyase cum-
anlama ıgı ve ır arp çı tığı takdirde, fu adası. lngilterenin nazarında stratejik le 7 ve 18 unıtelen, lngılız - Fransızla· h fili' nik kestr Şef • Hasan 
Akdeniz bu harbin başlıca sahneleıinden ehemmiyetini kaybetmiştir. Buna muka- rın 64 muhribine mukabil 59 ltalynn ur.)~~ Mu: (O ası t1 _· l) 

23 
biri olacaktır. bil, harp halinde Kefalooya, Korint Sa- muhribi vardır. Gerçi Italyan donanma- Feüzik~~ C. ban _ l per) 2; 4~ _ ~4 . 

1 gi]. k d h . 1 . . . M Sal . M d __ _j c· 1 d · l 1 ·ı k 1 · 1 - M ( az t P · · son n ız . uman a eyetı mesc esının ınte - aurc. amın, u rOMıan ve ı- sı enızn tı ar ve torpı ovan arıy e mu· ki 
esaslarını yakından tetkik etmektct '•.,.it üslerinden istifade etmek ihtiyacında- cehhez motörlü ve pek ııüratli ganbotlar ajans haberleri ve yann. J~ERgram. 
A · il w A k.d 1 · d b d 1 ·ı F · k' · ib · 1 ·· ·· d" 1 OPERALAR ve OPER • • mua ıgın ananevı a ı e erın en ırı ır. ngı tere ve ransanın ıne nazaran ıtı arıy e ustun ur er. 

21 30 Beromünster : Benvenuto Celli-
ıudur ki İmparatorluğun iki cephede bir· daha zayıf bir donanmaya malik olma- Lakin lngiliz amirallığı, ltalya, müt- · 
den vukua gelecek bir harbi muvaffakı- sına rağmen, ltalya Akdenizin "Şark ve tefiklerin tonajına ciddi zayiat verdirme- ni. 

k 22 05 Roma · Çocuk ve büyücülük, yetle sona erdirmesi temin edilmiştir, fa- garp havzalan arasında münakalelcri ye muvaffa olsa bile, onun dıı Libya ile · · 
kat harp üç cephe üzerinde vukua gelir- kesmek teşebbüsünde bulunacak ve ha· miinakalesinin mütemadiyen taciz edile- Anfipernaso. 
se, bazı yerlerde muvakkat mağlubiyet- len lspanyol sularında bulunan Alman ceği ve Habeş.istanı i:ıgal eden 250,000 22·50 Strassburg : Küçük çıngırak 

l k ı BÜYÜK KONSERLER: leri bile hesaba katmak lazım ge ece donanmasının rolü Sierra Leone ve Ka- kişilik garnizonun derhal metropolle ali· 
ehemmiyetli müşkülat zuhur eder. Başka narya üslerine istinat ederek lngilterenin 

1 

kası kesileceği kanaatindedir. Deniz st- 16·50 

bir tedbirle lngiliz - Fransız kuvvetlerinin Kap ve Arjantin yollariyle münakalesini ratejisi hususunda lngiliz salahiyetlerinin 21·20 

normal olarak Akdenizde ve şimal deni- kesmiye çalışmak olacaktır. en büyüklerinden biri olan amiral Usbor· 
zinde muzaffer olmaları lazımdır. Fakat 1 Fransa ve lngilterenin kuvveti Akdeni· ne ltalyanın baş vurabileceği yegane tak- 21.20 
ayni zamanda uzak şarkta veya Hind ok- zin kilitlerini ellerinde bulundurmalann· tiğin Mısır üzerine ani bir baskın yapmak- 2L20 
yanusunda japonyanın bir oyalama har- dan gelmektedir. Zaafları ise Sicilyaya tan ibaret olduğu kanaatindedir. 
hına da karşı koymak güç olacaktır. Cer- ve Llbyaya sahip olan Italyanın Akdenizi Bu taarruz iki ayrı asken hareketten 21.20 
çi bu rol Amerikan donanmaama dü~- ortadan kesebilmek pnsına malik olma- müzaharet görecektir: Libya ve Habcşis- 2L35 
mck icap eder. aıdır. tan ordularının .Mwr üzerine müştereken 2l.35 

Deniz problemi lngiltere için 1914 lngiliz amirallığı - §Üphesiz ciddi za- taarruzları. Bir yandan da Tobruk üssün-
dekinden daha mudildir. Her şeyden Ön· yiattan sonra - lngiliz ve Fransızların deki tayyare filoları Kahire ve Iskender· 

Droitvich : Dvorakın eserleri. 
Kenigsbetg : Haydn ve diğer 

bestegd.rlann eserleri. 
Münih : Pfıtznerin eserleri 
Stuttgart : Büyük bestegfırlarm 
eserleri.. 
Viyana, Senfonik konser 
Berlin : Brahmsın eserleri 
Lottens : Schumann, Liszt, Dc
bussy vesair bestegarların eser
leri.. 
Sottens : Korsakof, Berlioz \'esa
ir bestegfırların eserleri. 
Varşova : Büyük orkestra kon-
seri. 
Brüksel II : Hartznin escrlcrL 
Stuttgart : Lisz vesair bestegilr
ların eserleri 

ce metropol ün beslenmesi için l 914- 18 Akdenizin her iki havzasını temizliyeıek yeyi bombardıman ederlerken 5 O bin ki- 22.05 
dekinden daha fazla gemi nakliyatına oarkta Ege denizi ve Kara~~niz yolların~ I şilik motörlü bir ordu ancak 12 bin ada
ihtiyaç görülecektir. Halbuki lngilterenin açmakta ve ltalyanm on ıkı adalardaki mın müdafaa ettiği Sudan ve Hartum 22.20 
ticaret filosu bir hayli azalmıştır. diğer üslerini unutulmaz hale getirmekte ge· üzerine yürüyecektir. 80,000 a!kerin tah
taraftan, bu tonajın ehemmiyetli bir kıs- cikmiyeccğinden emindir. Garp havza· şit edilmiş olduğu on iki adalardan Su- 23.35 
mı, mazot istimali kömürün yerini aldı- sında Rodosa müşabih bir rol oynıyan riye ve Filistin üzerine pek süratli bir 1.05 
ğı için, petrol gemilerinden müteşekkil- Baleu adalarına gelince bunların kıyıne• oyalama taarruzuna girişilecektir. Ami· 

ODA 1\IUSİKİLERİ : dir. ti azımsanmamalıdır. Hatta bu adalar nıl Uııhome, lngilterenin Mısırda muvak-
Bunun neticesi şudur ki, yirmi sene ön- dü~mon tarafından kullanılsa bile, bunla- kat.en partiyi kaybetmesi ihtimalini de 19.20 Doyçlandzender : Bach, Moznrt 

ce Jngiltere yakacağını kendi toprakla- rın Fransa ve ıimali Afrika hava filola· tasavvur etmektedir, fakat ltalyan taarru- ve.sair bestegfırlann eserleri. 
nndan çıkarırken yarın büyük tehlikele- rmın çifte ateşine maruz bulunduklan ve zunun sonunda akamete uğrayacağına 22.15 Kolonya : Muhtelif besteg:irlann 
ri göze alarak dışarıdan getirmek zorun· süratle bizim donanmamız tarafından inanmaktadır. Netice ltalya için felaket- eserleri .. 
da kalacaktır. Diğer taraftan denizaltı kuşatılabilecekleri unutulmamalıdır. Ji olacaktır: Afrikadaki ltalyan ordula· 22.15 Hilvcrsum 1 : Mozart, Svcndscn 
ordusu daha az korkulu bir hale geldiy- Kısacası, ltalya, pek açık olan uzun rının yerinde kalmaları ve mağlup edil· vesair bestegarların eserleri .. 
se, hava ordusunun tehlikesi artmıştır ve sahilleriyle pek naz.ik bir vaziyette bu- melcri, ltalya sahillerinin ablokası ve 22.45 Floransa : Bc::thovcn, Lalo vesa-
nihayet, lngilterenin 1914 dekinden da- lunmaktadır. bombardımanı ve hiitün hareket saha- ir bcstegurlar..n eserleri. 
ha az muhribi vardır. Bu da ticaret filo- Fransız donanması, denizaltı gemileri larında (Libya sünusilerin ve Habeşistan- 23.35 Brüksel II : Kuvartet konseri 
sunu yegane himaye edebilecek olan ka- itibariyle ltalyan donanmasından zayıf da Calalann isyaniyle kolayla~tınlncak) (Hnydn'in eserleri) 
file sisteminin organizasyonunu güçleş- olmasına rağmen, hafif süratli kruvazör- ezici bir ltalyan mağlübiyeti. 23.35 Lüksemburg : Marteau'nun trio 
tirir. ler itibariyle çok daha kuvvetlidir, ve Almanya, Posen - Thomdeki Polonya konseri 

Akdenizin imparatorluğun mihverini onunkilerden daha kudretli iki büyük ordularına sürntle galebe çalmıya muvaf- SOLİSTLERİN KONSERLERİ : 
teşkil ettiği söylenmiştir. Metropolü en zırhlıya maliktir. Akdenizde bugün mev- fak olamadıkça. garp cephesinde mütte- 18.15 Hilversum Il ; Piyano ve keman 
uzak 11ömürgelerinc ve en zengin domin- cut kuvvetler nazarı :itibare alınmak şar- fiki ltnJyayı kurtara~ kat'i darbeyi vur- konseri 
yonlarına (Hindistan, Yeni Zelnd, Avus- tiyle, Fransa ve lngilterenin buradaki 61 mıya gelmesi şüphelidir. Londrada ltal- 18.30 Hamburg : Harpa ve keman kon-
turalya) bağlıyan denizyolu buradan ge- zırhlısına mukabil ltalyanlann 2 z.ırhlıSt yanın bunu anlıyacağı umulmaktadır. seri .. 

Müzayede ile 
büyük satış 

7 Mayıs Pazar günü sabah saat 10 bu 
çukta Bornovada park karşısında Isme 
lnönü caddesinde 9 NoJu büyük bahçe 
li evde, Izmirin tanının~ eski ihracat 
tüccarlarından bay Pajiye ait kıymetl 
mobilyaları müzayede suretiyle satıla 
caktır. 

Dikkat: Bornovaya sabahleyin hare 
ket edecek tren saatleri. 8,7 ve 10.15 gc 
çcdir. 
Satılacak eşyalar meyanında Ingiliz 

mamulatından emsalsiz iki adet birer 
buçuk kişilik somyalı bronz karyola, 
parçadan mürekkep çok kıymetli anti 
ka Bul ve iki jardinyere ve banyosu 
maundan mamul aynalı büfe, aynı 
lın otomatik anahtarlı kare yemek ma 
S.."lSl, 6 ndet maruken sandalye-, ceviz v 
maundan mnnul aynalı etejerler, 2 ade 
maun şömine aynası, fevkalade iyi ses 
(H. Hnegele) markalı mükemmel Alına 
piyanosu, çok kıymetli büyük ve kil 
çük boyda yağlı boya tablolar. 2 ade 
orta ve büyük yazıhane, 1900 den 19 
senesine kadar seri halinde 200 kada 
kitap, eyi bir halde Kappel markalı türk 
çe daktilo makinası, çok kıymetli anti 
ka büyük bronz ve mermer heykeli 
büyük soba borulariyle, kristal aynalar 
Şam işi köşe etejeri ve üç orta masası 
kıymetli Çin ve japon vazoları, 100 • 
dar plfık, kristal aynalar, heykelli gcc 
lambaları, laumanlar, büyük uşak ta 
ban halısı, yolluk, kilim ve seccadeler 
orta masalıırı, Denizden çıkma iki anti 
ka testi, kristal yemişlikler, iki adet jar 
dinyer, büylik çiçeklik kolonlar, basın 
levhalar, bir çok perde ve komezler 
mermerli komodin, bir bahçe su motö ·· 
ve sair bir çok lüzumlu eşyalar bilmü
zayede srıtılacaktır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat nrtırma mobilye salonu. Sahih 

Aziz Şınık. Telefon: 205 
1--3 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıktan Operatörü 

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

TELEFON: 2987 
l?J~~ 

ilin 
iş Bankasından: 
Birinci ko:rdonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eaki 11 
bankasının bulunduğu ve l:ıle 
depo olaral: bıllanılan iki bin 
satıhkbr. T lip olanların it ban 
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) çer. Gerçi bu mihver Kay yoliyle deKiş- vardır. Müttefiklerin iki tayyare gemi~ ı -Fra,..çois 1:8"811e 20.20 ~rlin : Beethovenin sonatları 
ti~~ili~ Fakat muvakk~ b~ zaman mevcut ~duğu h~de l~~a~ann h~ ln~~Mg~t- --------·-~~-----~---~------~-----
için ve çok zararlı olarak cenubi Afrika 
yoliyle iktifa olunabilir. 

Yalnız lngilterenin deniz münasebet
leri yekununun yüzde l 2 si Akdeniz yo
liyle yapıldığı halde ltalyan münakale
lerinin yüzde 80 i bu yoldan geçtiği de 
unutulmamalıdır. 

Akdenizde lngiliz stratejisi ananevi 
bir gaye takip eder: Cebelüttarık ve Sü
veyşin kilitlenmesiyle Akdenizin ablok.a
sı ve hasmın imhası, lngiltere bunda mu• 
vaffak olabilir mi? Harp halinde, impa
ratorluk yolu Kapa çevrilecek, bu esna
da Franstz lngiliz filoları Ccbelüttarık, 

Cezayir, Tulai, Bizerte, Malta, lskende
riye, Kıbrıs ve Hayfadaki üslerine istina
den dü~ana karşı enerjik hareketlere 
girişeceklerdir. 

lngilterenin iki ananevi üssü olan Mal· 
ta ile Ccbelüttarıkın akibeti ne olacaktır? 
Hava silahının terakkileri yüzünden her 
ikisi de nazik bir vaziyette bulunmakta-

Litinleştirilmiş alfabe-
den Rus alfa besine 

Sovyet Rusyada 35 millet ıçin yeni 
bir alfabe haıırlanmıştır 

Moskova - clzvestia> gazetesinde çok sadaları ihtiva eden diller için alfabe 
cLatinl~tirilmiş nHabeden Rus alfabesi- tertibinde fevkalade müşkülata tesadüf 
ne> başlıklı çok enteresan ve şayanı lcayd edildiği (mesela, Adigey dilinde 63 sa
bir haber intişar etmiştir. Bu haberde da bulunduğu gibi) 32 harfinin temsil et
Rusya Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri tiği sadalardan fazla sadalar için iki ve
federasyonuna dahil muhtelif muhtari- ya üç rus harfinin birleştirilmesiyle birer 
riyetli cümhuriyet ve ülkelerdeki millet- harf meydana getirildiği ve bu milletlerin 
!erin latinleştirilmiıı alfabelerini Rus alfa- ruı harflerini kabul etmeleri mektepler-
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Kiralık odalar ... 
Bılmiy.>rdum s.iz de. akpmın alaca ka- merhametli bir kadındır. . Hem biliyor 

ranlığındu, ince ince çisiyen yağmur altın- musunuz) Bizim evin idarecisi odur. 
da veya sıcak bir temmuz günü bütün Onu pek dnrıltmağa gelmezi 
meyyar satıcıların apartman gölgelerinde Ben gülerek: 
uyukladıkları, kuşların uçmağa bile üşen• --. Bunlar olağan şeyler ... Dedim. 
dikleri bir zamanda kiralık oda aradınız Ya benim başıma gelen ... 
mı) Ev sahibim orta yaşlı esmer bir kadın-

........... -----
YEN!ASJR 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Belediyenin lzmir gazete

lerinde ne,rettirmekte olduğu 
ilanların bafkitiplikteki tartna -
mesi veçhile 1-6-939 dan itibaren 
31-5-940 tarihine kadar bir sene
lik netir ücreti açık eksiltmeye 

.. ----------------------·------------------------.ı-AN NELER, DiKKAT! 
konmuttur. Muhammen bedeli 
1575 lira olup ihalesi 12-5-939 cu
ma günü ıaat 16 dadır. lttirak 
edecekler 129 liralık teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

2 - Uray caddesinin 1364 ıa -
yılı sokağından Şükrü.kaya bulva
rına kadar uzanan kısmına beton 
yol yaptırılması bat mühendislik
teki ketif ve tartnameıi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Mu
hammen bedeli 6364 lira 14 ku -
ru~ olup ihıı.leıi 12-5-939 cuma gü
nü ıa!lt 16 dadır. lttirak edecek -
ler 478 liralık teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce YJkanmamasmdan, içilen sulann temiz ve saf olma
masandan hisıl olan solucan dediiimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlard1r. Bunlar, ince barsağın iç zanna ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazınısızlık, k:ırm ağnları, kann şişmeleri, bunın, makat kaşınması, ishal, oburluk, ba~ 
dönm~i, salya akması, saraya benzt-r sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtlann 
tesiridir. 

•• 
iSME T SOLUCAN BiSKUViTi 

Bu kurtlann en birinci deva9Jdır .•• Büyük ve ktlçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk aeve 1eve 1er .... 
Çocuklaruuza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışum. 

D t K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucu olmadıfma itimat 
ediniz .. Sıhhat vekaletinin resmi miisaadesini biizdir. Tua istimali kutulann içinde yuıhdır. 

Fieti her eczanede 20 KURUŞTUR .• 

DiKKAT: Piyasaya taklit olarak ba~ka Solucan bisküvltleri çıkmıştır. Lütfen kutularan üserinde 1 S M E T 
markasını arayınız .• 

Cebinizde az çok paranız vardır. Her dı. Tanışhğım gün peşin olarak kirayı al
türlü lüks ve konfordan çoktan sarfınazar dı. Odasında yattığımın üçüncü gecesi 
etmişinizdir. Yalnız herkes gibi karyola- idi. Bitişik odada bir takım gürültüler, 
nızı koyacak, kitaplarını yerleştirecek ve fısıltılar olmağa başladı. Aradaki ufak 
sükun içinde oturabileceğiniz bir odaya tahta perdedeki buzlu cam kapıda insa
ihtiyacınız vardır. Şehire ilk geldiğimiz nı fena halde tahrik eden gölgeler görü
gün eski bir mahalle, mektep ve hayat yordum. Henüz uyumamı' olduğumu an
arkadaşımla birlikte bu ihtiyacın peşinde latmak için öksürdüm. Fakat seslerin 
dolaşmıştık. Oç dört gün süren bir araş- , azalması şöyle dursun büyük bir insafsız
tırmadan sonra ancak ayrı ayrı semtlerde lıkla artıyordu. Ve ertesi gece bu fısıl

birer oda kiralıyabilmiş ve otel odaların- tılar oda kapılarının kapanıp açılması 
dan böylece kendimizi kurtarmıştık. Se- şekline kalboldu. Bir aralık tahammül 

3 - Kadastro 1192 belediye 
44 ncü adanın 646 50 metre mu • 
rabba1ndak; 4 sayılı arsasının ıa-

bfı ba~katiplikteki tartnameıi fl-----~--------.. -----------------------·ID veçhile açık ratırmaya konulmut-
tur. Muhammen bedeli 3232 lira ---------------------viniyorduk. Zira beraber olmasak da, edemiyerek sofaya fırladım . 

lZMIR BELEDiYESiNDEN : artık sabahları avlusundaki gübrelikler- Çatacak adam arıyordum. Fakat or
de tavukların gıdalandığı, horozların er- tada kimsecikler yoktu. Tekrar odama 
kekliklerini gösterdikleri, arabaların ve döndüğüm zaman gÜrültünün ayni şid
otomobillerin yıkandığı hanlardan. ge- detle yeniden başladığını duydum. Ve bu 
celeri yanlış kapı çalan sarhoş müıteri- sefer dışarı çıktığım zaman cereyanın da 

50 kurut olup ih.alesi 16-5-939 sa
lı günü saat 16 dadır. htirak ede -
cekler 243 liralık teminat mak • 
buzile endimene v.elirler. 

Tahakkuk 
No. 

Mükellefin Binanın 

28.2-5-9 1440 (847) 
Şubesi ismi Mevkii 

lerle dolu ve sofralarında serin bir yalnız- kesildiğini hayretle gördüm~ 
lık havası esen otel odalarından kurtul- Çıldırmak işten değildi. Sokağa fırla- Garaj santraldaki iki benzin aabf M-L~ d' 

24 
M S kı . 

• · ·· ··dd tl kir anmu ıye . ıt veaaıre muştuk. dım. Saatlerce -caddelerde dolaıtım . Son- yerının uç sene mu e e aya ve- 664 Abdullah vesaire 
Fakat işte henüz aradan iki üç ay geç- ra aklıma karakola gitmek geldi. Tanı- rilmesi ba§kitipliktel:i prtnamesi : 

788 
Zehra ve Ali 

memişti ki şimdi gene ellerimizde birer dığım bir polise vakayı anlattım. Cüle- ı veçhile kapalı zarflı artınnava konul- 789 Mustafa o. Ahmet 
gazete başlarımız yüksek apartmanların rek: mustur. Muhammen bedeli icar on « llll Alalof 
çatı katlarında olduğu halde ıehrin so- - Tam yerine düşmüşsün! dedi. O bir bin bes yüz lira olup ihalesi « 

1323 
Emin vesaire 

kaklarında dolaşıyorduk. kadın ayda dört kiracı değiştirir peşin 9/5/939 Salı günü saat 17 dedir. « 
1458 

lımail 
Arkadaşım birdenbire durarak yüksek olarak kirayı aldıktan sonra bu şekildeki 2490 savıh kanunun tar·fatı dahilin- « 

1492 
Zeliha 

sesle şu sKa~ırl1arkı okdum
1 
ağaAb'a1 şladı:d d gkürültiilerle kiracıyı canından bıktırıp ~e ~~z:~lanmı~ tekltif

1
111
6

ektukT>ldar1 ihena- : 1597 Emin Binnaz V.S. 
c - ıra ı o a ar.. ı e nez in e, açmağn ra:r.ı eder. Ama sen delilik edip .e gunu azamı aaa ya a ar -

16
55 Vido 

gijzel manzaralı, temiz ve rahat odalar bu gürültüler~ papuç bırakma... cümende rivasete ve"i!ir. Muvakkat « 
1667 « Emin vesaire 'kiralıktır. Görmek için ...... ) apartmanı teminat\ 862 lira 50 kuruıtur. 

) « 1671 fhsan vesaire ikinci katına müracaat ... b * 23,28,2,5 1367 (815 
« 1684 Davi Avram 

Gazeteyi pardösünün cebine sokar-
ken ·. 1 - Selcuk mahallesinin 651 sa- « 1685 Pak Ologo vesaire Aile nezdinde gÜzel manzaralı kiralık j kkı 

- Gu··zel ı dedı·. vılı sokagv ında 645 sayılı sokak kana- « 1797 ımail Ha odalar hakikaten arkada~ımın hayalinde 
lizaayonuna bagvlanmak üzere 80 « 1889 Süleyman 

yaşattığı şekillere tamamen tevafuk edi- h 

Anafartalar C. 
902 Bakır Bed 
899. 902 Hiaarö. 

(( « « 
928 Haaanhoca 
1317 Kilimci 
1316 Palancı 
1373 Otücüler 
913 Hırdavat 
1319 Şeritçiler 
« (( (( 

1320 Kocaerler 
1321 Bahadırlar 

(( (( ({ 

903 Kebapçılar 
912 Ali pafa 

(( « 
Ve sonra bir masal anlatıyonn~ gibi 

fısıldıyarak şun lan söyledi: 
- Oh ... Sıcak bir aile yuvasına ne 

m~tre boyda ka"a1"7..asvon vaot1nl- « 1918 Me met yordu. ihtiyar bir ev snhibesi... Güzel, S b 
ması basmühetıdislikteki kesif ve « 1927 a ri « « 

sarışın bir kız ... Ve karın karşıya fevka- A • y lbed 
kadar ihtiyacım var. Bunun senelerden
beri tahassürünü çekiyordum. Evet, bi
zim de ufak birer odamız olacak. Ak-

•artn .. -esi veCJ ile acık eksHtmeve « 2271 tıye 904 o esteni iade manzaralı iki oda... ., u.au 
konu•mu~tur. Keoif bPdoli 420 lira « 2951 Fransız lyef aile Sahiliye 

Akşamları kırmızı kadifeli koltuklarda ohm iha esi 9151939 S 1ı ~nü saat « 3041 Bekir Lütfü 1267 _ 1416 n. so. 
ve müdevver bir masanın ba;ıında oturu· 16 dadır. l stirak edecekler 3'\ lira 50 <C 3305 Ragıp eıi Ayıe Büyük tuhafiye 

pmları penbe bir abajurdan süzülen 11l1k yor. penbe bir ışığın altında kagw ıt oynu- 3313 f 
kuru•luk tE"mİnat makbuzile encü- « smet « « alhnda ve bir masanın başında bir ailenin yor, kitap okuyor ve uzaklardan gelen "' 3319 Ah 
me,,.e ge1ir1er. « met « « 

efradı gibi oturacağız .. Biz yazılarımızı bir müzi<>i dinlivorduk. . . 3320 Ah 
" 2 - Se1cuk ma.ha11esinin 661,657 « emt « « 

yazarken veya kitaplarımızı okurken ih- Oh ... Ne kadar rahattık... sayılı sokaklarında 97 metre boyda « 3323 Mehmet « « 
tiyar ev sahibi dikişini dikecek .. Ve evin Fakat bütün bu iyi günler ancak on B turak 864 H K_ Dola l.L~. 

O kanalizaavon vaotırılmuı basmühenk il! acı umer !)uau,-u 
muhakkak ki bir de genç kızı olacak. gün devam edebildi. Ha.vattakı" bu'" tün - L• 865 ~··ıe 

di~li!:teki k~if ve sartnamesi VCC'!l'JI• « .... u yman « « 
sesi bize çok uzaklardan geliyormuş gibi ti "b" b · • ·· 1 d b k 4316 H Hal•t R f saa er gı ı u ıyı gun er e ça uca ge- le açık ekıilt111e-.ıe konmuıJtur. Mu- « .avva ı ı at Pf· 
bitişik odada hafiften piyano çalacak. · 1 · · .. • •· 1 t k t ·1 4250/2969 B tbrah• w 

çıp yer erını muzıç gun ere er e tı er. hammen bedeli 565 lira o1uo ihalesi « ınnaz ım aga s 
Bütün bunları bir tablodan sey:redi- ş· d" "k" · d · k t f d 3920/2930 O k • • T. k ım ı ı ımız c evın genç ızı e ra ın a 9/5/939 Salı günü saat 16 dad'I'. « aman enmeaı ıre apııı 

yormu" gibi yerli yerinde sayıyor, hepi· ı b' k t' · d k' ·k· •w ·b· d"' 2922 z h T 1-f ır mı na ısın ucun a ı ı ı ıgne gı ı o- tstirak edecekler 42 lira 40 kuru~l1ık « e ra eqcıro c\ s 
mize birer mevki ve birer hareket veri- .. d d k 

nup uruyor u · t~minat makbuzile encümene gelir.. «3360/1!;~8 Lütfü esi ve hem. Kardicalı ı 
yordu. Köşebaşındaki tütüncüden bir pa- A k d d k k .. ler. « 2804 Kaymakam Şe-U. va. Halı'I Rı·fat p•. L ld k k I . d" rtı ışar a i a şam eglenceleri... ru :r JLet cıgara a ı tan sonra o uma gır ı. 2803 
y Hayat bizim için yok olmuştu. Saatleri 3 - Atatürk caddeııin~e 194,3 « « « « « 

e: zor öldürüp eve ko§uyorduk... savılt Seh1r gazinosunun bir sene «3741 /1521 Sakine Ziver ağa ı 
- Şuradan ineceğiz ... Dedi. Ye evde bu mıknatisli gözlerin bir gün müddetle kiraya verilmesi b"~kitiı>- «3776/1401 Hatice Nizamiye ı. 
Ostü baştan haşa elektrik lambalariy- hangimizin yüzünde karar kılacağını bek- likteki sartn.amesi v~hi1e açık arhr- « 103R Hasan 447 ci. ıo. 

le süslü bir •osayı takibe ba•ladık. O söz- 1. d k 1167 S ' t ·· ·· · 
y .. ıyor u . ml'!va konulrnuştur. Multl"mmen be- « emı nonu cı 

lerine devam ediyordu: 1207 H Fakat o çok mütereddit görünüyordu. deli bin lira olun ihRlesi 9/5/939 Sa- « asan « « 
- Çıktığım apartmanda üç bekardık. d k _ ..ı k 1001 N · Halil Rif Dostumla aramızda tuhaf bir tokluk ha- lı gü"ü saat 16 adır. lıtira euece • « un at P!· 

Ev sahibi ben ve bir komisyoncu. Bol ler 75 liral•k temm· at makbuzile en- « 1002 Nuri « « 
bah . . I d- k il h vası esiyordu. Artık akşamlan alelacele 

şış vermıyen ere uşman es en, a· h' k . . h d 1 cu··mene aelı· rler. « 1003 Osman « « · h k'" ·· l 1 d 1 b. ır yeme vıyıp emen o a anınıza çe- ,.. 
rıs ve ayatı otu macera ara o u ır • 23,28,2,S 1366 (814) • « 1006 Mustafa , « « 
L d · I · b k d Bil · kiliyor ... Ye ne oyun oynuyorduk ne de 
1La ın ev iŞ erme a ıyor U. mıyorum .. "k d' )" d k C 1008 lımail C (( 
neden onunla bir türlü anla..,.mam••tık. muzı ın ıyor u · ·· E f k l'k d 1009 O 

,... -v 1 - ~re pa!& ; ;r.~"m" ' ca - « sınan Ç&VUf « « 
Ev sahibi olan hu koca ihtiyar onun kıy- Yağmurlu bir son bahar gecesi idi. deaind• 603 ıavılı kahveh,..,•nin « 1010 llvu usta « « 
metil. beyefendisi idi. Dervi" tabiatlı, ko- Canımın sıkıldığı zamanlarda yaptıi!ım l f « 1011 Habı·b zı·va ., « .. vanındPki belediyeve alt yo az· .. 
m:•yoncu ise ona her türlü bir yemlikti. gibi caddelerde ıslanaınya. uykuya olan b ..ıd 1 k. « 1015 M-Lmet .Yahya • « ... 'asının ir ıene mi.:CT •t e ıraya en .. 

B. k .. .. .. h" h t I t ihtiyacım artuıya kadar bir serseri gibi •1 . ._ 1 .... ı·k k• « 1019 Kam"' ı'I ~en d•cn 
ır lf gunu mut aş as a anmış ım. ven mes1 na•.,.1ttin ' t,. ı fAJ'bla • a.nogınu -· 

n. •• d I d-L' . I d ı.· • dola9tıktan sonra bitkin bir halde odama hl C « l038 u____ DamL-ık L#.,..rı a, orman ar illlLI, sınenıa ar aJLı gı- meıi v~ i e 12-~939 ttwta giinii .naaaıı _JllQ_ 

bi lıı ı- k • b taw dönmüştüm. Elektriği yakmakaızın par- J M h l046 A .__.._.. apa apa ar yagıyor ve en ya gı- saat 16 ya uzab mıtbr. '' am - « ~ « « 
.. d t t d B· desümü çıkarıp bir sandalyenin üzerine bed 1. 5 1. d I . k d « lOSl M. Hikmet c c mın ıçın e a ef en yanıyor um. ır ara- men e ı 1 ıra ır. •tıra e e-

lık gözümü açtığım zaman onu beyaz la- fırlatmışhm ki bitifik odadaki genç k1Z1n cekler 4 liralık teminat makbuzu «3738/2852 Methiye Ziver aia ı. 
L ._ I L d .. d" H yatak odasından fU muhavereleri duy- 1• l «3~.t!a/2954 Fatma Ti- '---··ı JLe JLaryo amın ayaJL ucun a gor um. a- d ile encümene se ır er. '1VV -~ -v-
fjf tebeuüm ediyordu. Fakat bu hafif um: 2 - Kemer caddesinde beledi- « 1021 Ahmet Remzi 384 CÜ. so. 
tebeşsümü iJe de kıpkırmızı, dışarı fırla- - Şimdi bağınnm ... Çıkın diyorum yeye ait 235 nolu tajlı barakanın « 686 Rüstü « c 
rnıt dış etleri, ucundaki ufak ve tırtıllı size odamdan! bir sene müddetle kiraya verilme- « 1037 Rasim 350 ci so. 
diıleri göze çarpıyordu. inan bana doa- - Fakat beni öldürün lakin odanız- si baa katiplikteki fA1'tnameıi veç- «2775/2105 Ali ve lbrabim Yeldejirmen IO. 

tum, bu kadm, müthiı bir teY idi. Onu dan kovmayml Kovmayın diyorum si· '1ile 12-5-939 ,.ttma günü saat 16va «2773/2103 Ayte « « 
danltmak bu kış gününde sokakta kal- zel •ızahlmıftır. Muhammen bedeli «2790/2119 Hasan ağa c 
malt demekti. - Hareketinizin manasını biliyor mu- 60 liradır. lftirak edecekler 4 liTa c2801 /2130 lbrahim, lamail vı. c « 

Yapacağı itleri sanki lütfen yapıyor· aunuz} 50 kuru,luk teminat makbuzu ile c2833/2770 Neaibe Dayıemir 
mut zannolunurdu. Bu tebesaümlerinin - Sizi temin ederim ki ben öyle ma· encümene gelirler. «2834/2771 Ali ve Veli « « 
pek hayra delalet etmediğini pek iyi bi- ceraperest insanlardan değilim. $imdi 1512 (905) c2835/2772 Ruim c « 
lirim. Yava1Ça: karşımda, bütün hayallerimi tahakkuk «2846/2423 Ha.sene Hasta sokak 

- Ne var ne yok) dedim. ettirecek İnsanı nihayet bulmuı olduğu- D k O ı•• «2870/2548 Hüsnü c « 
Elindeki süpürge ile yerleri göstere- mu görüyorum. Yann annenize her şeyi O tor pera Or c2231/2592 Kizun eti Nüzhet Ebe aokak 

rek: aöyliyeceğim 1 «2670/2607 Rukiye Orta Camgöz Sami Kulakçı c2654/2602 Mehmet kerimesi « « - Ne olacak) dedi. Şu ortalığın ha- - • • · · · · 
line bak 1 Kalk üzerine bir §ey al da fU• - Ne dersiniz bu fikrime? 
ralan bir silip süpüreyim. 

Cene ayni sesle: 
- Halim yok ... Oıüyorum ... diye mı

nldanrlım. 

Cal'ba: 
- Sünepe ... dedi. V c sonra içleri na

sırlı, üstleri kandan kıpkırmızı elleriyle 
karyolamın parmaklıklarından tutarak 
karyobyı olanca kuvvetiyle sarıımağn 

ba!'ll dı . Ben: 

Kmn ismimi tı-laffuz ettiğini duydum. 
Arka.d3<ı1m sc-sini yava .. latarak bir §eyler 
fısıldadı. Ve g.-nç kız: 

- Ya ... } Dedi. Ben de zaten onun 
serseri ruhlu bir delikanlı olduğunu an
lamı!'ltım. 

Tekrar sokağa çıktığım zaman uzak
lardaki dağ zirvelerinin arka51ndan göz 
nlıcı hir ~m e';in çaktığını gördüm. Az 
sonra ~ök gürültü,ü caddelerde aki•ler 
yaparak uzandı. Ye yeni bir buluttan dü-

Kalak, Boğaz, burun 
hastahkları mütahassısı 

l\luayenchane Birinci beyler No. U 
TELEFON: 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

1 - 13 (750) 

IZMIR StCtLt TiCARET ME -
MURLUCUNDAN: 

c4491 /2623 « Müftü « c c 
c2661 /2624 Mehmet c c 
«2274/2645 lbrahim zevcesi Hacı Hamza 
« 2656 « ağa kerimesi c « 
c2250/2699 Canan Halil ef. so. 
«2779/2742 H. Aeih kerimesi Yeldeğinneni 
«2809/2748 Yusuf aia « « 
«2578/2562 Hamit Soğuk ca. 
« 863 lsmail Mustafa Dolaolıkuyu 
« 1053 Tevfik Damlacık 
« 1018 Ali ağa Değirmendai 
« 749 Ali Naci lnönü cad. 
« 808 Hüaamettin « « 

VERGiNiN 

No. Cinsi 

221 Tan. Tenv. 
118 c c 
42 « « 

44/46 « « 
2 (( « 
1 « « 
2 « « 

15 « (( 
23/14 « (( 

37 « « 
16 « « 

7 « (( 
9/3 « « 

9/14 « « 
13 « « 

109 « « 
129 « « 

6 « « 
53 {( (( 
46 « « 
17 « « 
58 (( « 
72 « (( 
80 (( « 

80/1 « « 
56 « (( 
30 Levha 
52 (( 

82/68 Tan. Tenv, 
14/10 « c 

113 (( « 
4 « « 

12/5 « (( 
16 « (( 
14 « (( 

15/13 « (( 
14/12 « « 

4 Lev. Ten. Sip. 
208 Levha 

74 « 
69 « 
75 « 
81 (( 
64 « 
76 « 
82 « 
86 (( 

115 « 
« 

85 « 
4 c 

88 « 
102 « 

5 Tan. Tenv. 
74/86 c « 

79 Lev. Ten. Sip. 
46 « « « 
53 Lev. 

13/19 Tan. Tenv. 
7/11 « c Lev. 

20/34 Tan. TenT. 
42/56 « c 

10 « c 
16/14 c c 
18/16 « « 
17/23 c « 
!6/18 « « 
22/31 c « 

8/6 « « 
13 « « 

36/39 « (( 
36/1-39 « « 

14/16 « (( 
30/44 c « 
12/24 « (( 
21/29 « « 
64/68 « « 

6 « (( 
20 Levha 

106 « 
89 c 
84 Lev. Ten. Sip. 

131 « « c 

Miktarı 
Ura K. 

36 28 
43 20 
48 ()() 
30 ()() 
15 68 
3 52 

20 92 
43 20 
26 40 
51 36 
26 40 
36 ()() 
43 20 
51 84 
27 72 
38 40 
72 52 
28 40 
13 08 
43 20 
26 32 
39 60 
66 24 
30 20 
51 36 
36 96 

1 20 
1 00 
3 60 
3 60 
2 56 
3 24 
3 24 
4 20 
1 80 
4 80 
2 76 
1 50 
2 00 
2 80 
1 00 
1 50 
1 ()() 
1 30 
1 50 
1 40 
1 00 
1 00 
1 80 
1 40 
1 50 
1 40 
2 30 
3 20 
3 60 
1 70 
1 30 
1 00 
3 24 

11 40 
2 80 
3 24 
1 80 

42 
2 76 
2 60 
3 60 

24 
3 24 
1 20 
4 20 
3 60 
3 24 

60 
3 24 
3 24 
1 76 
3 24 
1 20 
1 30 
1 40 
2 20 
2 20 

- Aman... Ba ım... Dönüyor ..• 
Yapma! Dedikı-e o, bir snlınc"ktaki kor
kak bebeğin hnykırmalarından vahşi 

bir zevk alan yaramaz bir çocuk gibi ha
reketine ~evam ediyor ve beni bağırtı
yordu. Ayağa kalktığım gün ilk isim ve 
aahibine vaziyeti anlatmak oldu. Ne dedi 
biliyor musun azizim} 

şen iri yağmur damlaları şapkamın Üs· 
tünde tıpırdılar yapmağa başladı. Bir 
parkın kapısı önünden geçerken insanla
rın hayatta rahat, huzur ve saadet ara· 
mak hususunda gösterdikleri telaşa, te· 
halüke gülüyor ve hoşa giden bir çift gÖ· 

Corci Paskuvali ticaret unvani
le lzmirde küçük kardıçalı hanın
da 45 numaralı yazıhanede A vru
pa komisyonculuğu ile uğrapn 
Corci Paskuvalinin itbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 2491 numarasına 
kayt Te teac:il edildiği ilin olunur. 

isimleri hizasında ıöaterilen ve 933 yılında tehaldmk etmİf olan tanzifat vergiıile tenvirat Te numara ve 
levha, tente ıİper resminden toplanımt borçlular yubnda aynen göaterilmiftir. Bu parayı tarihi ilindan iti
baren nihayet 10 gün içinde Belediyeye teslim etmediibıiz takdirde yüzde on zam ile ve tahlili emval kanu· 
nuna göre mallannızm haczi auretile tahailine teveull olmııealrtv. lkametgibuuzm beDi olmamuından 

bütün saadetlerden uzaklat- itbu ihtarname teWii mehmma kaim olımk -. illla ...... 1113 902 
·--~Yomfllk.-
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,,.ier ve 
ve şürekası Maritimes .::,~J:~n. Şürekası 

Deutsche Le- Fratelli Sperco 
V cıpur Acentası 

ADR1A2'1CA S. A. Dl 
NAVİGAt'İOlfE 

vante Linie 
CVNARD LİNE HELLENlc LlNF.S LTD. BİRİNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG 

Li 1 K il M P A lf Y A S 1 TURKİA vapuru ayın niha} etinde BfHASJ t'EL. 2443 verpoo ve beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg MİLOS vapuru 10 mayısta bekleni-
GlaSgOY hattı THEOPHİLE GAUTiEB vapuru 6 ma- ve Anversa limanlan için yük alacak- LONDU RA'm ~ yor. 13 Jı4ayısa kadar Aııvers, Rotter- P. FOSCARl ınotörü 3/ 5 tarihinde 
• • • • • • • • • • • tır dam. Bremen ve Haniburg için yUk ala- gelerek ayni giln Pire BrindJsl Triest.e 
BOTHNİA vapuru mayıs iptidasında yıs tarihinde gelerek aynl gün İstanbul, · İ HERON vapuru 15 nisanda gelip caktır. . ve Venediğe hareket eder. 

1. Li ld al k cak Pire Napoli ve Marsilyaya hareket ede- UN t'ED STAt'ES AND Londra için yük alacakbr. CHİOS vapuru 23 mayısta beklenı- BRİONİ motöril 4/ 5 tarihinde Ur 
ge ıp verpoo an m çı ara ve ay- 1 LEVA ur .. •uE wru yor 2'1 may kad An R tter ge 
nl zamanda Llverpool ve G'A-v tçin cektir. lan a...tn ~ • BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda • ısa ar vers, 0 - ve ayni gün Leros Rodos ve Venedi ha· 

• ---e;u PRİNCE DE LİEGE vapuru ayın n1- Lond H ll ve :Anvenıten gelip y(1k ~· .Bremen ve Hamburs llmmlan reket eder. 
yilk alacaktır. H t•· 1 .. ·--L t ı~ t . . 8 . hayetinde beklenilmekte olup Nevyork- racak, u ıçın yük alaARcaktıMEMEr. NT DEPPE ClTrA. D_t BARİ motörü 4./5 te ae. le-

Gerek vapurların muvasaJAt tarihleri, er ur u ızıuıa ve ma uma ı~an ı- tan __ 1 -ı. çıkara tır. .., 
ri k 

11"" '.r .... aracaktır. T A . H L I y E rek aynı giln İstanbul Napoli, Marsilya 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta nri ordonda 156 numarada LAU- rı __ ,_ 1 l"'t ...... ..a.,_ 1 Ce ha ,_ t ed 

~~ vapur nnn muvasa ö w.ı-uuıı:r' j ERPOOL H.A2'2'J GLÜCKSBURG vapuru 7 mayısta ve novaya rel\.e er. 
bir teahhUt albna giremez. Daha fazla RENT REBOUL ve ŞEROO vapur aeea- gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- L V . beldenb'or'. Hamburg, Bremen ve An-
tafsilllt almak için T. Boftll Bees ve Şr. tasına mlracaat ec1ilmeııl rica olunur. kında acenta bir teahhnt .ıtuıa giremez. LESBİAN vapuru 20 nl.~aıub Lift?'- versten mal çıkaracaktır. ROY Al.E HEERLAH 
nın 2353 telefon numara.suıa mUracaat Daha (azla tafsilat a!mak için Birinci pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- GLÜCKSBURG vapuru 8 mayısta DAf SE KVM'PA NY ASI 
edilmesi rica olunur. TELEFON: 2 3 7 5 Kordonds 152 numarada •UMDAL• tır.. Burgas, V~ ve Köstence için hare. HERCULE.5 \-apuru 4/ 5 tarihinde ge.. 

~-------------~~--~----~~.~~~b~~~~m~~ ~ed~~ l~~~~~~~oo~~ 

T C Z• t B k edilmeSI rica olunur. Deatsefle Leoante•Llnle DEN PlORSKE NIDDEI.- !ı':r:as Vama ve Köstenceye hareket . . ıraa an ası Telefon: 40~ MüdUriyet KRETA vapuru 15 nisanda He.mburg HAVSLİH.JI:' osı.o ]UNO vapuru 1/5 tarihinde gelir, 
Telefon : 3171 Acenta ve Anversten gelip yük çıkaracak. ........ T'*S _,

15 
dov beL Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg U-

JClll'llllq tarilal: 1888 
Sermayesi: ıoo.oon.ooo Türk lirası., 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka maameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
tKRüdYE VERECEK 

Ziraat bankasında kwnbarah ve ihbarsa tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 1tur•a ile aşaiJdaki pllna göre ik
ramiye daJıblacaktır : 

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

40 • 100 • 4.000 • 
ıoo • so • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT ı 8-p1anndak1 paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı dOpni

yenlera ikramı,. ~ tUdlıde yil'Ede 20 fululyle verilecektir. 
Kar' ..... _.. t ... 1B.Jl6I,1 Blriad Waa, 1llartn1 ...... tarilt

leri&de ~. • -

BAŞTUBAK Büyük Salepçioğlu ham karşwnda.. 

n 
AMJ~ 
Op~~ 

Mı\mttl fa"h 

TOPANE Terazileri 
TUrklyenln en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKCLEN, FEMİNEN, Od cim koku 

Bahar çiçeii - Altm nq.. Lİmoll PÇeil 

-. 

~ vapuru ma,ywa gru ... manlanna hareket der 
)eniyor. Dünkerk ft Norveç için yük e · ...... --9!11-----... ----- ..• aı:tcAN EXPORT LiNEs, tNc SVENSKA ORİElf!'E LI• 

ık• A J k D • ,.., •• b M J • k OJ ~ 1 EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- lf1Elf KUMPAlfY ASI 
1 f·,Slr 1 Dlr 1 t1'CrU eye a 1 80 niyor. Nevyork için yük alacaktır. AASNE vapuru 5/5 tarihinde Relerek 

D T R 'l Hamburg, İskandinavya limuıları için 

DIŞ MACUNU 
GLiSERiN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 
BRİYANTiN 

KREM 

B0nAf>E5T ~puru 4 mayısta bekle- yUk alarak hareket edecektir. 
rJyor. Tuna limanları için yük alacaktır. SERViCE MARtrn.E 
TİSZA vapuru 17 mayısta beldeni- aM 

yor. Beyrut. Portsaıt ve tskenderiye Roamaln Kumpanyası 
jçin yük alacaktır. PELES vapuru 8/5 tarihinde gelerek 

SZEGED vapuru 25 mayısta beldeni- Malta. Marsilya ve Cenova limanlarına 
yor. Tuna limanlan için yiik alacaktır. hareket eder. 

YUk ve yolcu kabul eder. 
SERViCE MARt!'fMB tTALtA s. A. ot NAvtGAZtONE 

ROVJIA.tlf OCCANİA rnotörü 20/ 5 tarihinde Tri· 
DUROSTOR vapunı 13 mayısta belde- esteden Riosanto, Montevide ve B. A:J· 

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- res için hareket eder. 
lan için yQk aJacaktır. fJAndaki hareket tarihJerlyle navlun· 

VE PUDRALARI JOllNSTON VAIUIEN LtNEs Lm. larda1d dellşlkllklerden dolayı acenta 
İNCEMORE vaııuru 28 mayısta belde- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

HER YERDEN ARAYINIZ 
IU t-U (711) 

Diyor. Burgu. Varna. DsleDce. SuUna silat için Udncl kordonda FRATELIJ 
Kalas ve Thnll 1iman1•n için yUk ala- SPEBCO vapur acentasma mllracaat 
caktır. edilmesi rica o1ıınur. 

Vapurlum barebt tarlhlerlyle nav- TELEFON : !OM - zte5 •----m• :ıe1 __ 1111".1 ___________ ._u tunlardaki detiştklilderden acenta me- -----------

---------------------- sııliyet bbul etmez. Zee ve Şst. Vapur acentalığma mllraca 

' 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann dökülmesi-. ft kcpeklenme!l1ne .... olar. K-.jea -cim• klll

leriıü kuvvetlendirir ve llesler. Komojen ~ pi lD". Tabii n.klerW 
a..-u. latif bit lll)'lltua vardır. Komojea K,... ~ elmid w.ı e1ws• ... 
lerle drlyat matmlarmda holunur. 

tele 
(. -

~:~~~~:r•j 
Miele siit makinaları 

Çok hassas ve çok dayanıkluhr 

MiELE 
Süt ...ıdnalarmm bütün abamı 

pohıunmı 

MiELE SCT MAKİNALABI 
Diğer l'Dllldna1ardan daha sağlam ve 

Daha fula tafsillt için ATATbRK at edilmesi rica olunur. 
caddesl 148 No.da V. F. Heııry Van Der TELEFON : !00'1/2098 

Bağcıların Nazarı eikkatine 
fzmir incir ve Ozüm Tannı Sat14 Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiJiz Göztaşı satışı 
En iyi ............. •ktaflalmt, tefklllb· 

nuz dl$mda •ala• INalalal'lll da istifadesine _.. 
zetmek üzere, bndrde •e ldla..- tiztina lloo
peratll merkezlerinde satmapb ........_ 

hmir -- mskezi: 
Kaneibanoll• ........ 
859 Mo. la Eski Gtbnrtlk Sokap lfo. s 

( Birliiimizin Pmriik kartıaındaki ltletme h•mnm çOk ,.lmıın
dadır.) 

Mülhakatta: kooperatiflere -muracaat 

lzmir Defterdarlığından: 
Setıt D. Muhammen 

Bedeli 
Ura K. 

No. 

126 Bumava Camikebir M. 1 inci Yaka sokak 1/1 taj 
No. 1u 25.1,44 mehe marabbe.ı müfrez arsa. 38 16 

127 Bmnava Toker sobk 10 taj No. lu 263,68 M. M. 
~. ~u 

128 8-nava 4 indi ı.rla .... .-.. l No. .. 110.SS 
M.M.ana. 11 10 

121 ...... ICmlay ..... 57 ta) No. .. 79.80 M. il. 
Ana. • 00 

130 ....... Zenciri ........ illi No. .. 132,M 
M.M.--. •D 

131 ICawa ...... M. Mlftl .... 8 No. .. ., ft ...... 
- 18 ............... ait 3 ........ 337 so 

131 Baca ..... ncls• &&h _._ 10/l taJ No. .. 
185Ji0 meln wrU.. ana. 37 10 

133 s \)lzr M. ........ 87 taJ No. .. 175,52 M. M. 
Ana. 87 78 

134 SeMt'- M. z inci Aba aoblr 61 a.i No. .. 261 IJ8 
M. M.... 130 83 

135 Sel.it'- M. 2 inci Allm -- 55 ta.i No. ha 172, 78 
M.M.ana. 8639 

136 Sehitlw Seıoeeıı;i 1513 No. lu sokak S taj No. lu 
60.80 M. ......w.. ana. 106 00 

137 Simri M. Mlıbıa aabk 37 /1 lai No. lu 48 M. M. 

~ ~-
Yulmnda yazah emvalin mülkiyetleri 26. 4. 939 tarihinden itiba

ren 1~ RÜn müddetle~ artırma uaulile !8üzayedeye konulnnı.ıur. 
thalesı 11. S. 9~9 ~n1ım~e ~ ri'lu saat 14 ~.Taliplerin 
Wlhammeq bedellen iizerinden yGzde 7,5 depozito akçesi yatırarak 
yevmi mezkUrda mı1li emlik müdürliiiüncle toplanacak aatq komis
yonuna miracaallan ilin olunur. 

28 5 1401 (837) 
daha ucuzdur .. 

tsTANBUL S.tlf deposa : Tlllıtab-

~e, sı No.111 POKER T&AŞ lnpıklan Denizbank müdürlüğünden: 
deıaımwla., 

tzMlmB &ıbt •e•H• : s. ABUAI' ve a PBÇO Konak iskelesinin 615.50 lira kqif bedelli tamiratııun eksiltmesi 9. 
11anıp1 1'8ftl Wwın Ne. 1 nı.EFOM : zm 5. ~39 sah günil saat ıs de Denizbank binasında ppdac•kbr. lateldi-

------1C::11LıJLJl!!'::l.....___JELL'-.!Z.!~~~l:!.:IL.JL ______ .ı::......;;.;;;.;;.:.-..._ _________ ....._. _____ .I.l.!leri!m!mLY.Y-.~7:.Umıinal..akceaile mü - olunur. 
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SAHiFE ıo rENIASIR ;:; "'layıs CUMA 1939 

Alman yadaki Lehliler koğuluyor mu 
Alman Silezyasındaki Lehli/ere fena muamele edilmesine bir mukabele 

olarak Polonyada Alman gazete ve mecmualarına boykot ilan edildi 

Dünkü geçit resminde 
Almanya aleyhine tezahürat yapılır
ken ''K ahrolsunHitler,,diye bağırdılar 

Cenubi Afrikada 
erkekler ihtiyat 

17 - 60 arasındaki bütün 
göreceklerdir 

yaş 

alaylarında talim 
Varşova 4 (A.A) - Milll bayram mü

nasebetiyle gazeteler 3 Mayıs 1791 ta -
rihli kanunuesasiyi hatırlatmaktadırlar. 
Bu kanunuesasi eski Lehistan krallığını 
taksim ettniş olan düşman devletlerin 
müdahalesi olmamış olsaydı, Polonya 
devletinin teceddüd devrini küşad ede
cekti. 

Gazeteler bu reformu müvecci)ı hat
ları olan kuvvetli ordu, sağlam rejim ve 
.salim mali sistemin bugünkü Polonya 
tarafından tahakkuk ettirilmiş elduğunu 
kaydetmektedirler. 

Kurjer Poranny gazetesi diyor ki: 
IstikHllin muhafazasından bahsetmek 

kafi değildir. Mazideki Polonyanın sat -
vet ve haşmetini yeniden meydana ge -
tirmek icap eder. Ancak hakikaten bü
yük olan bir Polonyanın Avruparun bu 
kısmında beka ve mevcudiyetini temine 
muvaffak olabileceği bedihi bir keyfi
yettir. 

Faris 4 (ö.R) - Komiye ajansına gö
re Alman hükümeti Varşovadan Alman
ya - Polonya arasında münasebetlerde 
bir salAh tesisine müsaid teklifler almış
tır. Polonya hariciye nazırının bugün 
Polonya mebusan meclisinde vukubula
cak beyanatında çok diplomatik bir lisan 
kullanacağı ve Leh gazetelerindeki alev
li neşriyatın tesirini izale etmek istiyece
ği tahmin ediliyor. 

l'olonya Cümhurre.si Maziski 

!ar Almanya aleyhinde tezahüratta bu
lunmuş, Yaşasın Polonyalı Danzig .. Ya
şasın Polonyalı şarki Prusya.. Kahrol
sun Hitler, diye bağırmıştır. 

Alman sefirinin gamalı haçlı bayrak 
taşıyan iki otomobili geçerken etraftan 
memnuniyetsizlik mırıltıları yükselmiş
tir. 

AVAM KAMARASINDA 

ve umumi kumandan Ridz SmigLi 

nu korumak için en kuvvetli bir unsur 
olduğunu söylemiştir. 

Londra 4 (ö.R) - Cenubt Afrika 
milli müdafaa nezareti, hiç askerlik hiz
meti görmemiş olan 17 yaşından 60 ya
şına kadar bütün erkekleri tedricen ta
lim ettirmek üzere ihtiyat alayları teş
kiline karar vermiştir. 

Londra 5 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
avam kamarasında sorulan bir suale şu 
cevabı vermiştir: 

Von Ribbentrop Romada 
Alman :ve Italyan hariciye nazırla
rının mülakatına mana veriliyor 

Şimali Almauyada dağılan 
muharriklerine karşı cephe 

Berlin, 5 (Ö.R) - Hariciye naurı B. 
. "' . .,. I Ribbentrop, B. Hitlerle göri;i§tüJ.rten .. 

sonra İtalyan hariciye nazırı kont Cia
noya mülfilti olmak üzere Berlinden ha
reket etmiştir. Yarın öğleden sonra Vil-
IA Destada İtalya - Almanya hariciye 
nazırları arasında vaki olacak mülllkata, 
her zamandan ziyade ehemmiyet atfe
dilmek~dir. İki nazır, son günlerde" Ro
ma ve Ber !inde cereyan eden siyasi mü
zakereler hakkmda iki mihver devleti
nin pozisyonlarını tetkik edeceklerdir. 

Roma, 5 (Ö.R) - İngiliz matbuatı 
İtalyan hariciye nazırını z.iyaret eden B. 
Ribbentropun yapacağı mülfuta bü
yük ehemmiyet atfediyorlar. 

Moskova, 4 (Ö.R) - Almanyadan 
alınan haberlere göre şimall Almanyada 
bir mayıs gUnUnde Nnzl rejimi aleyhin
de yüz binlerce beyanname dağıtılmış
tır. Bu beyannamelerde •Harp muhar-

beyannamelerde "Harp 
kurunuz.. diye yazmışlar 

riklerine karşı halk cephesini kurunuz• B. Mussolini Alman nazırlııriyle son konlL§maLıırda 
cilmleleri yazılı idi. ı manlarla Slovaklar arasında müsademe- hükümeti, hAdiselerin önüne geçmek 

Paris, 4 (Ö.R) - Bratislavada Al- !er sık sık baş göstermektedir.. Slovak için bir çok tevkifat yaptırmaktadır. 

Amerika reisi Ruzvelt 
Bitaraflık kanununu tadil suretiyle 
B. Hitlere cevabını vermis olacak 

Varşova 4 (ö.R) - Gazeteler Alman
yadan bir çok Polonyalıların koğulmak
ta olduğunu, Alman Silezyasındaki Leh
lere çok fena muamele edildiğini yazı -
yorlar. Almanyada Leh gazetelerine kar
tı alınan tedbirlere bir mukabele olarak 
Polonya şehirlerinde Alman gazete ve 
mecmualarına umumi boykotaj ilAn 
edilmiştir. Sinemalar, barlar, kahveler, 
gazinolar ve kulüpler bu mecmuaları ve 
gazeteleri kendi müesseselerine sokmı

Londra 4 (Ö.R) - Avam kamarası 
mecburi askerlik kanununu ikinci kı

raetinde kabul etmiştir. Başvekil bu 
münasebetle bir nutuk söylemiş, bu ka
nun etrafında mevcut olan bütün endi-

- cAlmanya aleyhine bir ihata siya- Nevyork, 4 (Ö.R) _ Amerikanın bü-
seti takip ettiğimiz hakkındaki müta!A- yük k•-.L b. · · akınd Brezil 

yacaklardır. 
Varşova 4 (A.A) - Dünkü askeri ge

;id resmi esnasında halle bir çok defa-

lngiliz 

şelerin izale edildiğini, mille1in bu istis
na! tedbiri tamamen tasvip ettiğini, h
nun şimdilik şimali Irlandada tatbik edil
miyeceğini, mebusan meclisin.in tasvip 
kararı ile kanuniyet kesbeden mecbur! 
askerliğin, dünyanın emniyet ve sulhu-

er dllllıar ıye reısı y a -
alar gayet indidir. Ingiltere, menfaatle- . d ktir 
· · b"'"l · ttirdiği t db. 1 · al yaya gı ece · 

rının UilJ ıcap e e ır erı - Nevyork, 4 (Ö.R) - Reisiciimhur B. 
makta kusur etmiyor.> Ruzvelt Hitlerin nutkuna cevap vermek 

Press Assosiyeşin, Sovyet - Fransa ve . tind d ğildir 
. daruyc ee . 

Ingiltere arasındaki müzakcrelerın - K har' · .. eni, b•taraf!ık . f .. .. ... ongre ıcıye encum ı 
ha hır ha ta devam edecegi mutalaasın- k dil ed . kan ,. · 
d d anununu ta en yenı un ... yı-

a ır. hasım kabul etmek suretiyle Hitlere 

Ticaret Heyeti 
cevap verilmiş olacaktır. 
Vaşington, 4 (A.A) - Nevyorkun 

demokrat mümessili B. Kennedy bir ka
nun 18yihası tevdi etmiştir. Bu layiha 
Amerika hükümetine harp ilam salahi
yetini ancak : 

Romanya ya harp levazın~ı için on mil
von sterJinlik istikraza razı oldu 

1 - Tecavüzlerin Amerika arazisine 
karşı vukubulması, 

2 - Harbin Monroe kaidesinin muha
fazası için zaruri olması, halinde ver
mektedir. 

MACAR TiC1

A--RE-T 
NAZiRi KOMADA 
Peşte, 5 (Ö.R) - Romada bulunmak" 

ta olan Macaristan ticaret nazırı _ Bay 
Mussolini tarafından kabul edilmiş ve 
İtalyan _ Macar ticaret teşriki mesaisi- Ruzvelt gazetecilere beııanat verır1<en 

- - usteitcede petrol depoiarı 
Londra, 4 (Ö.R) -Bükreştek.i İngiliz! Londra, 4 (A.A) _- Taymis gazetesi-' yet verilmiştir. 

ticaret heyetine Rumen taleplerin! da- nin Bükreş muhabirine göre Londradan 1 Bu, kısmen ihracat kredisi, kısmen 
ha geniş surette mütalAa etmesi için me- aldığı yeni talimatta İngiliz ekonomi he- de para ikrazı hakkındadır. İstikraz 
zuniyet verilmiştir. Bu suretle Roman- yetine Romanyaya on milyon İngiliz li- harp levazımı satın alınmasında kulla
yaya verilmesi mutasavver olan beş mil- ralık hir ikrazda bulunmasına mezun!- nılacaktır. 

yon İngiliz liralık istikraz daha çok art-
tırılacak ve faiz yüzde beş buçuğa indi
rilecektir. İstikraz müzakeresi bitmek 
üzeredir. 

Galenkonun Roma ziyareti mü
nasebetıle neşredılen teblığ 

Londra, 4 (Ö.R) - Taymisin Bükreş 
muhabiri İngiliz ticaret heyetinin Ru-

Roma 4 (A.A) - Romanya hariciye nazın Gafenkonun burada 
men hükümeti ile müzakereleri mem- yaptığı müzakerelere dair dün gece aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 
nuı!i)·ctbahş bir safhada olduğunu, Ro- Romanya hariciye nazırı Gafenkonun Düçe ve ltalya hariciye nazırı 
manyaya verilecek olan kredilerin on Kont Ciano ile yaptığı müzakereler esnasında iki memleketi alakadar 
milyon sterline çıkarıldığını, bu kredi- eden bütün meseleler teferrüatiyle tetkik olunmuştur. Konuşmalar 
nin harp levazımı satın alınağa tahsis bir itimad ve samimiyet havası içinde cereyan etmi, ve her iki taraf 

, ___ ..... ı---.. ...... - • - - ı - ~ 1 • 
O sizinle plı:a yapmıttJ .. Yoksa çek ,mağa kadir ol.ı.ileceğini dufÜIJÜy~rum. N D1' ..,,,. • .., -· \§11 • .JNt 

iL Cözferini ~ 'Zaman. ilıllY•• l,,.lnli' Ne. U ~ 

nin sıklaştınlması imkAnları üzerinde görüşmeler olmuştur • 

•• 
Uç ls.kandinav nazırı 

Almanya ile ademi tecavüz paktı ya
pılması için bir toplantı yapıyorlar 
Kopenbag 4 (ö.R) - Almanya hü

kümetinin Iskandinavya devletleri ile 
bir ademi taarruz paktı yapmak tasav

vurunu izhar etmesi üzerine Iskandi
navya hariciye nazırları Kopenhagda 
toplanarak bu meseleyi görüşeceklerdir. 

Kopenhag 5 (Ö.R) - B.Hitler tarafın
dan Almanyanın komşuları ile ve istiyen 
devletlerle iki taraflı ademi tecavüz 
paktları yapmıya her Andan daha fazla 
şimdi hazır bulunduğu hakkındaki beya
natı üzerine Danimarka, Isvec; ve Nor
vc hariciye nazırları 9 Mayıs Pazartesi 

Uç nazır, memleketlerinin emniyeti 
bakımından vaziyeti müzakere ederek 
Almanya ile böyle anlaşmalar akdinin 
faydalı olup olmadığını tetkik ve bir ka
rara bağlıyacaklardır. 

Berlin 5 (ö.R) - Gazeteler Norveçte 
kendini gösteren Alman aleyhtarlığının 
Alman umumi efkArında bırakmakta ol
duğıı akislerden bahisle bu hükümete 
basiret tavsiyesinde bulunuyorlar. Nor
veçin Alman aleyhtarı bir bloka girme
sinin ve Alman aleyhtarlığında komşu
larından ileri gitmesinin falı hayır olma
dığı ileri sürülüyor. Bir gazete diyor ki: 

seçmek hususunda nufuzu nazar sahi -
bidir. 90 milyonluk büyük Alman küt
lesiyle komşu olmak şerefine nail olan 
Norveç gibi maddeten zaif bir ülkede, 
olsa olsa bir eyi komşuluk münasebet -
!eri bekleriz. 

Norveçin bu şekildeki hareketleri za
rarınadır. Mese!A Ingilterenin Norveçle 
ticareti bile pek müsait gitmiyor. Nor -
veçte istihsfil olunan 20000 ton Morina 
yağına Ingiltere daima müşteridir. Al
manya ise bu yağlara eyi bir müşteri 
olabilir ve daha müsait şartlarla satın 

alır. Şu kadar ki komşusu, Almanyaya 

... . 


