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Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdilril: 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEV A.M MUDDETI Türkiye için Hariç içli> 

S nelilc ...••••••••• 1400 noo 
Alta o,IM ••••••••••••••• 750 1650 CÜ ıı:-!! nüalıalar (25) kuruttur. 

T E L E F O N : 2697 

iL münderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

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

BU AKŞAM 
Riyaseti Cümhur 

Filarmonik orkestra
sının son kooseri 

-------' Yeni A.ır Matbaasında Buılnııfbr. 

lngilterenin Türkiyeye teminatı ... 
····································································································································································································································-······································ • • 

Londra hükümeti, tahrik edilmemiş bir taarruz halinde lngilterenin ~ 
• • 

Türkiye ve Y unanistana yardımda bulunacağını dün bildirmiştir i 
• ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Bu teminat Romanyaya da 
aynen teşmil edilecektir 

.Romanya lngiltere ile bir karşılıklı yardım anla,maaı akdi için 
harp vukuunda Boğazların lngiliz - Franaız filolarına açık 

oflfl~sınt Türkiye • Romanya ve Sovyetler Birlifi ara~ında 
tJir karşılıklı yardım paktının imzasını iatemektedir 

lngiltere 
teşriki 

Bulgaristanın Balkan Antantı ile 
temine çalışmaktadır .. 

. . . 
mesaısını 

lngiliz filosunun 
rnJ.ıız başvekili Çemberlayıı hariciye 

nazın Lord Halifaksla 
Ba;vekilimiz ve ortada hariciye vekili -

miz Rumen hariciye nazın ile 

hazırlığı 
Londra 11 ( ö.R) - Bugün Vaytholde kesif bir diploma- terenin kendilerine müzaharette bulunacağını bildimlittir. 

------------------------------------------
1 
tik faaliyet devam etmiftir: Bu vaad, Türkiye ve Yunanistan eefirleri tarafından, 

T • 1 öğleden sonra F oraynofiade toplanan harici iılere memur memleketlerinin tamamiyet ve istiklaline karp her taarruza ayyare pıyangosu nazırlar komitesi dün kabine konseyinde bqlıyan ve öğle- aiJah)a mukavemet edecekleri hakkında verilmif olan temi-Yunanis-
den sonra huausi nazırlar komitesinde devam eden Avrupa nata bir mukabele olmalı: üzere, fifahi olarak verilmiıtir. 

tanın 

Emniyeti .• 
24675 
büyük 

numara 200 bin liralık 

ikramiyeyi kazanmıştır 

umumi vaziyetine ait tetkiklere bugün de devam etmiftir. Henüz Romanya iJe hiç bir karplıldı müdafaa anlaıması 
Cereyan etmekte olan diplomatik müzakereler münasebe- mevcut değildir. Bununla beraber, Londrada umumiyetle 

tile, hükümetin tasarladığı tedbirler hakkında resmi maha- zannedildiğine göre, lngiliz hükümcti Türkiye ve Yunanistan 
tilce sükunet muhafaza edilmektedir. acfal rine verdiği vaadi, Romanyaya da diktatörlüklerin 

Bununla beraber, Öyle tahmin ediliyor ki Londr~ hükü- hır taarruzu ihtimaline 'karıı tetmil edecektir. 
meti, Türkiye ve Yunanistana bir tebliğde "bulunarak bu iki 
memlekete karşı tahrik edilmemiı bir taarruz halinde lngil- - SONU 4 UNCU SAYFADA ----&ŞEVKET nıLctN Bu biletin onda bir hamili Devlet demlryollarm· 

da memur bay Saiındir-

Son haberler Almanların Hollan- İstanbul, 11 (Hususi) - Tayyare pi-
daya, ltalyanlann Yunanistana taar- yangosunun altıncı ve son keşidesi bu
ruzlarından endişe edildiğini bildiri- gün yapılmıştır. Kazanan numaraları 
yor. cHayat sahalarında» guya teh- aynen bildiriyorum : 

dide maruz kaldıkları iddiasile tedhiş 200.000 Lira 24675 No. 
politikasını nevbetle tatbik eden dev-

40 
OOO Lira 30342 N 

Jetler zayıfları ezmek için fırsat kol- • O. 
layorlar. Üzerinde tereddüde düşül- 2$.000 Lira 26003 No. 
mesi asla caiz olmıyan b~ h~kikat, ne 20.000 Lira 4890 No. 
kadar acı olursa olsun, şımdıye kadar 

1soo LİRA KAZANANLAR 

1127 31689 2333 3960 20585 8127 
36486 24792 

1000 LİRA KAZANANLAR 

33978 14054 1670 14317 19743 22709 
22092 8568 37138 14900 34290 

200 LİRA KAZANANLAR 

1514 12874 4887 32842 17658 33911 
36740 11169 24697 18266 8611 35972 
10407 31348 22856 29863 6464 28717 
13820 27745 7124 3686 7564 10057 
19513 1210 39185 29462 9986 34005 
21650 3334 22461 1276 31938 8041 
33880 17598 26481 12882 20138 5696 
30131 36423 24463 34720 1242 11274 
25238 24940 1279 8662 4320 9103 

Pa lamento toplanmadan 
lngiltere Ita!ya münasebetlerini katıi 

olarak aydınlatmak kararındadır 
yapılan ve bundan sonra da yapıl- 1$.000 Lira 38365 No. 
ması muhtemel olan tecavüzlerin Kazanml$tır .. 
aksülfunelleri olmıyacağını zannet-

k · 1 w k dd t d Bu numaraların son üç rakkamı ile me ınsan ıgın mu a era ın an 
b .. b .. ru·· •• ·d· k k ı H nihayet bulan bütün biletler yüzer lira us u n umı ı esme o ur. er 
gecenin bir sabahı olmak mukadder- kazanmışlardır. 
ac bugünkü karanlıktan bir şafak do- 10000 Ura 2979 No. ya 
ğacağı da şüphesizdir. Zira insanlı- , 000 lir 39371 No ya 
ğın büyük ekseriyeti taarruzu derin ~ a • 
bir isyan duygusu ile karşılamakta- isabet etmiştir .. 

8545 

- SONU 2 tNCl SAYFADA -

dır. -~~~-~--~~----------~-~~~--:-~~ 

Tahranda düğün 

-----tı---

lngiliz Başvekili 
-*Telefonla ttaıyan baş· 

vekW ile görüşmüştür .. 
İtalyan askerlerinin 
ispanyadan çekllıne· 
sini istemiştir .. 
Londra 11 (ö.R) - Vestminister me

hafilinde söylendiğine göre hUkUmetin 
dikkati ispanyanın ltalyan kuvvetleri 
tarafından tahliyesi müstacel meselesi 
üzerine teveccüh etmiştir. Başvekil B. 
Nevil Çemberlayn, parlamentonun içti
maından evvel iki gün içinde Jngiltere-

- SONU 7 İNCİ 8AllİFEDE -

Hiç kimae kansız bir fütuhat poli
tikasının ilanihaye devam edeceği
ni ümid edemez. Bugün yabancı 
topraklan zapt etmenin sarhoşluğu 
içinde olanlar yarın ilk mukavemete 
tesadüf ettikleri yerde her genitleme 
te§Cbbüsünün yüzbinlerce insan ha
yatına mal olduğunu anladıklan za
man neşeleri bu derece kuvvetli, ma
cera hırsları bugünkü kadar ateşli 
olmıyacakhr. Ve asıl o zaman ıztıra
bın düşündüren mantığı kendini gös
terecektir. Böyle müthiş acılarla, fe
laketlerle karşılaşmadan mukave
metsiz fütuhatın devamına ihtimal 
vermek imkansızdır. 

Şenliklere yedi tayya- Tnıbı ...... ııaı,.,.umumı ..ımB.ıboAı""'""' ... •<cikrl• 

remiz iştirak edecek ... Holanda hudutlardaki kuv-

Şeflerinin veya dostlarının iha
netlerine kurban olan Çekoslovakya 
silah atmadan teslim oldu diye, çok
tanberi başını celladına teslim eden 
Arnavutluk kat kat faik kuvvetler 
karsısında mukavemete muktedir ol
madı diye bu bedbaht örneklerin te
vali edeceğini sanmak çılgınlık olur. 
Yurdlarını adım adım müdafaa et
mesini bilen milletler göğüslerini 
mukaddes yurdlarına siper yaomak
tan elbette cekinmezler. Bilhassa 
Balkanlarda bu hakikatin takdir edil
memesi bir dünya harbi doğurabilir. 

Totaliter devletler felaketler ve da
hili inhidamlar hazırlayacak mahi-

ette olan bir harbi öze almış-

Ankara. 10 (A.A) - (Gecikmiştir) ..... 

~=rv:~~mı::u::::r::ı~:~:: vetı·nı· u··ç mı·sıı· 
trenle hareket eden Türk heyeti aşağı-

daki zevattan müteşekkildir. Lahey 11 (A.A) _Kraliçenin bir ka-
l - B. Ali Rana Tarhan .. GümrUk ve ramamcsi sahillerin muhafazasına me -

inhisarlar vekili mur taburlar mensuplarını silah altına 
2 - B. Refet Canıtcz. B. M. Meclisi davet etmektedir. 

reis vekili. Hükümetin bir tebliği bu davetin son 
3 - Orgeneral Kazım Orbay. günlerdeki hadiselerin bir neticesi de -
4 - B. Nebil Batı .. Hariciye umum ğil beynelmilel vaziyet karşısında Ho -

kfıtib muavini.. Birinci sınıf elçi. landanm emniycti planının normal in-
5 - B. Celal Üner .. RiyaseticUmhur kişafı 1elfıkki edilmesi lazımgelmekte ol-

başyavcri. duğunu tasrih eylemektedir. 
6 - B. Hüsnü Özer. Gümrük ve İnhl- Lahey 11 (Ö.R) - Holanda başvekili 

sarlar hususi kalem müdürü. B. Kolijin radyoda söylediği bir nutukta 
7 - B. İrfan Sabit Akça. Hariciye ve- demiştir ki: 

kaleti hususi kalem müdür muavini. el- c- Vaziyeti hazıra Holanda için doğ-
çilik başkatibi. rudan doğruya bir tehdit teşkil etmez. 

8 - B. Recep Yazgan .. Elçilik başkA- İttihaz edilen askeri tedbirler Felemen
tibi. 
Heyete Anadolu Ajansından bir redak

tör ve bir foto muhabiri ile diğer iki ga-

ge karşı doğrudan doğruya bir tehdidin 
neticesi addedilmemelldir, fakat Avru
panm umumi vaziyeti sebebiyle bir ih-

arttırdı 



- - --
FIDA: 
••••••• 

Kırtasiyecilik 

Şinati REVt 

Bir vakitler gazeteler. IBizdeki kırtasiyeciliğe temas ederek.. tenkid
lerde bulunmuşlardı . .Bu tenkidin verdiği semere tam manaaile bili
nemez. Lakin kırtasiyecilik kökünden kazınıp atılmamıştır. 

Muamele ve memur kelimelerinin medlullerini kırtasiyecilik ta
mamlar. Küçük bir hadise bile denemiyccek olan istidalar bile, hazan 
büvük bir mesele teşkil eder. 

Haddi zatında ferdlerin devletle olan münasebatı tabii, komşu ka
pısından seslenip, cumbadan cevap almak kadar basit sayılamaz. Ka
nuni bir takım safbalardan ve usule riayetten sonra ancak bu müm
kündür. Ukin bütün fU kanuni afhalann cereyanı esnasında iş bir 
noktada ihmale veya dalgınlığa uğradı mı bunun mesuliyeti cidden 
bü;vük olabilir. 

Ciimhuriyet hükiinleti. saltanatın hasıraltı zihniyetini gömmüştür. 
a..mm• ~ ı....r ~ bağll.ı, brqa, mmwı1ıe. ıiivit kul
lanmıyor. Süratin manası eR iyi anlaşılan bir memlekette, esasen kağ· 
nı ile iş görmenin ~aleti geçnıiı olduğuna herkes iman etmiştir. 

F erd .e .ıeftet ... :Wr.i irtibat eıa mu bir zmna.la toptan ve le.
sursuz hallellifiywr. Fllbt kırta9'yecilik 'bütün ek~~ere rağmen yiwe 
vardır. 

Gönlün arzuladığı yegane şey, hakikaten günlere vabeste kalan 
mı.mmclelerin en seri bir tekilde görülmesidir. Bu, belki icra afha
anm iki ayaiını hir pabuca sokmak Rihİ mehali temennidir. Lakin 
gönal denilen kut. ümid ve tasavTurlardan başka bir nağn)e bilemi-
yor .. 

Çok zaman hodbinlikler ve hod glmlıklann tesiri altında, vaziyet-

lerimizin dün.le batrin arumdaki makayeederini iyice yapamayız. 
Eğer yaşadığmnz Anın. ne gibi prtlar mahsulü ve neticesi olduğunu 
kavrayabilsek kendi kendimizi çok haksız bulurduk. 

Muamele hayabndaki kırtasiyecilik, hazan mücbir sebepler tahtın
cLıdar. Ona naçm ütlamnak ferdlerin borcudm. Hodbin ve hodpm 
teairlerden bade blmağı her ~yelen evvel öğrenmeliyiz. 

Bana muamelesinin uzun safhalannclan yorgun bir eda ile bahseden 
arlmdapma enoell gönül k111unun ancak gönülde ötebileceiini babr
lathktan 90nra eşyanın ve hadiselerin ruhunu görebilecek ve ondan 
(ben) •İz hir netice .WX1ecek kudret eahibi olmanın dileyeceğim .. 

Kırtuiyec:iliğin, defter kalem mlmm çah.k değişebilir. Fakat zihin
lerin eaplandıil yani" ve yersiz düfÜnceler durmak bilmiyen bir 
burgudur .... 

Şinui ~Vl 

JIUslfıal lıronUı: 
••••••••••••• 

Riyaseti Cümhur orkest
rasının 

verdiği 
Elhamrada 
konserler 

LE :s - D ... ız lflsan earsamDa 939 
% EZ - -

. ŞEHiR HABERLERi" Yunaı1is-
tanın 

Emniyeti .• Muallimler 
Arasında terfiye 
la vık görülenler 

Kubiliy ihtifali Pazar 
günü yapılacaktır -tşEVKET BiLGiN 

936 EylQI ayı ib"barile doldurduktan 
1 

• •• • - BAŞTARAFI t tNCI SAYFADA -
kıdem müddeti içinde vazifelerini mu- Her yıl Menemende Ayyıldız tepesln- l adına llHylenilecek birer soylev takip lana h .k ed kl rd" F 
vaffakıyetle yaptıklan anl.,Uan ve birer de yapalmakta olan Kubiliy ihtifaline edecektir. Ordu adına lotanın en pnç ka ~~._u_~~-~ L! ecePel il'. a~ 

L_n..____ • öl ··c1e t..+• .. aldni· t _:_ I ı.-~ ..__L-.2-- bir -2-1_ __,,u:L&- t munaJUU1& .ıu ne o onya, ne 
derece terfi ettirilen öğretmenlere ait uaı.&l.llllUll geruş çu ~w.a. euı.u& I SU ... .7• yrmuıUIW ,_,,,,,.v Ya'JIUIA- R y · hd. 1 
ikinci liste maarif Tekiletince tasdik edi- için bu yıl ihtifal, 16 nisan tarihine alın- 1 sonra ~enler ..ıma da bir .c;yln 7-~ya. ~~tan :k 

1
; e 

lerelc: vilayete gelmiştir Bu öiretmenler mıştır. ÖnUmOzdeki pazar günü Mene- verilecektir. En son olarak Menemenli- dte. ... ~mld~yet goep •~- mem ket er · ı d inkı1A hldi Kub'Ht L- keli'ler adına b" aö le erilecek tör egı ır. oıoınyanın topra ta-9 39 Eyli\lünden itibaren yeni dereceleri men e, P şe liilyın ucy ır Y v v ve ene • • il h • f 1 • ·· u d lacak .. ::_ 1 nilı t ri1 ktir mamıyetı ı e ayatı men aat en üzerinden maaflannı alaca.klmrdır. Tefti on n e yapı .... en, geçen sene er- aye ve ece · • . .1 • y . 
-· cien daha beyecarW w güzel olacaktu: Menemenliler İzmirden aelecek m.ı..- IÇID verı en temınat unanısta-

eden osreıtmııe.ler ıunlanbr: • ' aa da teşmil edilini81:ir. kalya Yana-
~demiı istik111 okulu Ögretmeni Ne- Tören programı C. B. P. başbmlığmca fided brşı1amak tizere pdiden bur- • Al p 1 R 

• •• •• .. v • hazırlanmıştır. lık yapmışlardır. KubilAy Abidesinin et- nıstana, manya 0 onya veva <>-
şet, ödemıı lnonu okulu ogretmenı Se- .. .. +- • . . . . , . manyaya taarruz edene f nailtere _ 
rcf j)ey,KU. latiklal okul öiretmeni Mü- Pazar gunu ızmırden, Marusa ve mi.il- rafı teşcır edılrnıştır. F belki de Scwy R 
mia Çetiınmy. Badenaye u köyü bat öiıü- hllkatıadan Menemerıe hususi :trenler İzmir w Uani911 rilAyetlerlyle '•· d::b'i ~ . eM.et la uskayı 
meni Nurullah Ay~n. Pazaryeri okulu tahrik edile_rek halkııımın iştirakleri te- Dikili ve Bergama kazalarından gele- k ah ~et~ ~ 0 

n or-
.. "' · M·· E J T h 1 min edil~ir. cak heyetler Menemenin Ayyıldız tepe- uru; arp 9 ya tır • 
ogretmenı uzeyyen rtu~ · or a 1 İzmirden . . . sinde bir . Yunan denizinde, Kıbns sulann-
Khım Pı. okulu ötretmeni Pakize lfmak, hareket edecek iki ihtifal İzmire le§eeeklerdir. da f ngiliz filolannm aimdiden ihtiyad 
Dikili Merkez okula öğretmeni Aziz Tal- treninin hareket aatleri 13.3 ve 13.10 blrlnd trenin d&ıOfll aat 18. --L=--~ bazı tedbirlere L--
- 1 • Pm rb h •• v .__: K---' dur. İlk tren Bumahaneden( l1rfnchl 45tedir.İkincitnll17.5 ta hareket ed. umaaU,7' lla9 Tar-
.. - ZD'll1' a -.e 8f ogreuıaç•u ICDl9I • T7'nlf olmaJan bu kanaatimizin cleli-
Yaşar, lzmir Yıldırım Kemal ha, öğret- Kaqıyabdan hareket edec:ektir .. Jılanl- cektir. 1idir 
meni Kemal Ayhan, ayni okuldan Leziz sa ve mUlhabtmdan hareket edecek Ayyı)dız tep-inde 78P'1eaak tllnnl • 

On Ahm A- r~- z · ·ı· trenlerin hareket aatJeri v..,m Putl milteakip ~ d&ıOlecıek w Parti 
er Ye et '-'Zer, ~·... eyhnı ı . Hüla.a -..:-.. tahm~in fevkin-

:x.. • H T Ba--..:1 y baskanha.-- tesbit edilecektir .e Belediyenin huırladJiı toplantılara ......... ," .. ..gıetmem uan omn, yauuann u- ~ • -le kötü Jt--L--- ._ __ .._ Dü 
fi k ...... v tın • C 1,., dd. Ak Törene Menemende aat 14.15 te fz.. iştirak edileeelttir. İzmir BaJbft temsi) , vll•~ ve a.aııopa.ull. n-

<ıu u oyu ogre enı e ıue ın ın. . ftJ'I enci~ eevkııden hldi.eler 
Tmaztepe okulu öğretmeni Nermin Ak- mirden gidecek ukert bandonun çala- kolu tarafından pazar gecesi. ..at 20.31 ~ Türk miJleti -1. tahit 
çiçek. T orbal11UD Şehitler cmetmeai calt lstlkW IDU'fl7le başl......Jrtır. Bu- da (Kanun adamı) piyesi temsil ecliı. ?lank ...__ktad; BiJ. 
M L __ N · 1 . T l .. v tm • nu İzmJr ft Mania P.rtl t:-1.!!ltlan celctir. heyecan uuyma • 

enmet ecmı, zmı~ opa tı ogre etli ~ 1-w mitte6kimiz y ananmnm 
'!,_..J öner. ~m Çiftlik lc:öyi bq K- h J R l emniyetini b6yGk d .. ft allka ile 
ogretmeni Bekir Soykan... OJ mu far 8fl OmOft)'O 1 ~ ettiiimiz PiJn"alir. Vebyl. -*- T ;n inkiafım kendi emniyetimiz ı.. 
Menemen için yeni tedbjr ı a)'yareci lamından .s.r •e IOhkbnLLkla 
k k V••t'ıh inin.......,.. w eNn••ıQetl JIM3et112 JIGm•Qa takio ediyoraz. ~ilimizin .&y-

ayma amı itı~--.. _.., lfJeri ...... ~Bedıu d• 1edi1ann•1eritıDen~~b ~ 
kahnelen llııam ..... kBy mulııtaılamm bftya 1 iP •e ~ U ft ~-Ef PIRDIJ'ft-Mı 

Eınlnclatı dm.& datn' iw " HBr bnbfta- bldl- olan b6vük Turk onlmamm yenl-
bymalcalDI oldu ra 9lk .ıc ~ bir çok u, ~ Bekar temi için BUknften ~ ~irade.ine cLmmank her tıehhh-
Menemen kaymakamı B. F.min Ergü- terinin pmmnnc1a g6rillmenwdne _,.. gitmek Umre Qr 9IM1I' ~ .._ yı. ber tecarid ~ edecek 

ven, Afyon vilAyetinln Emindağ kazası dan weunekte ve muhtarlum gidip gıe- rebt eden maruf llomanymJı ta.JJ•eci ~tle olduimnuza DDaD etmekte
kaymabmlığına tayin edilmiş ve tayin !işlerinden mOtevellit masrafları da köy kont g . ..a ... -ı.. tav...aresiue lnz olan JIZ. .. 
emri vilAyete tebliğ edilmiştir. Mene- b -..,-3..., .,., 

ütçelerine yükletilmektedir. bir sakathk ...n..n-.ı- memJebtimhde 
mende kendisini sevdiren B. Emin ya- , ..... ~ 
kında yeni vazifesi başına hareket ede- Dahiliye vekaleti bu v~iyete bir son inmeğe mecbur kalmqtır. Rumen tay- E d d 

• vermek üzere yeni bazı kararlar almış- yarecisi bundan bir hafta evvel Bükr-... • 
cektir. B k 1 ....,. ırne e -*- tır. u arar ara göre köy muhtarlan ten hareket etmiş ve Bükreş radyosu bu 

H A L K E Y ! N D E kanunların sarahatle gösterdiği hususlar tayyareciden büyük. ümitlerle bahset- ~ 
dısında dairelere ve karakollara çağınl- mişti. ·---

K o N I' E R A N s mıyacak, her hangi bir iş hakkında ma- Kont Hurlşteyin havada şiddetli bir Eski eserleri sevenler 
İstanbul üniversitesi Edebiyat fakül- JOmat alınması lhım gelen ahvalde kil- fırtı .1 .. d 1 ....,,,. ..U\0 tre Kurumunun ko•a..esl na ıe muca ee e ••. ""':lJ ~ me •..-

SEVKET Btt.GIN 

tesi Döçenti bay Sabri Esat Siyavuşgil çfilc mikyasta birer belediye demek olan irtifadan bir saate yakın yol aldıktan toplandı.. 
Kamere .Riywtidlmhur orkestras mi ~. İstırapların. beyecanlannı ifa- bugün saat 17.30 da Halkevi salonunda köy idarelerinden yazı ile izahat istene- sonra sisten ve fırtınadan makinesl sa- ---.f:r--

be7nelmilel §Öbreti hm Emest Praetori- de etmekle Deraber ananata uymaktan (Folklor ve Psikoloji) mevzulu bir kon- cektir. katlanml§tır. Bu maruf tayyareci Bod- Edirne, 10 (Husus!) - •Edirne ve 
us tefliğinde (Vagner) in •Bienzl• ope- '8m manasiyle kendUdni alanwmıştu. ferans verecekleri haber alınmıştır. -*- r um civarında karaya inmeğe mecbur Yöresi Eski eserleri sevenler kurumu• 
rasınm uvertürü ile başladı. Bu ihtişam- Bir çok tenkitlere maruz kalmakla be- Bu konferanstan bütün yurddaşJaruı T olmuştur. nun büyUk kongresi bugün General KA-
b zengin uvertürü yilksek sanatkirlan- raber do diyez minör senfonisi en ~ok Caydalanmalannı tavsiye ederiz. a Y Y 3 f e Dün şehrimize gelen Rumen tayyare- zun D~ikin .. başkanlığı altınd~ t~plandı. 
11uz büyUk kabiliyetleriyle ifade ettiler. &.arunmış sevilmiş eseridir. Dehasının en -*- po cisi Bandırma yolu ile İstanbu]a hare- Şehrin butün mtlnevverlerırun hazır 
On dokuzuncu asrın büyük dahisi hem bariz hususiyetleri bunda başlar. Billıns- Şatt bastabp J Y 3 0 g 0 SU ket etmiştir. Tayyare sakatlandığı için bulunduğu bu toplantıda okunan icraat 
§lir. hem musikişinas Vagoer bu eseri • Pastoral senfonide Beetboven değer- SÖlllllek tizeredir - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - seyahatine devam edemiyecektir. ve hesap raporlan ittifakla kabul edil-
1838 de ilk gençlik çağında yazmıştır •. leriyle kend.. isi .arasın. daki sanat telakki Bir aralık çok genişliyen sap hastalı- miş ve 12 kişilik yeni idare heyetini seç--

fak Z Beeth • 70 l.İRA KAZANANLAR AYDINDA Rienzi; Rumen milletini asılzade boyun- r ı~~ göstermı~: at~ . 0
."':"- ğı, Egenin her yerinde sönmek üzeredir. miştir. Bu sırada mi11etimize bu kadar 

cluruğundan kurtannağa çalışan nutuk- den ıtıbaren ınusıkıde tab~atin ~lıdı~ı- Şap hastalığına karşı alakadar dairenin 15977 77o4 34355 34376 8272 33489 gür ve geniş bir kültür hareketi yaratan 
lar söyliyen, fakat sonunda ybıe milletir den ziyade hislerin, haleli ruhıyelC?rm ve köy1Unün aldığı milşterek tedbirler 9450 26689 39340 33837 24907 16476 B j sik 1 et koşu 1 arı Ebedi şef Amtürkle MiJH şef İnönüne 
tarafından terkedilen bir vatanperverdi. ifadesi öğrenildi .. Beethove_n ~öyle . !te': semeresini vermiştir. 2127'7 6989 18602 36612 31933 4402 kongre ilyeleri bir dakika ayakta dur-
Bu acıklı sergüzefti Vagner mutantan, eserinde yükselırken 8 ıncıde bılakıs -*- 38984 35761 497o l0693 17330 21078 Aydın 10 (Hususi) - Halkevi Spor mak suretiyle minnet ve thimlerini iz. 
alaylı, askeit sahneli büyük aryalarla, ~edense g:"ilemiş _diie_:1':~~ re~- Veteriner dairelerinin 27247 36575 l5849 l2095 34118 24297 §Ube.İnin tertip ettiği kızlar ve erkekler har etmişlerdir. 
duolarJa süsHyerek mevzu yaptı ve ope- lüsyonu gostermemış buyük münekkit- • . Tayyare piyang~~unun dünkü keşide- arasında yapılan bisiklet k()fUlan dün Bundan sonra kunnnun üç senede 
raya verdi Rienzi ilk defa olarak Al- ter bu eser için acı bir yalan demişler. i~r bed~ller~ . sınde kazanan talihler arasında İzmirde kalabalık bir seyirci huzurunda yapıldı. Trakyadaki tariht eserlerin imar ve fh-
manyada Dresdende bilyük bir muvaf- Orkestra (Tschaikovslcy) nin bir ro- ~t veki1etinden viliyete gelen. bır de b~. ze;at m~vcu.ttur. 200 bin liralık KOfU battan 80DUDa kadar heyecanla yasına delalet ettiği büyük ve küçük 
fakıyetle oynandı Vagnerin bu eserinde koko temi üzerine viyolonsel ve orkest- tahriratta. merkez ve kazalar veteriner en bUyilk ıkramıyenın onda bir hamili, takip edildi. antikitelerin, kurulmuş olan çok kıy
biraz başkal~ ve bilhassa (Veber) ra için yazdığı VU78'Yonlariyle başladı. teş~Jatı için .939 .~da lüzumlu icar ~evlet D~rni?'ollarında memur B. Salın- Neticede Seyide Erol birinci, Güner metli eserlerle donannu~ Etnotrafya 
in tesiri hissediliyor. Zaif ft noksan ta- Kemanlar gaôi viyolonselde büyük a- ~~n hır ~ hazırlanarak ~ır .. 20 b.uı _Iıra alacaktır. Y"ırmi be§ bin Heplevend ikinci, Neda Erdal üçüncü müzesinin kıymeti tebarüz ettirilmiş ve 
rafları olmakla beraber kendi karakter nat kabiliyetini bize tanıttı. Besteglrm göaderilmesi istenmiştir. lıra şehrımızde bir ge<.'e bekçisine, 15 I geldi. maarif veklletiyle Vakıflar umum mQ-
ve ruhu da hissediliyor. Kendi.si de za- zarif, sevimli. heyecanlı ifadelerini öyle -*- bin lira orta rncktep hademelerinden Ra- Erkekler arasında yapılan koşu 16 ki- dürJUğilnUn ve kuruma para yardımın-
ten sonradan bu eserine •Gençlik gü- mahirane bir kudretle anlattı ki!.. Çift BİR TA Ym mazanla Ekmekçi başı lokantası sahibi B. lometre üzerinde yapıldL Ali Y orkurt da bulunan bölge vilayetleri umumi 
nah.. demişti. O, bu eserde, yükselmiş sesleri, aksi sadalariyle bestegirın içli İzmir Kız öğretmen okulu mezunla- ~~~ede, lO bin lira Torbalının Dirmil daha ilk hamlede bütün rakiplerini geri- meclis ve belediyelerinin bu yakın alA-
olmaktan ziyade kendisini yükseltecek ruhunu tam mana,ğyle duyuran solist nndan Bn. Şükriye Över İzmir Ülkü ~oyunde ~ehmet oğlu Şabana, üç bin de bıraktı. Abdülkadir ile Ali Ihsan ikin- kalan minnet ve şükraula karşılanınıJ-
diğer büyük eserlerine bir hazırlık, bir (Davit Zirkiıı) her kesin büyük tak~ okulu öğretmenliğine tayin edilmiştir. lira .A~sekı bankMmda B. Raşide isabet cilik için son kuvvetlerini sarfettiler. Ko- tır. 
basamak: yaptı. ni topladı.. -•- etmiştir. fU heyecanlı oldu. Müzakereler sırasında müzenin ihnt 
Kıymetli orkestramızda bundan son- Bundan aonra •Ulvi Cemal• in Bay- Odemiş Ye llergaınada -*- Neticede Ali Yorkurt 39 dakika, S bir surette tasnifıne, Edirnede açık bir 

ra Beetboveoin 8 inci aeofonisini dinle- rammı dinledik: Çok: karakteristik ft At lroşaları yapılacak Ulasal ekonomi saniye. 3.alisecle birinci, Ali Ihsan Ozg{i- mi1u kurulmasına, bunlar için gereken 
dik. Fa majör tonda olan bu seofooide derin bir hususiyeti olan bu parçada .İzm1rin tarihinde en eski sporlar ara- lllll'Ulha ner 4 1 dakika. 8 saniyede. ikinci ve Ab- bir miltahassısın getirtilmesine ve Tu-
temin mütemadiyen çetit iletlerde te- sa,,...ur, lıiıa Bayram fl"'lipi pek smda yn alan at k~ vilAyetin Aydın, 11 (Hususi) - Şehrimiz ulu- dülkadir Uysal üçüncü geldi. ring kulilple elele vererek çalışmap ka
ıenulbnil pek dAbi.yane idi. Mü.Dk lisanı güzel duymabildi. ~ orkestra} kazalarma teşmi1 eylemek hususınıda sal ekonomi umumi heyeti bugün ilbay Günün pazar olması dolayuile Telli rar ftriJml§ ve gelecıek ilç yılın çalqma
ile komıpn, birbirlerin~ cevap veren renklerin ilmine derin bir vukufu oldu- sarfedilen mesal iyi neticeler vermeğe ve Parti başkam Özdemir Gündayın re- dede yolunwı blabalıia evvelki dereceye imi Ozerinde uzun boylu konupnalar 
enstri1manlarm imtizaciyle Beetboven.in ğu belli ve muhakkak olan beste.gAr, başlamıştır. islilbıde Halkeri salonunda toJlaımut- naza11U1 bu derec:eain biraz daha diitük yapıı.raıc yeni idare heyetine direktif. 
karakteristik ruhı.am bize tam manasİJI" modern stil üe kl8sik haTayı birbiriyle Vil!yet, 21 mayt8 tarihinde Berp~ tır. olmasına sebep olmuıtur. hır vıerilmi§tir. Bu arada F.di.rnenin bO-
le w.cle .wı.r. (ADegrettıo) 9UnM .. ne i.Ji anlaştl:rmqıtı. İpe )elli Türk mil- da, 'l mayısta Ödemifte at~ yap- yOk tarih ve kültilr kaynai' olan sine-
-1odlmin bmaıı lıııeınanlard. l>man da ı:iği miali.. tıracaktır. Baytar müdürtl B. Niznn ............. ...................................................................... ~ ve b6tiln Trakyarun bOnyesine '9-
vlyolonselde ve daha başka Aletlerde ge- (Smetana) nın (Ultava) senfonik şli- Bergamaya giderek at koşularının ya- :.= /zmı·f' Mı"lli Sı"nemaaın JO 5. rel veren eserlerden atüri1 kongre, •Y-
zip kresandolarla davulun, trompetin ri çok takdir edildi. (Ultava) Bohemya- pılacağı Şeytan kın mevkiini tetkik ey- Uı • nca onursal başkanı general Kizun Di-
bu oynak havayı yükseltip pek hapnetli dan geçen bir nehrin ismidir. Halk bu lemiştir. Koşu yeri fennl bir ~ide ha- R : rike de tqekkür etmiş ve kongre dağrl-
bir güzellik verdi. On Rldzinci rum mu-lnebrin kıyılarında yaşar. Sularında Çek zırlanmaktadır. ·yas t•c .. h : dıktan sonra yeni idare heyeti araların-
sikişinaslarının ekserisi hadisatı musiki hayatının akisleri görülür. Ora halkının Koşularda 900 lira ikramiye tevzi edi- 1 e ) um ur : da iJ böJUmU yapmışlardır. 
ile taklit ve tasvir ederlerdi.. Halbuki neşeli bayram havalarına ve suyuna iza- lecekür. : 

Beetboftn biitün senfonilerinde o1dulu re edilen bu parçayı da orkestra Adeta -*- Filarmonik Orkestrası Tarafındani gam bunda da kendi heyecan ve hisleri- duyarak lıize ete c1uyurttu. ESRAR BULUIOJU 
ni ifade ediJor. 8 inci senfoniyi Beetho- Kcımeıin 80llUDU F.d •Grieg• bet bil- Burnavada oturan Nuri isminde biri
ven Topliçte J1IZDU§tlr. Vagnerin dediil yük e9eri ~ ediyordu. 1 ind. •Per- nin esrar içtiğinden devriye tarafından 
gibi bu aer bir dans neşidesldir. (Tem- lüb miti ve Wln s8blılıı dinJedik.. Gri- şüphe edilerek üzeri aranmış ve 45 san
po di minuetto) suna da büyQk bir zevk es bunda gOniin tazelipi mahmur bir tigram esrar bulunarak suçlu yakalan-

BU AKŞAM 

ile dinledik. ...tt;zeDikle ifade --
Saat 21 de •on lıonaer 

,... --....,. mıştır. 

a inci aenfonbün (Allegro Yivace) m- ·Özenin ölilmtı. bunda büyük bir :Şef Hasan Fe,.,, Alnar 
da bmanJann Y•vat 78ftl canlanması, hilzün vardı. M-.. iğin bedbin, yavaş ya- Bilhassa Kemanlar, arşe gayri kabili : 
dekreıendo ile smımuı, tekrar k:unet- vq hazin1eşerek s idik ipnde bitme- tenkitür. El - C. M. Von Weber : •Euryan-
lenmesi bütün Aletlerin. trompet)erin si. hayattan uzakbpn bir varhğm sön- Avrupa orkestralarında da olduğu gi- : the• operasından uvertür. 

copnasa çok canlı ve kudretliydi. &et- mesini Adeta duyduk, gördük... bi küivr alet biraz zaifti. Filarmonik or- ~2 _ Fr. Schubert : Bitmemiş Sen-
boftn her senfonisinde bilyiik clfı.ı.s.. Anitranm damı ölüm havasmdaki te- kestramız haklı olarak göğsümüzü ka- : foni si minör 
mn inkipfmı göstermif her yazdJia ,.. sirin aksini yaptL f9mize çöken ağır ıs- bartacak derecede kuvvetlidir. S 
ni eser öbirinden yüksek olmuştu. Me- brap binim lıire zail oluverdi. 1 Candan ve büyük takdirlerle salonu : 
seli : İkinci senfonide Beetboven, Bay- Sanatüdar, bunu da bize bütün ince- terkettik. : 
din ve Mazartm usldbuna yakındD'. H. 1ik1eriy1e dinlettiler. (Dal kralının Bize bu kadar kıyıne 1i müzik saatleri :3 - Ch. Gounod : •l'aust• 

a) Alleıro moderate 
b) Andante con moto 

opera-

n6z onlum tesirinden kurtulamamqtır. inincle) ld ~ diiederin- y•ttıran halkevlne sanatkarlara .smdan Balet müziği 

15 DAKİKA DiNLENME 
4 - P. 1 Tscaikowsky : 5 inci Sen

foni mi minör, op. M 
a) A'"'-te Allepo cea • 

anima 
it) A ..... nte cea anima • eea 

alamalieema 
t) Vals, ADepo moderato 
~) Fiml, A ........ _..,_ 

Allepo V'nace 
... SON.,. 

Teşekkür 
Tehlikeli ve müzmin bir apandisit 

ameliyabnı muvaffakıyetle bapranılc ye-

ienim Bürhan Göbelin hayatuu kurtaran 
yük.ek hazakat. iktidar ve liyakatinin 
bayram olduiam memleket hutaneei 
operatörü •YJD Dr. B. Recep Güvenbna 
hastanın balc:unmda fevkallde ihtimam 
ve alikasını gördüğümüz bq hemfire Bn. 
Meaude Ulmoy" a ve hastalarına bir bı--
def tefkat Te muavenetini göstererek on
lann biran evvel iyilqmelerinde ve ha
yata bVUfllllllannda daima amil olan 
hemtire Bn. Haslet Kmlöze sonsuz tük-
ran Ye minnettarLklanmuı •YJn gazete

niz c:leliletile alenen iblağını rica ederim. 
Anadolu pzetai 
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12 Nisan çar$8mba 939 

939 bütçesi 
}_ --tr-

Yugoslavyada seferberlik 
l!ıeclis encümeninde 
müzakeresine çarşam-
ba günü başlanıyor 
Ankara 11 (Telefonla) - Meclis büt

çe encümeninde Çarşamba günü öğle

den sonra Maliye vekilinin huzuru ile 
939 bütçe projesinin müzakeresine ba'i
lanacaktır. Encümen bu maksatla hor Londra radyosu muhtelif sınıfların 

seferber edildiğini bildiriyor 
gün toplanacaktır. 

--tr-

ltalyanın silah altında bir buçuk milyon askeri varmış 

Hamidin 
Ölümünün üçüncü 
Ylldönümü 
1stanbul, 11 (Hususi) - Önümüzdeki 

Cuma günü büyük şairimiz Abdülhak 
Istanbul 11 (Telefonla) - Bu akşam Londra 11 (A.A) _ Royter ajansının J vetlerin .y~rine ikame olunacaktır. B~ 

Londra radyosu şu haberi neşretmiştir: Romadan alarak bildirdiği bir haberde suretle sılah altına alınan efradın adedi 
Yugoslavyada muhtelli sınıflar sefer-

1 1 
h""k'" . ks . . 

912 
ıruf \hakkında resmi mehafilde bir şey söy-

b 
_,,1_,, • ta ya u umeti e erısı 1 s ın -

er e~~tir. 1 lenmemekle beraber bunu 200 bin ola-
Italyada silah altında bulunan asker- dan olmak üzere bir kaç sınıfa mensup rak tahmin etmek doğru olur. Bu suret

lerin bir buçuk milyon olduğu anlaşıl- bazı efradı bugün silfıh altına çağırmış- le silah altında bulunan ordu mevcudu 
maktadır.. . tır. Bunlar Arnavutluğa gönderilen kuv- 1 asgari 950,000 kişiye varmış bulunuyor. 

Hamidin ölümünün üçüncü yıldönümü 
münasebetiyle üniversite konferans 

salonunda ve mezarı başında ihtifaller 
yapılacaktır. 

-*Manisa noterliği 
lağvedildi 

Alman gazetelerine göre 
Manisa 11 (Hususi) - Manisa noter

liği varidatının azlığı yüzünden 15.ğve

dilmiştir. 

--tr-
Bir İngiliz peskoposu 
istanbula geliyor 

Akdenizde bugünkü 
değil lngiltere 

endişeyi ltaly a 
getirmiştir 

İ•tanbul, 11 (Hususi) - Yunanistan
ca bulunan Kentuburi İngiliz peskoposu 
per'i!'mbe günü İstanbula gelecektir. 
Peskoposun bu seyahati hususi mahiyet
tedir ve yalnız Fenerdeki Rum başpapa
zını ziyaret edecektir. 

Berlin, 11 (A.A) - Alman matbuatı, tan bir harp takdirinde merkezi Avru- pilleniyor> başlığı altında yazdığı bir 
İtalyanın Arnavutluğa karşı yaptığı ha- pa devletlerinin Balkan ve Adiryatik makalede Londra ve Parisin tehlikeye 
reket etrafında Londra ve Parisin yap- mevzilerine karşı askerlik ve hava baz- düşen sulhtan değil küçük devletlerin 
makta olduğu siyasi tahrikatın tamami- ]arı vazifesini görecektir. Muhakkak ki, akılları başlarına gelerek Almanya ve 
le haksız olduğunu beyan etmekte ve Atina bu gayri ahlaki teklifi reddedecek Italyaya karşı garp devletlerinin kasap
harp demokrasilerinde yapılan siyaset ve Belgrad gibi ayni soğuk kanlılığı !ık koyunu olmak istememelerinden 
ve neşriyat faaliyetinin hakiki sebepleri- muhafaza edecektir. korkmaktadır. Bugün en ziyade tehlike
ni izah etmektedir. Bu iki memleket te İtalyadan kat'i te- de olan çember siyaseti karşısında Al -

--tr
Trakvapuru 
Havuza alınacak 
İs!anbul, 11 (Hususi) - Mudanya ci

varında karaya oturan ve müşkülatla 
kurtarılan Trak vapuru limanımıza ge
tirilmiştir. Vapur havuza alınacaktır. 

-*-B. Ali Çetinkayanın Voelkischer Beobahter ilk sahifesinin minat almıştır. Nasıl ki, Polonya da Al- manya ve Italyadır. Almanya ve Italya
bütün enini tutan ve •Arnavutluk, ne manyadan teminat almıştır. Bu memle- 1 ya karşı yapılan iftira yağmuru ve ge
Fransayı ne de İngiltereyi alakadar ede- ketler ancak garp emperyalistlerinin su- nerller, amiraller meclisleri hep bun -
mez• başlığı altında yazdığı bir maka- iistimaline muvafakat ettikleri takdirde- dan ileri gelmektedir. 

İstanbul seyahati 
İstanbul, 11 (Hususi) - Münakalat 

ve ınuhaberat vekili B. Ali Çetinkaya
nın bugünlerde şehrimize gelmesi bekle
niyor. B. Ali Çetinkaya Denizbankta 
tetlcikler yapacaktır. 

lede Fransa ve İngilterenin ne Arnavut- dir ki, tehlike altına gireceklerdir. Arnavutluğun işgali Ingiliz - Italyan 
luğu ne Arnavut milletini ne de kral Deuche Algemeine Zeitung şöyle ya- paktını katiyen ihl51 edemez. Fakat Kor
Zogoyu kat'iyyen düşünmediklerini kay- zıyor: fu adasının ve Yunan limanlarının Ad
dediyor ve diyor ki : Demokrasilerin kullandığı lisan bunla- riya tik denizinde Ingiliz - Fransız as - ---f',-

ARNAVUTLUK 
Kraliçesinin annesi 

Londra ve Paris münhasıran kendi rın Almanya ve Italyayı tam bir çembet kerlik maksatlarına hizmet etmesidir ki, 
emniyetleri bakımından ve kat'iyyen as- içine almak. i~in Arnavutluk , iŞinden mezktır paktı bozacaktır. 

kert mütaJaalar üzerine hareket ebnek- istifade etmek istediklerini açıkça gös
tedir. İtalyarun Otrant körfezinin diğer teriyor. Paris ve Londra şimdi balkan 
Sllhiline kat't olarak yerleşmesi Adirya- devletlerini tahrike çalışmaktadır. Ak
tık denizini kapalı bir İtalyan - Yugos- denize endişeyi Italya değil Filislini gas
lay denizi haline koyduğundan bir harp beden ve merkezi Avrupada Alman 
takdirinde Ingiliz filosu buraya giremi- alehytarı siyaseti ile yaptığı gibi Akde
yecektir. Bilakis bu deniz İtalya ve Yu- nizde de Italyanın hayati menfaatlerine 
goslavya için emin muazzam bir liman her türlü yolu kapamış olan Ingiltere 
halini alacaktır. Adiryatik sahilinde ya- getirmiştir. 

Zagrep, 10 (A.A) - 6 nisanda Tiran-
General Sikorski Fran• dan kaçmış olan Arnavutluk kraliçesi
sada Majino attında nin 1lnnesi bayan ffirabod j)e kolonel Gi

tetkikler yaptı... I raııd buraya gelmiş ve İsviçre veya 

Var'it)va, ıı (A.A) _ Eski başvekil Fr~aya geçmek üz.ere Klagengforta-
general Sikorski Fransada Majino hattı-ı dan /hareket etmış1erdır. 
nı ziyaret ettikten ve Fransız ordusu 
manevralarında bulunduktan sonra Var- ENTERNASYONAL 

VE UNiVERSEL şovaya d(jnmüşti.ir. 

Kurjer Poranny bu münasebetle ge-
pılan emrivaki artık kat'iyyen değişti- Hadiselerin lisanı gayet sarihtir. Bu
rilemez. Demokrasi devletleri bunu bili- nu yalnız totaliter devletler değil diğer ParisFuarı yorlar. Ve fakat bundan istifade ederek küçük devletler de anlamışlardır. Alman neral Sikorskinin Fransız kumandanla
merkez.i Avrupa devletlerini tam bir ya, !tayan vaz.iyetiniiı kuvvetlenmesini riyle sıkı temaslarda bulunduğunu ve 
çenber içine almağa çalışıyorlar. İşte ister. Çünkü Italyanın kuvvetlenmesi iki büyük ordu ara'illldaki silah kardeş- Bütün dünyanın i$ ve 
Yunanistaru tahrik ve teşvik için yapı- Roma - Berlin mihverinin ve binaena- !iğini müşahede ettiğini yazıyor. 1 ticaret merJıezidir 
lan teşebbüsün saiki budur. Yunanista- leyh bizzat Almanyanın da kuvvetlen - 8.$00 Ekspozan 
na garpteki dostları çin büyük harpteki mcsi demektir. AMERİKA 2.000.000 ziyaretci 
ayni rol oynatılmak isteniyor. Yunanis- Berlinor Lokal Anzeiger, cSulh tor- Ayc:lnı bahriye [ · 13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kada( d_ -

encümeninin kararı ,vam edecek olan PARİS fuarım ziyar,·ı 

Hollanda başvekili 
Alınan askeri tedbirlerin mahı yeti 

hakkında bır nutuk söyledi 
Lahaye 11 (A.A) - Hollanda başvekili Colijin bugün radyoda 

söylediği bir nutukta demiştir ki: 
Alınan askeri tedbirlere umumi Avrupa vaziyeti dolayısile birer 

ihtiyat tedbiri nazariyle bakılmalıdır. Yoksa Hollandaya müteveccih 
doğrudan doğruya bir tehlike mevcut değildir. Eğer Avrupada gergin
)ilc devam edecek olursa bu bir harbe müncer olabilir. Bu takdirde her 
taraf için ve her hadisede istiklalimizi müdafaa azmimizi göstermemiz 
lfızımdır. Ordumuzun sulh mevcudu melhuz bir seferberliğin normal 
şartlar altında cereyanını temine kafi değildir. Bu hususta bazı tedbir
ler alınmak zarureti hasıl olmuş ve hudutların muhafazasına memur 
kıtaat silah alhna çağırılmıştır. Buhran had bir mahiyet aldıkça hükü
met ne yapmalıdır}. suali karşısında bulunuyor. Binaenaleyh sefer
berliğin sükunet içinde cereyanını temin için intikal tedbirleri almanın 
muvafık olacağı görülmüştür. istiklalimizi herkese karşı muhafaza 
etmek istiyoruz. Vaziyeti ne kadar sükunetle derpiş edersek hem bi
zim için hem de hariçte bırakacağımız tesir için o kadar faydalı ola
caktır. •• ........................................ 

Elhamra Sinemasında 
yarın-son defa olarak ınfü.abakanın son filmi 

S-E; K i··z i NC 
GARRY COOPER - KLODETTE KOLBERT 
FRANSIZCA SÖZLÜ KOl\IEDİ ŞAHESERİ 

SEA!llSLAR : 3 - 5 - 7 ve Ak'!aD' 9 DA BAŞLAR 
CU111A GÜNÜ MATİNELERDEN İTİBAREN' 

Süvey 

• 
ı 

Fedaileri 
TÖRKÇE SÖZLÜ 

Vaşington, 11 (A.A) - Ayan bahriye ed'niz .... 
encümeni yeni hava ve deniz üsleri tc-' Fuar zjyarctçilcrine pek çok "ieyaha' 
sis ve mevcutları ıslfilı için 65 milyon koloylıklan gösterilir. Bunun için yaln:z 
dolarlık tahsisatı ihtiva eden kanun !il- fuara iştirak karlını hfımil olmak kfıli-

yihasını tasvip etn1i~tir. 
Encümen Gu~n adasına ail bütün kre

dileri rcddebniştir. 

dir. Bu kart İzmir Fransız general ko:ı
solosluğundnn tcınin oltınabilir. 

Pa. Ça. Sa. 3 1 - 15 

12'1'.7///.,.,,., TAYYARE Sineması v..ı'l/Z/1~ 
TELEFON : 3646 

13 nisan perşembe (Yarın matinelerden itibaren senenin en mühim filmi 
Andrc Hugonun marn kahramanları eserinden 

Harp Dönüşü 
Mümessilleri : Reimu - Jennen Dermoy .. 1914 - 1918 büyük ve umumi 

harbinde bir Fransız köylü ailesinin f8cia romanı 

AYRICA : Metro Jurnal - En son D"ÜNYA HABERLERİ 
BUGÜN SON DEFA OLARAK: MİINONLAR REvtlStl' ve KAPTAN 

İSKORPİYOS SON GÜNDÜR, FffiSATI KAÇllil\1AYINIZ .. 
CZZ/ LrLZLY..z7 TLZ/Z//7777.L7/./ rLZ7'..LZT./Z7-7.7T.-~-D'C~:W::aı;, , - ·~ 

BU GtiN 
TELEFON: 11S1 1 

• Kültürpark sıneması 
Mucize sayılacak. .. V c giizelliğine doyum olınıyacak iki lilinı takdim ediyor 

1 - SAADET DURAGI 
SONYA HEİNE • 01) AMACHE 

JEAN HERCHOLT 
Tararından temsil edilmiş gençlik. ... Neşe ... Aşk rn zarafet filmi... 

2 - o 1 K T A T O 
Tarilıi bir haileyi can1andıran miikcmmcl bir lilim 

OYNIYAN: CLİVE BROOK 
AYRICA : TÜRKÇE SÖZLÜ FOKS JURNAL 

R 

SEANSLAR: Her gün DİKTATÖR: 3.30 \'e 7.15 le SAADET DURACI: 
Z.15 ve 9.00 da 

t Cumartesi \•c pazar günleri : 1.30 DA SAADET DURACI İLE BAŞLAR 

---·'- 1. 

SON :H:ABE~ 
• 

Parti Grubunda 
Ha. Vekilinin izahatı 

Ankara 11 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Partisi meclis grubu 
bugün öğleden sonra reis vekili Hasan Sakanın riyasetinde toplandı. 
Müzakere mehuu son siyasi hadiseler hakkında hariciye vekilimizin 
vereceği izahattı. 

ilk defa söz alarak kürsüye gelen muhterem hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu son haftanın belli başlı siyasi vakaları hakkında beyanatta 
bulundu. Bilhassa Rumen hariciye nazırı Gafenkonun lstanbul ziya
reti ve hariciye vekilimizle mülakatına ait beyanatı derin alaka ile 
dinlendi. 

Alman propaganda na-
zırı lstanbula geliyor 
B. Göbels'in bu seyahati tama

nıahiyettedir men hususi 
lstanbul 11 (Telefonla) - Bir kaç gündenberi Rodosda bulunan 

Alman propaganda nazırı Göbels yarın saat 14 de tayyare ile şehri
mize gelecektir. Göbelsin şehrimizde iki gün kalacağı, müzeleri ve 
şehrin temaşaya değer yerlerini gezeceği haber verilmektedir. 

Kendisi, hükümetin misafiri olarak Perapalas otelinde kalacaktır. 
Ziyareti tamamen hususi mahiyettedir. Göbels lstanbuldan cumartesi 
günü tayyare ile Berline dönecektir. 

Büyük Parti Kurultayı 
19 Mayıs Pazar günü toplanacak 
Bir haf ta devam edecek olan Kurultay 
ruznamesinde cok mühim maddeler var 

' 
Ankara 11 (Telefonla) - Büyük Parti Kurultayının 29 Mayıs 

pazartesi toplantıya çağırılması esas itibarile kararlaşmıştır. 
Kurultayın mesaisi bir hafta kadar devam edecektir. Ruznamesi 

partinin faaliyeti bakımından çok ehemmiyetli maddeleri ihtiva et
mektedir. 

Almanya ve Polonya 
Arasında şimdilik hiç bir müzakere 

cereyan etmemektedir 
Berlin 11 (ö.R) - Gazetelerde ciddi hiç bir Alman - Leh hadise

sinden bahsedilmemektedir. Bununla beraber Salahiyettar mahafilde 
Söylendiğine göre vahamet arzetmiyen hadiseler de eksik olmıyor. 
3 gün evvel Leh Poranyasından Danziğe giden Almanlar köylerinde 
kötü muameleye uğradıklarını ve evlerinin camlarının kırıldığını söy
lemişlerdir. 

Şimdilik Berlin ve Varşova arasında hiç bir müzakere cereyan et
memektedir. Almanlar, B. Bekin Londra muhaverelerinden sonra Leh 
hükümetinin alacağı kararları bekliyorlar. Eğer Polonya lngiltere ile 
bir anlaşma aktedecek olursa Almanya bunun 1934 de aktedilen 
Hitler - Pilsudski anlaşmasile ne dereceye kadar kabili telif olduğunu 
itina ile tetkik edecektir. Şu takdirde Almanya diğer akid tarafça an
laşma şartlarının keyfi olarak tebdil edildiğini ileri sürerek vade kay
dına riayet etmeksizin bu anlaşmanın hükümsüz olduğunu ilan ede
bilecektir. 

Bununla beraber Alman siyasi mahafili Avrupada vaziyetin sulh 
içinde inkişaf edeceğine ve Almanyanın ihtilaf tahrik edilmeksizin 
tatmin edileceğine kani bulunuyor. Ve Lehistanın lngiltere hesabına 
asker gibi kullanılmağa razı olmıyacağını ümid ediyorlar 

ln~iltere ve F ransanın 
Akdeniz filoalrı 

Tama men takviye edılmiş ve 
hareket halıne getırilmıştır 

Paris 11 (A.A) - Petit Parisien gazetesinin yazdığına göre Fran
sa ve lngilterenin Akdeniz filoları takviye edilmiş ve hareket haline 
getirilmiştir. lngiltere Korfu adasını işgal etmekle beraber Yunan ada
ları açıklarında lngiliz harp gemilerinin gözükmesi beklenebilir. 

Londra 11 (A.A) - lngiliz hükümeti Maltanın ve Cebelüttarı
kın emniyeti için bazı ihtiyat tedbirleri almıştır. Malta üssübahrisinde
ki harp gemileri mürettebatından mezun olanlar geri çağırılmış ve 
Malta ile Sicilya arasındaki hava nakliyah durdurulmuştur. Sahil ve 
hava müdafaa bataryaları harp vziyetine getirilmiştir. Ayni tedbirler 
Cebelüttarıkta da ittihaz olunmuştur. 

Yeni Sinemanın_ • 
GÖZ ALICI ... CAN YAKICI ... HİSLERİ OKŞAYICI ... ŞAHESER FİLİM

LER IIM'TASI... 

SENORiT 
JEANETIE :\'.IAC DONALD - "NELSON f.DDY 

6 SiLAH SESi 
ŞARKICI KOVBOY C İ N O T R l 

TÜRKÇE FOKS JURNAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : 10.30 - 1.45 - 5.00 - 8.15 TE 
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E Sabahtan sabaha ~ . . : ....................................... . 

--
lngiltere Türkiyeye 

teminat verdi .. 

Osmanlı 

Çeviren : Hcqim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

Derebeylik ve 
Emperyalizm 

--tı-
1\IİRA Ç KATmcıotLU 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - aoliniye ispanyadan kıtaabnı çekmek su
Londra 1 O ( AA ) - Diplomatik retile imza ve teahhüdlerinin şerefini 

mahfellerde bildirildiğine göre lngiliz koruması için son bir imkan daha ver
hükümeti İtalyanların hiç bir suretle Kor- mek arzusundadır. Bunun neticesi olarak 

1 

Bu dünyamn bayağılıklan derece de- fuyu işgal etmiyecekleri hakkında Ro-
1 
lngil~~ .~ ~.talyan . ~nlaşmalarının feshi te-

recedir. Fakat bu derecelenme arasında madan kat'i ve resmi teminat istemiştir. şebbusunu kendısı yapmıyacaktır. lspan
açıktan açığa bir •Ne\i birliği• göze çar· \ İngiliz hükümeti ayni zamanda Atina-, ya meselesi hak~ında Londraya gelen 
par ... Buna rağmen her kes kendi baya- ya da teminat verilmesini arzu etmekte- ! haberler çok mutaa;;z~~r. Lor~ Perl -4 

. . . i:rılığıru bir fazilet telakki ederek başka-1 dir. Fakat Yunan hükümeti bu hususta dün öğleden sonra · ıanoyu zıyaret 
lstanbuldaı_ı ay~ı b.i.r ~~.ça ~bi duran j ::- Ha~ı~, mıralay efendı .. B~.~ sının bayağılığıru kuıar durur.. Çünkü henüz hiç bir teminat almamıştır. I ederek ltaly~nın ls~anya~aki. ~aksadı 
bu kasaba ıle hır turlu unsıyet peyda ı de.gıl..: Bızım .. ta~ beş asırlık tar~ı her insan için kendi günahlan birer se- Bu mahfellerde şurası da ilave edü-ı hakkında dogru malumat ıstemıştır. 
edemedim .. Onu ne zaman hatırla- ~~ ~~nsı oldure.~ek o.nu to~raga vap ve başkasının sevaplan birer günah- mektedir ki; Kont Cianonun Tirandan Hükümet mahfelleri lngiltere tarafın
sam, ruhumda bir ürperti duymak- g~md~:· y~ onuw~ oln_ıesıne .. mu.~e~- tır. avdetinin bu teminatla doğrudan doğ- dan bu hususta her hangi bir beyanatta 
tan men nefis edemem .. Bu kasaba- sıf degılsınız degıl mı~ .. Çunku hı- Başkasının hukukuna tecavüzü hem ruya alakadar bulunması muhtemeldir. bulunulmamaııının lngiliz hiikümetinln 
da ikamet etmek ~tbahtlığına m~- 1 ~n~, h~ddıza~nda pek bozuk~ pek fertler, hem cemiyetler yaparlar. Fertle- [yi bir kaynaktan verilen malumata p~~if ~aldığına delalet etmiyeceğini, lo
kum olduğum vakıt, bereket versın, çırk~n hır şeydı .. O~u1: bak~yesınden rin arsızlıkları ile uğraşmanın sırası de- göre Italyanın hatta hareketi garantileri gılız fılosunun Yunan ve Kıbns adaların
şansım yardım etti de ~u.rsa soka-• ye,?ane kalan şu çırkın tugla ve ~ş ğildir, mahkemeler onlarla her gün uğ· üzerinde pek müessir olacaktır. da mühim tedbirler aldığını kaydedi-
ğındaki apartmanı bulabıldun ... Bey- yıgınına, Ayasofyadan b~nız ... ,:u- lrasıp duruyorlnr. Bugiin cemiyetlerin Balkan mahfellerinin öğrendiklerine yorlar. 
oğlunun maskarahkları ve gürültü- zün~ boyamak sa?atı~m .. ın.c~lıgıne ya~maktan usnnm:ldıklan tecavüzlerden göre Romanya lngiltere ile bir karşılıklı Diğer taraftan lngilterenin Türkiye, 
leri bu s,?kağa kad.~ g~lmiy~rdu. ı gay.rı vakıf, kaba hır koylu gıbı, cep- 1 bahsebnek istiyoruz. Bu tecavüz orta yardım anlaşması akdetmekte ha.la mü- Bulgaristan ve Romanya ile olan diplo· 

Beyogluna geldıgunız vakit, Meh- ı hes~nde k~rmızı,_ sarı badanalarla, ' <;ağda derebeylik, yeni çağda empcrya· tereddit bulunmakta ve aşağıdaki iki şar- matik faaliyeti önümüzdeki günler zar-
met paşa yürüyüşe devamla: amıyane bır vazıyette. uzakta nas~l ıliznı şeklinde kendini gösteriyor. tın evvel emirde teminini istemektedir: fında çok hararetli ve hedefi de ııu ola· 

- Llıtfen birlikte köprüye kadar da kırıtıp d.~ruyor:·· B~n~ eser~erı, Doymak bilmiyen büyük bir miJlet 1 - Harp vukuunda boğazların in- caktır: 
inelim, diye teklif etti .. Dik bir yo- 1 s~n.radan ~.orme hır zengının. tesısatı kanaat.kfır kiiçük bir milletin yurdunu giliz • Fransız filosuna açık bulunması. 1 - Balkan antantının (Bulgaristanın 

• kuştan aşağı süratle inmeğe başla- gıbı hep böyle derme çatma' letafet yutmak icin delil olarak berikinin krah- 2 - Doğu Avrupasında müessir bir 

1 

Dobriced~ki isteklerine rağmen) muh-
dık ..• Yokuşun dikliğinden tevellüt ve neZ?fett:n külliyen .. ari, ~ela~.e na de.rc~yi demiş. mukavemet cephesi tesisi için Türkiye - temel teşriki mesaisi. 
eden mahzurlar kaldırım taşlarından ş~yl::dır .. Bızans •. tefessuh etmı~'. çu- Derebeylik ve emperyalizm arasında Romanya ve Sovyet birliği arasında bir 2- Harp halinde lngiliz ve Fransız 
yapılmış merdivenlerle bir az tadil r~muş, artık m~zıye. karış~ış. koh~e bir mahiyet değil, bir mikyas farkı "Var- karşılıklı yardım paktının imzası. harp gemilerinin boğazlardan serbest 
edilmiş ve sokağın bu hali yüksek ~ı~ lmparatorl~ga aıt, eskı hır şehır 1 dır. Znif cınııeryalizme derebeylik diye- Londra 1 O (A.A) - Hükümet mah- geçmesini temin eylemek. 

kaldırım nam ile tesmiyesine sebep ı~ı .. Is.tanbulu ıse, ~ef··v~ kahrama~ ~bileceğimiz gibi kuvvetli derebeyliğine fellerine göre lngiliz nazırları bu sabah Londr:ı 1 O (A.A) - Press Associa· 
teşkil etmişti. Yokuşu baştan başa hır mıl~et ol~n hu;: ur ler, y:nı- de emperyalizmin adını verebiliriz. Gö- lngiliz teminatının derhal Yunanistana tion, perşembe günü avam kamarasında 
katederek Karaköye muvasalat ettik. den te~ns :e ınşa ettık. Bakını~, ~ıra-

1 
rülüyor ki bu içtimai rezalette de kuv- Ve) Türkiyeye teşmil edilip edilmiyeceği B. Çemberlayn tarafından yapılacak be· 

Burası büyük bir kalabalıkla tıpkı bir lay efendı:. Onun uzaktan gorunen, ,·etin derece farkı esas rolü oynıyor. meııelc;i hakkında karar vermişlerdir. yanatta şu noktaların mevcut olacağım 
karınca yuvası gibi kaynaşıyor, renk- b~ emsal~ı~ manzara~ına, ~.u~.uşu~a Orta çağ tarihinin her yerinde mahalli Mevzuu bahis olan anlaşmalar Polon- zannediyor: 
lerinin, çeşit çeşit kıyafette adamlarla clı.~kat e?ını~:· Yaşmagına burun.muş \ahdetler yapmaya çalışan prensler ken- ya ile imza, Romanya için de derpiş edi- lngiltere ve Fransa Yunanistana tam 
adeta bir karnaval manzarasını irae 

1 

guzel ~ır : ?rk -~anımı kadar. ınce, di mıntalmlarma kom~u olan insan kit- len iki taraflı anlaşmaya benzer anlaşma- müzaharetlerini temin etmelidirler. 
ediyordu .• Karaköydeki karakolun ve za~ıf degıl mı· ·· Bakınız mıra.tay lelerine karşı saldırırlnrdı .. Bunlar ayni lardır. Itnlyanın Arnavutluktaki teşebbüsü 
önünden geçtiğimiz vakit, silahlan efendı, beş asır .ev:el, lstanbula ışte 

1 
ırktan idiler, ve aşağı yukarı ayni dili iyi malumat alan mahfeller Yunanistan lngiliz - ltalyan anlaşmasının ihlalidir. 

ellerinde saf harp nizamında sırala- bu noktadan gırdık: T opkapıdan ... , konusurlardı. Tecavüzün esbabı mudbe· ve Türkiye ile akdi muhtemel anlaşma- Bununla beraber Londra mahfellerine 
nan ask~rJer, zabitin verdiği «selam Görüyormu~unuz? Orada, harabel:r si yi~c bugünkü gibi şu veya bu idi. Dö· ların şimdilik gizli tutulacağını ilave et- göre lngiliz ve Fransız hükümetleri Ak
dur» kumandasılıa imtisalle, tüfenk- arasında y~ksele~ :_e uzakt~~ hır ğüş metodlan ve imha siyasetleri hep mektedirler. denizde şimdiden ihtiyati tedbirleri almı~ 
lerini kaldırarak bizi selamladılar. fındık hacmınde gorunen bu yuksek bugünkü gibi~di. Şu farkla ki o günle- Ayni zamanda lngiliz hükümeti Mus- bulunmaktadırlar. 

Artık köprüye vasıl olmuş idik .• bina~ı fark ~di~or musunuz?·· l~t: rin savaşları daha :ız dclışetliydi ,.e mağ
devrin üstüne atılmış bu ahşap, b~ hına, (Mıhrımah) Sult~.n camısı- liıplar hiç olmazsa kendi dillerini konu
efsanevi köprü, seri yürüyüşle üs- dır ... (Knnunu Sul~~n Suleyman). şan insanlarla "'nikonu kaynaşmak İm· 
tünden kayıp geçen muazzam bir ka- devrınde (Ay ve guneş} p~ensesı ktınını buluyorlardı. Halbuki bugün ar
labalığın vücuda getirdiği hareketler- tarafında.~ yap.tırılan bu me.scıt ~~- tık müstevli başka iklimlerde egzotik 
le sathı mütemadiyen dalgalanıyor za~fer ~u~klerm !stan.bul? 1!k gır~ş- haksızlıkları yapmaktan sadık bir zevk 

Talıranda düğün 
ve şimdi önümüzde, lstanbul yaka- le~ı~de ı.~tıhap. ettıkle~ı Mıhrımah ıs- du~uyor. ş 1 •kı d• 
sına doğru uzanıp gidiyordu ... Köp- mının turkçesı .. ~erın aslınd~ ay- Yeni çağ tarihinin hemen her ~;erinde en ı ere ye ı tayya m 
rü üzerinde bir az ilerledik .. Bu sıra- nen mevcut oldugundan tercumede coğrafi valulctler yapmaya ~alışan muh-
da Mehmet Celaleddin paşa birden- de muhafaza. ediyoru?" noktayı i~- terisler .kendi cazibe sahalarında bulu· • • k d k 
bire atını durdurdu. Paşayı takip re~. e.~me~tedır:. Ve ~ızansa d.~hu!u· nan her zaifi teker teker yutuyor. Bun- remız istıra e ece ••• 
eden, iki at arasındaki mesafenin muzu muteakıp şehrın her ko~esm- lar nyni ırktan değillerdir. Bu bakımdan ..$ 

olduğu gibi muhafazasından başka de, harp m.e~da?ı.nda kullandıgı~ız tecavüz edilirken esbabı mucibe olarak - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -
1 
müteşekkil bir askeri kıta ve 48 kişilik 

hiç bir şeye ehemmiyet vermiyere~ mızraklar gıbı, hızım muzaffer mına- şatafatla bir beynelmilel hukuk edebiya- he~·§!t geqeral Veygandın riyasetinde bir bando refakat etmektedir. 
bundan başka her şeye karşı alaka- relerimiz yükselmeğe başladı .. Sağa tına lüzum da görülmiyor. Hemen nere- olarak tayyare ile Bağdada hareket et- Heyet Ankara gannda B. M. Meclisi 
sız bir tavurla başı önüne mütemayil bakınız, işte bu Sult~~ Selim .. Sol- deyse ııilu benim için böyle icap ediyor. miştir. reisi ile hariciye, iktısat, ziraat vekilleri, 
bir vaziyette mütemadiyen atını koş- da, Sultan Ahmet ... ünümüzde ,es- onun için yapıyonım• denilecek.. Gün- General Veygand hareketinden evvel riyaseticümhur umwni katibi, riyaseti
turan ıstıragan kalpaklı askerle ben, ki Valde Sultanlardan biri tarafındnn )erden çok uzak değiliz. Ufuklarda yal- Fransayı bu mesut törende temsil ede- cümhur kalemi mahsus müdürü, başve
Mehmet Celaleddinin hareketine im- ( 1) yapbrılan Valde camii .. Ve bu- mz ahlak bakımından değil, düpedüz si- ceğinclen sevinç duymakta olduğunu, kalet müsteşarı ve hususi kalem müdü
tisal ederek atlarımızı durdurduk ... nun biraz ötesinde, Sultan Süley- ya et bakımından da kara bulutlar be- bUyük eski medeniyete sadık olan İra- rü, hariciye katibi umumisi ve hariciye 
Mehmet paşa, amudi bir vaziyette man ... Hatırlarsınız ya, kralıntz bi- liriyor. nın seri hamlelerle terakkiye sevkeden erkanı, İran büyük elçisi, Yugoslav ve 
günesin nurları altında, kumral renk- rinci Fransovanm müttefiki ve mu- Büyük bir medeniyeti olduğuna inan· inkıHipçı şefi ile temastan bahtiyarlık Bulgar elçileri, gümrük ve inhisarlar 
te bir gölge gibi duran lstanbulu, bu hibi idi ... Onun yanındaki bu iki ca- dıJ:rımız bir memlekette aklı sellinin bu duyacağını söylemiştir. Fransız heyeti vekaleti müsteyarı ve vekalet erkfuıı, bir 
muazzam Türk şehrini işaret ederek: mi de, Sultan Bayzıt ve Nuru Osma- kadar ifliıs edeceğini zannetmezdik. Saf- Irak hududunda bir İran heyeti tarafın- çok zevat tarafından selamlanmış, başta 

- Memleketimize ilk defa geldi- niye camileridir .. işte uzakta Sultan satacıJar devrinde bile üstatlar bugünün dan karşılanacaktır. muzika olduğu halde askeri bir kıta ih-
ğinizi farzedelim, miralay efendi... Mehmet .. lstanbulu feth eden Sultan muhteris aksiyonculan gibi safsatayı Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz heyeti bu- tiranı merasimini ifa eylemiştir. 
diye söze başladı.. Istanbulu gez- Mehmet ... Ve arkasında da iki küçük giizcl bir sanat haline getirememi~lerdi. gün saat 14 te tayyare ile Tahrana hare- Yedi tayyare ile 21 uçucudan mürek
mek, her şeyi tanımak ve görmek nokta gibi seçilen Şehzade camii ... Anla ı!nn dünya kötüden yana terakki ket etmiştir. Heyete Prenses Alis te da- kep bir hava filomuz aynca hareket 
istiyorsunuz ... Rus ermenilerinin pa- Bu son caminin banisi Şehzade ediyor. Eğer güzel sanatlar, ilim \'e fel- hildir. edecek ve heyetle ayni zamanda Tahran-
ra saymaktan başka bir şeyle meşgul Mehmet, Hasekinin oğlu idi ... (2) sefe insanı barbar, hem de insan o~rak Düğün şenlikleri nisanın 22 sinden 27 da bulunacaktır. 
olmayan kirli parmaklan derhal ya- Onu Rokzelan öldürttü .. (3) Arka- barbar yaparaktıysa insanhk vahşilik- sine kadar devam edecektir. Paris, 11 (Ö.R) - İran veliahdının 
kanıza yapışacak ... Siz onlann dela- nıza dönecek olursanız, Şehzade ten kurtulmak için asırlarca niçin didi- manda heyetiyle birlikte 148 erattan düğününde Fransayı temsil edecek olan 
Jetini kemali memnuniyetle kabule Mehmedin kardeşi Cihangirin hab- nip durdu? 

mecbur olacaksınız .. Çünkü bunlar- rasını teyid eden camiyi göreceksi- Kanaatim.ize gör~ hiç o~ büyük MussoJininİn 
dan başka yok... Hal bu ki asıl niz.. Bakınız, bu söğüdün bir kıyı- davalarda rıyak&rhgm artık luzuınu kal-
görülecek şeyler suyun bu yakasın- sında, fındıklığın üstündeki sırtta mnmıştır. 

Çemberlayna • 
mesaıı 

da, lstanbuldadır .. Bir çöplük kadar yükseliyor .. Şehzade Mehmet gibi, -------------- Londra 11 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin yazdığına göre son 
bile kıymeti olmıyan Galata, Bey- cihangirin ölümüne de Rokzelan se- YUGOSLA VY AHIM 48 saat içinde ltalyan maslahatgüzarının Çemberlayna tevdi ettiği bir 
oğlu, Tatavla, Taksim arkamızda hep oldu .. ( 4) işte Türk topraklann- Berlin seliri çok kağıtlar arasında bir de Mussolininin mesajı bulunmaktadır. 
kaldı .. Fakat önümüzde işte görüyor- dan fışkırarak lstanbul ufuklarında Berlin, 11 (A.A) - Yugoslavyanın Yine bu gazete Romanyanın lngiliz - Polonya müdafaa pak.tına 
sunuz ki Istanbul vardır... yükselen ve cesaret, celadet, şan ve yeni Berlin sefiri B. İvo Andriç Berline mümasil lngiltere ile bir pakt akdine amade olduğunu Londraya bil-

- Bizans, diyecek oldum.. •• BirMEDİ •• gelmiştir. dirdiğini yazmaktadır. 
" ..,.,,.. -- -- -------------- 11!,!!..~-·- --- --- ----= - ~-- -- -- -· 

"!IW"AZ2"J!'F.L'Z7Y.:K7'/r7XYJl!YJ!D':i'k/7.r~v7./7.,,//.7Z/'L:. aıcT...~~~Al ;.·ıteyı·mB.ilmem söyle ne biçim hikayedir gizlenmiş, ben kamnla tam sohbet eder- amel eyler. Bu makama münuip bir hi-
oy ken onun verdiği bir işaretle kölem bir- kaye vardar. Destur verirseniz naklede-

1 r e Zir Deyince vezir anlatmağa batladı. denbire saklandığı yerden çıkb ve Üze- yim. 

L OTUZ DöRDONCO VEZiRiN : rime atıldı. Beni boğınak istedi. Karun Padifah: 
~ HIKA YESI da ona yardım etti. Hemen hemen öl· - Anlatta iıUtelim. rmr7K~~AiiC4r& NMW • n a·w-~J!'.'ZJK.8 ı v-

dürüyorlardı. Benim bir köpeğim vardı. Deyince kadın anlatmağa başladı. 

Masal masal icinde • 
Iranda bir bezirgan vardı. Bu bezir- Daima ona ekmek verirdim. Sahraya PADiŞAHLA DOOANIN HiKAYESi 

ganın evine bir gün bir misafir geldi. çıkarken meğer o da arkamıza düımü1-

DOKrORUN KOŞUi: 
••••••••••••••••• 

Çocuk doğmadan 
önce .•. 

--<:r-
YAZAN: Dr. G. A. 

Doğacak çocuğun, arzuya göre, kız 
veya oğlan olmasını temin için düşünü
len çareleri yazmıştım. Şimdi bu çarele
rin gerçekten tesiri olup olmadığını kont
rol etmek işi kalır. Vakıa, dokuz ay son· 
ra, çocuk doğduğu vakit en sağlam delili 
meydana çıkarsa da, o kadar uzun bek
lemek için de haylice sabır lazımdır. Za
ten söylediğim o çarelere baş vurmadan 
da, doğacak çocukların kız mı, oğlan mı 
olacağını merak. eden anneler babalar 
çoktur. Onun için annesinin gebdiğinde 
çocuğunun kız ve erkek olduğunu aılla
mayı çok hekimler pek eski zamanlardan 
beri kendilerine İ!} edinmi!}lerdir. 

Bilirsiniz ki lpokrat hekim, kadın ge
beliğinde önceki haline nisbetle daha gü
zelleşirae çocuğun oğlan olacağına, ak· 
sine olursa kız doğuracağına hükmeder· 
miş .. O zamandanberi daha başka türlü 
türlü usuller meydana çıkmıt olmakla 
en sağlam usul pirimizin usulü tanınmış 

olduğundan ben de ona inanır ve gördü
ğüm gebe bayanların sadece yüzüne ba
karak çocuğunun kız ve erkek olduğunu 
haber verirdim. Pek yakın zamana kadar 
bu usul beni hiç aldatmadığı halde ge
çenlerde bir bayan öğretmene kız do· 
ğuracağını haber verdiğimden altı saat 
sonra nur topu gibi bir oğlan doğurup 
beni yalancı çıkarması üzerine artıİı: bu 
işte İpokrat hekimin usulünden sıtkon 

sıyrıldı. 

Doğacak çocuğun kız veya oğlan ol•· 
cağını anlamak için köstekli saatle mua· 
yene etmek usulünü de elbette iııitmipi
nizdirf Kösteğin ucunu elinizle tutup saati 
gebe bayanın .karnının üzerine hafifçe 
dokundurduğunuz vakit, köstek gergin 
olarak sallanırsa çocuk oğlan, gev§ek ola
rak sallanırsa çocuk kız olacak demektir. 
Bu usul, dünyanın döndüğünü isbat için 
kullanılan meşhur rakkası hatırlattığı için, 
fence gibi görünürse de saat kösteğinin 
- altından bile olsa - verdiği haber· 
!erin her vakit doğru çıktığı belli değil· 
dir. 

Ondan dolayı yine hekimler, annesi· 
nin karnındaki çocuğun kız veya oğlan 
olduğunu anlıyabilmek üzere gene hor
monlarla araşhrmak u~ulüne baı vur
muşlardır. Bir usulde gebe bayanın bir 
koluna tamamı tamamına aynı tarzda ol
mak Üzere iki şırınga yapılır, biri erkek
lik hormonundan bir santimetre mika
bının dörtte biri ile, öteki şınnga da Ko
lesterol yağından aynı miktarda. Anne
sinin karnındaki çocuk oğlan iae birinci 
şırınganın yeri bir kaç dakika içinde pen
beleşir, ettaf ında da gene penbe bir hal
ka peyda olur. Orada sıcakhk artar ve 
iki üç saat sürer, penbe halka da on iki 
saat, bazılarında bir gün sonra kaybolur. 
Çocuk kız ise birinci ~nnganm yerinde 
hiç bir deb>i§ildik görülmez, zaten ,ahit 
diye yapılan ikinci fırınganın yeri ile aynı 
halde kalır. 

Bu usul fennin şimdiki arqtırmalarına 
pek uygun olmakla beraber büyijk bir 
mahzuru olduğunu elbette tahmin eder• 
siniz: Bir kadının kanına - kolundan 
bile olsa - kendi etinden bafka bir er· 
keğin hormonunu karıştırmak namusa 
müteallik bir iş ıayılabilir .. Ondan dola
yı baıka bir hekimin usulünde, gebe ba· 
yanın koluna yapılan birinci pruıgada 
erkeklik hormonu olarak, anne8İnin kar
nın da ölmüı yahut ölü doğmUf bir erkek 
çocuğun hormonu kullanılar. Bu b.alde. 
hormonun sahibi olan zavallı çocuk ~ 
nüz hiç bir günah itlememİJ olduğundan 
namus meaeleai ortaya çıkmam da ba 
usulde iki mahzur habra gelir: Biri öll 
doğmuı erkek çocuk bulmaktaki pçliik. 
Vakıa bu güçlüğü çocuk dÜfÜrme miita
ha.ssıaları olan ustalar kolaylqtmrlar. F ... 
kat ikinci mahzur daha derindir. Yaban
cı bir aoydan bir erkek çoeuiun hormo
nunu gebe bayan kendi kanına bnfb
nnca o yabancı soyun karalı::tederini de 
birlikte karıştınnaaı ihtimali vudar, çi)D-

-84- Bezirgan misafire izzet ve ikramda bu- Ozerime saldırdıklarını görünce hemen 
lundu. Yemekten sonra bezirgan sofra- atıldı. Kölenin gırtlağına dişlerini geçir

Padişah o gün de şehzadeyi öldürtme-! Diye dua ederlerdi. Şalum, madem nın artıklarını yandaki odada bir köpek di. Köle beni bıraktı. Ben de fırsat ve 
<li ve zındanına gönderdi '\"e kendi de ki sen bu oğlana kendin kıyama.um, ile ayaklarından bağlı ve çok güzel bir mecal bulunca derhal kölenin üzerine 
vva gitti. .. i bari allah bir an -~vvel Aonun canını al- kadının önüne koydu. atıldım ve onu öldürdüm. Fakat karımı 

kü soy karakterlerinin babadan ve anne
Vaktiyle bir padiphın bir Doğanı var- den çocuklara geçmesinde bormonlum 

dı, padişah her ne. vakit bu doğ~ .av~ tesiri olmadığı henüz sabit olmamlfbr, 

Akşam olup ta padişah avdan don- 1 sın da .. Sen de cumlc alem de şundan Bu hal, misafirin garibine gitti. Sebe- çok severdim. Onu öldürmeğe kıyama-
düğü ve sarayına girdiği zaman kadın kurtulsun.. bini sordu. dırn beni kurtaran köpeğimle beraber 
karşıladı padiph da vezirinin ricası üze-! Padişah o gece de karuıına oğlunu öl- Bezirgan: ve ona hakaret olsun diye işte böyle ya-
rine zındana gönderdiğini söyledi. Ka- 1 dürteceği vadinde bulundu ve ertesi - Bunların halleri söze ve kaleme pıyorum . 
dm: . l s:ıbahı wtahtında karar kılar kılmaz cel- gelmez. işte padişahım, bu hikayeden ibret 

- Şahım, dedi, oğlan güruhunun ladı çagırdı. Dedi. Misafir ısrar etti. Bezirgan: almak lazım gelir. Alimler ve arifler de· 
bazılarında ııeytanlık ve betbinlik çok Derhal otuz dördüncü vezir ileri çık· - Bu güzel kadın, dedi, benim hısı- mişlerdir ki dünyada üç şeye itimat ca-
olur. Bir zamanda bir kişinin yavuz bir tı. mımdır. Malım ve bütün ıervetim onun iz değildir. Bunlardan biri avrat, biri at· 
oğlu vardı. Daima en küçük aebeplerden - Padişahım, dedi. Hükümdarlar elinde idi. Bir dediğini iki yapmazdım. tır. Biri kılınçtır. Zinhar kadın sözii ile 
ağlardı. önüne yemek koyduklan za- çobana ve halkta koyuna benzerler. O El üstünde tutardım. Bir de Sipahi kö- hareket ederelC şehzadeye kıyma, sonra 
man. koyunların sahibi vardır. Şimdi sen ka-1 lem vardı. Bu kadın kölem ile mercime- pişman olursun. 

- Az verdiniz benim bu kadar ıeY- dın sözüne uyup evladına kıyacak olur- 1 ği furuna vermiş. Beraberce kavli karar Padiph vezirinden bu hikayeyi iıitin-
le kAmım doymaz. san yarın koyunların sahibi ahrette aen-1 etmişler. Beni öldürecekler, malıma da ce oğlanı zındana gönderdi ve kendi 

Derdi. Bü ·· k bir tencere ile yemek den hesap ıorar kadınların hıyanetliği servetime de konacaklar. Tabii benim ava gitti. 
pifirip önün:Ukoydular. Bu sefer ayağı bütün cihanda meşhurdur. Hele bezir- bir şeyden haberim yok. Bir gün kanm Akşam olunca karısı tekrar kandırma· 
ile tencereyi devirdi. Onun bu hıraızlalt ganla kanıının ve köpeğinin hikayesi beni sahrada tenhaca bir yerde baş ba- ğa kalkıştı .. 

salıverse iki av barden tutup getınrdı. L • ih · al d- L lı:: tlidir d 
• a.:;aı tırn ıı.na uvve e.. 

Padiıahın bulunduğu ,ehre yakın hır On . • d-L • d- - L _L,_ un ıçın, ana ınce UfUDCD n~ 

şehrin bir beyi vardı. Adına Emir Sarım ler hem namus meaeleaine hem de soya 
derlerdi. Bu Emir, bu Doğanın hünerini b• k k k '_ L 1 · . ya ancı ara ter anşhrm~ meae C811le 
işitti. Kalktt padiphm tchrlne geldi. Pa· d k - · ti" ----• mey an vermeme uzere, emn.ıye ı usua 
~:~~ı. E · Sanma zi ad hUrm t ·· ~·· mır Y e e gos- bulmu,lardır: Onlar gebe bayanın kanı-
terdi ve onu sarayında misafir kıldı. Bir 
kaç gün sonra Emir padi§aha Doğandan 
bahsetti ve bu av kU§unun marifetlerini 
merak edip onu görmcğe geldiğini söy
ledi. Padişah emretti, ertesi günü ava 
çıktılar. Bir kaç kerre Doğanı saltverdi
ler ve kuş her defasına çifte kuş av ge· 
tirdi. Emir taaccüp etti. 

Padiph: 
- Bu kuş o kadar hayrete layık mı-

dır, dedi. 

Emir: 
- Şüphesiz ki -evet, dedi. 
Padişah: 

nın suyundan - yahut hiç te canını acıt• 
mamalı.: üzere - idrarından münuip 
miktarda alarak, erkek olmak prtiyle. 
tavpn yahut fare yavrularının münasip 
yerlerine ııırınga ederler. Şırıngadan son• 
ra yavruların erkeklikleri lı.:abanna, an• 
netinin karnındaki insan yavrwıu da er
kek demektir, aksine olursa kız .• 

Hormonlar üzerine araştırmalar iler• 
ledikçe, çocukların da daha doğmadan 
önce kız veya oğlan olduklarını anlamak 
için kesin usul bulunacak gibi görünüyor. 
O zamana kadar en emniyetli usul, filp

he8i&. ..bU'la olarak çocuı"'iul~lıll!••a.ı. 
ve huyauıluğundan anası da babası da 1 çok ibretli bir hikaye?ir. Bilmem şahım 1 ~ bir a~eme ~ğırdı. B~n -~e k~~ul ~t- - Ben Şahımın can ve gönülden 
aciz kaldılar gece gündüz: bu hikayeyi bilirler mı) tım. Meger benrorada ohiurnıegl tertıp dostuyum; dedi. Şalıa llyılc olan odur ki 

- Allah bu oilanın canını alsın.. Padifab.· 
1 etmişler. Sipeh; ~ .ae-...-. llir'~l!t't!,.,.Pnol..,. .-.,,...,.,.....-....,,,,.,..,.,..;..:t ... ~:·~.· 
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B~Ş·p~.P~~· .. ··~·~P·~~·;;· .. ··k~~iİ.~iş ti 
Dahhak'ın 

2 

omuzundan şeytan öptü 
Bütün 

bir 
zangır 

havası 
olduğunu 

titreyordu. Başı ucunda 
est;ğinin farkında 
bilmiyordu 

vücudu zangır 
tehlike ve tehdit 

idi. Fakat ne 

Derhal öptüğü yerden çıban çıktı şeytan, bu çıbanlara 
merhem olarak da taze insan beyni tavsiye etti 

Dahhllk bu suretle ve zulümde bir 1 ren şeytan~ .. ~~uzlarm~aki o yaralar cek yerlerden ve~~ korkusu ile kaçmış-
Hı.rlstldl, Sebastiyanonun ne yapaca- Sebasüyano" 1 Eftimyos sap sarı kesildi.. hayli müddet devam etti. O sıraela pey- da şeytanın optugu yerlerdir. Efsane ta- !ardı. / 

ğ:ı.ıu merak ediyordu. Maamafih arkaela- - Merakınw çabuk yeneceksiniz, de- Titremeğe başladı.. gamber mevcut olmadığından kendisini rihi diyor ki: Bir gUn öldilrülecek insan bulunnuwa 
§1Dll1 tam zam•nınela ve dahna en iyi dl ... Esasen sizin gibi muhterem din Büyük bir tehlike içinde bulunduğu- putperestlikten ikaz ve hak yoluna ircA cŞeytan bu zalim hükümdarın sara- Dahhak çıbanlarının verdiği ıstıraptaıl 
kararlan verdiğini tecrübe ile bildiği adamlarına böyle mülıim şeyler daha nu anlıyor, fakat bu tehlikenin mahiye- için dave-t eden de yoktu. Esasen bütün yına aşçılıkla girmiştir. Nice zaman tUr- yakalarını yırtar ve vaz Avaz hayla
lçin sesini Çlkıu· aclan yanından ayrıldı evvelden malö.ın olur. Belid de nereye ' tini bir türlü kavrıyamıyordu. halk ta onun gibi puta taparlar, her fe- lü tUrlü tafu:nlar pişirip aşçılıkla hizmet rırdı. Uzak yakın bütlln ıehirlere adam
ve doğruca imparatoriçenin odasına, baş- gittiğimizi ke~fetıniş;inizdir. İmparatorı-/ Maaınafih metanetini de elden bırak- !Aket ve her saadeU putlardan bilirler ve etti. Ondan evvel pirinç ve buğday taA- lar saldırıldı. Kurbanlık insanlar kır. 

kilin ~l"-''-ün bul d ğu oda gir 1 das '-•• kilin madı Onu en çok hayrete d"•Uren bu onlar~ daiın kurbanlar keserlerdi. mından b .. ka nesne bUmezlerdL Bir haçlarla silrülerek geUrildi ve biçareler ve u ""'""' un u ya - çe hazret erinin o ına ve ~ve ·· .., ..., 
bah k da Sebastiyan ö ek Dahhlik'm Tanrı kullan üzerinde gUn DahhAk şeytana• boğazanacaklan gUnü bekleşmeğe baş-di.. nezdine gidiyoruz. sa arşısın oyu g rm b hizm !adıl 

olm ı Halbuki """ b Se- -velev ki putperest olsun- yap""' u zu- - Bu kadar zamandır bana et ar. Emri Uzerlne kapının önünde ve kor- Sebasti bunlan .. 1 k ıız.. ~ ur. ~papaz u gece ..,.. 
'kudan tlrtlr titriyen Aspasyayı da içeri lerlnl d:~paza diı.:.~:u.~ B";; gsu- . bastiyanonun mutlak sureite ve Sofi an- lüın nihayet Allaha dokundu. ~ za- ettin. Hiç benden bir matlO.bun yok mu-
aldı, ona : retle onun bu gece başvekilin odasına 1 nenin eli. .. Zehirli h"'.'çe'.'i ile öte diln· manda onu tedip ederken kendi akıllan dur? DedL Şeytan: 

- Kız, dedi, doğru söyle .. Sen başpa- neden ..ı...ıı .. :-ı veyahut ta 0 odaya ,.._ 1 yayı boylıyacağına emındi .. Nasıl olmuş- il• bir cTanrı> nın mevcudiyetini unu- - Efendimin sayesin<!.:> hiç bir ıeye * ,.,................ -~ ı ı..:ı.~:ı.. d.. t1111, Nuhun ahkam ve vasayasından in- ihtiyacım yoktur. Isfahanda GAve isminde blr demlrcl pazı bu odaya girerken gördün mü? nln hakikaten 1 lmadığını anla- tu da bu en uü.Y~ uşmanı.. Ne zaman- kum bir ~-:.: 
AspasyL" Yaptığı gevezelikten na- mak ''""·· rd 

0 :-~~ hao d d ·-~ı. dan beri aleyhinde kurulan ölllın tuza- bira! eden bu kavmı ela tedip etmek is- Cevabını verdl DahhAk tekrar sordu. varılL Çok zeki ve o Uf 8<1AUO 

~...,o u,_ =.ıu Y u un """'"' k ulabilrni'şt'? tedl Bunun üzerine ıeytan: olan bu demirci aynı nm•nd• lsfabı• dlın olmuştu.. Bu gevezell. ğin başpapazı beli nazarları .,..•-··osun hayretinin ı ğından. urt ı. ,,,,... 
blike n..ıı...ı ~......, fi ol t ? DahbA]an iki omuz başında mevcut _ Om··-•---·-~-- birer kerre ıı ..... halkının çok sevdlli. çok say...,.., lca-ne kadar bllyUlı: bir te ye d~~ uÜ• yapmacık olmadığını anladı. So anne ne m~ u ~-nıu=aıı ,... I 

dl ıınlıyord Halbuki bqpa ve yılan başlı etlerin uçlarında birer çı- y1m. Bu tefahür bana ldfl. gelir, dedi. bmda bndislne akıl d•nııılan blr idil 
lünü flın u. 

0
• - Anladı amma. İçinden · Sebastiyano da başpapazın kafasında ban zuhur etU. Bu çıbanlar DahhakA o Dahhak omuzlıu:mtlan ö~•UrdU. Şeytan idi. pazın odaya ııirdlAlnl aöyleınelda mu- ' ' yer bulan bu istiOıamları sezmişti .. Ya- ,,. 1 nl J~ 

- Bu heriflerin feytanla ortııklıkları kadar mUlhlt ıstırap veriyordu kL. Acı- derhal bylıoldu ve öptüğü yerlerden Gbenin iki genç oğlu vardı. O ar u 
kaddu pederi kendlsl için bir yardıma var dedi.. Yüzlerinden melek gibi aaf ' Tın kendisi"': !Azım olacak Sofi anneyi sına gece ve gündüz tahammUl edemi - de iki ml.lthif çıban -zuhur etil V • blr babaları gibi okumU§tular, onlar da selcı 
umm\lfhı.. ıı"-"-"·•orlar '--L-t !•1-'- de ytan gl başpapazın şüphesi altında bırakmamak yor ve öküzler nı·bı bağırıyordu. Fe~adı ve bütün balkın mahbubu idiler Hırbtidlnlıı mrgusu karpmıda mllte- urnu..., • ......- ,,..,.~ n f" • için : a ., rivayeUı göre yılan *:' •ımn sebeJDl 1 " 

bir hal On bu redd d bl pazarlık yaparlar. lsilmanı kaplıyordu. Hekimler ve ha- :zuhuru budur. (1) _ 8tTNBJ>1 _ ~~.ıı...ı ıılnlr~un te ü U Bafpapaz, Sebastiyanoyu takip etme- - Bu geceyi, dedi, ziyafetten sonra kimler bu devrin tedavisinde Ac!% kaldı-
....-.. ,......,. elen evvel son defa odaya baktı ve gHz.. saray haricinde.. Hipodrom zevkhanele- !ar. 

- Dolru ııö)'le._ Dedi... Yoksa Mv- 1eri ile 80n defa odayı araştırdı. rinde geçirdim. Nihayet bir gün DahhAk bir rüy.a 
ınaraıun dibinde 80lutu alının.. Sebastiyano : Sebastiyano bunu söylemekle Eftlm- ıördll. Rüyasında (aclbiiNekil) blr ~I 

Bu tehdit te.ırlnl derhal &ıısterdi. _ Blr f"Y mi hybettiniz muhterem yoaa o gece kendisini ölümün beklediği ona: 
Aspasya ağlıyarak tı..tilste :yemin ettL peder Dedi. Merale etmeyin. Ne ka- odasına gitmediğini ve binaenaleyh tlm- Senin bu derdine ilaç her gün yara
- Mukaddes pederi daha evvelden de dar b~etli ~lursa ol.sun burad:. hiç bir ı dl yaşıyorsa bunun suçunun Sofi anne- !arından her birinin ıız,;rlne birer tlze 

tanırım.. Dedi, ;yanılınak1ığım. lmkAn şey kaybolmaz.. Belki de aradığınızı tlm- de olmadığını anlatmak istiyordu. insan beyni koymakbr.. dedL 
)"ok.. O, ziyafette arkasına geydiğl me- 1 İTME ru t .. Dahh&kin rU g1 
rasim cübbesi ve ıneraslın külAhı başın- dl gideceğimiz yerde bulursunuz.. •• B Dİ •• vaye e goro yasına -

~;:~..ı~E Polonya çekin.~en. duruyor 
Bu şahadet ve bu ifade kat'i idi Varşova 11 (ö.R) _ Leh gazeteleri
Fakat saray nazın başpap~zın mes':.1'1 nin, bilhaaa hükümete mensup olanlann 

neden kendisini veya Sebastiyanoyu ol- Arnavutluk hadiaesi karşısında vaziyet
dürmeyip te başvekili öldürmüş olması- 1 . k ihti' zl d Akd . d L h 

erı ço ra ı ır. enız e e men· 
na mana veremiyordu. f 1 · d • d d • l''- d 1 

lstidl, As il .. 1. od ela ba aat en ogru an ogruya a ""a ar 0 • 
Hır pasya e o ü asın ş • 

ı... •• ik S bas . da d • k di madıgından gazeteler ltalyaya karıı va-
- en e tiyano ognıca en . 
odas daki "·-· din ·'-'·U zıyet almaktan ııakın.'Yorlar. 

ın ~.-pazın nez e g=~ . 
Mukaddes peder, giy~ oclarun Hükümetçi cKoryer Poranİ> gazeteei-

lçinde biraz endişeli adımlarla dolaşı- nin fikrince ltalyan hareketi bilhassa sev-
yordu.. külceyı sebeplerle yapılmııtır. ltalya 

Sebasti .. .. 1ar ta harp halinde, Otrant kanalından geçe• yanoyu gorunce, sır ına - . 
akıf ld • u bildi·. muhafız cek hır büyük devlet filosunun şarktan 

mamen v o ugun gı k d. . . hd' . . .. .. k 
k d ahba akl ül, Um en ısını te ıt etmesının onune geçme uman anına pça ve zor g -
ııedi.. istemi,tir. 1927 ltalyan ·Arnavut mua-

- Nasıl muhterem peder .. Rahat uyu- hedesi Arnavutluğun hükümranlık hak-
dunuz mu?.. kını esasen tahdit etmişti. Zira ltalya 

Eftlmyos bu sualin altında saklı is- Arnavutluk liman ve istihkamlarını iş
tihzayı ~. Teşekkür etti" Fakat gal hakkını kazanmıştı. ltalya bunu gayri 
g&lerl mütemadiyen etrafı araştırıyor- kafi saymıştır. Kral Zogo bu anlaşmayı 
du.. geni~letmeği reddettiğinden ltalya tered

Çünkü kilisenin mukaddes emanetleri 
arasından aldığı hançer,_ Odadan kay
bolmuştu .. 

Sebastiyano : 
- Muhterem peder ... Dedi, sizi şimdi 

çok mühim ve çok elim bir vazifeye, di
ni bir vazifeye davet ediyorum.. Lütfen 
benimle beraber gelir misiniz? 

Eftimyos büsbütün şaşırdı .. 
Elim olan bu mülıim ve dini vazife ne 

ola bilirdi? 
Anlamak için Sebastiyanonun yüzüne 

baktı .. 

dütsüz bu memlekti hükmü altına almağa 
karar vermiştir. 

Muhalif gazeteler billikia ltalyaya karşı 
cephe almakta ve küçük bir memlekete 
karşı yapılan taarruzu takbih etmekte
dirler. 

Muhafazakar cZob gıı.zetesi ltalyan 
fütuhatının Hitler metoduna göre yapJ
dığını kaydediyor. Kuvvetlinin zayıfa 
karşı cebir ve tazyiki ve küçük memle
ketin yıldırım süratile baskın halinde 
ilhakı. Gazete ilave ediyor: 

işgal ·ıtalyanın sevkülceyş vaziyeUni 

DEMiR MASKE 
Büyük ta·rihi ve macera 

-130-
ron1anı 

Zabitleri ile beraber büyü!< salona jı imkfuu hiç kalmadı mösyö Mistufle .. 
kaçışan jandarmaların peşlerinden koş- - Evet patron .. 
lu ve orada toplanan askerlerin üzerle- Bu sırada jandarmalar İvonla sir Do-
rine koca barut fıçısını attıktan sonra labarı görmüşlerdi .. 
koşarak arkadaşlarının yanına döndü. Gniafon bir sevinç çığlığı kopardı . 
İvon diz çökmüş .. Dua ediyordu. Jandarmaların zabiti : 
Mistuflc : -Teslim olun!.. 
- Evet... Dedi.. Hep diz çökelim ve Diye bağırdı .. 

dua edelim.. Çünkü ölüm anı geldL Son- Faribol : 
J'll Faribolun elini sıktı.. - Kuyruğunuz kopsun hepinizin. De-

- Allahısrnarladık patron.. dl. Biz de öyle clü]ünüyoruz amma.. Size 
Dedi.. Faribol cevap vermeğe vakit · değil .. Allaha teslim olacağız. 

bulmadan müthiş bir taraka mağarayı Gniafon haykırdı : 
sarstı.. Kayalar yerlerinden oynadılar... - Kadını öl<lünneyin o bana ve diri 
Kemerler çöktü .. Ve bir an içinde Şö- olaralc lhınıdır. 
valye Dö Rohanın bu esrarengiz mağa- Faribol : 
rası altında kalan bedbahilara bir me- - Alçak, melun .. 
ur oldu.. Diye bağırdı.. 

- Vay melun vay .. Dedi .. Zaten ben Zabit ... Ateş emrini vermek için kılın-
biltiln bu habasetin onun başı altından cını havaya kaldırdı.. 
çıktığını anlamıştım... Artık kurtulmak 1 Tam bu sırada jandarmalar karma ka-

rışık bir halde ve korku feryatları ko- nlan kralın bütün jandarmaları arasm
pararak geri kaçışmağa başladılar. dan tek bir kişi kurtulınadığına kalıbı-

Mistuflc, hcrgül gibi kollarını kaldır- mı basarım. 

mış .. Başı üzerinde tuttuğu kocaman ba- Bu sırada, Fonteneblo caddesinden 
rut fıçısı ile Üzerlerine doğru yUrümeğe gelen bir at nalı sesi duydular. 
başlamıştı.. - Bu tarafa gelenler var .. Acaba ye-

Fıçırun ağzından uzanan ve sa11anan ni bir jandarma kuvveti mi? 
fitilin ucu ise yanmakta idi. Otelci yere yattı ve kulağını toprağa 

Frer Krizostom ile ona rehberlik eden dayayıp dinledikten ~nra: 
otelci mağaraların bulunduğu yere yüz - Hayır .. dedi. Gelenler kalabalık 
adım kadar yaklaşmışlardı ki Apremon kimseler değil.. Ailarının çıkardıkları 
boğazını sarsan ve bütün tepeyi ve ka- aal seslerine bakılırsa ancak iki kişiler. 
yalıkları mağaraların boşlukları içine Şu taş ve toprak yığınlarının arkasına 
gömen müthiş infilakla karşılaştılar. saklanalım .. Atlarından indiler ve bu ta-

Eski papas: rafa doğru geliyorlar, 
- Ş•ytana lanet!.. dedi. Geç kaldık. Ayak sesleri gittikçe yaklaştı ve .. iki 

Maamafilı hiç değilse intikamlarını at- kişi belirdi. Bu iki kişiden biri arkada-
mak iç.in fırsatımız var. şına: 

Ve ... böyle söyliyerek atından atladı, - Hakkınız vannış şövalye .. dedi. 
bir elinde kaması bir elinde tabancası.. Yolda duyduğumuz infilak sesi, sizin 
Facianın olduğu mahalle doğru koştu. tahmin ettiğiniz gibi mağaralarda mev

Otel~i ele arkadan. takip etU. cut barıt fıçılarından geliyorm~ .. Etra
- Bu taraftan gelin .. mağaraya inen fmıza bakınız.. Burası infilaktan sonra 

kuyunıın ağzı bu tarafta .. Fakat kuyu- o kadar değişmiş ki. bizim mağaraların 
nun bulunduğu mahal. dümdüz olmU§.. yeri bura mı değil mi insan tereddüt edi
Kuyu .... kayalığın çökmesi ile dolmuş- yor. 
tu. - Şimdi her şeyden önce bu feclak!r 

Otelci: adamların akıbetlerini öğrenmektir. Ve 
- Arkadaşların intikamını bizim al- eğer monsenyör Lul de onlarla beraber 

mamıza lüzum kalmadı .. dedl Onlar, ldiyse ... 
kendi intikamlarını kcnJileri almışlar. Bu sırada otelci, saklandığı yerden 

Zira.. Bu kuyudan mağaraya inmiş çıktı. Hürmetle bu iki zata yaklaştı: 

* 
Dalıhlk. ıı:ıırdlltü .U..den u7aıuaca 

derhal femıen etti: 
- Tez bana iki kili gellrin.. 
Kimse bu iki itişinin niçin talep edil

diğini bilmiyordu. 

Belk1 de bir vazife verecek dUşünce
sine kapıldılar ve zalim hükUındarm bu 
acele emrini infaz için en yakınında bu
lunan iki kişiyi alıp huzuruna getirdi -
!er. 

Dahhllk derhal bunların öldUrülmele-
rini emretti. 

itiraz etmek kimin haddine .. 
Biçareleri orada boğazladılar. 

Dahhak: 

- Kafalarım parçalayın ve beyinleri
ni sıcak sıcak çıkararak bana verin., 

Dedi. Dediğini yaptılar. Zalim hü
kümdar, iki insan beynini alaı:ak iki 
o.muz başındaki çıbanların üzerine yakı 
gibi yapıştırdı. 

- Beraber idi monsenyörler .. , dedi. 
iki itişi, aynı zamanda ve aynı seri 

hareketle kılınçlarını sıyırdJar. 
Biri sordu: 
- Sen kimsin? 
- Yabancı değilim, sizlerdenim mon

senyör, ben Şayyideki otelciyi.ın. 
- Pinyerolden gelenlerin bu mağara

da olduklarını nereden öğrendin? 
- Arkadaşlarından biri haber ver -

di. 
- O adanı şimdi nerede? 
- Burada.. Şu kayalığın arkasında .. 

Korkumuzdan oraya saklanmıştık. 
- Pekilla.. Onu yanımıza getir .. 
Otelcinin çağırmasına meydan kalma

dan Onezim ilerlemiştL 
Derin bir reveransla: 
- Monsenyör.. dedi. Benim adını 

Frer Krizostomdur. 
- Ben de şövalye dö Rohanım. An • 

lat bakalım bütiln bildiklerinL 

= 
Türkiyen;n yeni 

Parlamentoau 
----tz.·---

3 Nisanela toplanacak olan, yeni Tür-
kiye Kamutayı, yahut BllyUk Millet 
Meclisinde bir çok yeni çehreler bulun.
maktadır. Kemalist rejim.in başlangı
cından beri toplananların altıncısı olaD. 
bu mecliste kendisinden bir önceklnlıı. 
399 mebusuna mukabil, 424 mebus bu
lunmaktadır. Eski mebuslardan 294 ta-

yerde bir sarsmtıolacağı hakkında şüp
he ve ümitleri hop. çıkrnıı, milli İrade 
ufak bir zayıflama alameti bile göstenne
miotir. Bila.k.is, dı~arıdaki Alemin farkı· 

na bile varamadılclan halde mevcut olan 
bir takım zayıf noktalann onarılması 

için azimli tedbirler alınmaktadır. 

Yeni meclis, milli dava yolunda kendi 
seleflerinden geri kalmıyacaiını ümit 
ederek toplanabilir. 

Great Britain and the Eut 

--tr
ROMANYA KRALI 
Dobriçeye gitti 
Bükreş, 11 (A.A) - Kral Karol P'

zar akşanu Bükreşten ayrılarak Dobrl
çeye gitmiştir. 

Onezim, Pinyerolden beri olan vazl- ~i!İİİİİİİ~İiiiiİİİİİİmi!~İİİİİm~~---· 
yeti ve kont dö Brevanın şatosundaki . ~ 
ikametlerini kısaca anlattı. ' Hastalıklı çocuklann çokluğu mil-
Şövalye dö Roban, şövalye dö Lorene le ti inkıraza sürükler· Yoksul yav-

döndU. ruyu kurtarmak için yılda bir lira 
- Bu hikiyeden benim çıkardığım ne- ' ver Çocuk Esirgeme kurumuna üye 

ti~ şu ki, Faribol ve Mistuflenin yanın- ol!.. ' 
da üçüncü bir şahıs var.. Bu üçüncü Çocuk Esirgeme kunımu 
§ahu ta pek!IA monsenyör Lul olabilir- Genel merkezi 
dL 



Her Gün.Bir lli.fiaye,. 
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Mahkeme kararı 
- 2--

Yemeklerin lezizliğine, içkinin bollu- sanın üzerine konulmuş. 

ğuna rağmen basçavuşun neşesi bir türlü 
gelmemiş. Hntti'ı. bir kaç czarif> şarkı 

bile yı..izünü guldürememiş. Gene her ak
gamki sözünü söylemiş: 

- Şu domuzları çağırıp muhakeme
lerini yapmalı .•• 

Asıl canını sıkan şey de hakiki bir mü
lazimin, böyle bir meselede hiç tereddüt 
etmiyeceğini hissetmesi imiş. Canı Blkıl
masın? Bu yüzden kendisinin ancak bir 
çavuş, parçası olduğunu bir türlü unuta

mıyor; hem de onbaşı artık ona iğneli 
iğneli sözlere bnş1amış: 

- Doğrusu mülazim gitmeden evvel 
bu i i halletmeliydi.. Gerçi mahkemeyi 
toplamak da kolay şey değil.. Elbette 

doldurulacak bir takım kağıtlar da var

dır .. 
Başçavuş kükremiş: 

- Beni sıkan onlar değil. 

* Oçüncü suçlu i leri biraz bozar gibi 

olmuş. Onun dinde bir kuğıt varmıs; ter
cüman bunu başçavuşa uzatmış ve: 

- Bu adam o gün mektup götürmüş, 
demiş. 

Kağıdı tetkik etmişler: Bir yol ilmü
haberi tarihi, damgası, her şeyi tamam. 
Hatta altındn kumandan fon Steinfen

felsin imzası bile var. 
T nm da Kaganın yendiği günlere te

sadüf ediyor. 
Maamafih bnşçnvuş o adama da, de· 

minki suçlulara söylediklerini tekrar et
miş. 

Tercüman adamın sözlerini tercüme 
edip inkfır ettiğini söylemiş. 

Doğrusu halli güç bir mesele: O adamı 

da hiç bir kabahati yokken tevkif etme
mişlerdir yal 

Fakat asıl nenin sıktığını da söyle- Reis, hiç sükununu bozmıyan jüriye 
mezmiş. doğru dönmüş ve: 

Hasılı o akşam saat on bire kadar sof- - Reis, bu adam esbabı muhaffefe 
ra başında oturmuşlar, yemişler, içmiş- bulunduğu kanaatinde, demiş. Ama bil
ler, fakat snatler hemen hemen· sükut mem jüri ne der~ 

içinde geçmiş. Jüri bir kaç saniye bıyığının sol tarafını 
Saat on birde başçavuş yumruğunu okşamış; sonra kararını vermiş, kesip 

masaya indirip bağırmış: 
- Onbaşı, biz tabur mahkemesini 

kurmnlıyız. 

Sonra, nizamnnmeye hürmet ettiğini 

göstermek için ilave etmiş: 

- Git tc üniformanı giy. 
Onbaşı, ya hiç içmediği zamanlar, ya

hut da bı..isbütün sarhoş olunca tam itaat 
edermiş. Ayaklarını vurup selam çak

mış ve çıkmış. 

* 

atmış: 

- iki ölçü olmaz. Ötekileri idama 
mahkum ettik, bu da idam edilsin. 

Oç suçlu bir saat !!lonra, seher vakti 
kur una dizilmişler. 

Başçavuş Şram ile jüri Retzke, vazife

lerini ifa etmis olmanın verdiği memnuni
yetle yatmışlar. 

O kadnr sıkıntılı bir işten kurtulmuş 
olmak az şey mi. 

* Bu idama ait bütün avrak iki gün son-
ra kumandana gönderilmiş. Şram ona, 
adalet tevzii hususunda, bir çavusun da 
bir mülfı.zimden aşağı kalmıyacağını isbat 
etmek istiyormuş. 

Her şey yolunda imi~ ama bir tPk ku-

IZMIR SULH HUKUK 
KIMLICC>INDEN: 

HA-ı halkına 

Mikroskop gösteriyor ki· 
' Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnuiyle kana knnşıyor .. Ve miltlüş bir 

Memleketin eğlenti yerlerini geı.ip afet olan sıtmayı vücudumuza a'Phyor. 
zevkctmek, neşe bulmak, ruhunuzu şen
lendirmek, o da ucuz masrafla yapılmak 
maksadiyle çalışmaktayız. 

Muhterem müşterilerimizin ı.iyaretlc
rini bekleriz. 

S 1 TM A 
Hayat makinesini anzasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşa 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Hususi z.iyafct ve balol:ı. !enzilatla ka-
bul edilir. Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

y k d 
1 

A k C'f•li.k B yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetiüd 
a ın a açı ıyor n ar:: ı • ıra- h • d d'V• • t"t ·· 

h b 1 
. · · sıbna ne eh e ıı,'lmız ı reme, urpcrmc ve yanma hallerini arttırıyor. 

nnc n lçesı... • 

ı - 3 (7i9) 

1 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
~:.z:D'..7X7."lf'~L/.h(Z"/.X"R;.l."'/"AY7.l~tt~~ Kiuin, arsinik, çdik ve bir çok nebatat hiilasalariyle hususi b~ şekild 

Dr.Aıı
. Rı· za ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BIOGENİN 

•• 

Un len 
Dob'Um ve Ceırahi Kadın 

hustalı!.la ı Operatörü 

kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

U.h/7.7.ZT/7 Z////Z/.Z7.LZ7ZZV".;;.t;HIJ!6 

BODRUM SULH 
MAHKEMESiNDEN: 

HUKUK 

sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır... Sıhnadan korunmak ,.e kur 
tulmr-it i~i:ı birinci deva BİOGENİN'dir. 

Kanı temizleyip çoğaltu, kırmızı kiirrccikleri arttırır, adele \'C sinirleri 
kuvwtlcndirir... İştihayı açar, dermansızlığı giderir.. Sıtma parazitlerin! 
i))diirür, tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temiıı 

eder.. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yiiksek tesirli ilaç heı 
«Zan.ede bulunur. 

Yarım saat sonra arkalarında ünifor
maları, bütün nişanları göğüslerinde, ge
niş şapkalarının sol tarafı Boervari kal
kık, İş odasının masası başında buluş

muşlar. sur varmış: Tabur mahkemesi cinayet -
Ştnm suçluların getirilmesini emretmiş. i ]erine bakamaz, bittabi idam kararı da 

TiRE :ASLiYE HUKUK MAH-

Bodrumun pınarlı belen kö -
yünden olup 25-9-938 tarihinde 
ölen Nebi oğullarından Ali oğlu 
Halil zeytinin kendisinden evvel 
karısı ölmesi hasebile veresesi 
meyanında 341 doğumlu Mehmet 
ve 933 doğumlu Nebi namında 
küçük evlatlarının mevcut oldu
ğu ihbar edilmesi üzerine vesayet 
dairesince medeni kanunun bu 
hususa müteallik hükümlerine 
tevfikan ihtiyati tedbir olarak te
rek~si yazılmu~tır. Müteveffanın 
zi~rıetinde alacağı veya borcu 
olanların ilan tarihinden itibaren 
nihayet bir ay içinde alelusul bod
rum sulh hakimliğine müracaat 
etmeleri ve alacaklarını vaktile 
yazdırmıyan alacaklıların miras
çılarına ne ,ahsen ve ne de tere
kesine izafeten takip edemiyecek
leri ve ayet bu hapta alacak iddi
a .. lnda bulunanlar olursa müdde
ti· muayyenesi zarfında beheme -
hal yedlcrinde mevcut evrak ve 
vesaiki mahkemeye ibraz etm0 

-

leri lüzumu ilan olunur. (748) 

ECZACI 
Oç kişi; üc;ü de cılız, pis, büzülmü§, tiril veremez. 
tiril titriyor ... Zaten yam yamlar hemen 
daima zayıf adamlıırdır; demek ki insan 

eti öyle besle:ıı İci bir şey değil. 

Şrnm ile Ret7.ke derhal kumandanın 
huzuruna ça ~nlmışlar. ]kisi de mahkeme
ye çekilmişler, hem de bu sefer usulü da

Birinci suçlu içeri alınmadan evvel ire inde kurulmuş bir mahkemeye. 
Retzke, fımirİnc selam çakıp sormuş: Çavuş Şramın mahkemesi kolay ol-

- Affedersiniz, bay çın uş. benim bu muş. Adamca vız işi, hüsnüniyetle yaptığı 
İşte vazifem ne olacak? için gene hüsnüniyetle anlatmış. 

- Ne mi olncnk? Biz şimdi mahkeme ı Retzke onbaşı - jüri i .. e biraz daha 
kurduk: Ben reisim sen de •. Sen de jüri zorluk çıkarmış. ikide bir de, lüzumlu lü-
heyetisin. zumsuz: 

Retzke tekrar selam 'erip kendisine 

gösterilen yere oturmuş. 
Bırinci suçlunun isticvabı başlamış. 

Evvela ithnmnnme okunmus 'e ter-
el.İm n tarafınd n yavncı ) nvaş tercüme 

edılmı. 

- l\e ce\ p 'li erecek~ 

Zt ncı uzun uzun bir eyler anlatmı~. 

- Ne dedı) 
T ercum n cevap vcrmi . 

-Hiç. 

Mı..i temlekelerde tercümanın bu ce
vabı vermesi o kadar çok görülmüştür 
ki artık kımse hayret etmez. Zencilerin 
uzun uzun konuşup hiç bir şey söyleme· 
meleri imkünsız değildir. Başçavuş: 

- Zaten, demio hepsi de yalancı. 
Soyle kendisine: O da yalancıdır; üçü 
beraber olup Kagayı yemişler. Suratın

dan belli. Hem bak titriyor, suçu olmasa 

titrer mi} 
Tercüman bunların hepsini suçluya an-

latmış. 

Zenci şaşkın bir halde imiş, beyaz da 
durmadan bağırıyormuş, kıpkırmızı ke

silmiş 1 Zenci onun canını sıkmamak doğ
ru olacağını düşünmüş ve baş sallamış. 

Başçavuş Şram, onbaşı Retzke dönüp 

sormuş: 

- Jüri ne diyor} 
B.etzke kaşlarını çatmış, bıyıklarını ok

şamı!I ve eli ile havayı keser gibi bir işa

ret yaparak: 

- Jdaml demiş. 
• Reis Şram suçluya dönüp: 

- Ben jüri idim. deyip durmuş. 

Rei , tek bir adamın bir heyet olamı

yacağını ani tmak istemiıı ama muvaffak 
olam mış. ihayet: 

- Jki türlü mahk<"mA vardır, dt"miş. 

Biri h rp divanı, biri tabur mahkemesi. 
Bunların iki!linde de jüri yoktur ve ancak 
birinci i id:ım karan verebilir. Siz hangi
sini kurduğunuzu zannediyorsunuz? 

- Hangi ini kurduk olur mu? idam 
karnrı verdik, o halde harp divanı kur
musuzl 

O iki adnma ne cez verilmiş bilmiyo
rum ama her halde kumandan da hayli 
üzüntülü günl!!r geçirmiştir. 

* Ateş sönüyordu; gecenin rütubetinden 
Üzerime ince ince çiğ damlaları dökülü
yordu. Baka la bana: cGeceniz hayrol
sun> deyip koltuğumu İçeri götürdü. 

Gidip yattım. 

IZMIR BELEDiYE RIY A:SE -
TiNDEN: 

Hazine tarafından inhisarlar 
idaresi namına ıJarap fabrikası 
yapılmak üzere bayraklıda istim
lak olunan gayri menkullerin be
delleri ve sahipleri ayr1 ayrı gös
terilmek suretile belediye divan
hanesine ve mahalline talik olu
narak ilan edilmiştir. Alakadar -
ların sekiz gün zarfında itirazları 
mevcutsa fİfahen veya tahriren 
riyasete bildirmeleri ilan olunur . 

- Duydun mu demic;, mahkeme seni JZMIR 2 nci HUKUK MAH • 
idama mahkum ediyor. KEMES!NDEN: 

S nra, lngiliz hakimlerinin aksine ola- Izmirde Güzely'1lı lnönü cad-
rak. \erdıği hiı ün azameti karşısında d'"si 1062 evde otur n Nes·m G r-
ş pk mı çık rmı ı gir tnrafınd n mahkemeye veri -

Jü i de onu t lit etmi · len arzuha de o~lu lzmir"n G•·v·l-
1 .i i n d h m n hem yr.r rr. h fle<Ji hnn 693 cilt 124 

h 1 t 
1 

• 1 t.Acv P s · f 78 d im lı Niyat B to -
t krar b ına geçirmi • nun e.dını 'ej t Bedto ol2rak de

d t lıt tmiş Hiç şüphe iz bi- if tirilme ·ne ker r verilmesini 
r z c \ 1 y ptıklnrı hareketi pek gü.zd istemis ve icra kılınan muhake
bulmu ve onu tekrar etmek için hnur- mede davacının talebi muhik gö-
lığa knrar vermis olacaklar. rüldüğünden medeni K.nun 26 --

Nihayet Şram sormuş. ıncı maddesi hükmüne tevfikan 
- Jüri ne diyor? Niyat adının Nejat olarak değİf· 
Retzke gene katlarını çatmış, bıyık- tirilmesine 7-3-1939 tarihinde ka-

lasını -oktaDUf, eli ile havayı kesmiş ve: rar verildi w i medeni K.nun 26 ın-

KEMESiNDEN: sayı: 100 
Tirenin turan mahallesinde 

oturur telefoncu mehmet tarafın
dan karısı tire istiklal mahallesin
den mehmet kızı emine aleyhıne 
tire asliye hukuk mahkemesin 
açtığı boşanma c!ava:ıındn müd.:I · 
aleyh emhıenin ikamet~(hının 
meçhuliyetine binaen ilanen teb
ligat icrasına davetiye ve dilekçe 
sureti mahkeme divanhanesine ta
lik olunduğundan duru"'ma 17-4-
1939 pazartesi eaat 10 a muallak 
olduğundan yevmi mezkfu ve se.
otte müddei aleyh eminenin biz
zat aelmesi aksi takdirde hakkın
da gıyap lmrarı ittihaz o uneca -
ğından keyfiyet tebligat makamı
na imim olmak üzere ilan o unur. 

1231 (743) 

Devlet Demiryollarından: 
16 Nisan 939 tarihinde Menemende yapılacak Kubilay ihtifali mü

naıebetile ayni günde biri Kar§ıyakadan saat 13,10 da diğeri Basma
neden saat 13,3 te kalkmak üzere iki hususi tren yapılacak ve Mani
sadan da Menemene saat 13,42 de kalkmak üzere ayn bir tren tahrik 
edilecektir. Bu trenlerle Menemene gidip dönecek yolculara yalnız 
gidiş ücreti mukabilinde gidiş dönüş bileti verilecektir. Oçüncü mevki 
İzmir Menemen 34 Karşıyaka Menemen 23 kuru,tur. 

1228 (745) 

Manisa şehri' 
Birliğinden: 

Elektrik Tesisatı 

Manisa Elektrik tesisatına ait 370 adet potrelin zımparalanarak bir 
kat ıülyenle boyanması pazarlıkla yapılacaktır. lstiyenlerin 14. 4. 939 
tarihine·raıtlıyan cuma gÜnÜ aaat 15 de Manisa belediye dairesinde 
toplanacak olan birlik ·encümenine müracaatlan. 

lzmir Yün 
Türk fi~. 

1229 (744) 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -P~nar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolnyısiyle çıkardığı kumaflar 

:ı •i. 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

llSATIŞ YERLERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ın 

Zümrüt 
DA ,..LASI 

Kolon yas! 

Erkek Dişi 

MASKÖLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son batıra, Leylik, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 

~ ........................... 1113 .. 1_ ............ . 

Bir Tecrübeye Malik Olan iki Asırlık 

DIŞ MACUNU 
GLİSERİN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 
BRİYANTJN 

KREM 
VE PUDRALARI 

HER YERDEN ARAYINIZ 
B.3 1-U ('111) 



12 Kısan çarşamba 939 . -
Messageries 

Maritimes 

KllMPANYASI 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARDLiNE 

Liverpool ve 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 8 nl- Glasgov hattı 

- -

Dcutsche Le· Olivier ve Fratelli Sperco 
vante Linie Şürekası Vapur Acentası 

--=~ıı...- --

Umdal 
UMUMi DENİZ 

ACENT.ALICI LTD. 
G. M. B. H. HAMBURG aını11cı KORDON REES ADRİATICA s. A. uı 
ANTAIIBS vapuru 13 nisanda bekle- BİNA.Si TEL. 244J NAVİGArJONE HELLEr-.1c LlNF.S LTD. 

nlyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ZARA motörü 10/ 4 tarihinde gelerek ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenll· 
LONDRA HATTI: ekte 1 H b Ro terdam dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- 11/4 te Pire Korfu Saranda Trleste ve m 0 up, am urg, t ve 

caktır. HERON vapuru 15 nisanda gelip Vcnediğe hareket eder. Anversa limanlarından mal çıkaracak· 
• • • • • • • • • • • . . MOREA vapuru 25 nisanda bek.leni- Londra için yük alacaktır. LERO motörü 13/ 4 te gelerek ayni tır.. . . 

!::tir~apoll ve Marsilyaya hareket ede- BAKTRİA vapuru nısan ıptidasında yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda U p tın Leros Bari Trieste e hare- HELLAS vapuru nısan ıptidasmda 

san tarihinde gelerek ayni gUn İstanbul, 

gelip Llverpool ve Glasgov için yUk ala- Bremen ve Hamburg için yUk alacak- Londra, Hull ve Anversten gelip yük f c: ed:.. 
08 

y beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham-
Ber tO.rltl izahat ve malllinat için Bi- caktır.. tır. çıkaracaktır. VESTA vapuru 1714 te gelerek ayni bcaktırurg ve Anversa llmanlın için yQk ala-

rhad kordonda 151 numarada LAU· Ge k ] ---16t tarihl__. --re vapur ann mu-..-~ .a1t KRETA vapuru nisanın on beşine gUn Mldillt Sellnik Burgu Varna Kös- BELalO 
KENT llEBOUL ve ŞERbd vapur acen- isimleri ve navlunlan hakkında acenta doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- f,fVERPOOf, RA2'2'J tenceye hareket eder. • N vapuru 16 nisanda belde-
taana mllraeaat edilmesi rica olunur. bir teahhUt altma giremez. Daha fatla tence için yük alacaktır. LESBİAN vapuru 20 nisanda IJ.ver- QutalNALE vapuru 19/ 4 te gelir, nilmekte ~lup, Rotterdam, Hamburg" 

tafsllat almak için T. 8oven Bees ve Şr. __ pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ayni gUn Pire Korfu Saranda Trieste ve Anversa limanlan 1ç1n yük alacaktır. 
nm 2353 telefon numarasuıa mUracaat ARMEMENT DEPPE tır.. Venedlle hareket eder. --TELEFON : Z 3 '1 5 

edilmesi rica olunur. GİRONDE vapuru nisanın ortasına -*- ROY ALE HEERLAll 
--------------------doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) li- Deutsclıe Leoante-r.fnle DAISE KUMPAHYASI llNl2'ED STA!'U AND 

• . f ' .... . . . 
Yemeklerin la· 

nntdaft, salya· 
nm Uraz ettlll 
mikroplar, d•şa· 
rıdan abnan mu• 
zır mevat karp· 
sıncla cllfler ve 
c1lş etleri ete• 
mütemadiyen te 

RADYOLiN 

mizlenmezse bo· 
zaımaea, çürü· 
meee ......... 
dar. Ç8rDk diş• 
ler mide ve bar
sak lhtllAtlama
clan zatitrNeye 
kadar he• ..... 
hastabia yol aça 
bllir. 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

,, .... liliiill ........................ _. _______ __ 

r A R i S SİRKESİ 
SaJlll halkımızı em.niyetle arzediliyor. Tari~ sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

r 4 R i S VZVM BA.LI 
Teksif edilmiş taze üzüm suyud~. 'faze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini tapmaktadır. Tariş üzüm bah en sıhhi ve mu~addi kuvvet şurubudur. 

2' A R i S İNCİR VE UZiJMLERi 
Fennin en son terakkiiatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markah mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

İzrnf P ammni satış mağazası : 

KEMERALTI CADDESi No. 71 

ı-26 
TELEFON: 4195 

(2S3) 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınhp, nezle kırıklık, grip, baş, clis ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva GRlPiNDiR .. 

Ba kal'IŞlk havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz!-

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSDIVEMARKAYADiKKAT- TAKLlTLE· 

'?. 

manı için yUk alacaktır. KRETA vapuru 15 nisanda lWnburg OBERON vapuru 12/4 te gelerek LEY AH!' LİME f,TD. 
__ ve Anversten gelip yilk çıkaracak. Burgu Varna ve Köstenceye hareket PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 

DEN NORSKE M'İDDEL- eder. nisan arasında beklenilmekte olup Nev-

11.AVSLİNJE, O.Si.O yUk alacaktır. -·- york için yük alacaktır. 
BALKIS vapuru Mayısın ortasına İ -- LİNF.S SUD "6'KE&IKANA 

doğru bekleniyor. oilnkerk ve Norveç SERV CE MARt2'1ME SVEHSKA ORIEN'J'E r,f. TYRiFJoRD vapuru 10/ll nisan ara-
Rou ... Alu I arasında beklenilmekte olup NeY1'ork 

için yUk alacaktır. ua n 11 .,,, .,.11 .. PAuvAaıtl 
DUROSTOR vapuru 15 · da beki ~ ~ ıu n & · • için yük alacaktır. 

-- nısan e- PATRİA vapuru 14/ 4 tarihinde gele-
A.MERİCAN EXPORT LİNES İNC nlyor. Köstence, Kalas ve Duna liman- rek Hamburg İskandinavya limanlan 

' lan için yük alacaktır. · · Uk al ak
1 

harek t ed EXMOUTH vapuru 15 nisanda bek- . • ıçın Y ar e er. 
1 _ • • ilk' _, ___ ,_ Vapurlann hareket tarihlenyle nav- -- DA w.,. A .ww .a .. .a .. ASJ 

lenlyor. Nevyorıır. ıçın Y ~tır. 1 •--daki d ::w .. n.ı:ı..ı rden ~a.an ~ 
~uu- e~e acenta me- SERVİCE M'ARh'İME .. .aTTI 

D. T. B. T. sulıyet kabul etmez. san. 

TİSZA vapuru 18 nisana doğru bek- Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK Roamafn Kumpanyası 
leniyor. Tuna limanlan için yük alacak. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der ALBA JULİA vapuru 13/ 4 tar~ ZETSKA PLOvtDB.A A. 
tır. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova D. KOTOR 

BUDA.PF.ST vapuru mayısın iptida- at edilmesi rica olunur. 1.ımanlanna yUlt ve yolcu alarak hare. (( L OV C E lf J> 
sında bekleniyor. Tuna llınan1arı için TELEFON: Z007~ ket edecektir. LUb vapuru 18 nisanda ... t 1T de 

iTALIA S. A. Dt NAVİGAZİONE Köstence ve Varna için hareket ed~ 

SAÇ EKSIRI 

\ , 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dô1<iilmesine Vt- kcpeklcnmesine m~ni olur. Komojen 58Çlann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komoien snçlann gıdasıdı.r. Tabii renklerinl 
bozmaz, üıtif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk: saç eksiri maruf eczaıHk 
lerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Al.iıııeıı Farık• 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZİ 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Takliilerinden sakınmaz. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bumavada Yıkık Minare mevkiinde 90, 92, 94, 96 numaralarda 

kain Hayat ve müskirat fabrikası namile maruf 4&1"ap ve auma ima
lathaneleri ve alit ve edevah ile maa bahçe ev ve büyük bir depo 
hepsi birden veya ayn ayn olarak kaimen veya hurda ve enkaz halinde 
olmak üzere pazarlıkla ve bedelleri peıin veya taksitle ödenmek üze
re satılıktır. 

Görmek istiyenler mahallinde bekçiye almak için görüımek üzere . -

VULCANİA vapuru 20/ 4 te Trieste- cektir. 
den Napoli, Nevyork için hareket eder. •LOVCEN • 
İzmirden 11/4 tarihinde kalkan ZARA LUks vapuru 22 nisanda beklenilmck-
vapuru ile aktarma tahmil edilir. t.e olup 23 nisanda saat 12 de İzmlrdeo 
NEPTUNİA vapuru 27/4 tarihinde hareket edecektir. Pire. Patras, Korfu. 

Triesteden Riosanto, llııfontevidea, B. Adriyatik limanlan V enedik ve Trieste 
Ayros için hareket edecektir. Aktarma için yolcu ve yUk alacaktu-. 
19/ 4 te İzmirden hareket edecek olan Gerek vapurlıınn muva.sallt tarihleri, 
Grimanl motöril ile temin edilir. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- kında acenta bir teahhüt altına giremeL 
lardakl değişlkliklerden dolayı acenta Daha fazla tafsillt almak için Birind 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Kordonda 152 numarada cUMO.*U.• 
silat için ikinci Kordonda FRATELLİ umumt uenlz Acentalığı Ud. mUrae&at 
SPERCO vnpur acente.sına mUracaat edilmesi rica olunur. 
edilmesi rica olunur. Telefon : 4072 Müdüriyet 

TKL..EFON: ZOM - 2005 Telefon : 8171 Acenta 

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

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

.......................... . ............•••.....•... 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar i . . 
! Sıhhat Eczanesi ! • • • • • • . . 
: BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında.. : 
• • 
··············································································~ 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYE11 

BIRAAllBANKASI 
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Londra ve Pariste siyasi faaliyet 
Sovyet Rusyanın Paris sefiri Fransız başvekili ile görüştü~ Ayni saatt 

Sovyetlerin Londra sefiri de Lord Halifaksı 
o • 

zıyaret ettı 

Fransız kabinesi toplandı Filistin mese~esi • • 
ıçın 

Bu içtimaıReisicümhurun riyasetiııde lngilterenin yeni teklifleri Kahi
rede müzakere edilecek ikinci bir toplantı takip etti 

B. Çemberlayn Kralla ve haricive nazırı He konuştu 
Kahire 11 (ö.R) - Londradan avdet 

oden yahudi delegesi mösyö Vaysman 
başvekil Muhammed Mahmud ve har! · 

1 ciye nazırı AbdüHettah Yahya paşa ile 
1 görüşmüştür. Bu. mülilkat Filist!n me
l selesine aitti. 

Paris 11 (Ö.R) - Nazırlar meclisi 
saat 16 da harbiye nezaretinde başvekil 
B. Daladiyenin riyaseti altında toplana
rak harict lşler hakkında hariciye nazırı 
B. Bonnenin izahatını dinlemiş ve bey -
ı:ıelmilel vaziyeti, diplomatik ve askeri 
bakımdan tetkik eylemiştir. B. Daladiye 
ıabah Amerika sefiri B. Vilyam Bulinle 
.,.. Romanya hariciye nezareti genel sek
Mteriyle görüşmüş, bunu müteakip es
lci nazırlardan, Cümhuriyet federasyonu 
JPeisi B. Lul Mareni kabul etmiştir. 

Paris 11 (ö.R) - Saat 16 da vukubu
Je.n kabine toplantısını Elizede Lebrü
nün riyasetinde bir nazırlar meclisi ta
k.ip etti. Hariciye nazırı Bonne, Burgos 
elçisi Mareşal Peteni kabul etti. Sovyet
lerin Paris •efiri Suriçle uzun bir gö -
rüşmede bulundu. 

Londra 11 (Ö.R) - Sovyet sefiri B. 
J\fayski bu sabah Foraynofise giderek 
hariciye nazıriyle yarını saattten fazla 
görüşmüştür. Bunu müteakip Lord Ha
lif ·dcs b'!!ISV""kjli .., y:ın1na g1 tmis VP ol -

1' - erKanıharbiye reısleri 

dukÇa uzun bir muhavered<> bulunmuş
tur. Başvekil ve hariciye nazırının, sa -
bah gelen raporların ışığı altında, ka
bine harici işler komitesinin öğleden 

e;onra yapacağı müzakerelerin esasını 

bazırlndıkları tahmin ediliyor. Hava na
zırı Sır Kingley Vood da sabah başve
kil ve hariciye nazırı arasındaki görüş
menin bir kısmında hazır bulunmuştur. 

Irak heyetinin yakında Kahireye gel
mesi bekleniyor. Mısırın Londra elçisi 
Inf,ilterenin Filistindeki siyasetini tebdil 
eqen tekliflerini hfunilen Kahireye gel -
miştir. Bu teklifler, Suudi Arabistan ve 

1 Irak murahhasları ile birlikte tetkik 
J olunacaktır. Ingiliz mahfilleri, yeni In
giliz tekliflerinin arap memleketlerince 
tasvip edileceğiı:ı:i tahmin e-tmektedirle~. 

j Londra 11 (Ö.R) - Bağdaddan bil
diriliyor: Irak kralının feci ölümü üze
rinden günler geçtiği halde bütün arap 
memleketlerinden ve dünyanın her ta
rafından taziyet telgrafları gelmekte de
vam ediyor. Başvekil Nuri paşa radyo
da söylediği nutukta Irak milletinin ma-
temine terceman olmuş ve her taraftan. Mısırda Nil boytı. ve .ıh rc.11ılcr~ .aa 0ir JÖTÜ:nıiş 

ru ıı~ .z L- utıı.ı ıur r ei.si B. Lebrun 

bilhassa arap memleketlerinden gelen li dostluk bağlarını aynen muhafaza ede- fevkalade komiseri B. Gabriyel Püo bu 
sempati tezahürlerini bildirmiştir. Nuri cektir. Bilhassa müstakil arap memle - sabah saat 8,40 ta Parise muvasalat et
paşa şu sözleri söylemiştir: 1 ketleri ve istiklalini elde etmeğe çalışan rniştir. Pariste üç hafta kadar kalmak 

matik ve askeri hareketlerindeki muva
zilik ile tecelli etmiş olduğunu iHlve ey
lemektedirler. Paskalya tatilleri esnasın
da sarfedilrniş olan siyasi ve diplomatik 
faaliyet bu hafta zarfında inkişaf etmek
te devam edecektir. Bidayette Çarşam
ba günü akdi mukarrer olan kabine iç
timaı bugün saat 16 da yapılacaktır. 

Bu içtimaın büyük bir kısmı B. Bon-

1 

ne tarafından beynelmilel hadiseler hak
kında yapılacak etraflı bir izah ve teş
rihe tahsis edilecektir. 

B.Bonne, bir taraftan Paris ile Londra 
diğer taraftan şarki Avrupa ile Balkan 
devletleri payitahtları arasındaki mü -
zakerelerin ne dereceye kadar ilerlemiş 
olduğunu bildirecektir. 

1 
Son zamanlardaki hadiseler bu mü

zakerelerin ameli netayicini tacil ede -
cektir. 

1 Müteakiben B. Daladiye daimi milli 
müdafaa komitesinin müzakereleri hak
kında arkadaşlarına maliimat verecek -

tir. 
öğrenildiğine göre bu müzakereler 

{evkalılde ahval muvacehesinde icap 
e;len tedbirlerin derpiş edilmesine ve 
hatta. ittihaz ve tatbik olunmasına mü-

cHükümet, mesuliyetini müdrik ol~- arap milletleri ile en kuvvetli münase- niyetindedir. Suriyedeki vaziyet hak -
vaziyette Fransa hüküme-tinin vaziyeti rak geçen ikinci Kanunda izah ettiği betlere dayanan bir birlik tesisine çalı- kında hiç bir beyanat yapmamış, sade
ne olduğu hakkında vereceği izahatı programa sadık kalacaktır. Harici siya- şacaktır. ce hükümetle temasa geldiğini bildir -
dinlemek üzere bir toplantı yapacaktır.1 sette müttefikleri ve dostları ile kuvvet- Paris 11 (ö.R) - Fransanın Suriye miştir. 
Nihayet nazırlar meclisi gene Çarşam-ı 
ha günü toplanacak ve bugün kabine 
içtimaında ittihaz edilecek olan tedbirleri 
tasdik edecektir. Londranın azmi ve kararı 

Paris 11 (Ö.R) - Saat 16 dan 18,45e 

kadar devam eden kabine içtimaı harict B •• •• 
vaziyetin telrikine hasredilmiş \'fi milli' otun Roma gazetelerinde yeni bir müdafaa nazırları konferansında karar" 
laştırılan tedbirleri tasvip etmiştir. Ya-

::~a~dır~lar Elize sarayında topla- protesto tufan1 ile karşılaştı 
Mebusan ve ayan hariciye komisyon- .. 

!arı da, harici vaziyet hakkında izahat Paris, 11 (Ö.R) - Siyasi mahafilde ! evvelden hazırlanmış bir fikir yoktu. \ Londra, 11 ~~-R) - İtalyanın _Korfu 
almak üzere içtima edeceklerdir. 1 kaydedildiğine göre paskalya yortulan l B. Gayda İngiltere ve Fransanın Ar- 1 ve Adalar ~enızı hakkındaki ternmatmı 

esnasında Londra ve Pariste yavaşlamı- navutluğun istikbali hakkında kaygı mevzuubahis eden • Yorkşayr Posh ga
Londra 11 (ö.R) - Saat 15 te hususl yan diplomasi faaliyeti, kolayca takdir beslemelerine hiç bir sebep mevcut ol- zetesi yazıyor : 

nazırlar komitesinin içtimaında nazırlar- ! edilen bazı endişelere sebep olmuşsa da madığını iddia etmektedir. Daha umumi •Arnavutluk hakkında verilen İtalyan 
dan Sir Samoel Hor, ~ir To'."as Inskip, I bunları izam etmek te doğru değildir .. harp esnasında neşredilen makaleleri teminatının samimiyetten tamarniyle 
Lord Halifaks, B. Morıson, Sır Aleksan- A . di "ddi b" be !mil 1 k d ttikt İt 1 muharr" · uzak oldugu" ve verilen izahatın şüpheli vrupa şım cı ır yne e ger- ay e en sonra a yan m 
der Kadagon hazır bulunmuşlardır. "nlik d . . di"" ih ti b Arn ti k İta! kıt atının bul mahiyeti göz önünde tutulursa İtalya-. . . . gı evresı geçır gı c e e azı em- avu u ta yan a un- ' 
Fransız sefiri B. Korben Foraynofise gı- k yfi . . Arn ti - tam nm endişeleri teskin için bu mahiyette 

· niyet tedbirleri zaruridir .. Fakat vaziye- ması e yetinin avu ugun a-
derek vazıyet hakkında malOmat almış- . . . Arn t mili tinin" h"" . teminattan daha fazla bir şey vermesi 

tin l;ıu şekli almaması için evvelden tah- rnıyetinı ve avu e uvıye-
tır. rnin ediJmjş sebepler mevcuttu. Bu se- tini değiştirecek bir mahiyette olmadığı- lılzımdır. 

Londra 11 (Ö.R) - Kral Londraya av- heple umumi efkllrın bundan müteessir nı yazmakta ve şunu ilave etmektedir : B. Mussolini için, İtalya ile anlaşma-
det etmiş ve Bukingam sarayına gelir nm meziyetlerine inanmakta B. Çember-

i olmaması icap eder. .Tunusta Fransızlar yok mudur? 
tedairdir. ge mez başvekil B. Çemberlaynı kabul !aynın haklı olduğunu ve Romanın son 

b Y • · A ulh t · Halbuki Tunus bir protektora memle-
Çarşamba günü öğleden sonra me u- etmiştir. Sir Nevi! Çemberlayn hüküm- egane gayesı vrupa s unu eının- k rd· F .t d "ildi't Ş hal günlerdeki teminatına inanılabileceğini 

san meclisi hariciye encümeni reisi B. dara beynelmilel vaziyet hakkında iza- den ibaret olan diplomatik görüşmeler e ı ır ve ransaya aı eg .. u - ispat için kolay bir çare vardır .. Du da 
Mistlerin şimdiki beynelmilel meşkQk hat vermiştir. devam ederken vaziyetin telaşsız ve so- de İtalyanın da Arnavutlukta, daha 25 , İspanyadaki İtalyan kuvvetledni derhal 
----------------·---------------- ğukkanlılıkla karşılanması muvafıktır .. sene evvel kabul edilmiş olan huzurun-! . 1 aktır 

İngil gerı a m . 

Antikomintern paktı, • • 
yenı ıspanya 

Faris 11 (A.A) - Saltıhiyettar meha- Cenova 11 ( ö.R) - Buradan geçen yeni Barselon belediye reisi 

Esasen göz önünde tutulması !hını ge- dan, . tere ve Fransanın telfu;a düş-1 Atina, 11 (Ö.R) - İtalyanın Yuna
len timat ve cesaret verici bazı işaretler mesine sebep yoktur. İngilterenin Adir- I nistan ve Korfu hakkında İngiltereye 
de vardır. Bunlar, Korlu ve Adalar de- yatik denizinde ileri sürülecek hususi kat'! teminat verdiği hakkında sabah ga
nizi hakkında İtalyan hükümetinin Lon- bak ve menfaatleri mevcut değildir. Bal- zetelerinde intişar eden haber münase
draya verdiği teminattır. kanlara gelince, yeni vaziyet Balkanlı- betiyle bütün gazetelerde şu nokta intifil Paskalya esnasında zuhur eden bey- ispanyanın sosyal sahada harpten evvelki vaziyetine dönmekten baş

nelınilel buhran sırasında Ingiltere ile ka gayesi olmadığını ve komünizmden en çok ıztırap çekmiş bir 
Fransanın noktai nazarları ve hareket- memleket sıfatile anti komintern paktına, tedafüi bir siyaset olarak, 
Teri arasındaki sıkı birliğe işaret etm•k- iştirak etmiş olmasının tabii bulunduğunu söylemiştir. , Fakat, hiç 
te ve bu birliğin bu iki devletin diplo- olmazsa şimdilik bu istirahatin harici bir si aai mahiveti voktw:... 

'g t nı"\~ T'l~ı...J 
iki ,..pka da gene hatlardan çıkıp m•• olunur. 74 

Londrada gösterilen azim ve karar !arın hiç birine karşı bir tehdit teşkil şar etmiştir : 
Romada bir protesto tufanına sebep ol- etmez. İtalya hakkından emindir ve bu\ •İtalya hükümetinin Yunan hüküme
muştur. Bu neşriyata göre İtalyanın Ar-, sebeple diğerlerinden haksız bir aksüla-

1 
tine de ayni kat'i teminatı ve · bu-

mt lnlttıtW · -r :L' • z , , . 
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