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ilin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul ebnez . Yeni Aaır Matbaasında Baaılonttır. 
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Korfo etrafında feVkalade tedbirler 
tamamiyetine tecavüz lngiltere Y unanistanın toprak 

müsamaha etmiyeceğini Avam 
edilmesine asla 

ilan edecektir Kamarasından resmen 
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CETİNf.. • . •. 

Resmi bir Yunan tebliği 
Y unanistanın istiklal ve tamamiyeti 

emniyette olduğunu bildiriyor .. 
lngiliz kabinesi fevkalade toplantısında Türkiye -

Yunanıstan ve Yugoslav ya bakımında 
Arnavutluk taarruzunu tetkik etti 

lngiliz_ '!arlamentosu Perşembe günü fevkalade içtimaa çağırıldı
lngılız donanmasında büyük bir faaliyet görülmektedir 

T evere gazetesine göre logiltere Korfuya asker çıkarırsa Italya 
böyle bir muhasara teşebbüsüne şiddetle muhalt>fet edecekmiş .. Inailiz mılli müıfufaa "'1Zın Beli§a 

Londra l O (ö.R) - Dovning Stritte baıvekil B. Nevi! 
Çember1aynın riyaseti altında kabine •aat 11 de içtima et• 

mj§tir. Bu toplanhda 20 nazır hazır bulunuyordu. Hazır bu-
l... { lunmıyan yalnız iki nazır vardı. Müstemlekat nazırı B. Mal-

Mussolini Tirana gidiyor 
i.. , c.., kolm Makdonald ve Lord Runsiman. Bunlar da, mezun bu-
~: lunmaktadırlar. Görüşmeler 2 ıaatten fazla ıürmüştür. 

~ Nazırlar meclisi ltalyanın Arnavutluğu iıgaÜnden sonraki 
,v< Yil\NYA vaziyeti, bilhaS1& bu iıgalin Yunanistan ve Yugoslavyanın .,...,..,,, ______ ...__.,_!.-_..__-..... ___ _. emniyetleri üzerinde yapabileceği tesirleri uzun uzadıya tet-

kik etmiştir. - Sonu 6 mcı Sayfada -

ltalyanlar 
lerini de 

Görice ve 
dün işgal 

Berat şehir
etmişlerdir 

Tehlike 
Gittikce 

' 
Büyüyor 

----t.r---
ŞEVKET BiLGiN 

Adriyatiği bir ltalyan İç denizi 
haline sokmak istiyen ltalya için 
Arnavutluğun sevkülceyş ehemmi· 
yeti hiç bir zaman gözden kaçırıl· 
mamışhr. Bilhassa bugün, dünya 
korkunç bir macera eşiğinde bulu
nurken bu küçük memleketin düçar 
olduğu tavsif kabul etmez taarruz 
insanlığın alakasını bir kat daha tah
rik edecek mahiyettedir. 

Burada şu elim müşahedeyi yap
mak lazımdır: 

Arnavutluğun işgali, teahhüdleri 
ve dostlukları değersiz bir mata sa· 
yan zihniyetin harekete geçmek iste
diği zaman, zayıf bir memleketin is· 
tikJali ile ne kadar feci §Ckilde oyna· 
mağa muktedir olduğunu göster· 
rniştir. Beynelmilel münasebetlerin , 
istikbali bakımından yeis verici ol· 
malda beraber bu hakikati göz önün
de tutmağa mecburuz. Ancak bu su
retle yaşamak için kuvvetli olmaktan 
başka çare olmadığı anlaşılabilir. Yi
ne bu suretle aldanmadan, gaflete 1 

düşmeden en müessir tedbirlere baş 
vurmak kabil olur. 

Arnavutluk, bir Balkan memleketi 
olduğundan burada yapılan her deği
şikliğin doğrudan doğruya Balkanla
rın emniyeti ile alakadar olduğu 
şüphesizdir. Nitekim bütün Balkan 
devletleri, statükoyu ihlal eden de- 1 
ğişiklikten gizlenmesi kabil ol
mıyan endişeler duymuşlardır. Bu 
endişeler, şuurlu bir anlayışla va
sıl olduğumuz kardeşlik ve tesa
nüd merhalesinde inhilaller, kom
plikasyonlar yaratmak istiyenlerin 
her gün yeni meseleler tahrikine te
§Cbbüs edecekleri kanaatinden ileri 
gelmiştir. Vaziyet bu şekilde mü· 
talaa edilince anlaşılır ki Arnavutlu-

- SONU 2 INCISAYFADA-

Vaziyet çok naziktir 
Hariciye Vekilimiz Tahrana gitmiyor 
Vekiller heyetinde Romanya Ha.Nazırı 

ile görüşmelerini anlattı 

---*·---
Kral Zogo ve 

karısı Portaryada 
-*Arnavut nazırlar 

muvakkaten memleke· 
tiınlzde yerleşmek 
istiyorlarmış_ 

-*-dolayıaile tehir edilmiı değilse, öyle tah-
min edilebilir ki hükümet reisi başlıca 

ecnebi hük.ümet merkezlerinde cereyan 
etmekte olan diplomaıi hareketin netice• 

ıini beklemek istemiştir. Bu temaslar 
ltalyanm Arnavutluktaki te:ıebbüıile all-

ANKARA 10 (Telefonla) - Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu bugÜn 
ıtanbuldan ıeldi. Ankara gannda vekiller ve mebuslar tarafından karfılandL 

,B. Saraçoğlunun muvaaalatini müteakip icra Vekilleri Heyeti derhal toplandL 
t.:nUfmalar uzun ıürdü. Hariciye Vekilimiz lıtanbulda Romanya hariciye' 
[::;m B. Gafenko ile yaptığı temasları ve göl'Ü§melerde alınan neticeleri izah

1 

1

etti. Beynelmilel vaziyetin çok nazik olmasından dolayı Saraçoilu, Iran veli-, 

1ahdının Tahranda yapılacak olan diiifuıüne gidemiyecektir. Türk beyetine
1 

,Jnhiaarlar Vekili B. Ali Rana Tarhan riyaset edecektir. Heyet rece Tahrana' 
)ıareket etmiftir. 

Kra! Zogo ve hariciY• nazın Ekrem Libohova kadardır. 

Roma 1 O ( ö.R) - Tirandan bildiri-ı ru ileri hareketlerine tekrar bll§iamıslar• CIANO - MUSSOLINI MOLAKATI 
li~.or:: Arnavutluğun iıgaline memur olan dı~ .. 50 kitilik ~ir ~?frez:. ~ayya~e ile Roma 9 (A.A) - Tiranadan tayya• 
dort ltalyan kolu memleketin içine doğ- Gonceye nakledilmışbr. Gonce Tıranın re ile dönen kont Ciano derhal Venedik 

-------------------------------------------- cenubi garbisinde kAin küçük bir :ıehir- sarayına giderek Muasolini ile çolt uzun 

Saraçoğlu - Gaf enko Bal
kanlar vaziyetini görüştü 

----*--
Resmi tellllğ 11e gazete· 
lere yapılan fleyanat 
Türlı • Rumen dostlu· 
ğunun lıu1111etını 
gösteriyor 

--""--
hedefi, dost ve müttefik milletlerin em-
niyet ve istiklalini takviye etmek ve 
komşu milletlerle olan bağları SelAııik 
paktı zihniyeti içinde sıklaştırmak olan 
sulhçu ve azimkAr siyasetinin azimle 
devamı lfizımgeldiği hususunda muta. 
b>k kalmışlardır. 

Istanbul 9 (A.A) - Romanya harici
ye nazırı Gafenko gazetecileri kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuş. 
tur: 

Tebliği gördilnilz. Buna ilAve edecek 

B. Gafenko hariciye vekilimize veıfu ederken lblekç bir şey !~ktur1. Amerikalbı bir mes-
, taşınıza aa söy ediğim g! 1 Türkiye 

lstanbul 9 (A.A) - Tiirkiye hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğlu ile Romanya ha· 
riciye nazırı Gafenko arasında yapılan 
mülakat neticesinde aşağıdaki tebliğ 

neşredilmiştir: 

' lan I.stanbuldaki telAkilerinden istifade hariciye vekiliyle benim aramda mliza· 
ederek son hAdiselerin ışığı altında kereler olmamıştır. Çünkü müzakere, 
memleketlerinin Balkan antantmm çer- birbirine aykırı veya hiç değilse birbiri-

' ÇO'Vesi içinde müşterek ve mütesanid ne bememiyen menfaatlerin telifi yolım-
menfaatlerinl tetkik etmişlerdir. 1 da bir gayreti tezaınmun eder. Biz, ara-

dir. bir mülakatta bulunmuıtur. 
Tiran 1 O (A.A) - Berat ıehri dün ARNA VUTLUöUN HAKIMIYETI 

ltalyan kıtalan tarafından iıgal edilınit- iHLAL EDtLMtYECEKMtŞ 
tir. General Guzzonl dün Oraça gitmiş- Roma 9 (A.A) - Hariciye nazııİ 
tir. Kont Ciano, ltalyanın bazı ..,yialar hil .. 

MUSSOL!Nl TiRANA GITMEOI hna olarak Korfo adasına karıı hiçbir 
Roma 1 O ( ö.R) - Hemen hemen harekette bulunmıyacağını ve Arnavutluk 

umumt intizar hillfına olarak B. Muoso- devletinin hakimiyetini ihl&.I eylemiy..,.. 
lini henüz Tirana gİtmemİJtir ve dün ak· iini lngi)tere büyiik elçiaine katiyen '-' 
""" • hava müsait olduğu takdirde • n. min eylemittir. 
ran radyoıile yapılacaiı ilan edilrniı olan KRAL ZOGONUN SEY AHATl 
neftiyat Arnavutluğun idareoine ait bir Atina 9 (A.A) - Arnavutluk kralı 
beyannameden ibaret kalmııtir. Eğer Zogo ile maiyeti bugün öğleden sonra 
Oüçenin seyahati yalnız bava muhalefeti - SONU 4 ONCO SAYFADA -

Çemberf<ıV!' 1Hl kabıne C1T1c4daflan ıulku kurl4~cı gidil/O'l'lcı~ 
Evftı Sil1adonl'ılM 
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Feci bir vak'a ŞEHi HABERLERi Tehlike 
Gittikce 

Fotoğrafçı 8. Kemal Me
t enin oğlu Şahap 

Koşu yerinde 
Bir adam karısını 
bıcakla yaraladı 
Paz~ günü at koşulannın yapıldığı 

Yeni otobüs hatları 
için tarife hazırlanıyor 

• 
Büyüyor 

1\EVKET BtLGtN 

Kızılçullu sahasında, çamlık kısmında 

B b t b k r l r k müessif bir yaralama hadisesi olmuştur. k . 1 . a asının a ancasını u ca a en 35 yaşlannda bir zat olan Veli oğlu Şehir Meclisinin dün iı ce sesı ğunmukadderatınıyalnızmütearrıza 
b d k • k -1 ' · Hasan, kansı Gülsümden aynlnıa dava- ait bir "iı telakki etmeğe ne insanlık 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

eş yaşın Q l araeşının 51 açmıştı. Fakat mahkemeleri henüz . . da bel hası ittihazı i in verilen yerin, ihtiyaca vicda?ının tehammül.ü var~, ne de .. b J _J görülmemişti Şehir meclisi dün saat 
16·!0 

U e- ~ b' .. atte ve yerde ol temelınden sarsılan hır emnıyet duy• olümüne Se ep 0 UU Hasan paz.;,, günil koşular• seyretmek diye "'1~nunda reis Dr. Be ç~~ eni zun ce7ğı. verece .~ VU:lınarak bunun,.: gusunun ... Nefislerini hiç bir kanun-
. üzere koşu yerine geldiği zaman, kala- haşkanhgında top~ ~e ~cdumkarer- ~ : .. 

1 
....... :.. la mukayyet görmiyenler faaliyetle-

' . G"l .. .. asta den gelen muhtelif ~ler uzerın e ar- ası ~~·~· · d b t ld k ill ti · uya-Yeni Asır fotoğraf muhabiri B. Kemal dün asliye cezada muhakeme edilmiştir. balık arasında karısı u sumun P . cı lar ~ 
939 

yılı bütçesi encümen- Bu bahis üzerinde izahat veren reis, nn ese~ es o u çam e .:rı1! 
Yetenin sekiz yaşındaki oğlu Yıldırım, Şahap Mdiseyi olduğu gibi anla~tır. ~- a~~ bir şahısla ~~lko1a. gezdikle- terde hen~ tekemmül etmediğinden spor sitesinde Atlıspor için icap eden nık, t~tık bulunmaları kat ı hır za-
pazar sabahı saat dokuz.da elim bir ka- Bil!hare ifadesine müracaat edilen B. rını gormuş, bundan mutees.sır olarak " zak dil . tir !tesislerin meydana getirileceğini vadet- rurettır. . .. 
zmıın kurbanı olmuştur. Çok elim bir Kemal Mete göz yaşları içinde bildik.le- bıçakla karısını ilci yerinden yaralamış- mu .ere e ~:enuş ıl · k t b" h t m.iştir Bu zaruret, Balkan devletlerı ıçın 
..__düf eseri olarak B. Kemalin on beş 

1 

rini söylemiştir. Bn. Hadiye Mete ise, tır. Suçlu yakalanmış, yaralı hastaneye Ş~h~de ye.w en. aç acaif 0tarif0 .us a - En ' larak, hi lisi azasından daha şiddetlidir. Zira Balkanlar tarih: 
.....,.... ları ıçın tanzırn edilen tar e, e en- son o şe r mec 1 . ·ı .. k f t ba" lar uıo"'ndaki oğlu Şahap bu kavının mesu- kurbanı ve suclusu oğlu bulunan bu ha- kaldırılmıştır. .. . ha al dilmiş' t' B Haydar Aryalın verdiği bir takrir erı ı e, muştere men aa g ı .1-.:~ ~ cumenıne v e e ır. · ·ı ] " ak l ki la lil. olarak mahk"meye ver~ ve altı clisede şahadete muk'i:edir olamıyacağını -*- Alın d tiril k turistik oto- okundu .. B. Aryal takririnde, azaya tev- ı e, asır arı~ y~rattıgı. Y ın ı ar. 

-Ll-"1.- dil k il be .,,,; .. tir H ~zıssıhha mecıı·sı· anya an ge ece . .. . . . ayrılmaz bır kul teskıl ederler. Bır ay hapse m<Ull\.u.uı e ere cezası tec yan e ... '""l • IK b" 1 · · tanzim edilen tarife tarife zi olunan ihzari butçede şehir meclisı • · k l k 1 
olunmnr+...... İddia makamını işgal eden B. Sabri Vilayet hıfzıssıhha Meclisi bu sabah us.~r ıç~n h 1 ~:l~ı~ttt ' 1 ~--,arına hakkı huzur olarak 6440 lira yabancı devletın Bal an ara so u • ""°"·- encumenıne ava e eULLLu.~ · = h iht' Il I kt B. Kemal, Kemeraltındaki fotoğraf Atamaner tesadüfen mücrim olan ve sıhhat müdürlüğünde aylık toplantısını M balı k nI . le yapılacak et tahsisat ayrıldığını, bir çok ihtiyaçlar ması na oş ıma ere yo açma an 

lmı ak k d . . "I" l . .. d ez a amyo arıy ' I h 1· k l maz atelyesinde ailesi efradiyle birlikte pa- suni taksiri o yar ·ar eşınm o u- yaparak vilayetin sıhhat iş erinı goz en e ir balık vesairenin naklinde alına- karşısında bulunan belediyenin diğer a ı a a · . . b 'h 
zar sabahı kahvaltı etmekte idi Kah- müne sebebiyet veren Şahabın tabanca· geçirmiştir. ~· · ' ti ·e ait tarife meclisçe kabul ! vazifelerini yapması mümkün iken böy- . Yug~slavya ıle Yunanıstan u ı -
valtıyı müteakip Şahap Mete, atelyenin sını kurcaladığı sırada içeri giren kar- -*- d.ır::.c~~ eı ile bir tahsisata lüzum olmadığını bildi- tıma!lerı daha yakından duyacak 
üst kısmındaki yatak odasında, """'''t.ğı l deşinin farkında olmaksızın, tabancanın Hayvan borsası e 

1 ış ı rak. Y 
1 

t k n·yordu mevkidedirler. Belgrad , Yugoslavya-J~~ Karsıy anın aman ar suyunu a - · · ·ııA hd · al h' d k' altında bulunan tabancayı çıkarmış, ateş almasiyle kurşunun isabet ettiğini İstanbulda olduğu gibi İzmirde de bir . . :.. 'd acılacak bir kaynak j Bu takrir bütçe encümenine havale nın mı ı va etı ey m e ı propa-
kurcalamağa başlamıştır. Eski sistem ve suçlunun beraetine karar verilmesi- hay\·an borsası kurulmnsı hususunda vıye 1~fınt yenkı e:ılık: olmak u .. zere 

200 
edilmiştir. ' gandalarm nerede hazırlandığını 

masarı a ına aı ., 1 bT 
olan bu tabancayı, tedbirsizlikle kurca- ni ist~miştir. A • • -· • • • tet~ikler yapılmaktadır. Tetkikat netic': lira tahsisat kab~l edilmiştir. Şehir meclisi haftaya pazartesi günü 1 ır. . du olan bu 
lıyan Şahap birden bire ateş aldı.r.mıştır. Asliye ceza hak.imlıgı , tedbırsizlıkle si Ih.-tısat vek5.letine bir raporla arzedı- 936 senesinde belediyece Atlıspor sa- toplanacaktır. Gerçı kahramanlar yurk d' . 'k 

Bu sırada ayni odaya girmiş bulunan kardeşinin ölümüne sebebiyet veren ve lecekt ir. Belediye, mezbaha kaı·şısmda ~~mleket uyanık şuuru, . en ı ıs.tı -
l<üçük Y.Jdmm, l<endi ya~ yarun- tabsncaın kurcalarken hiç bk ihtiyat geniş bk arsa sabn alıruşbr. Buras• hay- Esnaf pe Ahali KARŞIYAKANDI laline o!a~ sarsılmaz askı ıle ~n~rıkı; 
ö.a duruyordu. Çıkan kurşun Yıldırımın tedbiri ahruyan suçlunun Türk ceza ka- van pazarı olarak kullanılacaktır. B lı n teminat YOL İ$LERİ ları t:sırsız .bı:akm~ kudretı~ı daı-
beyıLine isabet ederek yavruyu kanlar nununun 455 inci maddesi mucibince bir • -*- an asını Karşıyakanın Bahariye mahallesinde ma gostermıştır v_e gost~r:_cektır. F~-
lçerisinde yere sermiştir. sene müddetle hapsine ve 30 lira para Sebze ve mevva hali m*:lıtupları . 

1671 
inci sokağın kanalizasyonu yapıl- kat ne de olsa bır tahrikat kaynagı 

· nakledil · ı ı d lm ak 18 J ., İzmır Esnaf ve Ahalı bankasının res- .... ·· b. d'r Yaralı memleket hastan.esme - cezasıy e ceza an ırı asına, anc Belediyece Basmahane civarında yap- ~ . . . n verme~e mezun IJU§tır. Yine Karşıyakada Aksu mahal- uzu~~ ır şey ı . • .. 
mişse de iki saat sonra hayata gözlerini yaşını doldurmamış olduğundan cezanın tınlacak olan sebze ve ıneyva hali ek- mı daıre!ere hı~be k ı! haklan- lesinde 1746, 1748, 1749 ve 1775 inci so- Dıger ta_:af~ Y~?Anıstan bu"~ 
fUDlllluştul'. Yavruya otopsi yapılarak yarısının tenziliyle altı aya mahkfuniye- siltmeye ıkarılnuştır. Keşif bedeli bulundugu te::run.at me tu~ . . kakların kaldırımları yeniden yapılmış Arnav~tlug~ ışgal ıçm orta~~ s~ru: 
J>eyni.nde saplanan kurşun ~. tine ve kendisinin mahkfuniyet sab~ası 369.105 lir~ olan halin ihalesi 21 nisan da İktısat v~kfile~den §;~de~: ve Gilzeltepenin teşciri ameliyesi ta- 1:.n .. ves.ılele':~ yann K.orfo ıçın ılerı 

Tedbirsizlikle kardeşinin ölümüne se- 1 bulunmadığından bu cezanın da tecılme cuma günü belediye daim! encümenin- kadarl~a hır.~ ge tı~\ B
002 162 

mamlanmıştır. surulmıyecegınden emın olamaz .. 
beb. ----1- -·--ı-- ..:1-ıa Şaha karar rmiştir' nm. tediye edilmiş sermayesı . . ıyet venIJCA. su"~ uu Yl P ve · de yapılacaktır. . ~ · · b k +_ ·•·· k -*- 1 k 

lira oldugu ıçın an anın ı.zmır mer e-1 ftalyanın Arnavutlukta yer eşme 

Amerı•ka -*- zi 478,081 liralık, .Ödemiş. şubesi 10.000 .SERGi SA~YI kararını başka suretle tefsir edenler 
Pazarhksız satış . liralık, Tire şubesı 1000 liralık, Turgut- Sergı sarayının 110 hm liralık kısmı de vardır. 

- Pazarlıksız satış kanunu tatbı~atı Iu şubesi 4000 liralık, Salihli şubesi 5000 
1 
bu yıl ikmal edilecektir. Sergi sarayı, < Almanyanın Orta Avrupada nü-

Yeni ticaret anlaşmasında Türk 
Malları için bazı müsaadekar

lıklar kabul edilmiştir 

~diye kadar belediye ile birlikte tica- liralık, \laşehir şubesi de 3000 liralık fuarın en mükemmel bir köşesi olacak- fuzunu h~im kılmasına mukabil 
ı·et ~dası tarafından kontrol ediliyord~. teminat mektubu vermeğe salahiyettar- tır.. İtalya Cenubi Şarki Avrupayı kendi 
Vekalet, p~lı~sız ~a~ş k~unu tatbı- dır .. Ve bu teminat mektuplarını resmt -*- pençesi altında tutmak istiyor .. Şu-
katırun belediye ile bırlikte ihracat k.ont- daireler kabul edecektir. Hatayın ithaldtı nun için ki günün birinde Berlin • 
rol dairesi tarafından alınacak tedbıder -*.- Hatay hüküm.eti, Hatay mahsulat ve Roma mihveri tahmini mümkün ol-
ile kontrol edilmesini münasip görmüş- Kültürparkta konser mamulatmı ihtiva eden listeye turunç, mıyan sebepler yüzünden zaafa uğ-
tür. Pazar günü Kültürparkta İkiçeşmelik K.ebbat, ağaç kavunu, havuç, manda, rarsa lt.alya, Almanyanm Akdeniz 

-~-:-_ musiki birliği tarafından alaturka bir sığır, keçi, koyun, deri, Trabzon hurma- yolunu tıkayabilsin ... 
Türkiye ~ Amerika ticaret anlaşma- sent, fıstıkta 2,5 sent, fındıkta 8 sent, Ağaç sevgısını konser verilmlş ve çok beğenilmiştir .•. \ sı, mozayik döşeme plakları, mamul ga- < Osmanlı İmparatorluğu zaına-

emın. metni henüz Türkofise tebliğ edil- Türk halılarının beher metre murabba- aşd~~b~ır.. . .. Haber aldığım.17.a göre sanatkarlar ko~- 1 zoz, susam, alıç ve innapı ithal eylemiş- nında Habsburglann gözü Selanikte 
mediği için tüccarlar, yapacakları mua- ında 30 sent gümrük tenzilatı kabul et- Belediye rıyasetinden maarif mudUr- serlerine her hafta devam edeceklerdir. tir. idi. Büyük harpte Almanlar Selaniğe 
melelerde cesaretle hareket edemiyor - miştir. Palamut hülasası gümrük res - lüğüne gönderilen bir mektupta, bazı -*- --'5:?-- inmeğe çok çalıştılar. Şimdi Italyanın 
far. Filhakika anlaşma hakkında malu- J ıninden yüzde beş, meyan kökünden ilk okullar talebelerinin Kültürparkta Tütün relıoltesi İtalya ile Balkanlara yayılmak suretile daha 
ınat gelmiştir. Fakat anlaşma metni he- yüzde on bir gümrük tenzilatı yapılmış- dolaşırken çiç:k kop~ak, par~elle~i Bu sene rnıntakada tütün zeriyatı, ge-

1 

ticaret anlaşması önce kendi rnevkiini tahkime çalış-
nüz tebliğ edilmediğinden gümrük ten- tır. bozmak suretıyle zarar ilca eylediklerı, çen seneden daha azdır. Akhisar koope- Türkiye _ İtalya ticaret anlaşmasında ması rnüstebad değildir.> 
Eil!t nlsbetleri a~l .. nılamamıştır. Bu- Amerikadan Türkiyeye bazı sanayi mekteplerde talebeye muallimleri tara- ratifi müstahsilin kredi ihtiyacını layı- b d ~· iklikl' ,1~·~tır Bu iddia hayali olsa hile bir Al-·~ v • • v ı azı egış er yap ...... ~ • 
nu.nla beraber Amerikaya radyo malze- maddelerinin ithalini kolaylaştırmak fından agaç sevgısı ve agaç bakımı hak- kiyle temin etmediği için zeriyat sahası Listenin 65 inci pozisyonuna giren man - ltalyan rekabetinin yine Bal-
mesi ve bilhassa otomobil sip .... ic:fori art- üzere esaslı gümrük tenz.ilitı yapılmış- kında .i7.ahat verilmesi rica edilmiştir. geçen senenin yüzde 50 noksaniyle alt- d . . :ı_, .

1 
. . .. kanlar yüzünden doğacağı muhak--~ [çav ar ıçın .uu mı yon, arpa ıçın on uç mıştır. Amerika hükümetinin yeni an- tır. Radyo makinelerinden y~zde 70, -*- mış bin dönümdür. .. milyon, yulaf için de beş milyon liret kaktır. 

taşmayı tasdiki haberi de piyasada mem- radyo yedek parçalarından yuzde 88, KtJ'LT'DRPARKTA Tütün zürraı vekfilete ınuracaatle el- olarak a ayn verilen kontenjanların 
nunlyet uyandırmıştır. otomoil, kamy?.n, kamyonet :e b~ann Ağaç bayramı terinde k~an tü~ünleı:in sa~1:°. a~~ı- 1 yerine ::U milyon liretlik kontenjan İtalyanın kuvvet darbesi İngiltere 

Husust surette alınan haberlereı göre, aksamından yuzde 60, vernıklenmış ve Perşembe günü Kültürparkta, orman ru tcmennı etmişlerdir. Tutün limıtet Yerilmi tir. ve Fransayı endişenak etmiştir. 
Amerika - Türkiye anlaşmasında ihraç işlenmiş derilerden yüzde 40, yazı ve baş mühendisliği tarafından bir ağaç şirketi Akhisar müstahsilinin elinde ş -.../7-- Akdeniz İngiliz filosunun yeni bir 
maddelerimiz için bazı milsaadekArlık- hesap makineleriyle frijide'l"lerden yüzde bayramı yapılacaktır. o gün ağaç sevgi- mevcut 7000 balya tütüoU satın almağa N " lıonten. anı sürprize mahal bırakmamak için 
tar kabul ~tir. Tütün, halı, kuru 12 gümrük tenzilat kabul edilmiştir. Bu si hakkında hoparlörlerle neşriyat yapı- başlamıştır. T" kior NeÇ k t . J b vh Korfo sularında ihtiyati tedbirler al-

. b ·-1- . d . • • t1 d fiatl . d b"' "k b' ten 1 d dı ur ye - orveç on en3anına ag dı" .. 1 . Qzüm. ağ~~. geçı e~: ~a~ ~ - s~re e ra. ~ e~ e u~.. ır - lacak ve Kültürparkın muhtelif köşele- Fiat 3 - 30 kuruş arasın a r. olarak ve B. listesinin A pozisyonuna gı so'! e~ıyor. . . . 
mill koyun ve kuzu derilen ıçın gumrUk zıllt temını, otomobil ve fri1ıderlerde rine çam ağaçlan dikilecektir. -*- ı . o.di b 1-11. v dı . . 

700 
ton V azıyetın vahametı dakıkadan da-

--•10. ı1m Am 'k h .. ,_,._ d ühi' • te •ut d h'l& ...,~ta k . gıren a mat aa -gı ıçın ' kik b" .. k ed. teuuuı.tı yap ıştır. en a U&wne- em mce nzıU1 a ı 1 sa~ en- -*- N J SA. H ln an~ tmiş balina _ . . aya uyume t ır. 
ti. - ki d 

6
ki lacak: · cird 3 d' · ··sı ktir - ya ız tas up e yagı ıçın f J L d IAh t -

Tür ye en Vct o ın e ını go erece . Düğünde bir hadise İstanbul (Hususi) - İktısat vek!leti 300 ton, olta iğneleri için 0,5 ton munzam ta yanı.n on ~a m~s a a guzarı, 
Kemalruıı~ 1-----mın ören köyünde şehriniz şef kontrolörü bay Ali Emre k t · ınn· tir Lord Halıfaksı zıyaretınde lta]yan H ı k • r-r-~ .on enJan ver ış . . . . . b. A 1 k 3 eVJ çoban Hasanın düğününde bir h!dise ile Prag elçimiz bay Yakup Kadrinin -*'-- ışgalının hıç ır. zam,?.n mavut u 

olınuştur. Sarhoş olan İbrahim oğlu yeğeni bayan Vacide Uzdilin nişan tö- • • sınırlarını geçmıyecegı hakkında te-
Sehir meclisinin Hoparlörlerinin Mustafa Yavaş hamil bulunduğu bıçak- renleri burada şehrimizin yüksek sima- Vilayet lıd~··~da. minat vermiş ise de artık bu kabil 
~ M j bi • . b d Bu sene Burnovada tesıs edilen vilii- • ta · k k. e kalma-ikinCİ toplanbsı ' onta 1 . ttı . . . la Aliyi sol ayağından yaralamıştır. Suç- ları ve tar~feynın yakın akra a ve ost- yet fidanlığına yedi bini mütecaviz mey- tem~na ınanaca ıms 

. . . Aydın <Hususı) - Halkevının getirt- Iu yakalanmıştır. Jarı huzurıyle yapılmıştır. v • • mıs r. . . . 
Aydın 9 (Husiısi) - Şehir meclısı . ld - h l" l hr' uht lif 1 vah ve meyvasız agaç fidanı ve 80 kilo Büvük demokrasiler hıç hır zaman 
. , edi isi B Ethem mış o ugu opar or er şe ın m e P'Yf/.~..Z:Z72J.._.,,.l.""~~CE7'~ ~-(z;)(~ kadar muhtelif ağaç tohumları ekilmiş- d' . . b k d akı d 

dtin akşam bel ye re · yerlerine konmuş ve dün akşam tecrü- Q · ....................... u ........................................................ : . .. .. .. d ki . d h . ken ılerını u a ar Y. n ~n ve 
Mendresin reisliği altında nLc;an devre- heleri yapılmıştır. Mı.Ilı... S. d ~· Onumuz e . m~vsun ~ er cıns kuvvetle tehdit altında hıs etmış de-
sinin ik'inci toplantısını yaptı. . Bir kaç gün sonra hoparlörlerle neşri- f zmir ınemasın a agaçlar halka tevzı edilecektir. ğillerdir. Yeni vaziyetin icah;~r?i~i 

932 senesiDe kadar tahakkuk e~ yata başlanacağı haber alınmıştır. --*-- müşterek kararlara varmak ıçın ısti-
ve müruru zaman senesini doldurmuş ..... R. t. cu·· m hur . Bir sandal yakalandı cal etmeğe mecburdurlar. Düne ka-
olan muhtelif belediye vergi ve resiml: Kızılay kongresi ıyase 1 Çeşmenin Panaia adası civarında ka- dar ay)ar ve. günler sayılı idi. 
rinden mütevellit on dört bbı küsur li- T f d ra sularımızda miisaadesiz balık avhyan Şimdi sanıye1er sayılıdır ... 
ra1ık vergi bekayesin.in terkini kabul Aydın 9 

(Hususi) - Şehrimiz kızılay Filarmonik Orkestrası ara ın an. '' Kostantin oğlu Kofosise ait bir tonluk ŞEVK.El' BiLGiN 
edildi. merkezi yıllık kongresini diin cemiyet : Kiki sandalı yakalanmıştır, 

---1:?- merkezinde yapmıştır. ll/4/939 Salı günü Saat 21 DE 12/4/939 Çarşamba günü Saat 21 DE : --tr-- İzmir ticaret mahlıe· 
Orta okuı talebelerinin Işlerinin çokluğundan heyeti merke- Halk konseri ikinci konser E Tramvayctan dttştii 

ziye azalığından istifa eden başkan dok- : Dün sabah konağa gelmekte olan bir mesı reisi Temyiz 
müsameresi tor Nafiz Yazganın istifası okunmuş ise Şef: Ernst Praetoriııs Şef Hasan Ferit Alnar : tramvay arabasından Bahribaba parkı azası oldu... 
Aydın (Hususi) _Şehrimiz orta okul de cemiyet işlerinde şimdiye kadar ~ös- ~ :ı - Anton Dvorak: 5 inci Senfoni 1 - C. M. Von Weber: •Euryan- civarında hareket esnasında atlıyan Bn. Ankara, 10 (Telefonla) - İzmir Ti-

son sınıf talebeleri Halkevi salonunda teı·diği muvaffakıyetli çalışmaların an ~ •Yeni Dünyadan• mi minör the• operasından uvertür. Şerife başından yaralanmış ve hastane- caret mahkemesi reisi B. Mustafa Neca-
. dolayı ittifakla reddediLniştir. ~)il op. 95 2 _ Fr. Schubert : Bitmemiş Sen- ye kaldırı'-· .. tır. ti Temyiz mahkemesine aza olınuştur. bir veda müsameresi vermıştir. uı~ 

aff Kura ile çekilen merkez azalıklarına a) Adagio • Allegro Molto foni si minör -+-- ---ı:;..--
(Mavi Yıldırım) piyesi muv: akı- tekrar ve ittifakla doktor Necip Aydın, b) Largo a) an-- moderato K ı (P ) ·ı i 1ı f 1 

)·etle temsil edilmiş, perde aralarında ~..v an I asra I e Hallıev on erans arı Saime Yazgan, operatör Nuri Erkan, c) Scherzo, molto Vivace b) Andante con moto kız ve erkek talebelerden bir grup man- Ankara Hukuk Fakültesi profesörü B. 
Emin (Emnalar) tekrn~· seçilmişlerdir. ç) Allegro con fuoco 3 _ Ch. Gounod : sFaust• opera- •• d J 

dolinle güzel bir J nser vermişlerdir. d I k l ffi UCa e e M. Ali Bilgişin bugün saat 17.3:> da Hal-~ 17 Nisan a Ankarada top anaca o an : 15 DAKİKA DİNLENME sından Balet müziği 
- ·w-- Kızılay umumi kurultayına da vilayeti- : . kevi salonunda (Türk inkılabında dev-

VAKWW!'LJ.•D m· ABESİ . hha lar k busl ~ .2 - D. Fr. E. Aubert: •Fra diavo- 15 DAKİKA DİNLENME Aydın 9 (Hususi) - Vil!yetimizin in- !etçilik ve ticaret serbestisi) mevzulu bir &&" an mız 1nura sı o a me arımız : 1 d t" takalarının b la da kanlı 
• kili' H 11\ • • O• operasm an uver ur. 1 sky 5 · Se cir ının azı nn pas- konferans vereceği haber alınmıştır. Bu Nazilli.de bir köpru·· ... a Sıhhat ve Içtimai muavenet ve u u- ' : F . A1n P 1 .. t 4 - P. Tscaikow : incı n- örülm' .. ektedir v·=Hl t . t da' . 

J • · .3 - Hasan erıt ar : re u ve ra g · .wsye zıraa ıresı degv erli konferanstan btitün yurddaşla-• ....:-ek si Alataş, Adnan 1'.enderes, Şakır Şener N : iki' d foni mi minör, op. 64 . . mahsul" - ihra ında · • 1 · 
tamir e .... ~ seçilmişlerdir ve büyüklerimize tazim N : ~ k K k . 

1
. ) Andante All con mcır unun c ve mcır enn rın faydalanmalarını tavsiye ederiz. 

. 'h ~ .3 - N. Rıms y - orsa ov. span- a egro nefasetine halel getiren bu haşerelerle --ı::;,.--Aydın (Hususi) - Nazillide Vakıflar telgrafları çek' ı-ek kongreye n• ayet ·~~"~ . . 
34 

anima b almış 
rilm. t• · yol Kaprıccıosu, op. . mücadele için cezıi ted ir tır. . Ç ı· NE O E idaresinin ge,....n sene 5000 lira sarfiyle ve ıc: ır b) Andante con anıma - con k nI ih 

:ı- -s • ~ a) Alborada - Variazioni - Al- alcuna licenza Bu cümleden olarak a ı pasr~yı .. - l"ekir eler ... 1rmana yaptırmış olduğu Eycelli Hacı ~n A d d t okul bır· " borada. tiva eden dallardan her hafta lımır mu- ~ g ~ li 
a~ vakfına dahil olan bu köprünün iki Y m a Or a c) Vals, Allegro moderato d lın kt al bacladJ ı;,a. 1 b) Scena e canto gitano cadele istasyonuna gön eri e e ve ı- ~ ·-
taraflanmn imlhı. ve kaldınmlarırun in- müsamere hazır ıyor c) Fandango asturiano ç) Final, Andante maestoso nacak tedbirlerin raporlarla bildirilmesi Aydm (Hususi) _ Çinenin beş hek-
şası için tanzim edilen 2000 küsur lira- Aydın (Hususi) - Şehrimiz orta okul Allegro Vivace 

15
• tenmektedir. tarlık bir kısmında çekirgelerin inficar 

ecekl · il .5 - Joh. Strauss : u Viyana orma-
lık keşfi havi raporun, vakıflar umum talebeleri 

8 
nisanda ver en m - : nından masallar" - SON - Ziraat dairesi Izmir milcadele istas- ettiği ziraat memurlarınca görülmüş ve 

müdürlüğü fen heyetince tasdik edilerek samerenin son provalarını ynpmışlardır. : DİKKAT: Biletler gqede sabahtan itibaren satılmaktadır. yonundan gelen teşhis ve direktiflere keyfiyet telgrafla vekfilete bildirilmit 
iade edildiği ve bu köprünün tamirine Talebelerimiz bu müsaınerede (Mavi :..................... ............................................................ __ _. 

Avdında 
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Başvekil B. Refik Saydam 
Dün Mecliste mühim beyanatta 

bulundu ve ittifakla itimat reyi aldı 
"Türk vatan ve milletinin maruz kalabileceği vekayia 

karşı zamanında tedbir almak hususunda 
Cümhuriyet hüküm eti müteyakkız bulunmaktadır,, 

Ankara 10 (A.A) - B.M. Meclisinin cer olan bugünkü dünya buhranı sulha 
1 

bugünkü toplantısında meclisin sürekli olan kuvvetli merbutiyetini her zaman 
alkışları arasında kürsüye gelen başve- ilan ve ispat etmiş bulunan Cümlıuriyet 
kil Dr. Refik Saydam yeni kabinenin hükümetini tabiatiy le yakından al~ka

programıru aşağıdaki nutuklariyle izah dar etmektedir. Fakat bütün bu değiş-
etmişlerdir: meler, bu süratli ve esaslı inkişaflar ya-

.Aziz arkadaşlarım, runda Türkiyenin harici siyaseti bir te-
Büyük Millet Meclisinin intihabının beddül göstermemektedir. Dostlukları -

yenilenmesi dolayısiyle kabinenin isti- na, ittifaklarına velhasıl sözüne ve im
fasını reisicümhurumuza takdim ettim. zasına sadık olan Türkiye sulhu sevmek, 
Kabul ve yeni kabinenin teşkilini tek- sulha hizmet etmek yolundaki azminde 
rar bana tevdi buyurdular. Bugün yeni aynı iman ile aynı itina ile berdevam 
kabineyi yüksek huzurunuza getiriye_ bulunmaktadır. Bu kargaşalıklar önün-

de Cümhuriyet hükümclinin büyük kürum. Bu kabine de şimdiye kadar oldu-
ğu gibi mensup olduğumuz C.H. Parti- çük bütün devletlerle aynı samimiyet 
&inin programıru tahakkuk ettirmek için ve dürüst! altında dostane münasebetle
çalışac.aktır. Kabinenin iş bölümü nok- rini idame etmekte bulunduğunu ve 
tasından eskisine nazaran farkı Nafıa bundan sonra da idameye çalışacağını 
ve Iktısat vekAletlerinin ikişer vekalete 
ayrılmış olması<lır. Seneler geçtikçe va
rifeleri artan bu iki vekaletin gördükleri 
bizmetlerine nazaran bir taksime tabi 
tutulması ihtiyacı hissolunuyordu. Bu 
suretle şimdiye kadar inşa, nakliyat ve 
muhabere işlerini gören Nafıa vekaleti 
yalnız inşaatla meşgul bir vekalet ha -
line getirilmiş, münakale ve muhabere
ye ait olan hizmetlerle Iktısat vekaleti
ne bağlı deniz nakliyat işleri alınarak 

münakale ve muhabere vekaleti ihdas 
olunmuştur. 

Keza ticaret ve sanayi işlerini gören 
Iktısat vekfiletl yalnız sanayi ve maadin 
işleriyle meşgul olmak üzere bırakılmış, 
iç ve dl§ ticarete ait vazifeler toplanarak 
ticaret vekaleti teşkil edilıni_§tir. 

size söyliebilirim. Sulha hizmeti hükü
metiniz bu dürüst siyasette buluyor. Fi
kir ve menfaatlerin bu kadar şiddetle 
çarpıştığı zamanımızda Türkiye için ne 
bir fikir cereyanı ne de her hangi bir 
menfaat hırsı sulh yolundan inhirafta 
amil olamamaktadır. Ve olmıyacaktır. 
Milletimizin rahat ve refahını tehlikeye 
atabilecek hareketler hükümetinizden 
sadır olmıyacaktır. Elverir ki eyi niyet
lerimiz ve bütün devletlere karşı bes
lediğimiz samimi ve dostane bitaraflık 

doğrudan doğruya veya bilvasıta ihl5.I 
edilmek teşebbüsüne maruz kalmasın. 
Çok tehlikeli, buhranlı ve sık tebeddül 
eden enternasyonal vaziyet içinde harici 
siyasetimizin bu ana hatlarını tebarüz 
ettirmekle iktifa ediyorum. 

Yeni vaziyetleri, umumi sulhu, men -
faali ve Türk menfaati bakımından dai
mi bir teyakkuz ve tetkike tabi tutaca
ğız. Ve büyük meclisin murakabe ve 

•• 

karar hakkını daima zamanında ve tam 
olarak kullanmak için lazım gelen ih
timamı dik.katle tatbik edeceğiz. 

Türk vatan ve milletinin maruz ka -

labileceği vekayie karşı zamanında ted
bir almak hususunda Cümhuriyet hü
kümeti müteyakkız bulunrnakta<lır. En 
yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sev
gisi kaynağı olan Büyük Türk Ordusu
na dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü 

bertaraf edeceğimiz kanaatinde olduğu
mu söylemekle iftihar duyarım. 

Işte arkadaşlar maruzatım burada bi
tiyor. Sözüme ba§larken arzettiğim gibi 
C.H. Partisinin programına sadık ve 
onun tahakkukuna çalışan arkadaşları
nız olmakla bahtiyarız. 

Sizin gösterdiğiniz yolda ve vereceği
niz direktifler dairesinde milletin refah 
ve saadetine çalışmak azmindeyiz Eğer 

bizi bu vasıflanmızla yüksek maksadJa
rınıza hizmet edecek kabiliyette görü
yorsanız itimad reylerinizle taltif ve tak
viye ve işimize devama müsaade buyu

runuz. 

Başvekil Refik Saydamın sık sık al
kışlar ve bravo sesleriyle karşılanan bu 

nutkunu takiben esami ile reye müracaat 

edilmiş ve tasnifler neticesinde Refik 
Saydam kabinesine 389 reyle ve mev~ 
cudun ittilakile itimad edildiği bildiril
mi,tir. 

Bunun Üzerine telerar kürsüye gelen 
haıvekil Dr. Relik Saydam gösterilen bu 
itimada karıı da demiştir ki: 

Arkadaşlanm, gerek bendeniz ve ge
rek arkadaılarım itimadların1za şükran
larımızı arzederiz. Bunu hak etmeğe çalı
p.cağız. 

Trak vapuru 
Mudanyada lıaraya 
otıırdıı oe lılll'tarıldı 
btanbul, 10 (Hususi) - Mudanya cl-

varmda karaya oturan Trak vapurunun 
kurtarılması için Hora tahlisiyesi kaza 
mahalline gitmiştir. Vapurun geç vakit 
kurtarıldığı bildirilmektedir. 

Dahiliye 
Velıilinln seyahati 

İstanbul, 10 (Hususi) - Dahiliye ve
kili B. Faik Öztrakın orta ve cenubi 
Anadolu vilayetlerinde tetkik seyahati
ne çıkacağı bildiriliyor. 

Nafıa velıtileti 
Müsteıarlığı 
Ankara, 10 (H ususl) - Nafıa vekale

ti müsteşarlığına eski İktısat vekaleti 
müsteşarı B. Hüsnünün tayini yüksek 
tasdike arzedilmiştir. 

Hollandanın aldı .. 
ğı askeri tedbirler 

Londra 1 O (A.A) - Deyli Ekspres 
gazetesi Amsterdarndan istihbarına göre 
Hollandanın Alman hudut mm takası 5 O 
kilometre derinliğinde Hollanda hükü-
1'1-Ctİ tarafından askeri kontrol altına ko
nulmuştur. Hollandanın üçde birini bir 
kaç eaat içinde eu altında bırakmak için 
bcndlerde icap eden tertibat a1ınmıııtır. 

---"'---
Saraçoğlu · Gaf enko 
Balkanlar vaziyetini 

görüştü 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
mızda asla böyle bir ayrılık müşahede 
etmedik. Dostum Saraçoğlu ve ben kar
şılıklı malô.mat almak ve istişarelerde 
bulunmak için buluşuruz. Ve tam fikir 
ve duygu mutabakatini müşahede ede
rek te bu antantı kuvvetle birbirimizin 
elini sıkarak mühürleriz. Sizi temin ede
bilirim ki, bu seferki el sıkışımız bilhas
sa kuvvetli olmuştur. 

Türkiye hariciye vekili Saraçoğlu da 
a§ağıdaki boyanatta bulunmuştur: 

Dost ve müttefik Romanyanın hari -
ciye nazırı ile memleket1erimizi ve Bal
kanları alAkadar eden meseleler etrafın
da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bu 
görüşmeler bir kerre daha gösterdi ki, 
iki memleket ricalinin bu meseleler üs
tündeki görüş birliği tam bir fıhenkle 
devam etmektedir. Bu ahengi bir kerre 
daha müşahede etmek fırsatını vermiş 
olan arkadaşım M. Gafenkodan ayrılır
ken bu ahengin devam edeceğine kanaat 
etmekte olduğumu söyliyebiliriz. 

Bu veçhile vücuda gelen vekaletlerle 
idare ve teknik bakımından işlerin yü -
rilmesinin daha kolay bir hale konul
duğunu ve vekillerin de daha yakından 
işlerini takip ve kontrol edebileceklerini 
ümit ediyoruz. 

ünümüzdeki Eylôle ·kadar 

---
... ..._ ..... ~El._._ 

~AHll!'l!IT 

SON :ı-IABE~ 

Hatay Meclisinden 
Büyük Millet Meclisine sarsılmaz 

bağlılık selamları 
Ankara 1 O (A.A) - B. M. Meclisi bugün Refet Canı tezin başkan

lığında toplanmıştır. Celse açılır açılmaz Hatay millet meclisi reisi 
Abdülgani Türkmen tarafından gönderilmiş bulunan a~ağıdaki tel
graf okunmuştur: 

Türkiye B. M. Meclisi Reisliğine 
ANKARA 

Hatay Millet meclisinin 31 Mart 1939 toplantısında Büyük lnönü 
devrinde milletimizin hakiki mümessil ve hülasası olan Altıncı Büyük 
Millet Meclisine tarihi vazifesine başlarken sarsılmaz bağlılıklarımız
la selamladığımızın ve eserinde yürüdüğümüz büyük anavatana ve 
kahraman Şefimize duyduğumuz sonsuz sevginin arzına ittifakla ve 
alkışlarla karar verilmiş olduğunu en derin saygılarımla arzetmekle 
)lahtiyarım. 

Bütün meclisin sürekli alkışlariyle karşılanan bu telgrafa riyaset 
divanınca karşılık verilmesi tasvip edilmiştir. 

Bundan sonra Meclis ihtisas encümenlerine ayrılacak azanın seçimi 
yapılmış ve başvekil Refik Saydamın yeni kabine programını izah 
eden beyanatı dinlenmiştir. 

Bu beyanat üzerine Fazıl Ahmet Aykaç (Eliizığ), Refik ince (Ma
nisa), Berç Türkez (Afyonkarahisar). Emin Sazak Eskişehir) söz 
alarak hükümetin programını tasvip ve yeni Refik Saydam kabinesine 
karşı en derin itim ad hislerini ifade etmişlerdir. 

Hatipler burada bilhassa Türk milletinin sulha olan derin bağlılığı 
kadar kuvvetine de olan inançlarını bilhassa tebarüz ettirmişlerdir. Ve 
bu kuvvetin en canlı bir timsali olan Türk ordusuna karşı muhabbet
lerini ve itirnadlarını meclisin sürekli alkışları arasında bir defa daha 
teyid eylemişlerdir. 

Bunun üzerine tayini esami ile reye müracaat edilerek yeni Refik 
Saydam kabinesine 389 reyle ve mevcudun ittifakile itimad edilmiştir. 
Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Macaristan da Arnavutluğun akibe-
tioe mi maruz kalmak tehlikt>siade? 
Londra 1 O (A.A) - D eyli Herald gazetesinin yazdığına göre Ar

navutluğun ltalya tarafından işgaline karar verildiği lnsburg Alman -
ltalyan erkanı harbiye konuşmalarında Macar Naibi Hortinin de bir 
mümessili bulunmuştur. Hitler, Berlin - Roma mihverine Macarista
nın müzahir olmasını zaruri gördüğünden, eğer Macaristan Almanya
nın arzularına inkiyad etmezse Hitler bu memlekete karşı da Italya
nın Arnavutluğa karşı tatbik ettiği usulü kabul etmiyecektir. Yine bu 
gazetenin tasrih ettiğine nazaran Hitler Macaristana askeri öğretmen
ler göndermiş ve Macaristana da Romanya ve Yugoslavyaya karşı ya
pılacak taarruzda düşen vazifeyi göstermiştir. 

ita.yanın Arnavutluğa teklif 
ettiği çok ağır şartlar 

Debre 1 O (A.A) - Bir Arnavut devlet adamı Havas ajansı muha
birine Kral Zogonun reddettiği ltalyan metalibatı hakkında izahat ver
miştir. Bu metalibat mağlup Arnavutluğa ltalyanın nasıl bir akıbet 
hazırladığı hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 

1 - ltalyan kıtaatının her an ve Arnavutluğun her noktasına ih
raç edebilmesi, 

2 - Arnavutluğun bütün• istihkamları, limanları, muhtelif tesisatı 
üzerinde ltalyanın askeri kontrolü, 

3 - Arnavutlukta ikamet eden ltalyanlara mebus ve nazır olmak 
hakları da dahil olmak üzere Arnavutların bütün haklarının veril-

Vekaletlerin iş programında bir de -
ilişiklik yoktur. Kabinenin programında 
olduğu gibi vekaletlerin iş programla -
rında da C.H. Partisinin programı esas
tır. 

Cümhuriyet devrinin en muvaffak 
prensiplerinden biri olan denk bütçe 
esasıpa dayanarak hazırlanan 1939-40 
mali sene bütçesi huzurunuza takdim 
edilmiş bulunmaktadır. Müzakeresi es
nasında gerek şahsen gerek kendileriyle 
çalışmakla iftihar duyduğum vekil ar
kad~larımızın size vereceğirr..iz izahat 
bunu gösterecektir kanaatindeyim. 

A l manya bu••tu••n du••nya ı•ıe 1•htı•Ja"'f. me~i·-Arnavutluk hariciye nezaretinin ilgasiyle Arnavutluğun ha-
riçde ltalya tarafından temsili, 

1 
5 - Arnavutluk nezaretlerine ltalyan genel sekreterlerinin tayi-

a rı n ı tasfiye etmis alacakmış nı,6 -Tira;adaki ltalyan elçisinin Arnavutluk kabinesine dahil ol-
ması ve Arnavutluğun Roma elçisinin de Faşist kabinesi erkanından 

ediyor. Polonya bu sahada birinci numa- olması. 

Yalnız dahili harici vaziyetlerden bah
sedeceğim. Dahilde devamlı bir huzur 
ve sükllrı bulunduğunu ve Türk vatan
daşının samimi beraberlik ve güven ha
vası içinde yaşadığını emniyetle söyli
yebilirim. Cümhuriyet hükümeti bu ha
vanın bulanmamasına, Türk vntandaşı~ 
nın endişesiz çalışmasına ve kazanması
na, huzur içinde faziletli bir aile hayatı 
geçirmesiıie ve istikbalinden emin ol -
masına bütiin kuvvet ve. gayretiyle ça-

- lışmakta devam edecektir. 
Aziz arkadaşlarım, ' 

Dünya vaziyetinin baş döndürücü bir 
süratle her an değişiklikler gösteren in
kişafı harici siyasetimizin her zamankin
den ziyade müteyakkız . olmasını icap 
ettiriyor. Milletleri birbirinin karşısına 
diken bir kaç gün gibi kısa zaman için
de devletlerin ortadan kalkmasına mün-

Hitler .• deniz 
Berlin 9 (A.A) - Havas ajansından: 
Hitlerin Vilhelmshavende söylediği 

nutukta Nasyonal Sosyalist partisinin 
Nürenbergde yapacağı kongrenin bir 
sulh kongresi olacağına dair geçen söz
ler hakkında Alman siyasi mehafilinde 
beyan olunduğuna göre Ey!O.le kadar 
her şey bitmiş olacaktır. 

--- ••• ap. www----------------------"l 
MÜSABAKANIN ALTINCI VE SON HAFTASI ŞEREFİNE 

Elhamra Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBARE..V 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren d:C..i rejisör ERNST LUBİTSCffin 
1939 senesi için yegane olarak vücuda getirdiği 

SEK z NC • • • 
1 1 1 

FRANSIZCA SÖZLÜ SÜPER KOMEDİSİNDE 
CLAUDETTE COLBERT'in zarafetiyle GARRY COOPER'in şıklığı biitün 

seyircileri teshir edeceklerdir 
SAATLER : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi ve pazar 11 de Başlar .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DİKKAT : Riyaseticümhur Fil5.rmonik orkestrası konserleri hasebiyle ya

rınki 10 nisan pazartesi, Salı ve çarşamba günleri ve akşamlan sinema gÖs· 
terilmiyecekfu. 

rayı teşkil etmektedir. Ve siyasi Almar üsküp 1 O (A.A) - Kral Zogonun kardeşi Prens Celal dün karı-
mehafili Polonyanın şu iki şıktan birini siyle buraya gelmiştir. Prens gazetecileri kabul etmemiştir. 
intihap mecburiyetinde olduğu.ıu açık- Bir çok Arnavut subayları Alasonya civarında ltalyanlarla son mü-
ca söylemektedir. sademeleri yaptıktan sonra dağ yoliyle Yugoslavya topraklarına iltica 

Ya siyasetini Roma - Berlin mihve - etmişlerdir. 
rino uyduracak y;ınut ta Avrupa hari-1-------------------------------

111anevralaTında 

Müşahitlerin kanaati şudur ki: Bütün 
etrafiyle düşünülerek söyleruniş olan bu 
nutuk Cermen sulhunun kat'i olarak te
sisine mii.ni olan bütün meseleleri Al -
manyanın EylO.lden evvel halledip bi -
tirmek azminde bulunduğunu gösterir. 

Zannedildiğine göre Almanya ile Ital
ya arasında müştereken tesbit edilmiş 
bir pliinın tatbiki mevzuubahistir. Şim
dilik hareket Jtalyaya aittir. Fakat Al-
manyanın Ita1yaya harp levazımı ve as
keri mütehassıslar göndererek yardım
da bulunduğuna dair uzun zamandanbe
ri verilen haberler teeyyüd eL-nektedir. 

Bu plan mucibince Avrupa şu suretle 
iki memleket arasında taksim edilmek
tedir: 

Arnavutiuk ile Yunan'stan doğrudan 
doğruya Italyan nüfuz mıntakası ve hat
ta Italyanın himaye idaresi olarak ay -
rılmı/ır. Yugo;lavya ile Ispanya yine 
Italyanın siyasi nüfuzuna tfibi olacaksa 
da ekonomik sahada Almanya faik bir 
vaziyette olacaktır. 

tasından silinecektir. 
Almanlar maksatlarına harp etmeden 

varacaklarını ümit ediyorlar. Polonya
nın ekalliyetler arasına bir hareket 
uyandırılacak ve Pol.onya hudutlarında 
da daima huzursuzluk ve endişe yaratı
lacaktır. 

Ekonomik muahedelerle Almanyaya 
bağlı hulunan Romanya daha sıkı hiı· 
tarzda Almanyaya tabi kılınacak ve Ro
manya üzerinde tazyik yapmak için de 
Macaristan kullanılacaktır. 

Alman ı.ihniyetine göre orta Avrupa
da eli silfilı tutar yegane millet Alman
lar olacak ve onların etrafında askerlik
ten tecrid edilmiş ziraat memleketleri 
bulunacaktır. Bu memleketlerin vazife
si Almanyaya iptidai maddeler yetiştir
mek olacaktır. 

--tr-
B. Ruzvelt uEğer harp 
olmazsa sonbahara 
tekrar gelirim>> diyor 
Nevyork, 10 (A.A) - Reisicümhur B. 

Ruzvelti Varmspringden Nevyorka gö
türmekte olan hususi trendeki Nevyork 
Taymis gazetesi muhabiri Ruzveltin 
tren hareket ederken kendisini selaınıa
mağa gelenlere son söz olarak şunu söy
lemiş olduğunu bildiriyor : 
Eğer harp olmazsa sonbahara tekrar 

gelirim. 
Reisicümhur bu sözler hakkında hiç 

Almanya Cermenliğin bin senedenberi bir tasrihte bulunmak istememiştir. 
besledikleri şarka doğru geniş!eCTe si- --.f:r--
yasctini tekrar ele alacaktır. Almanya Göring Xrablusta 
1939 Eylt1lüne kadar kendisine Sovyet- Trablus, 10 (A.A) - Göring buraya 
ler birliğinden ayıran bütün memleket-! gelmiş ve Mareşal Balbo tarafından kar- 1 
!eri bo unduru 1 n • ·· · . 

Saldıray Denizaltı gem1m1z 

önümüzdeki haftalar içinde Almanyadan lstanbula gelmeai beklenen 
yeni denizaltılarımızdan SaldU"ay 

!!!!im .. --= ....................... ~ ....... ,.~ 
TELEFON: lJJJ 

BU GÜN 
• Kültürpark sıneması 

Mucize sayılacak ... Ve güzelliğine doyum olınıyacak iki filim takdim eiiyor 

1 SAADET DURAGI 
SONYA HEİNE • 01.>NAMACHE 

JEAN HERCHOLT 
Tarafından temsil edilmiş gençlik. ... Neşe ... Aşlı ve zarafet filmi... 

2 - o 1 K T A T O 
Tarihi bir haileyi canlandıran mükemmel bir filim 

OYNIYAN: CLİVE BROOK 
AYRICA : TÜRKÇE SÖZLÜ FOKS JURNAL 

R 

SEANSLAR : Her gün DİKTATÖR: 3.30 ve 7.15 te SAADET DURACI : 
~.15 ve 9.00 da 
Cumartesi ''e pazar günleri : 1.30 DA SAADET DURACI İLE BAŞLAR 
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Filarmonik Orke trasının 

Dün akşamki konseri 
Bu 

DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Çok yeme ten 
geli mi? 
-*-

YAZAN ı 1>1'. G. A. 



lJçok Alsancağı yendi 
Pazar günkü maçlarda Ankara Gücü 1 - 4 
Doğansporu yendi. Lacivert kırmızı takım da 

4~ 1 Alsancak takımına galip geldi. 

ikinci hafta at yarışları da 
heyecanlı oldu • 

Ankaragiicii takımı 

Pazar günü, Alsancak stadını doldu- lılar Doğaru;por kalesini ı;ıkı bir baskı
ran beş bine yakın büyük bir seyirci küt- ya aldılar. Yarım saat devam eden bu 
lesi gerek Üçok - Alsancak takımları vaziyet Doğanspor müdafaasını bunalt
arasındaki maçı ve gerekse Ankaragü- mıştı. Bu sırada Hamdi Vahaptan aldı
cü - Doğanspor maçını üzüntü ile ve ade- ğı pasla Ankaranın ikinci sayısını yaptı. 
ta auıp içinde seyrettiler. Buna başlıca Ve biraz sonra da ofsayttan üçüncü An
eebep te futbolda pek tabii olan mağlil- kara golünü yaptı. 
biyet şıkkını her nedense bir türlü Bu üçüncü gol Doğansporluları ol
hazmedemiyen bir kaç münferit kulüp- dukça sarstı. Ve kendi sahalarında da 
çillerle her iki maç hakeminin idaresiz- of.sayttan gol yemeleri oyuncuları asabi
likleri olmuştur. yete sevkettl. Bu hal karşı takıma zarar 

Bilhassa Üçok - Alsancak maçının ha- vermek şöyle dursun bilakis fayda ver
disesiz bitirilmiş olması üçoklular için di. Çünkü arada sırada yaptıkları akın
büyük bir şans neticesidir. Jarı da yapamaz oldular. Oyunun sonla-

Ankaragücü _ Doğanspor maçının ha- rına doğru yine Vahabın verdiği bir pası 
!kemi de oyunu bilardo oynanıyormuş Abdül uzaktan dördüncü defa gole tahvil 
gibi sahanın orta çizgisi üzerinden ida- ettiğinden maç 1-4 Ankaragücünün ga
re etmiş ve Doğanspora boşuboşuna of- libiyetiyle bitti. 
aayddan bir gol yedirmiştir. Netice: 

Vçok - Alsancak maçı: Pazar günkü maçta Ankaragücü bir 
Saat 15 de sahayn çıkan Üçok ve Al- gün evclkine .nh;bctle daha güzel oy -

sancak takımlnrı taraftarlarının şiddetli namıştır. Takımda en eyi göze çaı:ııan 

alkışlariyle karşılaştılar. Izmir sporunu meziyelteri dil?-,gün ve sert vuruşları ile 
fom~·1 me~ıliyetini senelerce omuzların-, ıstoplarıdır. 

Cumartesi günkü maçtan bir intiba 
da taşıyan bu iki kıymetli takımımızın 1 Doğanspor takımında dün en muvaf
karşılaşmasını seyretmek için laciverd fak oyuncu Fethi idi. Fuat bir gol at -
kırmızı - Siyah beyaz taraftarlarının 1 makta beraber marke altında olduğun
tribünleri kapladıkları görülüyordu.iki 1 dan fazla bir şey yapamamıştır. Sağ açık 
takım yerlerine geçtikleri zaman Alsan- j Mehmet ~ğer birinci devrede eline geçen 
cağı Enver ve Şinasiden mahrum oldu- t üç fırsattan birini olsun gole tahvil ede
ğunu görüyoruz. Buna mukabil üçoklu- bilseydi belki ne-tice değişebilirdi. Fakat 
lar en kuvvetli şekilleriyle gözüküyor- her nedense takım heyeti umumiyesi 
]ardı. Bundan da anlaşılıyor ki bu maçı itibariyle e)Iİ bir oyun çıkaramamıştır. 
kazanmağn karar vermişler. Çünkü 
bundan evvelki iki karşılaşmada da Üç
ok yenilmişti. Aynı zamanda 9 Nisanda 
12 sene evvel yapılan Altınordu - Altay 
maçı da 1-4 Altayın galibiyetiyle bit
mişti.Ne tesadüftür ki aradan on iki sene 
geçtikten sonra yine 9 Nisanda aynı renk 
altında bu defa isimleri Üçok - Alsancak 
olan iki rakip arasındaki maçta yine 1-4 
ve fakat bu sefer de üçokun lehine ne
ticeleni· ·~ 

Oyunı.. clevresinde iki takım 
da cidden gü:ıel oynadılar ve bu oyun -
lariylc Izınirin ·en kuvvetli takımları oI- ı 

duklnrını ispat ettiler. Bu devrede Üç
ok müteaddit f ırsat]arı kaçırmasına rağ
men iki gol yapmağa muvaffak oldu. 

Ik.inci devrede Alsancağın bir tek ·sa
yısına daha iki goJle mukabele eden 
Üçoklular maçı bire karşı dört sayı ile 
kazandılar. 

Doğanspor - Ankaragücü maçı: 

BtStKLET YARIŞLARI: 

Bayram yine birinci geldi. 
Pazar günü 125 kilometre üzerinden 

Izmir - Menemen - Manisa şosesi tize -
rinde yapılan bisiklet yarışları oldukça 
heyecanlı olmuş ve Bayram 4 saat 40 
dakikada birinci, Ismail · ikinci, Nihat 
üçüncü gelmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Bayram ile Is
mail milli takıma seçilmek tizere An
kara kampına gideceklerdir. 

MektepJer arası futbol 
maçlarına devam edildi 
Kültür lisesi - Egeyi, Birinci lise Tecim 

lisesini 5 • 1 yendiler. ikinci lise de 
Sanatları 4 - 1 yendi 

Birinci lise 
Bu haf tanın ilk oyunu: 
Cumartesi günü Halit sahasında, ha

kem Osman Erenginin tam saat 15 te 
çalan diidüğiyle sahaya dizilen Ege ve 
Kültür liseleri arasında oynandı. Kül
tür takımında eyi elemanlardan bir kaçı 
noksan olmakla beraber, Egenin penal
tıdan kazandığı bir gole mukabil bCıŞ 
goUük bir farkla Kültür takımı oyunu 
bitirdi. 

Pazar günü ilk maç Alsancak sahasın
da Tecim lisesi ve 1. lise arasında saat 
9 da hakem Mustafanın idaresinde oldu. 
Zevkli bir oyun manzarası arzeden bu 
maçta, birinci devre, Tecim lisesinin 1-2 
mağltıbiyeti ile bibnlş, ikinci devrede 
daha canlı oynıyan 1. lisenin golleri be
şe kadar çıkarak oyunu 1-5 bitirmiştir. 

Son maç, geçen hafta Kültürü yenen 
ikinci lise ile, gC'Çen hafta 1. liseye 0-4 

futbol takımı 
ziyetinde bulunan altı mektebin talebe
lerinden bir tek hareket görülmemiş -
Ur ki: 

Disiplinsizlik, ve spor soysuzluğuna 
doğru kaçmış olsun. . Bu bakımdan Iz
mir mekteplerini tekrar bu temiz karak
terlerinden dolayı burada zikretmeden, 
ve her zaman bu dürüst hareketleriyl,.) 
bütün memleket gençlerine bir örnek 
teşkil etmelerini dilemeden. bu temi7 
maçların tafsilatını ke!;mek lstemiyo -
rum. 

Galipleri tebrik ederken, mağluplara 
da ileri oyunları jçin daha çok çalışmala
rının ll\zımgeldiğini hatırlatmalıyım. 

F. G. 
Mektepler arası voleybol kupa maç

ları: 

Hafta arasında yapılmakta olan mek -
tepler arası kupa maçları birinci lise -

Isveç arkeolog heyeti müze müdiiriyle 

Bir lsveç arkeolog 
heyeti şehrimize geldi 

Geçen sene Mil~ta Genciktepe hafri
yatını yapan bir İsveç arkeoloji heyeti 
şehrimize gelmiş ve müze müdürü tara
fından karşılanmıştır. 

Heyet dokuz kişiden ibarettir. Yedisi 
erkek, ikisi kadındır. Heyete Upsala 
üniversitesi tarih kadim profesörü Mr. 

liahtı B. Güstav Adolfun himayesinde 
1.ıulunan İsveç arkeoloji cemiyeti adına 
yapılacak tetkiklerin ve hafriyatın btl
:yük bir ehemmiyeti vardır. 

Heyet İzmirde restüre işlerini ikmal 
eyledikten sonra Sarta giderek Sart ha
rabelerinde hafriyat yapacaktır .. Heyet 

Isveç arkeolog heyeti 

Aksel Person riyaset etmektedir. He- Azalan eski İzmir hafriyatında da çalı~ 
yet Azaları arasında tanınmış arkeolog- mak arzusundadır. 
lar, mimar ve ressamlar vardır. Mnarü vekAleti, İzmir müzeleri mtı-

Ankarada maarif vekili tarafından ka- dUrü B. Saltıhetün Kantarı heyetin re
bul olunan heyet Azası İzmirde uzun .fakatine vermiştir. Genciktepede çtka
müddet kalarak, g~n seneki hafriyatta rılan Karya eserleri 18 kasa içinde İz.. 
meydana çıkarılan ve hmire getirilen mire getirilmiştir. Bunlar Milattan ön
e~rleri restüre edeceklerdir. İsveç ve- cesi devirlerine aittir. 

Nevyo:rk sergisi de 
T ürk pavyonu şimdi artık orijinal 
hatlarHe meydana çıkmış bulunuyor 

Ikinci lise futbol takımı 
Nevyork, 9 (A.A) - ıGecikmiştir• : ref müsabakasında pavyonumuzun Us

Anadolu ajansının husus! muhabirinden: tün bir yer alacağını ve umumun dik-
yenilen .sanatlar arasında 10.30 da ha- ı nin kapalı salonunda geçen hafta jçinde Nevyork sergisi Türk heyeti reisi Ve- katini tizerine toplıyacağını kuvvetle 
kem Osman Erenginin idaresinde başla-ı başladı. Ve intizamla devam etmekte_ 

ı dat Nedim Tör ve arkadaşları g.,,.en tahmin etmekteyiz. 
dı. Geçen haftaki 2. lise takımında yal- 1 k oyun ikinci erkek lisesi - Ege li - -~ h ~ be isl . B Roo 
nız Sait yoktu. Sanatlarda ise yeni ele- sesi arasında 3-4-939 Pazartesi günü ol- perşembe günil Gueen Mary vapuru ile Serginin aricı şu re erı. · . .se-

manlarla takviye edilmiş bir manzara 
görülüyordu. Oyunda ise bu takviyenin 
tesiri derhal görüldü. 

Oyunun ilk yirmi dakikası ekseriyetin 
2. lisenin hücumları ile geçti ise de gol 
bir tilrlü çıkmıyordu. Sanatlar kaleci~i
nin bilhassa bunun tizerlnde hususi bir 
tesiri de görülüyordu. Geçen hafta gör
düğümüz. ve beyendiğimiz ikinci lise -
nin paslı oyunu, bugün enerjik hasım 
oyuncuların müdahaleleri ile bozuluyor 
gibi oluyordu. 

Maamafih biri penaltıdan olmak üz.e
re, iki golle devre ikinci lisenin lehine 
bitti. 

!kinci devrede tamamen hakimiyeti 
alan açık mavi koyu mavi takım, iki 
gol daha atarak, geçen haftaya nazaran, 
daha çok çalışmış Sanatlar takımını 0-4 
yenmeğe muvaffak oldu. 

Bu haftanın maçlan geçen haftaki 
maçlara nazaran daha çok zevkli, ve da
ha çok intizamlı geçmiştir. Seyirci va-

muş ve ikinci erkek lisesi çok üstün bir Nevyorka gelmişler ve Nevyorkta bulu- velt ve B. Holmes Vedat Nedim Tor§&
oyunla (1-15) (8-15) kazanmıştır. nan Türkler tarafından karşılanmışlar- 'l refine serginin kulübünde çok samimt 

dır. bir hava içinde bir öğle ziyafeti vermit-
lkinci oyun 5-4-939 Çarşamba günü 

Tecim lisesi_ Sanatlar arasında cereyan Sergi harict şubesi şeflerinden B. Con- lerdir. B. !Jolmes senelerce . İzmirde 
etmiş ve Tecim lisesinin (8-15) (12-15) son sergi idaresi adına Türk heyeti rei- Amerikanın baş. ko~so~osu. ~larak .b~-
galibiyetiyle bibnlştir. si Vedat ' Nedim Töre hoş geldiniz de- lunmuştur. Sergıye aıt ışl~~de diğer 

ü ·· ü 1 L. K .. lt'" r l . . arkadaşları B. Roosevelt ve Conson ile 
çunc oyun . ıse - u ur ıs:s ~tir a beraber daima büyük bir yakınlık ;. 

atasında yapılmış ve (2-15) (11-15) ile Vedat Nedim Tör vapurdan çıkar . çık- alaka göstermektedir. 
1. Lisenin lehine l>itmiştir. maz doğruca sergiye gitmiş ve Türk Nevyorktaki bu illt temaslardan sonra' 
Almanyanın Polonya pavyonlanru gözden gesirmiştir. Vedat Nedim Tör tayyare ile v~gti>-' 
ile arası ne zaman Şimdi arlık orijinal hatlariyle tamamı na giderek sefirimizi ziyaret e~ ve bu 
,düzelece~?a le meydana çıknuş bulunan pavyonları- münasebetle sefarette verilen öğle yo-
};-ot\dra, 10 (A.A) - Deyli Ekspres mızın inşaatı pek çoklarından sonra işe mcğlııde kıymetli Türk dOstu Amiral 

gyetesinin Berlinden istihbanna göre giriştiğimiz halde bilyük bir hızla inki- Bristol ile eşi hazır bulunmuşlardır. 
Alman hariciye nazın Fon Ribbentrop, ~ ederek programa uygun bir safhaya Amiral Brlstol, Nevyork sergisinden 
ilri memleket arasındaki münasebetlerin varmış bulunmaktadır. Bizim önümüz- istifade ederek iki memleketi birbirine 
ancak Polonya tarafından silah altına de giderken geride kalan memleketlerin bir kat daha tanıtacak ve y8klaşbracak 
çağırılmış olan 600 bin ihtiyatın terhi- sayısı yedi sekizi bulmaktadır. mahiyette hareket ve faaliyetlerde fail 
sbiden sonra normal olabileceğini bil- Türk sergisinin 30 nisanda altmış mil- bir rol almayı bUyü.k bir memnuniyetle 
dinni§tir. Jet arasında Nevyorkta vukubulacak şe- kabul etmiştir. 

Beyaz Saray Diyor ki: 
Uzlaşnıası imkinı olmıyan iki sistem 

arasında harp muhakkaktır 
Varm~pring 1 O (AA) - Ruzvclt na- ne Ruzvelt ve Hull tarafından mükerre- altmış yaıına kadar bütün nakliyat m~ 

, mına söz ıöyliyen ve hüviyeti mektum ren iıaret edilen tehlikenin yaklaı.ıtığını murlanna vazıyet için salahiyet veril-
Bu maçtan sonra Ankaragücü - Do

ğanspor maçı yapıldı . Bugünkü maça 
daha kuvveili bir kadro ile çıkan Anka
ralılar oyunun ilk 20 dakikasında ha -
kim bir oyun oynadılar ve onuncu da
kikada Fahri uzaktan vole bir şutla An
karanın ilk sayısını yaptı. 

At yarışlarındanbir intiba tutulan bir zat Otar§ik ticaret metodları- anlatmak iatemiıtir. mektedir. 

Yirmi beşinci dakikadan sonra yavaş 
yavaş açılan Doğansporlular bilhassa 
Fethinin uzun vuruşları ile h5.kimiyeti 
tesise muvaffak oldular. Ve 26 ncı da
kikada Fuat güzel bir sıyrılışla Doğan
sporun ılk ve son sayıSlnı yaptı. 

ikinci Hafta At Kotulan : safesi 1800 metre. Bu koşuda birinci Al-
i derviş, ikinci Yaman, üçüncü Musul. 

Dün Kızılçullu koşu alanında yanı 11-l Oçüncü koıu: ikramiyeler 500 mesa
lah encümeninin tertip ettiği llkbahar at feai 1600. Birinci Yatagan, ikinci Bab
koşularının ikinci haftası 8 bin kitinin 1 ray, üçüncü Ece. , 
önünde yapılmııtır. 1 Dördüncü koıu: ikramiyeler 400 me-

Birinci koşu : Bu ko~uya dok~ hay- aafesi 2000 metre. Kümirsarz birinci, 
van girdi. ikramiyeler 340 mesafesi 1000 Öndemir ikinci, Tomru üçüncü. 

Bunlardan Nirvana Beşinci koıu: Bu koşuya iki hayvan 
· tirak etm · birinci Gazve. ikinci Cemre 

nın nüfuz mıntakalannın geni~lemeai ne- Amerikanın bütün iktısadi ve içtimai 
ticeııinde iktısadi ve içtimai aahalarda sistemi aüratle tehlikeye girebiJir. 1 
husule gelen zararların büyüklüğünde Amerikan zimamdarları, Arnavutlu- ı 
israr etmiıtir. ı ğun istilası mahalli bir vaka olmayıp 

Beyaz saray ve hariciye nezaretinde 1 mühim ve manidar bir merhale teşkil et
bakiın olan kanaate göre dünya ıüratle tiğine kani bulunmaktadırlar. 
birbiriyle uzlaımaaı imkanı olmıyan iki SEFERBERLIK HALiNDE 
sistem arasında bir ihtilafa doğru tiddet- Var§ova 9 (AA) - Bugün resmi ga-
le sürüklenmektedir. zctcde ne§redilen bir emirnamede hükü-

Bu meseleyi iktısadi bir zaviyeden mü- mete bir seferberlik veya müstacel zaru-
talia etmekle beyaz namına ıöz ret halinde milli müdafaa ihtiyaçları için 

---·~---

Bil' Bulgar heyeti 
Berlinde-
Sofya, 10 (A.A) - Röyter ajansındmı: 
Hitlerin doğumunun ellinci yıldönU

mü şenliklerine iştirak etmek için aym 

18 inde Bcrline milhim bir Bulgar he
yeti gidecektir. Zannedildiğine göre bu 
heyet başvekil Köse İvanof ile harbiye, 
Maliye, Ticaret nazırlarından ve yüksek 
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sonraki dünya Tufandan 
Ve onu öldüren de 

Sebastiyano .. Bu 
işlerde senin 

baş papaz ... Ben eminim ki 
gece 
de 

sarayda olup biten 
... 

parmagın var ••• 

Tanrı, 
onları 

beşerin yervüzündeki 
biribirine kırdırmaya 

( Tevrat .. 

şerrinden bıkmış ve 
karar vermiştir ... 

Kitabüttekvin - bap: 7) 
Sebastiyano, yatağından şiddetle sar

sılmak suretiyle uyandı. Gözlerini açtı
ğı zaman karşısında gözleri dehşetle açıl
mış Hıristicliyi gördü. 

Saray nazırı, .b._ :sarı kesilmiş bir bal
Öe: 

- Felaket .. Felaket .. 
Diye söyleniyordu. Sebastiyano, hiç 

bir şeyden haberi yokmuş gibi, gözlerini 
uğuşturarak sordu: 

- Ne var .. ne oluyorsun .. Felaketi ne? 
:Yoksa misafir mukaddes peder Ef tim
yos cenapları b"Cnim odamda rahatsız 

mı oldular, sancıları mı tuttu? 
Hıristicli, ciddi ıtaziyetlcrde takındığı 

sert tavrı almıştı. 
- Sebastiynno, dedi. Ben eminim ki 

bu gece burada olan biten işlerden se
nin haberin var. 

- Ne olm~ ki? 
- Daha ne olsun .. Başvekili öldür -

rnllJler. 
-Kim? 
-Bq papas .. 
- Nettden biliyorsun? 
- Kapısının önUnde nöbet bekliyen 

Aspazya, bq papasın bu gece sabaha 
karşı başvekilin odasına gird.iğlnl ve 
sonra alelacele çıktığını görmiiş .• 

Hayret sırası Sebnstiyanoya gelıni§

tl. 
- Ne •.. ne dedin.. dedi. Baş papas bu 

gece başvekilin odasına mı girm~. 

- Evet... Aspasya onu feracesi, di
n! külAhı ile ve gözü ile görmüş. Merak 
ederek arkasından biraz sonra kapıyı 
açmış ve odaya bakmış. Bqvekilin ya -
lakta ve başına kadar yorgan çekilmiş 
bir halde gömı~. Uyuyor zannetmiş .. 

Sabah adamakıllı olduktan ve impara
toriçe de kalktıktan ııonra Aspazya tek
rar başvekilin odasına giriyor. Yorga
nm ucunu kaldınnca başvekilin mum gi
bi sararmış suratı ve camlaşmış götleri 
ile karşılaşıyor. Koşarak geldi ve bana 
haber vereli. inanmadım. Kendim git· 
tim, baktım. Başvekil öldilrülmüş .. 
Hem de karnında kilisenin mukaddes 
hançerlerinden biri ile •• 

Sebastiyano, baş papasın nasıl olup 
ta başvekilin odasına girdiğini bir türlü 
e.nlıyamıyordu. 

Mukaddes hançeri bq papasın baş 
ucundan Yengece aldırarak başvekilin 

brnına saplıyan kendisi idi ve bunu 
yaparken de o, mukaddes pedere liyık 
glirdüğil oyunu oynamak istemiş, cina
yeti onun i.izerin.e atmağı düşünmüştil. 
Halbuki haf papasın da odaya girdiği • 
nl işte Hırisüdi söyliyordu. Onu gören 

rı 1201 eswıs z se7nez.w•• 
Hastalıklı çocuklann çokluğu mil

leti inkıraza sürükler. Yoksul yav
ruyu kurtarmak için yılda bir lira 
ver Çocuk F.sirgeme kurumuna Uye ,. 
ol! •• 

de bizuıt Aspazya idi. O Aspazya ki baş 
papası çok eyi tanıması ve aldanmaması 
icap ederdi. 

Sebastiyano, bu karışık işi düşünü -
yor. Bir türlü içinden çıkamıyordu. 

Hıristidi: 

- Buraya, senin yanma gelmezden 
evvel doğruca baş papasın yattığı odaya 
gittim, dedi. Mukaddes peder yatağın -
dan yeni kalkmış. Kendisine hayırlı sa
bahlar diledim. Teşekkür etti. Halinde 
bir cinayet işlemiş vaziyet. ve telaş gör
medim. 

vekilin ölilsünün baş ucuna git. Ben, 
baş papası alıp oraya getireceğim, işi 
orada ve evveli aramızda halleder, son-
ra yapacağımız şeyi kararlaştırırız. 

- Hıristicli: 

' - Sebastiyano, dedi. Bütün bu kanlı 
ve ersarlı meselelerde ben senin parma
ğını da görüyor gibi oluyorum. 

Sebastiyano istifini bozmadan cevap 

Mukaddes kitaplara, din ve efsane ta-ı de kendisine sadık olarak cNuh>u da 
rihlerine göre cenabıhak Adem babamı- gören Tanrı, keneli peygamberi olan bu 
zı ve Havva validemizi halketmek sure- zatın günahkar, isyankar insanlarla bir
tiylc yer yüzünde ilk insanlara yer ver- likte nuihvını muvafık bUlmadı ve tu
dikten ve biri erkek biri dişi bu iki in. !andan Nubu ve üç oğlunu kurtarması, 
sandan Adem oğullarını ve Havva kız- onların vasıtasiyle yer yilzilnde yeni ve 
laırnı da yaratarak beşer neslini Uret - daha az gUnahkfir bir neslin vUcut bul
tikten sonra yaptığı işe nadim olmuş - ması içindi. 
t Nuh peygambere insanların ikinci ba-

(Ham) ın gillerek geçtiğini söylemlıler. 
Nuh bunun üzerine (Ham) a beddua et
miş. 

- Senin neslinin rengi değişik olsun. 
Demi§.. Zenciler, Hindliler ve derile

ri değişik olan bütün insanlar işte bu 
suretle hep (Ham) neslinden gelmişler. 

Türklerin cYafes> ten ve nrnplarm da 
cSam> dan türedikleri gibi .. ur. 

Ilk · ·ık ı· (H b'l) (K bası denilmesinin sebebi de budur. Ef. - Her halde basvekili benim öldür - ınsanın ı ne"S ı a ı ve a-
verdi· 

Mevzuumuz ve kahramanlarımız ta
mamen din ve efsane tarihlerinin çer
çeveleri jçindc yaşadıklarından, yazıları
mızı da bu çerçeve içinde yürüteceğiz. 
Mukaddes kitapların llyetleri ve cravb
lerin rivayetleri ile :takviye edeceğiz. 
Onlan bugünkü muhakememiz ve eli
mizde mevcut mukayese ölçUslyle ifnde 
elbete ki imkfuısızdır. 

- Ona başvekilin 
bahsettin mi? 
-Hayır .. 
-Ala .. 

öldürülmesinden 

Sebastiyano derhal geyincli. Hıristidi-
ye: 

- Haydi gel, dedi. Gidelim... Sen, 
Aspazyayı bul ve onunla birlikte baş -

düğü mü iddia edecek değilsin. Onun, bil hailesi ile başlıynn isyan serisi insan
ölümü bana değil.. sana yarıyacak .. Çün- lar çoğaldıkça artmış, kabarmış ve niha
kü Bizansın bu entrikalı havası içinde yet Tanrı, insanı halkettiğine pişman ol
bizim serbestçe ten effüs edebilmekliği- mu~tur. «Beşer> in cŞer» ri ruyizeminde 
miz için başvekil sen olmakhğın lazım. arttıkça Tanrının teessürü de artıyordu. 
Onu kim öldürıniiş olursa olsun .. Bu Ve nihayet kendi yarattığı insanları 
öliim aynı zamanda muhterem peder yine kendi mahvetmek suretiyle onları 
Ertimyos cenaplarını da hüsbütUn bizim 1 yer yüzünden kaldırmak istedi. 
elimize düşilrmiiş olacak.. (Tufan) işte bu ilAhi arzunun .ilk te-

•• BİrMEDİ •• zahürüdür. Fakat yarattığı insanlar için-

Resmi bir Yunan tebliği 
Yunanistanın istiklal ve tamamiyeti 

emniyette olduğunu bildiriyor .. 
- BAŞT ARAFI 1 iNCt SAYFADA - Esasen cumartesi gilnü amele ve liberal ı Nis l O ( ö.R) .....:. Kantonda, bu sabah 

Stnı.t .,ı_ b k d h t• b' h · j muhalefet partileri reisleri bunu rcamen kraliçe Viktorya namına dikilen lbide-
erıx a un a aya ı ır e emmı· 1 

· l K rfu d · t' •. 1 talep etmİ§lerdi. l nin açılma merasiminde bir kısım müret· yeti o an o a asının azıye ı uz.e. I 
• d b"IL. d ı ,..., H · ,.:.., içtima saat l 3, 15 de nihayet bul mu"' 

1 
!tcbatile lngiliz filosunu temail edecek 

rın e ı nassa unı mu,..~r. an-...e na• ı ı· • 
'- ft • · d A · h"k"' t. ·1 tur. I olan 31 bın tonluk cMalaya:t zırb)m ge-

zın son na a çın e. tına u uıne ı ı1 e ~ • . .. ,, ~ • 
1 h Umumi kabine toplantısı mahiyetinde ce meçnUI hır iatııtamete hareket etm11-cereyan eden görüşmelerden mec isi a- ı 

•--· . b. la . • d -~ ti berdar etmiıtir. ouı.u,..an yenı ır nazır r ıçtimaı a 05"'. r. 
leden aonra aaat 14,30 da Forayn ofisde KORFU ve INCILTERE Londra 1 O ( ö.R) - Nazırlar meclisi· 

nin içtimaından az evvel, Romanya sefi- yapılmqhr. B&JVekil, avam kamarası iıçi Roma 10 (ö.R) - cTevere> cazete
ri B. Dilea başvekalet dairesine giderek ve liberal muhalefet pamıeri reisi B. Atli si lngilizlerin Korfu üzerine vazıyed et
bapckille görüımüıtür. Bu sabahki mu- ile Sir ArJibald Sin1tleri kabul etmiftir. melen ihtimalini teflir ederek tunlan ya-
havercler hakkında, .taLii en büyü bir ke- YUNAN SEFIRILE CöROŞMELER zıyor: 
tumİyet muhafaza edilmektedir. Bunun• Bu aabahki kabine içtimaından çıkar c Böyle bir hareket. Akdenizde bun· 

sane tarihinin knyJtlarına göre o za -
mandan bugüne kadar gelen ve bundan 
sonra gelecek olan bütün insanlar Nuh 
peygamberin üç evladı Ham, Sam, Ye· 
f esten olmuşlardır ve esas itibariyle de 
üç bölüğe ayrılmışlardır. 

Her halde Nuhun nesilleri Ademin 
nesillerinden daha az günahkar idiler 
ki Tanrı insanlara tekı·ar gadabının ve 
kudretinin şiddetini yeni bir tufanla 
gösterdi. 

Maamafih, Tanrı (Tevrat) ta diyor 
ki: 

cYarattıOım insanla,. 11üzünden zemin 
zulümle doldu. Ve ben o tnMftlan 11fne 
birbirleri vasıtasiyle imha edeTek ceza.
Zannı t7ereceğlm.» (~) 

Belkl de yUz ve "bin yılların daimi ve 
kanlı çerçeıvesinl ~kil eden insan bo
ğazlaşmalan başka tllrlll ve devamlı bir 
«tufan• dan başka şey değildir~ 

* 

Bütün dinlerin ve bütün din tarih ve 
efsanelerinin müşterek ınalı olan bu hi
kAye1er, bin yıllardanbeıi değişmeden 

yaşamış ve yine değişmeden daha bin -
lerce yıllar yaşıyacaktır. 

* TARlH DlYOR Kt: 
Nuh peygamber öldükten sonra dün

ya tam bin yıl bapız, hilklimdanıız kal
dı. Insarilar çoğaldı. Bölüklere aynldı 
ve taraf taraf dağıldı. Nihayet, bin yıl 
sonra bir çok insanları kenrune tabi kı
lan biri çıktı. Bu, tarihin kaydeyledlği 
ilk hükümdardır. Adı da Dahhlktır. 

I'rklann bu suretle taksimi hakkında- Bin yıl peygambersiz kalan insanlar 
ki rivayete efsane tarihinin ilAve ettiği pek tabüdir ki kendilerini halkeden 
şu hikayeyi de fUracıkta kaydedelim. cTanra yı unuttular ve bir takını pullar 

Nuh, bir gUn çölde uzanıp yatmış ve düzerek onlara tapınağa başladılar. 
uyumuş. Rüzgh esmiş ve l'tuhun maş- Dahhlk ta putperestti ve çok r.alimdi. 
!ahının eteğini diz kapağından yukarıya Halkı kendisine tabi kılmak için bq 
kaaar kaldırıp açmış.. ' vurduğu ilk ve yeglne vasıta zulUmdil. 

O sırada oradan o~lu (Ham) g~Çiyor- Kırbaçla adam dövmek, ~dan 
mll§. Babasının bu haltnı g3rınUı. Tu- insan asmak ilk defa onun zamanında 
ha'f ına gt~ ve gülerek geÇlp gltmlf. tatblk ~tir. 
Arkadan.Sam ve Yafes ~elmişler ve der- Dahhlli:'ın unvanı (Ejderhal) idi. 
hal babalarmın açık yerlerin! örtmiişler. ÇilnkU iki omuzunda, daha doMtan 
Nuh uyanarak sormll§. Onlar ~ yılan bqına benzer ikl et mevcuttu. Bu 

(l) Tekvinülmahlükat: Yedinci bab: 
sebeple Dahhlk daima göiJUnU ve 
omuzlarını kapar gezerdi. 

la beraber müzakerelerin bilhassa şu üç ken hariciye nazırı Lord Halifaka Forayn ca zorluklarla tcaia edilmiı olan muva-
noktaya tamil olduğunu tahmin etmek I ofis avlusunda bulunmakta olan Yuna- 1 zeneyi, kabul edilemiyccek ıekilde altüst •• 8İf'JfEDI _ 
mümkündür: nistan sefirile kısa bir mül&.k;tta bu\un.1 edebilir. Almanyaya karşı Lehistanla ta· ---------------·---------------

6 :ncı A11et. 
Tevrat - Kitabüttekvin: Yedinci bab. 

MOZAKERELERlN MAHiYETi muştur. 1 kip edilen gayeye, Yunanistanla ve arazi kümetin vaziyeti d~t olar~k nezaret A d 
1 A tl k 19 36 Londra 1 O ( ö.R) - Lordlar ve tadilatı vasıtasile ltalyaya karıı t~hbüı altında bulundarduau bnaatıle. mutad y ) n ın 

- rnavu u taarruzunun ı · --:-:1 mqgul .t bil' 
Jngiliz • ltalyan anlqmuı üzerindeki tc-j Avam kamaralan resmen önümüzdeki edilemez. lngı1izlerin böyle bir muhasara ış ve ~..-ue 8 ır.-. .... .n. __ _ 

b - •· · t' d"' d"l • '-'- ·· ·· dab db' 1 Pam 1 O (AA) -Yunan elçilıga teb- -y-lirleri ve ltalya tarafından, hareketin I perşeın c gunu ıç ımaa avet c ı mı~ ı te~ccusu esasen a .zecri te ır er za- ·w • 

Arnavut arazisine münhasır kalacağt lerdir. manında ma. etmifti. Şimdi de buma- lıg ed.,.0~= Abak . d 
1 

Ağaç bayramı 
halt.kında verilen teminat. INGILIZ FiLOSU lT AL YAN 

1 

hiyette bir tqebbüaün daha fazla muvaf- Yunumtanan ecyuet a am ann• 
SULARJNITERKEDJYOR f k . l E I al h dan Siliman Argiropulo ve Venizelos hazır!ıklarJ INCIL TERENiN CARANTILERI a ıyetı o amaz. saecn t ya er taarruz . . . • .. 

. .. _ Yunanıstanın Parıı elçııııne muracaat ede-
2 - Yunanistan. Türkiye ve Y:.,goa· Londra 1 O ( ö.R) - cPres Asosye- 1 nayct ve tqebbuaune muhalefet edecek k it. k d" mJ k 

lavya bakımından, bu taarruzdan sonra şint in istihbarına göre lngilterenin Ak- mevkidedir. rel pgelre en 1 na arına gere (gen~- --+--. · · · ı · "i· ı · 1 O ra a aatıras namına entemıuyona vazı· Aydın 9 (Husus!) - VilAyet ziraat, tehassul eden vazıyet. Bazı hadıseler, denız filosuna mensup olup Italyan u- Atına (ö.R) - Baıvekil aeneral b , y . . . 
kaas A . yet ve u vazıycttcn unanıstan ıçın çı- veteriner orman, maarif, sanat ve orta 

lngilterenin derhal, askeri .tenhhüdler I manlarına ziyaret etmekte olan harp ge· 1 Meta • rnavutJuktaki ltalyan hare- k b"l k hlik l k d y hU okul müdürleriyle ilk okullar b!'>" öır.....t-
kd til T k Y · ·ı · · d" 1 1 li l k k 1 • d 1 ·ı y: .11 . . d" a ı ece te e er artıısın a unan • '""$ 6 ._; 

8 i eure · e, ür iye ve unanıstana ga- I mı erı şım ı ta yan man arını ter et• et en o ayısı e unan mı etinın en lfC- k.. . 1_ h .. 1.. h 1 f menlerı· du··n Halkevın· d ... ba .. kan N-el 
· · 1 • · d " w f b' bl"" umetıne :111.arşı er turu mu a e etten vaz ... " _':' 

ranti vereceğini umumi efkfıra tahmin et-,mıı bulunuyorlar. Fılo kumandanının! enna agıtmaga matu ır te ıg n~ret· • ld kl b"ld" • ) d' A'-,_·rdun reı"sliğın" de topla""." rnk 12 Nı·-
k b " k l D k h · • T bl"" d k d d'ld"". .. geçmış o u anm ı ırmış er ır. ~u .... 

tirme tedir. ayragını taşıma ta o an c erspa > zır •

1 

mıştır. e ıg e ay e ı ıgıne gore: B d kl b ._ '"kü . h san Çarşamba günU kutlulanacnk nğaç 
O 1 S d ••f k · . B y · . ·1-ı·ı . . u e arasyona se ep nu metin er 

PARLAMENTO ÇACIRILIY R 1 ısı anrcmo an m~.are at. etmıştır. ~ . c un] aknastanın ısti,... a ve. tamamıy~ti- türlü dahili kaygılardan azade olarak ha- bayramı programını tesbit etmişlerdir. 
3 _ Hüküm et, bu gôrü§meler esna- haber resmen teeyyud etmıpe de, lngı- 1 nın mut a surette tahtı temmde oldugu- • • hl"k I k Bu sene ağaç bayramı 12 Nisan 939 Ç k Esir ek um d . ,_ • ik li h .. k.. ili h"ld" k k.d rıcı te ı e ere arııı koyabilmesi için 

ocu ~ ':- • U sın a, parlamentoyu bu hafta içinde fev- liz harp gemilerinın nangı iııt amete a- 1 nu u umet m ete ı ırece mev ı e- takviyesidir. Çarşamba günü saat (15) te Pınarba _ 
iiil••••••••••m•e•r•eZJ•-~ kalade içtimaa davet ederek milletin ar- reket ettikleri malUın bulunmamakta- 1 dir. Bu sebeple Yunan milleti, ınemlelce- Londra 9 (A.A) _ Resmi mahafilde şında orman bahçesinde yapılacaktır. 

zusunu yerine getirmeğe kaTar vemı~ti. dır. tin emniyet ve şerefini korumak için hü· beyan olunduğuna göre hariciye nazırı Merasime Halkcvi bandosiyle sanat, 

l"'.wı:iQIQ!i7FFw3ii-zt~'7.Z"~A-v;=o-;a!2 h:psini kıs kıvrak yakalarız. Lord Hali.faka Jtalyan maslahatgüzarını orta okul ve ilk okulların 4 ilncU sınıf 
Aradan beş dakika geçmemişti ki Gni- radan ayrılmayın.. buıün birbiri ardından üç defa kabul talebeleri i~tirak edeceklerdir. Merasime 

Q && 
wz 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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afonun bu plAnı tatbike ba~anmıştı. Fa- - Peki, ya siz?. ebni~ ve ltalyanın Arnavutluktaki hare- ilbay ve C.H. P. ba~kanmın nutku ile 
ribola küfürü savurtan da işte bu idi.. - Biz mi .. Biz ölünceye kadar kendi- ketinden lngiltere hükümctinin duyduğu başlanacaktır. Orman mühendisi bay 

Silah seslerini duyan İvon ve Sir Do- mizi müdafaa edeceğiz. Ben, mösyö Ek- endi~ICTi lcat'i bir liaanla ifade etmif- Ihrahim ve ziraat müdürü bay Halil 
labar koşmuşlar ve kuyuya inerek, ölü- zilinin laboratuvarının yanında bir fıçı tir. (Unsal) tarafından konferanslar verile
leri siper yaparak ateş eden jandarma- barut gördüm.. Biz onuı:ila kendi işimi- ltalya maslahatgüzarı bu hareketin ka- cektir. Merasimin intizamı emniyet mil
lann karşısında Faribolun maruz bulun-1 zi göreceğiz .. Ve eğer siz de onlru :.n el- tiyen Arnavutluğa inhisar edeceğine dair dürlüğü tarafından temin olunacaktır. 
du~ ölüm tehlikesini görmüşler ve onu leı-ine diri diri dü_şmek istemezseniz ha- lngiltere hükümetine teminat vermiıtir. Bayram merasimine bugUn yurt~lar 

N TEM N Ti davetlidir. N mağaranın bÜyUk salonuna çekerek g~ reketinizde serbestsiniz. IT AL YANI l A 
türmilşlerdi. - Merak etmeyin mösyö Mistufle... Londra 9 (AA) - Lord Halifakaın '-tr·---

Kuyunun ~da duran jandarma za.1 km yapmak istiyorduk. Halbuki onlar - Alçaklar ... Namussuzlar .. Fakat bi- Ben burada sir Dolabar1a kalacağım ve ltalyan mulaluıtgiizan ile yapbiı konuş· Tunus İtalyanları 
bitleri, aşağıya birer birer ve ipe aanla-

1 
mağaranın mevcut iki methalini içeri- zi diri diri ele geçiremiyecekler- Ve ko- kendimi kanımın son daırilasına kadar malar neticesinde apğıdalti tebliğ veril- İtalyayı t a kbih 

rak inenlerden ses sada çıkmadığını g~ den tutmuşlar. Kendilerini müdafaa edi- lay kolay da ölmiyece~iz. ınUdafaa edeceğim.. mittir: ediyorlar-
rUnce endişeye kapılmış ve kuyuya 

1
yorlar .. Hem de adamakıllı. Mukavemet, taınnmen imkansızdı. Hiç Mistufle derin bir hürmetle İvonun ltalJ'&Dlll Arnavutluktaki hareketi ne· Tunus, 10 (A.A) - Twıus italyanla-

doğru eğilerek bir kaç defa sesle~ti. J - O halde ne yapmak lhım? birinde ateşli silih yoktu. Mağaraya elini öptü. ticesinde h&.J olan umumt vaziyete dair nnın hak birliği kabul ettiği bir karar 
Cevap alamayınca : f - Monsenyör .. Yapılacak iş pek ko- inen jandarmalar gittikçe çoğalıyordu.. - Öyle ise .. Adiyo matmaml.. alınan endite verici bazı haberler dola- suretinde Faşist hükUmetinin yeni ve 

- Nerede bizi buraya getiren piç ku- lay ... Adamlarınız öteki methali kazma- Diğer taraftan kazma seslerini duyan - Adiyo mösyö Mistufle.. yıaile hariciye nazın Lord Halifalu bu çirkin taarruzunu protes~u etmekte, si-
nısu.~ larla genişletirler. 1kı kişinin geçcbile- Mistufle jandarmaların niyetlerini anla- Mistufle hemen Faribolun yanına gel- sün ltalyan mulAhatgüzan ile üç defa yalı gömleklilerin barbarc.a istilasına 

Diye haykırdı.. ceği şekle sokarlar. O suretle ki, ora- mıştı.. Onlann bu hareketlerine mani di ve mütemadiyen kU!reden patronu ile görüpniiş ve büyük Britanya hükümeti- karp mukavemet göstermesini bilen 
Gniafon meydana çıktı. . dan girenler kendilerini taarruza ~ olmak iktidarında değildi.. Naçar vatl- birlikte barut fıçısının bulunduğu tara- nin mez:kOr hareketi çok vahim tarzda kahraman Arnavut milletini kardef98 

- Buradayun .. Dedi.. mlldafaa için sillllilannı kullanabllsinler. yette kalarak o da arkadaş1arına iltihak fa gittiler, telakki ettiğini ve bu hususta lngilterede- seJAmlamakta ve Tunusa kal'fl bir taar-
Zabit: - Doğru ... Ya bu taraftan ne yapa- etti. Mağaranın içi derin bir sessizliğe gö- ki azimkar duygUlan 1\i4; hir şüpheye ma- ruz takdirinde Fqistlerin Tunusta bu-
- Bu ne hal.. Diye sordu.. Ne bura- lım?.. Vaziyet çok nazikti. Askerler, ilk mu- mülmUştü.. hal bırakmıyacalc tarzda ifade eylemiş- lWlan İtalyanları diğer Tunus halkı ile 

dan ve ne de öteden içeri girenlerden - Bu taraftan da .. Askerlerin bir 1ru- vaffakıyetlerinden cesaret alarak zafer Bu sessizlik jandarmalan ürk.Utüyor tir. kardeşçe birleşmiş olarak mukavemete 
ses sada çıkmıyor. mı kuyunun içine yaylım ateşi ederken nha1an fırlabyorlardı. ve bir türlü büyük salona girmeğe cesa- ltalyan masl&hatgüzan, ltalyanın Ar· ve zafere azimkir bulacağını bir kene 

Melun kanbur omuzlarını sı1kerek ce- bir kişi kuyuya iner ve orada, daha ev- Mistufle derhal İvonu kucağına aldı. ret edemiyorlardı. Nihayet, öteki delik- navutlulctaki hareketinin ltatiyen oraya daha teyit eylemektedir. 
vap verdi : vel inerek öldürülmüş olanlann ceset- - İçeriye .. İçeriye gidelim. ten gelen kuvvetle birleştiler, silAhları- inhisar edeceğini mutlalt bir eurette te· Tunus, 10 (A.A) - İtalyarun Ama-

- Monsenyör .. Bunu anlamak gayet lerinl kendine siper ederek kuyuya ine- Diyerek bUyUk salondan iç galerilere na süngü takarak hep birden bUyilk sa- min eylemiıtir. vutluğa karşı yaptığı taamızu proıe.to 
basit .. Mağarada saklı olan haydutlar cek diğerlerine yol açar. koştu. lona dahil oldular.. Lord Halifab bu teminatı aenet itti- için gazete müveuileri Tunusta çlbD 
bizim geleceğimizi hi -pbesiz daha ev- Böylece içeridekileri mağaranın bil- Burada İvonu şövalye Dö Rohanın Farlbol onlann ara.cunda Gntafonu gö- haz etmİf n keyfiyeti lncilterenin Roma İtalyan Faşist gazetesini satmaktaıı im-
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-58-

Nihal bana kahoaltı haurlama
ia gitti. 

Ben, divanlı odada .. Şezlongun 
iizerine uzandım.. Kalamın için
de bin bir liirlii likir yer buluyor
du. Birini azakla,tırmak üterken 
öteki geliyordu. 

Bir malık elimi, şezlongun ya• 
nı bafındaki aehpanın ü.ı:erinde 
duran albüme götürdüm. Albü • 
mün daha ilk sahifelerini çevirir
ken muhteviyatının ne olduğunu 
anladım. 

Hep açıh aaçıh reaimler, hem 
de lotogral resimleri ile dolu idi. 
Resimlerin ekserisi çiftti ve hayret 
ettiğim nokta .. Hep te kadın re· 
simleri idi! 

O zaman daha utanmak hisııi 
büsbütün benliğimden zail olma
mıflL Resimleri gördüğümü Ni • 
hal görmeain diye albümü hemen 
elimden bıraktım. 

dam. Nihale: 
- Olur •• 11itleıU. 
Dedim. Kahvaltı tabalılarını 

alıp götürdü.. Ben de malı dolQf
mak baluuıeaiyle yatalı odaaına 
girdim ve uaıılcacıh yazıhanenin 
gözünü çektim. Orada bir sürü 
kağıtlar, mektuplar ve kumızı 
kaplı bir kaç dosya gördüm. 

Tahminimde aldanmamtflım • 
Nihalin ayak aesini duydum ve 

çekmeceyi kapadım. Henüz ço • 
cukluktan çıhmamlf olan bu kız 
hayat çerçeveai içinde benden çok 
kurnazdL Şüphelenir de anahtarı 
çekmeden alıraa lena olurdu. 

Nihal: 
-Şimdi lokantaya telefon ede

ceğim, dedi. Yemeği hemen yol
lcumlar. Biz hazırlanıncaya kadar 
gelir. Yemeği bırakır ve gideriz. 
Geldiğimiz zaman yeriz. 

Sonra: 
- lsteraeniz, dedi. Sabri beyin 

gardrobundan beğendiğiniz elbi
•eyi, mantoyu geyiniz. Sabri bey 
darılmaz. 

- Sen de mektepli elbi.esini 
mi giyeceksin. 

- Y oo.. o her zaman olmaz. 

Lehistan 
-*

karşısında 
Almanya 

Almanyanın Va11ovaya kartı yapaca

ğı her hangi bir taarruz muzaffer olabi
lirse de bu zaferin kazandması da olduk
ça güçtür. Çünkü mesafe uzak, muhabere 
ve muvasala vasıtalan da kötüdür. Son
ra böyle bir harp takdirinde Lehistan tek 
baıına kalmıyacağı için Almanlo.nn mu
zaffer olmalan ihtimali de azalır. 

Lebistanın aakert kuvvetleri günden 
güne kendini daha fazla gösten_nektedir. 

Bu askeri kuvvetle, Leh milletinin gün. 
de:t güne artan mukavemet azmi de art

maktadır. 

Alınanlann Leh hududuna 400.000 
ile 600, 000 arasında asker yığdıkları 

tahmin olunuyor. Bunlar büyük bir ih
tiyatkarlıkla hareket etmektedirler. 

Uzun zamandanberi polonyalılar aley
hinde netriyatta bulunan alman gazete

leri, Lchlileri doğrudan doğruya laşkır
tacak yazılar yazmaktan içtinap ediyor
lar. Hatta Danzig meselesinde bile fili 

bir çatışmaya yol açacak yazılar yazıl-
mamaktadır. 

Berlinde bugünkü vaziyette herhangi 

l:ıir tel5ş uyandırmanın umumi bir Avru
pa harbine sebep olacağı takdir edilmek· 
tedir. 

- The Manchester Guardian -

Suriyede müridi 
isvanı ne safhada? 

Kilis - Buralara kadar sıza.n haber· 
Icre göre Suriyenin Kürtdağı kazaama 

mülhak olan köylerde kürtler ve (müfrit 
!er) tarafından Fransızlara ve Suriye hü
kümetine kartt ıiddetli İsyanlar hüküm 

••••••• • . . . 
• . . 
• 
• . 
• . . ••••••••••••••••••• MODA ...... 

AmerikaWara göre 
---·-1:?·---

Jdeal genç kız ve 
ideal genç erkek 

--1:?-
Amerikada ıon günlerde muazzam bir 

referandum yapılmışhr. Mevzu ıu idi; 
ideal genç kız ve ideal genç erkeğin me• 
ziyetleri hangi nisbet dahilinde bin'biriy· 

le mezç olmuş bulunmalı? Genç erkek
ler, ideal genç kızı ıöyle tarif etmi§ler· 
dir. 

Yüzde 31 / 12 nisbetinde hisleri te· 
miz olmalı; yüzde 26 nisbetinde tabsi
yet sahibi olmalı; yüzde 12 nisbetinde 
mütevazi olmalı; yüzde 12 nisbetinde 
alımlı olmalı; yüzde 11 nisbetinde zeki, 
yüzde 4 nisbetinde namuslu olmalı ve 
nihayet, yüzde 31 /2 nisbetinde de, şa

kadan anlamalı. 
Yüzde 3 7 nisbetinde hisleri temiz ol

malı; yüzde 28 nisb.etinde şahsiyet sahi· 
bi olmalı; yüzde 14 nisbetinde mütevazi 
olmalı; yüzde 1 O buçuk nisbetinde na· 
muslu. yüzde 5 nisbetinde zeki, yüzde 
3 buçuk nisbetinde alaycı ve şakacı ol
malı ve yüzde 2 nisbetinde alımlı olmalı. 

Siz ne fikirdesiniz? 

ÇOCUKLARIN İŞTAHINI KES· 
MEMENiN ÇARESi 

Nihalin, buraya devam eden 
misalir!.lerin ekseri.inin kadın 
olduğunu aöylemesi, bilhaasa bu 
odanın kadınlara mahaua olufll, 
ba reaimler ve hele Sabri beyin 
bana bir mütltlet irin erlıelı mu • 
lıitlerinden u::ak kalmaklığun 
icap ettiğini söylemesi ipin mahi
~t ve hakikatini bana anlatmıf 
oluyordu. Ben, burada ve bu ada· 
mın elinde erkekler için değil, luı
dınlar için bir «av» olarak kıılla
nılacaktım. Erkeklerden nehet 
ettiğim için bu ihtimal hOJUma 
11itmeJi değil .• Kadınlar arasında 
mevcut olduğunu duyduğum kö
Wi bir iptilanın iç yüzü ile kar,ıla
fQCaktım. Hakikaten hayatta bil
mediğim neler varnllf·· 

Herkes iatediği zaman mektepli 
elbiaeııini giyeme:zmif.. Tehlikeli 
imif .. insandan hüviyet varakası 

lb • • • sünnektedir. 
soruyorlarmı• .. Ben o e ıseyı gıy. 

T Bu itibarladır ki; kürdiler bundan iki 

Eğer yemek vaktinden bir saat kadar 
evvel çocuğunuzun kamı acıktı ise, sa

kın sütJ tereyağı elan.ek veya et suyu gibi 
tcYler vermeyiniz. Çünkü alelade zaman
larda. yani kabvealtı, öğle veya akf'Ull 
yemeği esnasında yenilmesi çok faydalı 
olan bu yiyecekler, çocuğunuzun yemeğe 
oturduğu zaman henüz hazmedilmif bu
lunacakbr. Sebebi gayet basit: Bunların 
hazım olabilmesi için en apğı iki eaat 
lazımdır. Bu gibi hallerde çocuğa bol 
şekerli limonata veya portakal oerbeti 
vermek daha doğru olur. Su ve teker 1 O 
15 dakikada uzviyet tarahndan masae .. 
cf'dir. Çocuğunuz bir müddet için açlı
ğını unutmuş olur ve bu ıayede yemeğe 
de büyük bir i§tahla oturur. 

diğim zaman arkamdan mutlaka 
ya Sabri bey ya Ferid bey bera • 
ber gelir. 

Gardroba karıştırdım. 
Buradaki kadın elbiseleri cid

den ağır ve kıymetli kumaşlardan 
idi. Vücuduma göre bir tayyör 

gün evvelsi FransızlaTın iki tanklat'l ile 
bir tayyaresini teslim alarak Fransızları 

ricale mecbur tutmuşlardır. 
Kürtdağı karışıklık içinde olduğu gibi 

Halepde de Fransızlara karşı §iddetli nü· 
mayişler devam etmektedir. 

Mevsuk membalardan •iman habere 

- Hayat bu mu? 
buldum, onu giydim. 

Kıymetli bir man~omı boyna _ göre isyan neticesi bir çok halk kütlesi 

ma sardım. O zaman ,apka daha 'ehri terke mecbur olarak muhaceret 

yeni çıkmıstL Gardropta iki fap • ebne~~· 

Bu usul, içlerinde eziklik veya ani bir 
açlık hisseden büyükler için de tav.iyeye 
1&yan<lır. Sualime baloda zavallı Malılia 

beyin: 
- Evet .• 
Diye verdiği ceoabı diifiindiim. 
Kahvaltıdan aonra Nihal: 

kıı vardı. Bir tanesi bana hem ta- Muntler Fransızlardan ilci tank zap· 
mam 11,ldi hem de hakikaten be- tetmişler ve bir tayyare düıürmüşlerdir. Ankara Radyosu 

- SU-aya gidecek miyi:? 
Diye aorda. Belli ki kızcağız git-

mek i.tiyordu. Ben iae yatacak 
oldağum Sabri beyin yatak oda. 
•mtlalıi yazıhanenin gözü üzerin
de anahtar görmÜftiim. Bir cin ev
vel odaya çekilmek ve ... masanın 
bu gözünü karlfıtırmak i.tiyor • 

ni açtL Aynanm karşısında ken • 
dimi aeyrettim. , 

Nihal kapıdan girip te beni gö
rünce bir aayha kapardL 

- Aman .. dedi. hanımefendi 
vallahi melekler gibi oldunuz .. 
Aşçınm getirdiği yemekleri 

mutfağa bıraktı ve çıktılı .. 
-BiTMEDi-

lngilterenin garantisi ve 
Lehistaııın emniyeti 

V • ı Fakat Vaqovada duyulan büyük 
..•.•.•••••• ı azan. ···········:. memnuniyet yalnlZ lngiliz garantisinden 

E E D J T H B R J C ON ~ mütevellit değildir. Aynı zamanda Po-
••••••• ••• •• ••• • •11111111111111111111111•• lonyanın bunu elde etmek için bir bloka 
İngiltere diln tarihinin en kat't adım- girmek zorunda kalmamı§ olmasından· 

Büvüyen 
Almanya 

---·"6-~--

DALGA UZUHLU(;U 
BUGVM 

1&39 m. 183 Kcs./123 Ww 
Rayhş, kısa fasılalarla bUyük ölçUde T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

geni§ledi 1935 de Sar topraklan tekrar T. A. Q. 19.M m.15195 Kes./ ZO Ww. 

ilhak edildi. Bundan bir ytl evvel Avus- SAU • 11/4/39 
turya anşlusu oldu. Geçen ilk tetrinde 12,30 Program. 
Südet Almanlannın topraklan Rayhp l 2,3S Türk müziği • Pi. 
kahldı. Şimdi de eskiden Rayh,ın olan 13, 00 Memleket saat ayan, ajano ve 
Bohemya ile Moravya Alman himayesi· meteoroloji haberleri. 
ne girdL 13, 15 Müzik (kanşılc program • Pi) 

Avusturyanın ilhakından ıonra. me· 13,45, 14 Konutma (kadın saati . ev ha
sahası 555,000 kilometre kareyi bulan yatına ait) 
Almanya, Fransayı da geçerek ATTUpa· 18,30 Program. 
nın en büyük devleti oldu; Südet Al· 18,35 Müzik (Dans müziği • Pi.) 
manlarına ait topraklann ilavesinden 19,00 Konuşma (Türk postua) 
sonra, bu miktar 78.7 milyon nüfulU)'le l?, 15 Türk muziği (fa.d heyeti) 
583 bin kilometre kareyi buldu. 

Bohemya ve Moravya ile, Rayhı top
raklarının mesahası, 635,000 kilometre 

larından birini atmııtır. Şimdiye L:.adar 
ananesinin kendisini daima uzak tutul-

dır. B. Beckin sabırlı çalışmaları burada kareye, nüfusu 85 milyona çıkh. Bu ra· 

Çalanlar< Hakkı Derman. Etref 
Kadri, Hasan Gür, Haluk Recai, 
Basri Ofler, Hamdi Tokay. 
Okuyan: Tahsin Karakut-

• • Müddeiumunıi n~uavını 
Hararetli ve talakatli bir lisanla Mil
yonun idamını, Kolet Triko ile Jan 

belanın mahkumiyetini istedi 
-23-

Mahkemede suçlular ve vekiLLerı 

Sıra, Milyon, Kolet Triko ve Jan Blan Müddeiumumi muavini, Knlet Triko 
hakkındaki ithamnamesini okuyacak ve Jan Blaru da cinayetten menfaat bul
olan genç milddeiumuml muavini Rol- mak ve yatakçılık etmek suçlariyle it

larda gelmişti. Meslekte henüz yeni olan ham ettl Jan Blan için : 
bu genç, müddeiumuminin cidden tak- - Bu, dedi, zengin bir ailenin şuna
dirinl kazanmış, ateşli bir kanun adamı nk çocuğudur. Serveti ve parası ile ber 
idi.. istediğini yapabileceğine hilkmetmiştir _ 

Cinayet serisinde Milyonun, Kolet Bunun cezasını o acı surette çekmelidir. 
Trikonun ve Jan Blanın ortaklıltlaruıı Müddeiumuminin istediği cezalar, 
büyük bir vuzuhla i:zah etti Üçil arıı!ıD- Milyon için ölilm cezası, Jan Blan için 
da mevcut gayri ahlMd ortaklığa da işe· üç aydan iki seneye kadar hap!.!, Kolet 
ret etti. Triko için de ~ sene ağır hapisti. 

Sonra MUyonun Löblonu öldürmesi Genç milddeiumuml muavini sözleri. 
üzerinde durdıL. ni şöyle bitirdi : 

- Şayet, dedi, Vaydman bu hususta -·Ben, sırtıma bu adalet cilbbeslni 
silkO.t etmiş olsaydı dahi dosyada ınev- giydiğim ilk gün milcrimlere karşı mer
cut vesaik Milyonu katil olarak ithama hametli davranmak kararını vermiştim. 
kafiydi.. Hattl bizzat kendi babası, Fakat Milyon böyle bir merhamete asil 
burada, hepinizin huzurunda verdiği layık değildir. Ve onun hakkında )tanun, 

ifade ile tekzip ve itham etmiştir. adalet en fiddetli hlikiiıtinll vermelldir .. 
Bu sözler karşwnda Ukayt duran Çünldl o- Ancak buna lAyıktır. 

Milyona hitap etti Müddeiumumi muaVininden .-ıra 
- Hattl. .. HattA .. Dedi, mm birbiri- Metr Mi§el Pares, mlleldn1leri bulunan 

n1 tekzip eden kendi ifadeleriniz bile it- Jan Blanı ve Kolet Trikoyu bllyiik bir 
hama kafidir. taıakatle müdafaa etti. Onların bu ifler

Bu şiddetli hitap ve itham karşısında de allka ve suiniyetleri bulunmadıima 
Milyon ba!l"ll önUne eğdi tebarüz ettirdi ve beraetlerinl talep etil 

-BİTMEDİ-Müddeiumuınl muavini, Milyonun, 
Vaydmarun diğer cinayetlerinde de na----------------
sıl hissesi olduğunu delillere dayanarak, Yeni Neşri yat: 
şahitlerin şahadetlerini serdederek an- ••••••• ••••••••••• •••••••••••• 
ıattı. ÇOÇUK DERGtSt 

Bu sırada mahkeme reisine bir telgraf Çocuk Esirgeme kurumu genel mer

getirildi Telgraf İngilizce idi ve Amerl- kezi tarafından çıkanlmakta olan (Ço
kadan geliyordu. Gönderenler de Vayd- cuk) adlı derginin (133) üncü sayısı çık
manın kurbanı mis Kovenin annesi ve mışhr. Yurt yavrularının sağhk, sosyal 
halası idi. Kiiltürel durumlarmın inkişafına hizmet 

Telgrafı V ersay lisesi İngilizce hocası eden bu kıymetli dergiyi çoculdara, 
mösyö Lenoir tercüme etti. Genç kızın çocuklu ana ve babelara tavsiye edem. 

annesi ve halası, biçarenin hın sağ ol
duğuna inanıyorlar, adının mahkemede 
hürmetsizcesine anılmış olmMından şi

kAyet ediyorlar ve kendilerinin mahke
meye getirilmiş olmamasını da ileri sü
rerek dinlenmelerini ve son defa V ayd-

AHA DERGİSİ 

semeresini vermiştir. Polonya hatti. teh· kamlara göre, Almanyanın nüfusu, Fran· 20,00 
mut olduğu Şarki Avrupaya vanncıya Ajans, meteoroloji, ziraat bor .. man..ı-- '--1.:L-.ı.:. ögr" enmelerini istiyor-
• d b""t"" A k t · 1 sarih like anında bile böyle bir bloka girmek sa ve lngiltere nüfusunun mecmuuna te- .,...... ~ .. 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından çıkanlmakta olan (Ana) 
adlı derginin (15) inci sayın çıkınıştır. 

Yurt yavrularının sağhk, sosyal kUltil
rel durumlarının inkişafına hizmet eden 
bu kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu 
ana ve babalara tavsiye ederiz. 

t1ı..a ar u un vrupa ı asıy e en sası (fiyat) lardı. 

b . kild "'d"" .. il" tmı" h" ihtimalini, milli muvazenesinin menfaat· kabül etmektedir. 20, l 5 Tu""rk mu··zı"gı."" 
ır ıe e tesanu unu an e § r. . . . k 

Bir müddettenberi lngiliz infiratçılı· l lerine aykırı bularak ve kendısını _hare et Frankfurter Saytuna" Çalanlar: Vecihe. Retat Erer, Cevdet 
• ih '-- ld - F serbestisinden mahrum edecek dıye red· --- - - Kozan, Kemal Nı"yazı" Seyhun. 
gının tar e &.anşmış o ugunu ve ransa .. ---------------... 

Bu telgrafın muhteviyabndan mahke
me reisi Laemle'in müteessir olduğu 

belll ldL 
b . b b .. _,,._ı d·-· takd" d in 'it detmekten geri durmo.mışhr. Aynı resmı ( ı· Okuyanlar·. Sadi Ho••- Muze·· y· 
ır ar e ıurwuen ıgı tr e gı ere . B o R s A .... .._ Miiddeiumwnl Balmari, mis Kovenin 

.1 k dd ti b' 1 • · · bil" tefsir ca.ncak kendi kuvvetlerine İstınat S 
ı e mu a era annın ır CfCCegını ı· . . . yen enar. ölümünün bizzat Vaydman tarafından 

Yorduk. Fakat Renden öteye lngiltere e·d•e· n bir .. unsurd. u. r kı 0taraftarlannın ış hır· I _ Tahir puselik p•orevi. 

lzmir halkına 
müjde 

1 b 1 d ~ itiraf ile sabit olduğunu, cesedinin Uıp-
A . 1 . 1 1 -- '- bır" muta ıgıne guvene ı ın ıyor. 2 D d . Tahir tik vrupa lf enne o sa o sa ancaı< • ÜZÜM - e enın - puoe raktan çıkarıldığını, eşyalannm bulun- Müthi§ bir faaliyet : Halkapınar e9ki 
vauıt ııfatiyle müdahale etmeyi kabul B. Çemberlaynın yaphğı beyanatta 46 i Alyoti hl, yürük sem•i•i • O gül end:ını- du!unu, hinaenaleyh sağ olması ihtima- Aydın birahanesi bahçesi .• 
ediyordu. Polonyanın bu hareket serbestisi bil has· G72210 Eski yekfuı 3 - Kazım Us • Tahir puselik linin bütiln arzuya rağmen mümkün Bu sene Ankara Çiftlik birahane bah-

Halbuki bugün Polonyaya cPolonya· sa mahfuz tutulmuştur. Polonya hüküme- 672256 i Umumi yekfuı Şarkı • Görmesem gül yüzünü. olmadığını, zavallı kızın hahrasırun ise çıesi olarak açılıyor .• 
run istiklalini ô.§ikar bir surette tehdit ti, lngiliz başvekilinin sözlerine nazaran, 13 4 - Rahmi bey • Tahir puselik mahkemede hürmetsizlikle değil, bilakis M t) .J D E 
edecek herhangi bir hareket halinde elin· ı bir ihtilafı takdir etmek ve istiklalini teh· No. 

7 
13 50 şarkı • Geçdi o gamlı eyyamı. çok süzüşlil bir lisanla anıldığını söyle- Rekabetsiz ucuzluk, hakild bir reklAm. 

den gelen yardımı> yapmayı teahbüt et· dit eden şu veya bu harekete mukavemet ~o. : M 50 5 - Kazım Ua • Tahir puoelik di, mis Koven ailesinin vekili olan metr Eskiden beri gezip zevkettiğiniz Ankara 
miıtir. B. Baldvinin Ren üzerine getir· etmenin Polonya için hayati olup olma· N o. 10 16 ııarkı - Ben sana mecbur. Doloney de bu ciheti tasdilt ettiğinden çiftlik birahane bahçesi bu sene MA V1 
mekle dünyayı hayrete düşürmüş oldu- dığına karar vermekte hür kalmıştır. Var- o. 11 19 6 - Kizım Us • Tahir puselik reis : KÖŞE GAZİNOSU WSTAFA ŞİŞ-
ğu lngiliz hudutları Vistüle kadar uza- §ovada deniliyor ki lngiliz garantisinin No. İNCİR aem.aİMİ. _ Gerek müddeiumuminin beyanatı l\IAN ve BİRADERLERİ YUSUF tan-

mışhr. 1 tahd'.tçi. ~lduğu ~e bazı h~llere, mesel~ 15 H. Levi 7 17 7 - Osman Nihadın • nihavent ve gerek Koven ailesinin vekilinin saz- bndan açılıyor. 
Almanyarun 15 Martta bir Avrupa, danzıg ışıne pmıl olmadıgı hakkındaki 224980 Eski yekfuı prkı . Körfezdeki dalgın ili)'& !eri üzerine meseleye kapanmış nazariy- Eskiden beri lezzeti dişimizde kalan 

hegemonyası arzusunu izhar etmekle i~· j ~vayetl~~ B.~em~rlaynın sözlerini tek 224995 Umumi yeldin bir bak. le bakıyorum, dedi soğuk bira ~ 35 ve dublesi 10 kurup 
!emiş olduğu hatayı bu karann ebemmı· zıp etmıştır. Şımdı, Polonya bu hususta ZAHİRE 8 - Şevki heyin · hicaz şarkı- Miiddeiumuml muavini ithamnamesi- Tariş prabı bir buçuk santilitre 65 ku-
yetiyle ölçmek kabildir. 1 en kat'! bir tekilde fikrini ifade etmiştir: 120 çuval Buğday 6 Bağlanıp zülfü hezaran. ne devam etti: ruş, 70 santilitresi 35 Jruruş duble 10 

lngilterenin harpten beri Şarki Avru· Danzigde aahip olduğu haklar Polonya 21 balya pamuk 49 50 9 - Şükrünün • hicaz p.rkı· Bir Milyonun yüzüne karp bağırdı : ~ yani üzerindelı:i etiket fiatiyle 
paya karşı gösterdiği karışmazlık tema· İçin hayati mahiyettedir. bakışta beni mest etti. _ Öldürdüğilnilz adamın, Löbloınun satış edeceğimizi ilAn ediyorU2. 
yülü Fransız ittifaklar sisteminin başlıca Vaqova, lngilterenin bu şekilde va- ret olacak Sovyetler birliği hususunda 10 - Şükrünün· türkü· Alnrerin yarası, Vaydmanın kurbanlannııı yara- BAYIMIZ!. 
zaaf noktalanndan biriydi. Ve Tunadan ziyet almasının harp tehlikesini önlemek sarahat kesbetmektedir. Sovyetler birliği bağlamamı. lanna benz.cmiyor. A.camicesine hareket Memleketin eğlenti yerlerini gezip 
Vistule kadar •İngiliz garantislo hasreti hususunda pek müessir olabileceğine j böyle bir harpte bütün kuvvetlerini Uzak- 21,00 Memleket saat ayan. ettiniz. Cinayetinizin üzerinde imzanız zevltetmek, ~bulmak, ruhunuzu şeı> 
vardı. inanmaktadır. Filhakika bundan böyle p.rk cephesinde teksif ederek Fransızlar- 21,00 Konutma (hukuk ilıni yayma var. Tabancanınn tetiğini çeken eliniz lendirmek, o da ucuz masrafla yapılmak 

Onun içindir ki Polonya dıt bakanlı· bütün iıtirak edenleri biribirine kartı 1 la lngilizleri bu mıntakaya kuvvet aevki kurumu) Vaydmanın eli kadar emin değildi.. Ve maksadiyle çalı§maldayv. 
ğıyle yakından alakası olan c T ranscon· bağlıyan kombinezonların tehlikesine zaruretinden kurtaracaktır. 21, 1 S E.aham, tahvili.t. kambiyo- nu• siz, kendi y•şımzda olan, kendi göbek Muhterem müşt.erilerimiz ziyaretle-
tiental Press> bugün şunları yazıyor: mahal bırakmıyan iki taraflı karşılıklı 1 Sovyetler birliğinin Polonyanın görü- kut bonası (fiyat) adınızı taşıyan bu gence karşı. asli mer- rini bekleriz. 
clngilterenin Fransa gibi Polonyayı da yardım taahhütleri mevzuu bahistir. i ıüne iştirak eder gibi göründüğünü kay- NCJCli plaklar • R hamet hissi duymadan ateş ettiniz ve Tamirat müddeti bir hafta ııilreceklir. 
nereden gelirse gelsin bir tecavüze karşı Londrada taazzuv eden tedafüi faa- detmeliyiz. Diğer topladığı malUınata 21,30 Müzik (aenfonik plaklar) onu siz öldiirdünüz.. Farzı mahal olarak Hususi ziyafet ve be1olar teıızi!Atla b-
filen mildafaa ebnek hususunda girişmiş liyet, bilhassa bir Alman· Leh harbi ha· göre, Fransa ve lngilterenin alını§ olduk- 22,30 Müzik (romanslar, ve aaire -Pi) Löblonu sizin öldürmediğinizi bir biçin bul edilir. 
olduğu taahhüt farkta sulhu garanti et· !inde rolü iktısadi sabaya münhasır kala- lan durum Moskovada. 1915 de oldu- 23,00 Müzik (cazbant· Pi.) kabul etsek, onu öldürülmek üzere ve Yakında açılıyor Ankara Çiftlik Bira· 

ltalyayı Almanyadan uzaklaşh· 23,45,24 Son ajanı haberleri ve yarınki btınu bile bile Vulziye siz sevkeltiğiniz hane Miıçesİ-
telüki edilmektedir. için cezawz asli değişmez. 1 - 3 (729) 
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Mahkeme kararı 
............ B ·ı ·ı ············ ı gı er ' •••••••••••• ........... (/.//~ 

- HER GÜN BİR REÇETE -

Yorgunluktan bitkin bir halde idim. tında sabunlamakmış. Başçavuş Şram, 

Nereye gidersem eşyam arasında sürük- iyi kalpli bir adam olduğundan, uşağı ile 
]ediğim koltuğa çökmüş yerli uşağın 1 şaka etmekten de çekinmezmiş, yani yı
du§U hazırlamasını bekliyordum. Misafir kanırken sabun köpüklerini onun yüzü
evinin verandasında bir köşe tuvalet oda- ne atar, neşeli neşeli gülermiş. Amn an· 
sı haline konulmuş, bir kaç hurma dalın- cak o saatte ciddiyetinden, şiddetinden 
dan bir paravana yapılıp yere de, mu- biraz fedakarlıkta bulunurmuş; diğer za
şamba bulunmadığından, hurma yaprak- manlarda, zencilere beyazların birer ilah 
lan serilmişti. olduğunu anlatmak lazımgeldiğini bilir-

Ortalık kararırken vardığım bu köy, miş. 

hattı - üstüva Afrikada, Fransızların iş- Hastalanıp izin alan mülazim~n zama
gal ettiği topraklarda, Navgu köyü idi. nından kalmış onbaşı Retzke de çavuşa 
Uzun yolculuğumun da son noktası ora· muavin diye verilmiş. Şram, kendisinin 

1 

sı olacaktı. çavuşluktan yüksek bir mevkie layık ol-
Büyük hattı - üstüva ormanında, hem duğunu ona da isbat etmiş. 

Yazan C. ôder 

HAMUR HALiNDE CAM 
YAPIŞTIRICISI 

Anidon 
Alçı 

Tutknl 

6 Kısım 

Kafi miktarda rakı. 

10 
3 

YAcLI BOYA TABLOLARI 
TEMiZLEMEK 

> 

Hafif sabunlu su süngerle tablonun 
de hayli dağlık bir arazide. yüz yirmi Retzke, emsaline müstemlekelerde çok 

üzerine sürülür. Bu su badehu temiz bir 
·kilometre yol 1 Bir kaç aydanberi, dağla· tesadüf edilen küçük zabitlerden hiriy-

paçavra veya güderi ile kurutulur. 
rın eteğini takip ederek, günde vasati rniş: Lazım olunca kendilerine birer rütbe 

Bir pamuk rakıya batırıldıktan sonra 
olarak onbe§, yirmi kilometre gidebili- verilir, sonra bir kabahatleri görülürse 

tablonun üzerinde dairevi hareketler ya-
yordum; çok zamanda çamur içinde rütbeleri indirilir; hem kahramanlık et- l k d .. 

1
. 

.. .. d-·'- Y 1 k 1 h d l k b 1 lıkl pı ara gez ırı ır. yuruyor wı;. o umuzu anca pusula ile me eri, em e o mıyaca uda a ara D h h fif b. b k ) 
1 k . . . . . . a a sonra a çe ır ta a a tat ı 

bu uyordu . Yanımdakı zenciler otları kalkışmaları kabıldır. Böyle ınsanları b d w •••• 1.. B h k d 
k · h ·· d b" d E _._, K" ı · k • . . • . 1 a em yag suru ur. u ta a a a tere-
esıyor, er yuz metre e ır e etra twci ıp ıng ço ıyı tasvır etmıştir. h . ) l F k b • . .h · 

.. .. antın e a mır. a at tere antını ı tıyat-
hayvanları oldurmek veya kaçırmak için Şram ne kadar uzunsa Retzke de o ka-

1 
] k il k lA d T hl .. · d 

d . 1 • . ı u anma azım ır. a o uzerın e 
ateş e ıyor ardı. dar kısa ımı,. Koca koca kara bıyıklan b ki k d v d v·ıd· 

O h ı.d k. k v I b I d . .. . k d e etme ogru egı ır. ava ı e ı sıca tan ve yagmur ar- varmış, un ar i.ışunmesıne ço yar ım Ş b I . l k 
d k •V• • • •• 1 w h k d . Müh. . b. I I h ayet oya arın rengı cansızı arze-an ne çe bgımızı soy emege acet yo . e ermış. ım ır mese e soru unca e- d l h k d·ı· 

B. h v erse şu suret e are et e ı ır. 
- ın aşını, duş hazır. men bıyıgmın sol tarafını uzun uzun ok- y ·· d . . b l'k k ahlAr• 
I · b. d k .. ·· b" k v b 1 R tzk Ş k . uz e yırmı eş ı amonya m u u 
yı ır U§, otu ır yeme ve sonra §Amaga aş armış. e e, ramın a sı- l T bl b.k d.1• d·ı 

·· ·· d ·v· · O b l k • k" h 1. d .. k"" . b. yapı ır. a oya tat ı e ı ır e ı mez gunun en sev ıgım saatı. saatte eyaz- ne o ara , ıç ıye ay ı uş unmuş ve ır d d b l .
1 

yık K 1 
. . ar ın an sa un u su ı e anır. urutu -

ların hır kısmı yatıp uyur, bir kısmı da onbaşıya yakışabılecekten çok içermiş. d k . w •••• 
1
.. B d 

mi k ı . . k d h B .. b. . il l ı u tan sonra zeytın yag suru ur. u a 
acı acı me e et ennı, ço tan ır asreti- ırı ırı e an aşmış ar. b. .

1 
.
1 
.. 

· k ·kı · h d .. ·· ·· I 'l ) d ç .. k ) k . . . .. h ır paçavra ı e sı ınır. nı çe tı en ra atı uşunur; ngı iz er e avuş, yu seme ıçın gozune sa te 

viskilerini içer. bir monokl takmağa kalkmış ama onbaşı '-'./Y~r7r/'YT.-/7/7 77.T//'//7.'/r/'/'1C!UI 
Ben o saati yerlilerle konuşmakla, da- ile arkadaşlık etmek için dudağına sahte Çocuk bir cihandır. Çocuk Esirgeme 

ha doğrusu onları söyletmekle geçirir- bıyık takmağa lüzum görmemiş. ı kurumu binlerce cihanı kucağında 
dim. Gurbet, biribirine hiç benzemiyen taşıyan bir mabettir. Yılda bir lira 

O havalinin köyleri tepelerde olduğu adamlan bile dost eder; bir cinsten olan- verip siz de üye olunuz. 
için ekseriya akpm üstleri serincedir. lan dost etmesin mi) «L77 rf/'/Z7////T/'Z/ZZ'L';',7.M%Xi9 

Ortaya bir ateJ yakarlar, biz de etra- işler tıkınnda gitmiş Şram iyi bir zabit IZMJR SULH HUKUK HA • 
fına geçip çubuklarımızı içerdik. vekiliymiş. KIMLlôlNDEN: 

Ateşin alevi. tütünün dumanı, ihtiyar J,Jerde belli hiç bir aksaklık olmıya- Halil oğlu Nevzat ve fevziye ve 
reise toku§tunılan bir bardak şarap, fa- cakmış ama hastalanıp giden mülazim aadanın lfayian mutasarrıf olduk
kat bilhassa ateşin alevi bir itimat, bir zamanından kalma bir sırtlan - adam, ları lzmirde tuzcu mescit mahal
muhabbet havası yaratırdı. Yavaş yavaş, yani bir yamyam meselesi varmış. Henüz lesinde soğuk çefme sokağında 
ıükut içinde, bir takım şeyler öğrenirdim. bir karara raptedilmiyen, henüz tahkikat kain 9 taj No.lu ve 400 lira kıy • 
Müstemlekelerde çalışan bir tabut ku- safhasında olan bu mesele başçavuş Şra- meti muhammencii ve üç oda ve 
mandanı çok şeyler öğrenmelidir. mm zihnini hayli İşgal ediyormuş. mutf akı havi ev mahkemece veri-

Yani o saat benim sadece gönül eğ- l ler akşam, saat altı sularında, Retz- len izalei şuyu kararına istinaden 
lendirdiğim değil. biraz da vazifemi gör- ke ile rakısını içerken: 12-5-939 tarihine müsadif cuma 

IZMIR l nci iCRA MEMUR -
LUGUNDAN: 

Adil meserretçi oğlunun emlak 
ve eytam bankasından taksitle sa
tın aldığı gayri menkulden müte
vellit borcu için bankaya ipotek 
eylediği lzmirde akdeniz mahal
lesinde büyük tuhafiyeciler sokak 
No. 83 ada 981 parsel ıt da kain 
iki katlı kô.rgir ve 1500 lira kıy -
metinde olan bu mağazanın mül
kiyeti açık artırma suretiyle ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir de
f aya mahsus olmak sartile artır
ması 22-S-939 Pazart~si günü sa
at 11 de icra dairemiz içinde ya
pılmak üzere 1 ay müddetle satılı
ğa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satıt be
deli her ne olursa clsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarih • 
ten sonraya müsadif olması hase· 
bile kıymetine bakılmıyarak en 
çok artıranın üzerine ihalesi ya -
pılacaktır. Satıf 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satıf petin 
para ile olup mütteriden yalµız 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di • 
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarım hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
ithu ilin tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müshiteleri
le birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu ıicilin
ce malum olmadıkça paylatma -
dan hariç L lırlar. 10-5-939 tari -
hind.:n itibaren fUbıame herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde ye. 
di buçuk teminat akçası veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 
39-1121 dosya numarasiyle iz. bi
rinci icra memurluğuna mt: aca -
atları ilan olunur. 

IZMIR 1 nci iCRA MEMUR -
LUôUNDAN: 

r 

- "' 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukaf-. 
gınfıklarına ve ağrılara karşl 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi. mar· 
kasına dikkat ediniz. 

Doyçe Oryen(hank 
DR E S D NE R B AN K Ş U B E Si 

l Z Mi R 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayllsma,.lı 
Türk.iyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda §Ubeleri : KAHffiE VE lSKENDERIYE 

1) 

düğüm saatti. - Şu domuzlan bir çağırıp da istic- günü saat l S de lzmir sulh hukuk 
Fakat o akşam iş düııünecek halim vap etmek lazım, dermiş. mahkemesi salonunda satı•ı yap1-

Emine Mihterin emlak ve ey· 
tam bankaıından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya İpotek 
eylediği Karfıyakada Donanma -
cı mahallesinde Dilmaç ıokağın
da kain 37 taj numaralı 78 ada
nın 6 panelinde kayıtlı ve içinde 
su ve elektrik tesisatını havi kir. 
gir ve miktarı kafi bahçesi bulu
nan ev hakkında muff asal izahatı 
afağıda numaraıı yazılı icra dos
yası İçlnde mevcut vaziyet ve tak
diri kıymet raporunda münderiç 
3500 lira kıymetindeki evin mül· 
kiyeti açık artırma suretile ve 844 
numaralı emlik ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak fartile artırma 23-
5-939 Salı günü ıaat 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 
1 ay müddetle ıatılığa konuldu. 

Her türlil banka muamelabm ifa ve kabul eder . .................................................. ~. 
yoktu; eski masallar dinlemek istiyor- Retzke de haDım sallarmış; amir ken- lacaktır. Bu artırmada tahmin 
dum. disi değil ya, nesine 18.z.ım. Fakat o he- olunan bedelin yüzde 75 i nisbe-

Bizim yerli çavuş Sakala da bizimle rifler de bir adam yemiş; her halde yemiş tinde bedel verildiği surette tali· 
bernherdi; bu zenci, vaktile alaman müs- olma~arı ihtimal dahilinde; mesew öyle bine ihalesi yapılacak aksi takdir
temlekesi olan bir toprakta doğnlUş, Al- yüzüstü bırakılamaz. Şram bir türlü ka- de satıf 15 gün daha uzatılarak 
manlar arasında yaııamış, o devire dair rarını veremiyormuş. ikinci artırması 27-S-939 cumarte· 
hayli tatlı hikayeler bilen bir adamdı. Nihayet bir gün, daha doğrusu bir ge- si günü saat 1 O da yine dairemiz-

Afrika hikayelerinin baııhca hususiyet- ce kararını vermiş. de yapılacaktır. 
]erinden biri, komedi ile dramın biribi- O akşam onbaşıyı yemeğe davet et- Gayri menkul üzerinde hak ta-
rine karışıvermesidir. miş. Yanlarında iki sandık bira ve bir lehinde bulunanlar ellerindeki 

Daima yanımda bulunanları ıavup kaç kutu konserve ve domuz eti gibi le- resmi vesaikleri ile birlikte 20 
Bakalayı çağırttım. Onun çenesini açmak, ziz ııeyler de varmış. Hasılı Retzkenin gün içinde daremize müracaatla· 
keyfini getirmek lazımdı; köyünden, çoktanberi hasretini çektiği bir ziyafet. rı lazımdır. Aksi takdirde hakla. 
orada • kalan babasından, gençliğinde -SONU YARIN - rında tapu sicilli malum olmadık-
o devrin beyazları ile olan münuebet- ca pcylatmadan hariç kalacaklar-
lerinden bahsettim. A k f k k •• dır. 

Bkala, bir Alman ba~ çavuşuna C J eşe Ur Müzayedeye i•tirak etmek is • 
U§nklık etmiı: bana anlatbğı hikayeden Birinci kordonda Alaaıicak Sıhhat tiyenler kıymeti muhammenenin 
sonra da onu bırakmış. · evinde muhterem operatör doktor yüzde 7,S nisbetinde pey akçası 

Köy yavaı yavaş uyumuştu. Etrafı- Arif Y orcu tarafından yapılan ame- veya milli bir banka teminatı ge-
mızda, kapkaranlık orman geceden pek liyatla tifamı buldum. tirmeleri lazımdır. 
Iarkedilmiyordu. Kendisine ve Sıhhat evinde kaldı- kanuni mükellefiyetleri satıcılara 

Ancak üçümüz kalmıştık; ateı. Baknla, ğım müddetçe müessese sahipleri ve ve yüzde 2,5 dellaliye ve ferağ 
bir de ben. müstahdemini tarafından hakkımda harçları alıcıya ait olup ihale 00. 

Sakala ara aıra eğiliyor ve koca kü- gösterilen ıefkat ve mu habbetle iyi deli defaten ve pefinen ödenecek
tüklerden birini yakalayıp ateşe atıyor- tedaviden dolayı kendilerine borçlu tir. 
du. olduğum açık teıekkürlerimin tebli- Şartname 21-4-939 tarihind~n 

ğine muhterem gazetenizi tavsit ede- itibaren herkesin görebilmesi için 
Anlattığı hikayeyi, hatırımda kaldı- ık 

rim. aç tır. Ve gayri menkulün evsafı 
gına göre yazıyorum. J 

Mbila mevkiini idare etmekte olan 
Kız ögr~ etmen okulu eski da tartnamede yazılıdır. · 
mübayaa i•yan mütekait ihaleyi müteakip müfteri ihale 

müli.zim, hastalanıp izin alınca kuman- T 
Hasan Adakale bedelini vermediği veya vereme-

dan Fon Ştayfenfelsin canı hayli ııkıl- d 1217 (737) iği surette gayri menkul tekrar 
m~. Monokl taktığı için daima mütekal- 15 gün müddetle arhrmaya konu· 
liı duran yüzüne rağmen neşeli bir adam- zmsssmw._ lup bu artırm~da en çok bedel ve-

m~ ama o gün yüzü ile ruhu arasında ·or.Alı· Rı·za renin Üzerine ihalesi yapılacak 
tam bir ahenk varmış. arada tahakkuk edecek ihale far-

y ukanya bir adam göndermek li.zım, kı hiç bir hükme hacet kalmaksı-
k.umandanın yanında da bu i~e aynlacak u·. n 1 en zın vecibesini ifa etmiyen mü.te-
fazla mülazim yok:: riden tahsil olunacaktır. Daha 

Muvakkat bir :taman için baıçavuş fazla malumat almak istiyenler 
Şramı göndermeğe karar vermiıler. Doğum ve Cenahi Kadın dairemizin 938-1604 ıayılı doıya· 

Şrnm öyle akıllı bir adam değilmiş, sına müracaatları lu··zumu ı'laAn 
hastalıltlan Operatörü 

hntta h"J i.~c budnla olduğu da söylene- olunur. 1220 (732) 
bilirmiş ama hayali de pek işlemediğin- Her gün hastalarını saat üçten son-
den tehlikesi de olmıyacağı zannedilmiş. rn Atatürk cnddesi •ESki Birinci 
lçkisi de fazla değilmiı: Bir çavuşa yakı- kordono 222 numaralı muayeneha-
ııacak kadar. Her halde beyazların kud- nesinde kabul eder. 

• • J CZ/i"/Z'//.77/.TLLZ///ZT..C.&Z7:7Jt;cı 
retını temsi e layık bir adam: Sarışın, bo- TORBALI ASLiYE HUKUK 
yu bir metre doksan iki, yumruklan da HAKIMLIGINDEN: 
topuz gibi.. Yerliler o yumrukları hala 

lzmir Buca nahiyesinde Hamza 
unutmamış. oğlu Hüseyine. 
Şram yerine gidip yerleşmiş, kendisine Torbalı Orman idaresi tarafın. 

bir mülazim, bir zabit vazifesi tevdi edil- dan aleyhinize ikame ve Torbalı 
miş olduğunu isbata çalışmış. Artık öf- asliye hukuk mahkemeainde cere-
kelcnmeği bırakmış, yumruk atmaktan d yan e en tazminat davasında, 
vazgeçmiş, kırbaç kullanmağı daha mü- ikametgihınızın meçhul kalma _ 
nasip bulmuş (kırbacı olmadığı için hur- sından tarafınıza kanuni tebligat 
ma dalı kestirip ondan· kırbaç yapmı:,) icra kılınamamıf ve ilanen tebli. 
saatin camını çıkanp onu da monaltl di- gat ifası karargir olmakla muha
ye gözüne yerleştirmi, ama odasında kemenin talik kılındığı 2-5-939 sa
knşlannı çatınca camı kırı vermiş. lı gün Torbalı asliye hukuk mah-

Yanına bir yaveri~ bir de uşak almış. kemesinde hazır bulunmanız lü
Uşağın başlıca vazifesi, efendisini duş al- zumu ilanen tebliğ olunur. 

jQğ";·;t~~~·;·~k~~·:ı 
~tasiyecilerin dik-~ 

• 

kat nazarlarına ~ 
• 

14 seneden beri (Nafiz Mustafa)E 
firmasının kırtasiye ve okul defter- E 

• lerini imal eden müccllithanem bu E 
kerre başlı başına siparişleri kabul E 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA- E 
İL BASIMEVİNE uğramaları men-E . 
faatlerini her cihetten temin ede. : 
DİKKAT: Adres: Odupazan Ku-E • 

çük Demirhan No. 40 : 
İZ MİR : . 

H.3 1 - 13 (657) E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu artırma neticesinde satıf be
deli her ne olurıa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarih -
ten sonraya müaadif olmaıı hase
bile kıymetine bakılmıyarak en 
çok artıranın üzerine ihalesi ya -
pılacaktır. Satıf 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hiikümlerine göre yapılacağından 
ik!nci artırma yoktur. Satıf pe~in 
para ile olup mÜf teriden . yalnız 
yüzde iki buçuk delliliye masrafı 
alınır. 

ipotek ıahibi alacaklılarla di • 
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin r;ayri menkul üze
rindeki haklarım hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarım 
it bu ilin tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı mü&biteleri· 
le birlikte mem1D'İyetimize bildir· 
meleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu ıicilin
ce malum olmadıkça paylatma • 
dan hariç kalırlar. 10-5-939 tari -
hinden itibaren ıarbıame herkeıe 
açıktır. Talip ol~nların yüzde ye
di bucuk teminat akçası veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 
39-3017 dosya numarasile iz. bi
rinci icra mem".lrluğuna müraca -
atları ilin olunur. 

1222 (733) 

(;ARiS FAKOLT=:l 
diplomalı 

DİŞ rABiPLERi 

Muzaffer Eroğul 
. VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan ba~lıyarak Beyler - Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler_ TELEFON: 3921 

Sanatkar . aranıyor 
Devlet demiryolları umum mü

dürlüğünden~ 
Eaki§ehir fümendifer fabrikumda çab,tmlmak üzere tesviyeci, tor

nacı, ve kazancıhktaki bilgileri yüksek derecede olan sanat erbabı ite 
ahnacaktır. · 

Ocretleri imtihanda t;Österecekleri ehliyet ve liyakate göre tesbit 
edilecektir. imtihanlar Ankara deposunda, Eskiıehir cer atelyeainde, 
Alaarıcak cer atelyesinde, Yedi kule cer atelyesinde yapı1acak ve mat .. 
lup evsafta görülenler tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulu· 
nanlar cer dairesine, Eaki,ehirdekiler cer atelyesine, lstanbulda bulu
nanlar Sirkecide 9 uncu ifletme müdürlüğüne, lzmirde bulunu"lar da 
Alsancak atelyesine müracaat etsinler. 

11, 13, !S 1212/1247 (729) 

Jstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ek
siltme komisyonundan: 

Leylj Tıp Talebe Yurdu için 2600 metre elbiselik ve 1100 metre 
paltoluk kumq kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

1 - Eksiltme 26. 4. 939 çarfa!Dba günü saat lS.30 da Caialoilun:
ds Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Paltoluk kumqın metresi 550 
Elbiselik kumatm metresi 450 kuruftur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 25 kuruı. 
4 - istekliler 4&1'bıame ve nümuneyi her gün Fuat pqa Türbetl 

karfısmda Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5-Ltekliler 1939 yıh ticaret odası vesikası ile 2490 sayılı kan11Dda 

yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. «2379:1 

11, 16, 20, 25 1214 (735) 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
Ziraat okulunda yapılacak Ser İnfU.h ( 5256) lira ( 89) kurut ke4il 

bOOelile ve IS gÜ!l müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iatekli
letin 2400 aayıb yas& hükümlerine göre hazırhyacaldarı teminatlarile 
birlikte 24. Nisan. 939 pazartesi gÜnü saat IS de Nafıa müdürlüğün
de ınÜtC4ekkil komisyona bq vurmaları. 

1191 (740) 

Makamı Vilayetten: 
Kanıya.ka nahiyesine tabi Kaya dibi, Küçük Ciili, Çamiçi, Kara 

Çam, Palamutluk köyleri arazisine tahriri arazi komiıyonunca takcfs 
olunan kıymetler hakkındaki itiraz tetkikatının hitam hulmuf olması 
lıuebile 939 yılı vergilerinin yeni tahrir kıymeti üzerinden tahakkuk 
ettirileceği tahrir kanununun 10 uncu maddesine tevfikan ilin olu-
nur. 1211 (739) 

lzmir Enterrasyonal fuarından: 
Kültürparkta 11580 lira 63 kuru, ke,ifli açık hava tiyatrosunun 

anfi kısmile diğer bazı aksamı 12. 4. 939 da saat 16 da ihale edilecek-

. ı 
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AKLINIZDA KALSIN ' • 
Et ve scb~in ~.yice pişmemcsindcn, meyvaJann güzelce :yıkanmamasından, içilen sulann temiz \'C saf olmamasından M:>ıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en ml.Wr lıaynnlardu .. Bunlar ince ;a, - ~ • • .. ~_.,,, , "·--

emerek yetişir \'O urcrJer. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. U'Sa&:Ul ı~JZ.anna ~ap~ ..... \e ·~ 

Halsizlik, kansızlık, hamnsıilık, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk. baş dönmesi, salya akmasa. sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, cönnede, Ştınede bozuldak hep bu lkmflan.n tesiridir •• 

(fSME'J' SOLUCAN BiSKtlJ2'1.) 

8~.:~~ı;:n te\1;;1cis!C::dır· ABü~ ve kUçü~cre ~n~ye~~e verilir. Her çocuk seve sc\•e yer .. Çocuklaruııza senede bir ka~ defa ihtiyaten verini%. KuUandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan ol-
ma'"6u ... ı a c Veliletınm resmi musaadcsını haızdir. Tanı istimali kutular içinde yazıhdır. . 

DiKKAT : Piyasaya taklit olarak başka solucan biskilitleri çıkmıştır. Lütfen kutuların üzerinde Cİ S M E 2') Markasını arayınız.. FİAT HER ECZANEDE ( 20 ) KURUŞTUR .. 

AKTiF Emlak ve Eytam Bankası 31 Birinci Kanun 1938 vaziyeti PASİF 
HENOZ TALEP EDILMEMtŞ HtSSE. SENETLERi B. TER1"tBI 8.902.450.00 SERMA YE 

:DERDF..STI T AHSll. A. HtSSF.St 2.606.495.52 
20.000.000.00 

KASA VE BANKALAR MEVCUDU 

KASA: 
Banim ot 
Gümiit ve ufaldık 

Dahili Muhabir iBanblar 

~TIN HESABI 

210.354.00 
4.965.34 

MEVDUATIN MUNZAM KARŞILl<ll KIYMETLER 
SENEDAT COZDANI 
BANKAMIZA TEMUK EDiLEN EMEKU, DUL ve YETIM MA
~LARI 
TEME'l ICDEN AYRILAN KARŞIUKLA SATIN ALINAN B. 
{I'ERnBt H1SSE SENETLERt 
tŞTIRAKLERtMIZ 
ESHAM VE TAHVlLAT COZDANI 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

:AVANSLAR 

Esham.mukabili avam 
Altm ve gümü, ii.zıerine avam 
Senedat mukabili aYUaa 
Teminatı miiteneTTia mnlrahili ayam 
Kefalet mubln1i an.na 

BORÇLU CARI HESAPLAR 

Borçlu cari hesaplar 
Hazine kefaleti mukabili cari hesaplar 

lPOTEK MUKABiLi AVANSLAR 

Tahsil edilecek müdevver emlak sabf taksitleri 
T ahıil edilecek müktesep emlak sahf taklitleri 
ipotekli ikrazat 
ipotekli ikrazat B. 
ipotekli ticari hesabıcariler 
bıpat üzerine a·nm 
Tem inat mektubu kartılığı ipotekli hesaplar 

MENKULLER (•) 
.GA'.YRIMENKUUER (_.) 

Hiasei iftirik mubLili cayrimenlnlller 
Banka hizmetine tahsis edilenler 
Diier gayrimenkuller 

MUlfl'EUF BORCLULAR 
KABULLER1MtZDEN DOLAYI BOR~ 
NAZIM HESAPLAR . 

(•) MmlmUer 95.000.-Linp ve •yrimenlmller 
1.288.586.- Liraya aipıtahdır. 

Mut ve ücretler 
w..--e.n 
Veqivet.arçl.r 

ymttı;EN FAtZI ER 
MUHTEUF ZARARLAR 
~RTtSMANLAR 
KAR 

215.319.34 

3.895.101 .03 

1 .355.212.80 
1.840.97 

70.591.91 
211.96 

48.381.07 
50.343.67 

4.861.00 

43.060.67 
92.330.16 

877.412.62 
234.284.04 

7.381.169.12 
307.491.63 
221.054.64 
680.755.01 

50.881.76 

1.529.422.92 
362.192.66 
547.800.32 

4. 1ı0.420.37 

12.041.04 
1.049.500.00 

106.566.36 
745.464.82 

108.500.00 

419.875.00 

1.357.053.77 

174.389.61 

135.390.83 

9. 753.048.82 

36.62%.23 

2.439.415.90 

17. 702.039.87 
53.042. 789.00 
25. 794.967.69 

128.487.030.83 

tHTIYAnAR 

Nizami ihtiyat akçesi • 
Fevkalade ihtiyat akçeai 
ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı 

T ahsiı edihni~ karşılıklar 

1937 SENESi TEMElTUONDEN B. n:RTIBI HiSSE SENEDi 
SATIN ALINMASI iÇiN AYRILAN KARŞll..IK 

1938 ıeneai içinde ıabn alınan miktar 
Artan karıılık 

MEVDUAT 

ibrazında 
Preavili 
V8'1eli 

TASARRUF MEVDUATI 

Vadesiz 
Bir aydan bir aeneye kadar vadeli 
Bir sene ve daha fazla vedeli 

EYTAM MEVDUATI 

MUHTEUF ALACAKLILAR 

TALEP 01..UNMAMIS TEME1TO VE KUPONLARI 

KABUll.ERtMtZDEN DOLAYI ALACAKLll.AR 

NAZIM HESAPLAR 

24.975.0S 'Ura.sa Stimi mucibince ihtiyat 
24.975.05 « Banblar kanunu antcibince ihtiyat 
49.950.10 « Fevblide ibti,at akça,.,. Ye 

399.600. 77 « Metlmk alacekhr brpLiı 
olmak ibme t.ı.ia etfilmiftir. 

/(.ar ve zarar hesabı 31-12-1938 

Z76.174.9 
67.476.03 
46.703.81 

1.196.473.23 
147.908.• 
26.729.30 

M.S00.97 

2.260.966.52 

ALINAN FAiZLER 

MUHTELiF KARLAR 

JŞTIRAKLE.RtMlZDEN KAR 

215.366.10 
32.702.54 
44.785.16 

364.129.62 

108.500.00 
10.200.00 

1.872.137.55 
536.648.51 

3.103.705.19 

1.902.996.27 
485.726.79 

1.236.60 

656.983.42 

118.700.00 

S.512.491.25 

2.389.959.66 

3.279.580.47 

17.202.043.68 

14.69 

53.-042. 789.00 

25. 794.967.69 

499.500.97 

1.90ıl.861.4G 

247.033.16 

108.070.96 

2.260.966.52 
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Cü.mhuriyet Kız EnıtitiJ.siJ Di· 1 Pazarlıkla Tamirat lzmir ziraat okulu müdürlüğünden: 
rektörlüğünden: Ziraat mücadele istasyonundan: me~~=~ :;-~: . .:O=~~ .L:ıı::!tt:. 

4. 39 tarihine teadüf eden ----L- ..::-ü saat 15 te mektepte bu-
Gazi bulvarındaki Aktam Kız Sanat Okulunda 12. 4. 1939 çarpın- Yeni iatim1ik edilen binenin havuzu pazarlıkla tamir edilecektir. K~if ~~ •-· 

4 den 1 
lıınmaları.. 

ba 'ft 13. 4. 1939 ~mbe tünleri öileden .onra saat 1 7 ye bedeli 541 lira 45 kunattur. Taliplerin 40 lira S7 kuruı muvakkat ve 
kadar 1cadm ve çocuklara müteallik ~ya pazarlık ıuretile satılacağm- 81 lira kat'i teminat makbuzlarile bu ayın yirminci cuma günü saat 11 
dan taliplerin mahallinde müte§ekkil sah' komisyonuna mürıcutlui de Burnava ziraat mücadele iıtuyonunda hazır bulunmalan ve fazla 
ilin olunur. 9, 11 (724) malumabn müessese müdürlüğünden almabileceği ilin olunur. 

Karşıyaka kulübünden: 
Kulübümüz nizamnamesinin 5. ci maddesine tevfikan 16 Nisan 939 

tarihine raatlıyan pazar günü saat 1 O da berv~ zir buıuaatın tezek
kürü için heyeti umamiye ~ aktedilecıeiinden lml\ı.iialüzde mu
kayyet saym izanm ayni gÜn ve saatte teırifleri rica olunur. 

İdare heyeti N. 
lbrahim Safa 

6, 8, 11, 13 1167 (698) 

· Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

Yeni istimlik edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. Ketif bedeli 
1127 &ra 90 lnırattur. Taliplerin 85 linhk mvnkbt ve 165 lirahk 
kat'i tewninat ....W..lerile bu aya 20 inci cuma ıünü aut 11 de 
Burnava Ziraat mücadele istasyonunda hazır bulunmaları ve fada 
malfümtm miuu n müıdiialüiieclen abnMileceii ilin olunur ... 

s. 7, 9, 11 1151 (694) 

lzmir Defterdarlığından: 
İzmir körfezinde üç senelik mubunmen bedeli 300 lira olan eski 

gediz dalyanı ihale tarihinden itibaren üç sene müddetle balık avla
mak balda ıu ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci 
maddesi deliletile 2490 nwmralı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 41 inci maddesi mucibince 6. 4. 939 tarihinden iübuen 21 gün 
müddetle 26. 4. 939 tarihine müsadif çarıamba ıünü tut 11 de iba
leai icra edilmek üzere açsk artırmaya çakanlcltjmduı taliplerin def
terdarlıkta av versileri maaaama müracaatla prtnameyi para.az teda
rik edebilecekleri ve ba dalyan mahallinin muhammen bedelinin yüz
de 7i nalsden depozito paraa yatırmak veyahut bu ni.bette banb.la
rm teminat mektap)mile devletin m•nen tahvil ve bonola.rmı v•
mek tutile muayyen gin ve saatte cWterdarbk odumda mütetekkil 
komisyona nriiıracaat111n ilin olunur. 

a. 11, ıs. ıs 1190 (717} 



ızr .. R BELEDtYESINDEN: saat 16 ya kadar encümende riyasete 
_ Belediye havagazı fabrikasın· verilir. Muvakkat teminat 3196 li-

da tesis edilecek havagağı saatleri radır. . _ . ~ 
ayar istasyonu için satın alınacak 2 - Beledıye hava gazı fabrikası
alet malzeme ve teferruatı başkatip- na lüzum olan 5250 ton Zonguldak 
likteki şartnamesi veçhile açık eksilt- O, 1 O Zerodis Lave Maden kömürü 
meye konulmuştur. Muhammen be- Hava gazı dire~?rlüğünde~ 1 ~ira 
deli 2 800 lira olup ihalesi 26/ 5/ 39 25 kuruı mukahilınde tedank edıle
Cum~ günü saat 16 dadır. iştirak cek şartnamesi Yeçhile kapalı zarflı 
edecekler 2 l O liralık teminat makbu- eksiltme ıuretile sabn almacaktU'. 
zile encümene gelirler. Muhammen bedeli 55387 lira 50 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
eslıf opePatöPü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

26 11 28 12 t 031 (623) kurın. olup ihalesi 21. 4. 39 cuma 
günü saat 17 dedir. 2490 ıayıh ka- -•• -•• -.-•• -•• -.-•• -•• -.-.. -•• -.-•• -.................... . 

Şükrükaya bulvarının Lozan nunun tarifatı dahilinde hazırlana- Yağlı tüp resim 
ve Montrö meydanları arasında - cak teklif mektupları ihale günü boyaları 
ki yolun parke tatlariyle esaslı azami saat 16 ya kadar encümende Fransanın alemşÜmul LEFRANC 
surette tamiri ba,mühendislikten riyasete verilir. Muvakkat teminatı DÖ PARİ fabrikasının yağlı tüp re-
51 kuruf mukabilinde tedarik edi- 4019 lira 50 kuru,tur. sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal-
lecek kefif ve tartnameai veçhile 6, 11, 14, 18 1168 (704) cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
kapalı zarfla eksiltemeye konul· CABİT İSTANBULLU boya ticaret-
muftur. Ke~sif bedeli on bin iki Baymdll'hk sahasınra 57 inci ada- hanesinde sablmaktadır. Bu meşhur 
yüz yetmif sekiz lira yetmif bef nm 543,50 metre murabbaındaki 18 boyalan bir defa tecrübe edenler 
kuru, olup ihalesi 21-4-939 cuma sayılı arsası başkatip1ikteki şartna- artık başka marka resim boyası kul
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı mesi veçhile açık artırmaya konul- }anmak istemiyeceklerdir. 
kanunun tarifatı dahilinde hazır- mu§tur. Muhammen bedeli 3207 1111111• 11n 11 ••1111nn••11 .............. .. 

Ianmı11 teklif mektupları ihale gü- lira olu!> ihalesi 21. 4. 39 cuma gü- ------------
nü azami saat 16 ya kadar encü- nü saat 16 dadır. İştirak edecekler ~ZICl---------••t~ 
mende riyasete verilir. Muvakkat te- 240 lira ss kuruşluk teminat mak- ~ D O K r O R 
minat 110 lira 91 1ruru,tur. buzu ile encümene gelirler. ~F lb h. 0·• kt ~ 

30-4-ıı-1s 1os1 (656) 6, ıı. 14, 18 1165 <100> ~ • ra ım e~ 
1 - Kadastro 1040 belediye , O .. 

Kadastro 1192 belediye 38 nci 35 inci adanın 1007 metre mu. N perator 
adanın 635 metre murabbamda- rabbaındaki 2 sayılı arsasının ~ Avdet etmiş hastaJa• ~~ 
ki 5 sayılı arsasının satı~ı ba~ka- ba<ıkatinlikteki 11artnamesi veçhi- lı ._ I ._ I 
tipliktcki ,artnamesi veçhile açık le kapah zarfla . artırmaya konul- · l'lftl auU e uaf amıŞ· ı 
artırmaya konulmustur. Muham- mustur. Muhammen bedeli 13091 tıl' .. 
men bedeli 2540 li~adır. ihalesi lira' olup ihalesi 18-4-939 salı gü- .Kılniği Hilfil eczanesinden gösteri· . 
21-4-939 cuma günü saat 16 da- nü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka. lir.. . . ~ . 

BASKÜL, 

ARSLAN 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkJann mikroplanm kl
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorluklarım, eski w 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idı·ar temin eder. 
İdrarda kuımm, mesanede taşlann teşekkülüne m3ni olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : BELMOBLÖ, idranmzı temizliyerek mavileştirir. 

-· • • r • ~ • • • • • ·: • 41 ' • ' ' r ; • • • 

MARKA TERAZiLER 
TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T l Ş 

İS'l'ANBVLDA TAH'l'AKALE CADDESİ 67 No. DA 
DEPOSU .... 

M. K~pamacı 

i Z MİR 

KONULAN MARKA 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSİ PAVYONUNDA TEŞHİR ET
Ti(;i TERAZİ VE TARTILARI BÜ
YOK RAliBET GÖRMÜŞ VE GÜMÜŞ 

İZMİRDE : Kantarcılar çarşısı Kan- MADALYA 1LE MükMatlandırılmıştır .. GVMVŞ MADALYA 

tarcı tsMAiL HAKKI PUSMAZ VE -r ..... m. ŞAP ALlo"'T ·u HER YERDE ARAYJNJZ SAMSlJ~vA: B. K ..u. •• 
HÜSEYİN BIÇAKÇILAR EDİRNEDE : A. HALFON mahdumlan 

H. 3 

dır. lstirak edecekler 190 lira 50 nunun tarifah dahilinde hazır_ Ltkincı Beyler sokagı No. 65 ~ 
k~ruşluk te1ı_nı1· nat makbuzu ile en- l~?mı' tc:_klif mektupları ihale gü- ----~.;o =~--~ 
cumene ge ır er. nu azamı saat 16 ya kadar encü • ._l!llilD'l!l!Bla!llElllB!Emlnl!.__15!!11 ______ ..:~"'8-ımıııll!::!l-llımlli:.i ... 111111!1 ____ 

19 
_____ ımm ____ l!!m __ .. IRl ..... -l!lllm!ll--

5-11-14--18 1153 (691) mende riyasete verilir. Muvakkat 

(641) 

1 - Hal santral binasına ayrı
lan arsa içinde yapılacak ifraz 
duvarı baf mühendislikteki keşif 
ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmu9tur. Muhammen 
bedeli 2083 lira 5 kurut olup iha
lesi 14-4-939 Cuma günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 156 lira 
25 kuru,luk teminat makbuzu ile 
encümene geliler. 

2 - Gazi bulvarı kanalizasyo -
nunun cümhuriyet caddesi kana · 
lizasyonuna bağlanması için yap
bnlacak 32 metre boyda kanali -
zasyon bat mühendislikteki ke9if 
ve fartnamesi veçliile açık eksilt
meye konulmuftur. Muhammen 
bedeli 382 lira 5 kuru, olup ihale
si 14-4-939 cuma günü saat 16 da
dır. l9tirak edecekler 28 lira 65 
kuruşluk teminat mah';uziyle en
cümene gelirler. 

"'J-4-7-11- 1080 (655) 

teminatı 982 liradır. 
2 - 94 ncü adanın 117,20 met

re murabbaındaki 46 sayılı arsa
sının sahsı ba~katiplikteki ljartna
mesi veçhile açık artırmaya ko. 
nulmustur. Muhammen bedeli 
175 lir~ 80 kuruf olup ihalesi 18-
4-939 salı günü aaat 16 dadır. lf. 
tirak edecekler 13 lira 20 kuru'. 
luk teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

'"'"'-11-14 (1128) 

ı - h.auasiro 1185 belediye 
38 inci adanın 703.25 metre mu • 
rabbaındaki 4 sayılı arsasının sa
bfı batkatiplikteki farlnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmus
tur. Muhammen bedeli 3164 li~a 
62 kuruf olup ihalesi 18-4-939 sa
lı günü saat 16 dadır. lstirak ede
cekler 237 lira 50 kur~sluk temi
nat makbuzile encümen~ gelirler. 

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

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

Bu ber iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idareaile bütün miifterilerine kendisini 

sevdirmi§tir.... ı 
Otellerinde misafir kalanlar evferindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar .•• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmİ· 

yeeek derecede ucuzdur •.... 

2 - 61 inci adanın 446 metre 
murabbaındaki 21 sayılı arsası • 

1 - Belediyeye ait olup 3 ncü nın sahfı ba~katiplikteki ~artna- 1 
kahramanlarda Selanik sokağında mesi veçhile P.çık artırmaya ko • 1 s 

1 
kı.ı ç f 

1 6440 metre murabbındaki bahçe- nulmuştur. Muhammen bedeli atı J }• t J• k 
nin 25-4-939 dan itibaren bir ae - 1338 lira olup ihalesi 18-4-939 sa- ~ 
nelik icarı başkatiplikteki •artna- lı günü sa.at 16 dadır. lstirak ede- l 
mesi veçhi le açık artırmaya ko • I l 100 1

. 
35 

ku • 
1 

k Urla kazasına tabi Seferihisar şosesi üzerinde İzmire kırk be~ dakika 
ce !C er ıra rus u temi- fed 200 d.. ·· b w k" .. · nulmuştur. Muhammen bedeli 85 kb .

1 
· 

1
. l mesa e onum mamur ag, se ız yuz zeytin ağacı, sayısız de- ı 

nat ma uzı e encümene ge ır er. lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva agw açhın, ebniyesi ve her tu""rlu" , 
lira olup ihalesi 21-4-939 cuma 3 - 62 inci adanın 320 metre 

·· ·· t 16 d d ı t" k d ziraate elverişli tarla ve mer'ası bulunan yedi bin beş yüz dönu'"mu·· '" 
gunu .saa a ır. ' ıra e e - murabbaındaki 24 sayılı arsasının havi ve : : 
cekler 6 lira 40 kuruş teminat satışı başkatiplikteki şartnamesi B • f ı · u • 

makbuz ile encümene gelirler. veçhi le açık artırmaya konulmuf- ur il n su z ç ı t 1g1 
2 - Belediyeye ait olup Ana· tur. Muhammen bedeli 800 lira . ... . . · 

fartalar cndd'!si Balcılarda kain olup ı"halesı· lS-4-939 1 .. .. _ Namıyle yad olunan çıftlik sablıktır. Talıp olanların Urlada tayya-
1 sa ı gunu sa . . uh "b" B H T k İ . 217 numarataj ı dükkanm 20-4- at 16 dadır. Istirak edecekler 60 re cemıyeb ~. ası ı • asan umer veya zmırde Cemal Cendelli . 

939 dan itil:iaren bir senelik i:::arı liralık teminat makbuzile encü - ıhanında Abıdın za~~ ~· Suphiye f~zla malfunat a~~k istiyenlerin de J 
başkatiplikteki •artnamesi veçhi- mene gelirler. Aydında doktor Munır Ermana muracaat etmelerı ilan olunur. ' 
le açık artırmaya konulmuştur. 4 _ 25 inci adanın 1389,50 D. 10 G. A. 
Muhammen bedeli 111 lira olup metre murabbamdaki 45, 46, 47, 
ihalesi 18-4-939 salı günü saat 16- 48 49 50 26 2 J , , , , 7, 28 sayı ı arsala-
cadır. iştirak edecekler 8 lira 35 rının satışı ba11katiplikteki tart-
kuruş ~eminat makbuzile encüme- namesi veçhile kapalı zarfh ek -
ne gehrler · siltmeye konulmustur. Muham • 

4-7 -11-14- 1141 ~6~9) men bedeli 5558 Üra olup ihalesi 
Bayındırlık sahasında 57 ~cı ada- 18-4-939 salı günü saat 17 dedir. 

nın 519 metre ~'!ra~ban~daki 22 sa- 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
Y_Jlı ar~ı başkatıplikteki şartname- linde hazırlanmı' teklif mektup
sı vechıle açık artırmay~ konulm~§- ları ihale günü azami saat 16 ya 
tur. ~uha?'men bedelı 31 ~4 .. lıra l·adar f"ncümende riyasete verilir. 
olup ıhalesı 21. 4. 39 cqma gunu sa- Muvakkat teminatı 416 lira 85 
at 16 dadır. İ§tİrak edecekler 233 kurustur. 
lira .~5 kuruşl!'1k teminat makbuzile ' 1-7-11-14 1112 (675) 
encumene gelırler. 1 - Refik Saydam caddesi ile 

6, 11, 14, 18 1164 (702) Uray caddesi arasındaki 3633-75 
Bayındırlık sahasında 57 inci ada- metre murabbaındaki yolun bele. 

net 527 ,50 metre murabhamdaki diyece verilecek kesme taslarla 
19 snvılı arsa.~ı ba§katiplikteki ~art- yeniden dö,ettirilmesi isi ha~ mü
namesi v~'-:''e açık artırmaya ko- hendislikteki ke.if ve iartn~mesi 
nulmu~tu ... M!:..lıamır.en bedeli 3165 veçhile acık eksiltmeye konul -
lira oJup jha'fd 21. 4. 39 cuma gü- muştur. Keşif bedeli 3500 lira 
nü mat 16 r.:.

1 dır. fı::tirak edecekler olup ihalesi 25-4-939 salı gunu 
238 lira terr> ·n-t makbu~ile encüme- saat 16 dadır. iştirak edecekler 
re f'.Ye1irler. 262 lira 50 kuruduk muvakkat te-

6, 11. 14, 18 1166 (701) minat makbuzu 'ile encümene ge-
1 - fnö:-ü cadrlesi umumi ceza lirl~r. 

evi öniinden it· aren l 300 metre 2 - Celal Bayar caddesinin Ali 
lrnd~r o1an cadcfonin ctö"eme~i sökü- Çetinkaya caddesi meydanından 
leve•; 6 metre ı:rnnH;i!incJ,.ki klsmmın itibaren alsancak meydanına ka
o=-ket tr.şkri'e ve diğer ktsmmın da dar uz:man Insmının 2 taraf yaya 
i-s?ettirilecelc: kesme taslarla döı!etti- yoJlarile orta treplenine 1500met
ri!rnes\ i"i b:ıR miihendislikten 1 lira re boyda kesme kordon çekilmesi 
1 O kum" mukabilinde tedarik edi e- iti ha, mühendislikteki ketif ve 
cc1< lce~lf ve P.artnamesi vechile ka- fartnamesi veçhile açık eksiltme
nalı zarflı eksiltmeye konulmuc;tur. ye konulmuttur. K~if bedeli 3000 
Muhammen bedeli 42612 lira 50 lira olup ihalesi 25-4-939 salı gÜ
kuruş olu!> ihalesi 21. 4. 39 cuma nü saat 16 dadır. iştirak edecek· 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- ler 225 liralık teminat mak 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
(Isparta Nafıa müdürlüğünden) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta vilayet merkezi hükümet konağında yaptınlacak 16036 lira 

20 kuruş k~if bedelli kalorifer tesisab olup 938 mali yı)ı içinde 5000 
lirası ve 939 mali yılında da 11036 lira 20 kuruşu tediye edilecektir. 
5000 liralık işin 25. 5. 939 tarihine kadar ikmali fal'ttır. 

2 - Bu İşe ait evrak ve tartnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Yapı itleri umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı için umumi ve fenni tarlname. 
D - Hususi •artname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kiyasi fiyatlar. 
H - Projeler. 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye ko· 

nulan bu İş 20. 4. 939 perşembe gÜnÜ saat 15 de Nafıa müdürlüğünde 
teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek İçin isetklilerin 1202 lira 75 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesikalan ib
raz etmeleri lizımdır. 

A - ihaleden en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alınacak eh
liyet vesikası. 

B - 939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
6 - Tek lif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar yukanda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar gelmif 
olması ve dıt zarfların mühür mumu ile İyice kapatılmlf bulunması 

fi -- ~· -
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Gerek VERJCJ ve ALICI telsiz istasyon ve makine1eri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kazanan : 

Fabrikasının mamulitlan Türk.iyede nam ve ıöb:et kazanııııttır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 

NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. Jstiyenler zirdeki adrese mlira; 
caat edebilirler. 

F ABRiKA VEKtLI ve DEPOZtTER1 : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 

. Telgraf Adresi : CALDAU ... 
b'H'SG+A .. f-~: " . . ·, .. :; ..... . .... _, ' :,, . 

T. iŞ 6ANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkinciteırin 
tarih 1 erinde çeki 1 e c e .k tir. 

,ırza İkramiyeleri: czz./LZZZZY.Ji9r~~-.. 
ı Adet 2000 lirabk ••• 2.000 Lira 
S n ıooo liralık ••• ;.ooo Ll'Jta 
s n soo lirabk ••• 4-000 Lira 

16 n 2So liralık -·· aı.ooo ura 
60 n 100 lirabk ••• 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-7So Lira 

2SO n 2; liralık ••• 6.2SO Lira 

~~~-· ~;; 1 
' JJ!Y4JZ2?A, 
T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemİf olursunuz. 

. ı t ·. 

Al:"ınıetl Farika 

TOPANE Terazileri 
en Birinci TERAZi 
rı n m , ... 

• 
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Messageries 
Maritimes 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARD LİHE 

YElfJASJR 

Dcutsche Le· Fratelli Sperco Umdal 
Şürekası Vapur Acentası "=~~~~n. 

G. M. B. H. HAMBURG BiRiNCi KORDON REES ADRIATICA S. A. Dl . 
vante Linie 

ANTARES vapuru 13 nisanda bekle- BJNASI TEL. 2UJ HAVJGATJONE HE~LEN1C Lİ:sES Lm. 
Li 1 niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ZARA motörü 10/ 4 tarihinde gelerek ATHİNAI vapuru 31 martta beklenil-

THEOPHİLE GAUTİER vapunı 8 ni- verpoo ve dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- WNDRA HATl'I: 1t/4 te Pire Korfu Saranda Trieste ve mekte olup, Hamburg, Rotterdam ve 

KUMPANYA.il 

san tarihinde gelerek ayni gUn İstanbUI, Glasgov hattı caktır. HER~~ V:-.puru 15 nisanda gelip Venediğe hareket eder. :;versa limanlarından mal çıkaracak-
••••••••••• KRETA vapuru nisanın on beşine Londra ıçın yük alacaktır. LERO motöril 13/ 4 te gelerek ayni ·· 

Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket ede- BAKTRİA vapuru nisan iptidasında doğru bekleniyor. Burgu Varna ve Kös- BELGRAVİAN vapuru 15 .nisanda gUn Patmos Leros Bari Triesteye hare- ~ vapuru nisan iptidasında 
cıektir. gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- tence için yUk alacaktır. Londra, Hull ve Anversten gelip yi1k ket ed beklenilmekte olup, Rotterdam., Ham-

Her türlü izahat ve maliimat için Bi- caktır.. TAHLİYE: çıkaracaktır. ~A vapuru 1714 te gelerek ayni =:r ve Anvena liman1an için yük ala-

rind kordonda 156 numarada LAU- Gerek vapurların mu·.rasalat tarihleri, ANDROS vapuru 7 nisanda bekleni- • "'ERP00--1. HA,...... gün Midilll SelAnik Burgas Varna Kös- BELaİON vapuru 
16 

nisanda bekle-
RENT REBOUL ve ŞERIKt npur acen- isimleri ve navlunlan hakkıııda acenta yor. Anvers Bremen ve Hamburs li- ... Y • • • tenceye hareket eder. nilmekte 

1 
R tt d Haınb 

tasma mti.raeaat edilmesi riea olaaar. bir teahhüt altına giremez.. Daha fazla nıanlarından mal çıkaracaktır. LE.SBİAN vapuru 2~ ~da Liver- QUİRİNALE vapuru 19/• te gelir, Anversa ~ 1; :C •Mc.=. w 
tafsillt almak için T. Boftn Rees ve Şr. ABMEMENT B. SCHULDT pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ayni gilD Pire Korfu Saranda Trieste ve 

nın 2353 telefon numarum.a müracaat ROSTOCK vapuru 4 nisanda bekle- tır.. Venediğe hareket eder. 
edilmesi rica olunur. * ao~ • W 9!:' N.'E'll!'IDW A U 

TELEFON : % 3 '1 5 --niyor. Anver!l, Rotterdam, Bremen ve - - • ~ ~~ 
------------------------ Hamburg limanları için yük alacaktır. Deutsclte ı.evante-Unle DAİSE KUMPANYA.il UNİ'l'ED STAT&I AND 

LEYAN!' ı.IJIB Ll'D. 

Yemeklerin lu• 
rmtıları, salya· 
nan llraz ettitl 
mikroplar, d•şa· 
rıdan alınan mu• 
zır mevat karp· 
sında dişler ve 
eli' etleri eeer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meee ınahkUm· 
dur. Çürük elif
ler mide ve bar
sak lbtllAtlarm· 
dan zatörıeeye 
kadar her ani 
hastallla ~ol aça 
bllll'. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra ftrçalaınak şartile 

tı." ~·" '. ~ ·: • . . .. . . \ 

-

MARİTZA vapuru 5 nisana do~ KRE.TA vapuru 15 nisanda Hamburg OBERON vapuru 12/4 te gelerek 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence ve Anversten gelip yük çıkaracak. Burgu Vama ve Köstenceye hareket PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 

nisan arasında beklenilmekte olup Neviçin yük alacaktır. eder. --AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TAHLiYE : Ncvyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. --

DEN NORSKE MİDDEL· 
HAVSl.IN.JE, OSLO 
BALKİS motörü Mayısın ortasına 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

-·- york için yUk alacaktır. 
Lilws SUD AMERbtANA 

... I TYRİFJORD vapuru 10/ll nisan ara-
SVENSKA. 0.uENrE L • arasında beklenilmekte ()lup Nevyork 
NİEN KUHPA.NY ASI için yük alacaktır. 
PATRİA vapuru 14/4 tarihinde gele-

rek Hamburg, İskandinavya limanlan 
ıçin yOk alarak hareket eder. --SERVİCE MARll'IME 

·--
BALKANLAR AR.ASI 

HATTI 
doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç Roamain Kumpanyası ZETSKA PLovm· B A A 

umum limanları için yük alacakhr. ALBA JULİA vapuru 13/4 tarihla- ~ -. 
-- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova D. KOTOR 

ARMEAIENT DEPPE lıman1anna yük ve yolcu alarak hare- (( L O V ıf: E il JJ 
GİRONDE vapuru nisanın ortasına ket edecektir. Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de 

doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) li- İTALİA S. A. Dl NAVİGAZiONE Köstence ve Vama için hareket ede-
manı için yUk alacaktır. VULCANİA vapuru 20/4 te Trleste- cektir. 

D. T. R. T. den Napoli, Nevyork için hareket eder. •LOVCEN• 
SZEGED motöril 5 nisanda beldeni- İzmirden 11/4 tarihinde kalkan ZARA Lüks vapuru 22 nisanda beldenllmek-
r Tuna Umanlan için yük alacakt . . . • vapuru ile aktarma tahmil edilir. te olup 23 nisanda saat 12 de İzmfrden 

yo •· ır. Seli.ık serruımın &31 ve 938 senelerinin NEPTUNİA. vapuru 27/4 tarihinde hareket edecektir. Pire, Patra, Korfu, -- Wriac:ilik madalyalumı kıgenmqtJr Tr;esteden Riosanto, Montevidea, B. Adriyatik liman1an Venedik w Trielte 
SERViCE MARl2'İME 

ROUMAlll 
------------ Ayros için hareket edecektir. Aktarma için yolcu w yük alacaktır. 
suliyet kabul etmez. 19/4 te İzmirden hareket edecek olan Gerek vapurların munalit tarthleri, 

DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- Daha fazla tafsilat için ATATÖRK Grimani motöril ile temin edil~. gerek vapur isimleri ve m.tmılan bü. 
nJyor. Köstcnce, Kalas ve Kalas aktar- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der İlandaki hareket tarihleriyle navhm- km.da acenta bir teUıhUt altma giremez. 
ması Twıa limanlan için yük alacaktır. Zee ve Şsı. Vapur acentahğına müraca- lardakl değişikliklerden dolayı acenta Daha fazla ta&ilAt L'malc için Birind 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. Kordonda 152 numarada cOKDAL• 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- TELEFON: 2007/2008 sill\t için ikinci Kordonda FRATELLl umum! deniz A.oentabla Ltd. mOracat 

SPERCO vapur acentasına müracaat edilmesi rica olunur. 

Siz de bu kremden şaşmayını7. edilmesi rica olımur. Telelon : 407Z MUdilri)'et 
TELEFON : ZOM - 2005 Telefon : 3171 Acenta 

................................................................................ 

-' 1 !ıA.!:! A_!I .,!! KREM LE R J 
1 büz bir fen ft bilgi mahsulüdür. 

ITaze Temjz Ucuz lliç! 
i Her Türlü: Tuvalet Çeşitleri i 
•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• • • • • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• • • 

1 
t.ür incir ve tl'zllm Tarım Satış kooperatineri Birliti 

Ege bölgesinin n~ ~8' l!lı!n~~ı!~~~ Dömisck ve kırını-
• Tarİ§ şaraplanm daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraptan eksik 
ohn••••uhr .. 

2' A a ı Ş SİRKESİ 
Sqm ballamı:y eamb'ede anediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkesid.ir. 

2' A R ı Ş VZVM BALI 
Teksif eılil•lş tne fidm SQUdur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini tapm•Jrt..Jar. Ta.rq ilziim balı en sıhhi ve mupcldi kanet prubuclur. 

r A a ı ş İNCİR VE VZVMLERJ 
FeDllİll ea scın terakki7atma 1IJl1lll bir şekilde işlenmiş ve hıwrlannuştır. 

Zarif amhalijlar içinde satılmaktadır .. 
Tarİ§ markalı ınahsalit ve mamulib her yerden arayınız. 

lzmır amami satq mağazası : 

Bütün cihanda elli smed.ir daima ib-
tün ve ef5İS kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzwa bir tecrübe mahsulü olarak vü

nula ıetirilmİ§ yegine IDhhl krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyorlı: ıtizellik enstitülerinden yilz
lerce krem arasında birincilik milkifa
tmı kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

l •• 26 ( 2SJ halis acı badem ile yapılmaş gündm ve .. _______________________ 
5
1 gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanmmış hususı \azo ve lüp şeklinde satılır. 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit bq ve diş ainJanm stiratle 
izaleye kifidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale JStıraplan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
mllessir ilaç 

N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiıiiz. 

tNGtı.tz KANZUK ECZANESİ. BEYOOLU • İSTANBUL 

........................................... 

1 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

• • • • 

· Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • 

Sıhhat Eczanesi i 
• • • 

BAŞrURAK IMQiik s.lepçiolhı ima bıj ılı : 
• 

~-···························· .. ································ .. ········· 

Kumbar~. biri ı 

TURJCiYE 
CUMHU RİYETJ 
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lngiliz filosu iSlim üzerinde 
lngiliz deniz, hava, 

müdafaa meclisi 
kara erkô:nıharbiye 
birbirini takip eden 

reisleri ile imparatorluk 
toplantılar yapıyorlar 

Fransız müdafaa komitesi Balkanların emniyeti için 
B. Daladye ve 

riyasetinde 
General Gamlenin 
toplantılar yaptı 

Perşembe günü toplanacak Avam 
Kamarasında mühim beyanat olacak 

Londra, 10 (Ö.R) - Valetadan bildi
rildiğine göre Maltada demirlemiş olan 
İngiliz harp gemileri mürettebatının bü
tün mezuniyetleri iptal edilmiştir.. Di
ğer taraf1an Malta ve Sicilya adaları 
arasında hava milnakalesi de bugünden 
itibaren tatil olunmuştur. 
HUMMALİ BİR SİYASİ FAALİYET 
Paris, 10 (A.A) - Dtinkü paskalya 

gününde hem Pariste, hem de Londrada 
hwnrnali bir siyasi faaliyet olmuştur. Bu 
enternasyonal v87.lyetin ve bilhassa Ak
deniz vazlyetinln doğrudan doğruya bir 
n eticesidir. İtalyan hükümeti Arnavut
luğun istiklfilinc dokunmak fikrinde ol
madığını ve Akdeniz hakkındaki İngiliz 
İtalyan anlaşinasına riayet edeceğini İn
giliz hüklimetine bildirmiştir. 
YUNANİSTANDAKİ HEYECAN 
İtalyanın Arnavutlukta yapmağa ha

ı.ırlandığı hareketlerden vaktiyle haber-

lngiliz gazetelerine göre sulh 
lngiliz ., Fransız - Sav.yet 

• f 

ıcın 
• 

yegane ümit 
itti( akıdır askeri 

dar edilmiş olan Yugoslavya, bu hare- lııgiliz donanmasındar~ Nelson z,rhl:sı 
ketler karşısında büyük bir ihtiraz gös- zakerelerlne devam etmiştir. general Bufrer iştirak etmişlerdir. 
termekte ise de Arnavutluğun işgali BONNENİN SEFİRLERLE Hariciye nazırı Bonne beraberinde ha-
Yunanic;tanda heyecan uyandırmıştır. GÖRÜŞMELERİ riciye nezareti umumi katibi B. Alexis Ingiliz askerleri bir te/ti§tc 

Vaziyetin inkişafını takip edebilmek Paris, 9 (A.A) - Birbiri ardından Leger olduğu halde açılışından bir kaç Londra 10 (Ö.R) - İyi haber alan maha- a olan müzakerelerin terakkisi nisbe- İnskip, ticaret nazırı sir Oliver StanleyJ 
için Fransız hariciye nazın Bonne kat- Yunanistan ve Polonya elçilerini kabul dakika sonra bu müzakerata iltihak et- filden öğrenildiğine göre yarın da devanı tinde, bu taahhütlerin kat'i şekli karar- harbiye nazırı Lord Şatfild, hariciye 
lyyen Paristen ayrılın~ ve Büyük eden Fransız hariciye nazırı Bonne mü- miştir. edecek olan bugünkü kabine müzakerah lnştırılmış bulunacaktır. Bu maksatla müsteşarı B. Butler hazır bulunmuşlu
Britanya hUkümetiyle daimi temas ha- teakiben İngiliz büyük elçisiyle ve Ar- Başvekil ve milli müdafaa nazırı Da- neticesinde hükümet mühim bir karar it- nazırlar arasındaki müzakerelerin yarın dır. Bu sabah, nazırlar müzakere halin-
linde kalmıştır. navutluğun Paris maslahatgüzarı Prens !adiye toplantıdan sonra hariciye nazırı tihaz etmiştir. Bu karar mucibince, per- devam etmesi muhtemeldir. de iken, Romanya sefiri B. Tilea ve Yu-

p ARİS İNGfLlz ELÇİSİNİN Mehmet Abit ile görüşmüştür. Bonne de hazır olduğu halde İngiltere şembe günü parlamentonun fevkalade 1 Parlamentonun perşembe günkü fev- nan sefiri B. Simopulos hariciye daimi 
BONNE ILE GÖRÜŞMELER! İNGİLİZ BAŞVEKİLİ 1 büyük eJçisi ile yirmi dakika görUşmüş- içtimaı esnasında, Yunan arazisinin ta-IJrnlade celsesi bir güne münhasır olacak. müsteşarı sir Aleksandr Kadogan ile 
Paris, 9 (A.A) _ İngiltere büyük el- Londra, 9 (A.A) - Çemberlaynın ta- tür. mamiyetine tecavüz edilmesine İngilte- ve başvekille hariciye nazırının beyana- ayrı ayrı görüşmüşlerdir. 

çisi bu akşam Daladiye ve Bonne ile til i!.tirahatlerini yanda bırakarak. alela- Milli müdafaa komitesinin toplantısı renin asl~ müsaade etmiyeceği bildirile- tını takip edecek olan münakaşadan Atina, 10 (Ö.R) - İngiliz sefiri bn
yaptığı mUlAkat esnasında Lord Halifak- cele Londraya dönmüş olmasını mevzu- hakkında hiç bir tebliğ neşredilm<?diği cektir. sonra Avam ve Lordlar kamaraları tek- gün başvekil B. Metaksası ziyaret ede-
aın bugün Londrada İtalyan maslahatgü- ubahis eden Press Association İngiliz gibi nazırlar da gayet sıkı bir ketumiyet Londra, 10 (Ö.R) _ Önümüzdeki per- rar tatil edilecektir. rek Arnavutluk işi hakkında uzun uza-
zarı ile yaptığı konuşmalar hakkında başvekilinin beyanatına atfen şimdi ya- muhafaza etmişlerdir. şembe günü, parlamentonun fevkalade Londra, 10 (Ö.R) - Kabine bu sa- dıya görüşmüş ve Londra hükümetiniD 
izahat vermiştir. nda bırakmak mecburiyetinde kaldığı içtimaından evvel, kabine umumt bir bahki içtimaında Arnavutluktaki İtal- bu mesele hakkındaki görüşlerini bU-

İtalyan maslAfıatgilzan, İtalyanın Ar- tatiline tekrar başlıyaınıyacağını yaz- Roma, 10 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri toplantı yapacaktır. yan hareketinin bütün hukuki safhala- dirmiştir. 
:navutluğun istiklaline dokunmak file- maktadır. Arnavutluk işgaline sahifeler tahsis et- İyi haber alan mahafilde zannedildi- riyle birlikte şarki Ak.denizde siyasi ve BALKANLARI TEHDİT 
rinde olmadığına, Akdeniz statükosuna FRANSIZ MİLLİ MÜDAFAA mektedirler. Bu neşriyata göre g\lya ğine göre bu toplantıda, perşembe günü sevkülceyş vaziyetinin heyeti umumiye- Londra, 10 (A.A) - Bütün gazeteler 
flayet edeceğine ve şimdiki hadiselerin KOMİTESİ Arnavutlar müstevlileri büyük bir sem- öğleden sonra Avam kamarasında baş- sini tetkik eylemiştir. Filhakika geçen İtalya tarafından Arnavutluğa yapılan 
İtalyan hükUmeti lle Kral Zogo arasın- P~is, 9 _(A_·1:-> - Havas ajansı acele pati ile karşılamakta imişler ... Arnavut- vekil B. Çemberlayn tarafından ve hafta sonundaki hıidiseler münferit bir taarruzu Balkanlara karşı bir tehdit 
daki münasebetler çerçivesini geçmiyen kaydiyle bildirıyor : luğun her tarafında sükunet varmış... Lordlar kamarasında da hariciye nazırı mahiyette olmayıp yeni bir takım taar- mahiyetinde telakki etmekte ve tecavilz 
bir ihtilMtan ibaret bulunduğuna dair Milli müdafaa komitesi bu akşam sa- Gazeteler, Arnavutluğun beynelmilel Lord Halifaks tarafından yapılacak. be- ruz imkanlarını meydana çıkarmaktadır. aleyhtarı cephenin süratle genişlemesi 
teminat vermiştir. at 17. de ve Dal.adiyenin riyaseti altın.da vaziyetine gelince, İtalyanın bu memle- yanat kat'i olarak tasvip edilecektir. Bu sebeple kabine Yunanistan ve Yu- arzusunu izhar eylemektedirler. 

KORFONUN EHEMMİYETİ harbıye nezaretınde toplanmıştır. Bu ıç- ketteki zaten mevcut olan nüfuzu hase- Ayni mahafiJin fikrince bu beyanat, goslavyan.ın vaziyetini tetkike Jüzwn Tayrnis gazetesi diyor ki : 

Lord Halüaks, İngiltere hükümetinin timad~ ~üzakerata bahriye nazırı B. biyle bunun artık mevzuubahis olamı- İngilterenin Balkan statükosunun mu- görmüştür. Harici siyasetinde mühim bir değişi.11-
Akdeniz statükosunun ve bilhassa Yu- Campınchi, hava nazın Guy La Chambr, yacağını, İtalyanın sükuneti iade mak- hafazasını temin için deruhte etmek ni- Yunanistan hakkında, lüzumu halin- lik yapmak mecburiyetinde kalan 1ngi]
nanis1an ve Korfo adası bakımından Genel kurmay başkanı general Gamelin sadiye harekete geçtiğini ve bu vazife- yetinde olduğu taahhütlerin heyeti umu- de bu memlekete muavenet için alına- tere için bu yeni istikamette süratle ve 
muhafaza edildiğini görmek hususunda- V~al Darlan, general Villemin ve sinde muvaffak olduğunu kaydediyor- miyesine şamil olacak ve bu bir iki gün bilecek tedbirler müzakere edilmiştir. azimle yürümekten başka yapılacak bir 
ki azmini kat'i bir lisanla tasrih eyle- mustemleke ordusu umum müfettişi lar. zarfında, alalcadar devletlerle yapılmak- Bilhassa, sevkülceyş vaziyeti birinci de- şey yoktur. Nazırlar bugün bu siyasetill 
miştir. recede ehemmiyetli olan Korfo adasının inkişafını tetkik edeceklerdir. 

İngiltere büyük elçisinin Daladiye ve A ti k akıbetine, Atinada izhar edilen endişe.- Deyli Telgraf şöyle yazıyor: 
Bonne ile yaptığı mülakat, Fransız ve rnavu u ta son vazı· yet ler sebebiyle, büyük bir alaka gösteril- Tecavüze karşı kurulan cephenin kuv-
İngiliz hükilmetlerinin bu meseledeki miştir. vetlendirilmesi ve yeni yağmacılık te-
görüş birliklerini bir kerre daha tama- Nazırlar, taarruz hareketleri karşısın- mayüllerine karşı kuvvetli bir mania 
miy]e tebarüz ettirnı.iştir. da bazı memleketlerin vaziyetini tetkik- hazırlanması için hiç bir gayret esirgen-
ERKANniARBİYE REİSLERİYLE ten geçirmişlerdir. Lehistan hariciye na- memelidir. 

GÖRÜŞMELER Muntazam A t d t zın B. Bek Varşovaya döner dönmez, Nevs Chronicle gazetesi, totaliter ol-
Londra, 9 (A.A) _ Press Association rna vu or usu çe e Romanya ve Macaristanla karşılıklı yar- mıyan memleketlerin süratle harekete 

bildiriyor : dım paktları akdi için derhal müzake- geçmesi, Arnavutluğun zaptından sonra 

Hariciye nazın Lord Hallfaks yanın- ha rb e • d '°' 1 k e 1 e t • reye girişmiştir. Romanya ve Türkiye elzem olduğunu yazmaktadır. 
da daimi sekreter Cadogan olduğu hal- ) ıçın ag ara çe l mış ır ise, ayni maksatla, esasen istişare halin- Sulh için yegane ümit bir İngilla 
de saat 14.45 te hariciye nezaretine bay dedirler. Fransız - Sovyet askeri itilliıdır. 
Çemberlaynın yanından dönmüştür. Arnavutlu~ işgali Londrada, İngiliz Roma, 10 (Ö.R) - İtalyan gazeteleıt, 

Halifaks Çemberlaynın yanına gitme- Paris 10 (ö.R) - Arnavutluğun Ital- ti. Hakikatte bu beyannameler Cuma müddeiyatına mukavemet göstermeğe İtalyan anlaşmasının ihlalinin bir suç totaliter devletlerin devamlı karar w 
Yanlar tarafından tc:gali, eyı· kötü devam sabahı ltalyanların ibra harek~=-den baft1ft Arn tl y h::--1 · i d lili dd dilin tl kar da den evvel Yunan elçisinden başka Fran- -s ' ç ~ ~ymca, avu ugun \Unyeün e · · a e · ektedir. Çünkü bu anlaş- hareke eri şısuı demokratik dev-
etmektedir. A1"ans Ste!ani tarafından ve- bir kaç saat evvel b" Ital t e · mu"'daf · · traf da b' b" lik ızlı aız elçisiyle de yarım saat görüşmüştür. • ır yan ayyar 51 aa ıçın onun e ın ır ır · manın başlıca hükmü Akdeniz statüko- Jetlerin karars ğmdan uzun uzadıya 
rilen haberlere inanmak caizse ltalyan- tarafından atılmışhr Sadec ko "te> h11 -ıl old bahsedi lar Lord Halifaks saat 15 te imparatorluk · e « mı il,1J u. sunun muhafazası idi ve diğer bir mad- ·yor . Bununla beraber Faşist 

kurmay reisi general Gort ve deniz larm askert ileri hareketleri normal şe- imzasını taşıyan beyannameler Arnavut- Italyan radyoları diğer taraftan sete. desi de askert istihbaratın teatisini na- gazeteleri ArnavutlUktaki harp barekn. 
kurmay reisi ile görüşmüştür. kilde devam ediyor. Fakat yabancı kay- lukta g(lya bir ihtilAl komitesinin mev- lerin Arnavutluktaki Italyanlara fena tık bulunuyordu. !erinin ortaya koyduğu meselenin siyul 
İMPARATORLUK MÜDAFAA naklardan alınan haberlere göre Arna- cut olduğu zannını uyandırmağa matuf- muamelelerinden bahsetmişlerdir. Haki- Son haftalarda İngiliz hükilmeti Ro- ve askeri taraflarına temastan sakım-
MECLİSİ vutların dağlardaki mukavemetleri sağ- tu. katte, Arnavutluktaki Italyanlann he - maya Trablustaki İtalyan kuvvetlerinin yorlar. 
Londra, 9 (A.A) - İmparatorluk mü- lam bir şekilde teşkilatlaruruştır. Her Arnavutluktan hareket etmiş siyasi men hepsi işgalden bir kaç gün evvel azaıtıİması ve İspanvada harp biter bit- GENİŞ BİR ASKERİ TEÇHİZAT 

halde memleketin ic:gall için en az dört ah · l · uh b bil k h k t .._,,.,} di ., dafaa komitesi imparatorluk genel kur- -s ş sıyet erın m a ire · dirdi lerine are e e~ er r. mez bu memleketteki İtalyan kuvvetle- Bu hareketler sırf Arnavutluğa mün-
may reisi general Gort ile deniz erkaru kola ihtiyaç hSs_ıl olmuştur. göre, ltalyan müdahalesini talep eden Göricede bulunmakta olan muhabir rinin geri alınması hakkındaki taahhüt- hasır bir mahiyette mi kalacaktır?. He-
harbiye reisinin iştirakiyle toplanmıştır. Tirandan bildirildiğine nazaran Ital- ihtilal komitesi asla mevcut ol.mamışt.ır. bir Italyan tayyaresinin üç sefer de Ital- ]erini de hatırlatmıştır. nüz bu suale cevap vermek mümkün de-

Lord H l fak "·anlar bu sabah Koya mıntakasıru ı·şga- Gerçe Italyanlar kral Zogoya h t b l k b dan al 'ttiğinl" a i s ile Cadogan saat 16.30 da J • asım Y'."1 e ~.a ~!nı_ asa a ıp gı . •Pres Asosyeşin» diplomatik ınuhabi- ğildir. Fakat, rivayet edildiğine göre, 
toplantıdan ayrılmışlarsa da komite mü- le muvaffak olmuşlardır. Bir tayyare olan bayraktarlara ve siyasi muhacirle- b~~t gKormuştur. Konsolos en son gıt- ri, netice olarak, bütün bu tecavüzlerin İtalyanlar tarafından Adiryatik denizi

ile, Tiranın şimali garbisinde Korşa ka- re müracaat ederek Arnavutlukta dahi- nuştır. onsoloshane kapandıktan son- İngiliz _ İtalyan muahedesinin feshini nin şark sahillerinde sarfedilen askeri 
.......................................... sabasına bir müfreze gönderilmiştir. li karışıklıklar çıkarmağa ve böylece ra tek muhafız olarak kapısında siyah muhik kılacak mah' tte ld y k gayret hayli geniştir. 

J B R A H J M Havas ajansının Arnavutluktaki hu- müdahale vesilesi bulmağa teşebbüs et- gömlekli bir Italyan milisi kalmıştır. detmektedir ıye 0 
ugunu ay- İT ALY ANIN MAKSADI 

susi muhabiri Görice ile Elbasan arasın- mişlerdi. Fakat müracaat ettikleri im- Biraz ötede ltalyanlann işgali teşebbüs- Kabinen~ saat 16 da toplanan harici İtalya, ilk hamlede, hiç şüphesiz lıer 

V E da cenubi Arnavutlukta üç gün dolaş- sclcr, eski kavgalarını unutarak, kral Jeri karşısında Draç, Avlonya ve Şin- k ihtim l' k ıl k maksadını ta.ki tıktan sonra Yugoslavyaya gelmı·c:t"ır. 8 z t '-"'- d h b d omite içtimaında başvekil sir Nev.il a ı arş ama P et-
:ı ogoyu eılllKe en a er ar etmişler ve kindeki kahramanca müdafaa sahneleri- lcii D' w taraftan ··zı cak 

N EMR 
Nisan Cumartesi sabahı Yunanı'stanla ı ı Çemberlayn, maliye nazırı sir Con Say- m~~r. ıger . go ere çarpa 

UD onun emri a tına girmi§ erdir. ni nakleden Tiran radyosunun neşriya- d d bedihidir ki Ital ksadı 
Arnavutluk arasında telgraf ve telefon men, milli müdafaa nazın Sir Tomas erece e yanın ma 

Aynı şahsiyetin beyanatına nazaran, tını dinlemekte olan Arnavutların bu Balkanlardaki mevkiini tahkim ederek 
muhaberatı kesilmişti. Yalnız Görice Italyanlar Arnavut milletinin, esasen tek milis neferine hiç bir fenalık yap - mühendisi hareket etmeği redderek Ital- günün birinde Ak.denizde ve Afrikada 

Din ve efsane tarihinin en merakh 
bir Bafhası 

Bu güzel ve tarihi 

şehri ile konuşulabiliyordu. nevmidane olarak, mukavemetini mağ - madıklarını muhabir bizzat görmüştür. yan motörlU kuvvetlerinin gelmesini sil- daha serbest §ek.ilde hareket için Bal
Yugoslavyada Debre şehrine varan lCıp ettikleri zaman, şüphesiz emirleri Muhabir, cenubi Arnavutluk yolların - ldlnetle beklemiştir. Kendisine en kü - kanlarda sırtını tahtı temine almakbr .. 

muhabir, Arnavutluğun işgali hakkında altına girecek bau hainler bulabilecek - da, muntazam orduya iltihak etmek üze- çük bir hakaret bile yapılmamıştır. Esa- HülAsa, Arnavutluk hareketi, İtalyanın 
Italyan radyolarınca verilen haberlerin !erdir. Fakat Arnavut milleti kendi yur- re şimale doğru giden bir çok silAhlı Ar- sen Arnavutlukta misafirperverlik. mu- Akdeniz ve Afrika siyaseünln bir te-

~~---~-~~----__;~~ııosılav t ekalli eti ta - dunda hAkim iken böyle bir tek hain navutlara tesadilf etmiştir. Bunlar hazan k.addes bir anane olup ecnebilere asli merküzünden ibarettir. Bu siyaset, bal-
u izahat Ital- a ve Yugoslavya arasında anlaşmayı 


