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Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUrü: 
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HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAlTI 

DEVAM MUDDE'l! Türkiye için Hariç IÇlıı 

Senelik............ 1400 2900 
Alto ayhlt ••••••••••••••• 7SO 1650 

1 
Günü geçmi, nüabalar (25) kunl§tur. 

TELEFON: 2697 
~-------..; ........................... _. 

• Heyetimiz Alman yaya gitti 

IST ANBUL 15 (Hususi) - Nafıa veki· 
li General F uadın riyasetindeki b~yetimiz 
Hitlerin doğum yı}dönümünde bulunmak 
üzere Berline hareket etmiftir. 

-------' Yeni Asır Matbaasında Baaılmqtır. 
ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez • . =.:::~~~~~~-------------------------~-----------~----.....__,,--------=--=-=---=----===-=---=-=-=-=-===-

Sulhu kurtarmak için bir teşebbüs 
.................................................................... , ..................................................................................................................................................................................................... . 

et geçen ge e n n lyes· Hitler ve Italyan hüküme u 
• • re ısı Mussoliniye son derece mühim bir telgraf gönderdi 

an ya ve 1 al yayı bir sulh ko f e ansına çağırdı ········;;; ............................................................................... R~~;~ı·t ..... M~~~j;~·<l~ .......................................... ~ ........................ : ... ~ .. :: ... ~·· ................ . 

Ruzvelt Amerikan nazırlarına riyaset ediyor 

Rumen Kralı 

Yarın Belgrada ~iderek 
Prens Polla ~örüsecek .. 
Bilinmesi ı. 
Lazım olan 
Hakikat .. 

-~-tt-·---
ŞEVKET BILGtN 

Etraftan yükselen falsolu seslere 
kulak veriniz: 

Milletlerin şerefle kazanılmış hür· 
riyetleri, istiklalleri için uyanık bu
lunmalarına bile tehammül etmiyen-
lerin mevcut olduğunu göreceksiniz. Romcrııya kralı ve ve!ıa_hdi 

Sanki ortalık süt limarunış .. Sanki Londra 15 (A.A) - Deylı Ekspres 
beynelmilel münasebetlerde vaadle· gazetesinin diplomatik muharririnin bil
rin bir değeri kalmış gibi en merha· dirdiğine gör Romanya kralı Karolun 
metsiz realitelerden ders alanların - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Bütün milletlerin fikirleri ve kalplerile 
harp korkosu icinde olduklarını 

• 
tebarüz ettirmektedir 

Amerika Cümhurreisi: '' Hic bir kud-• 
ret kendi milletıne ve diğer milletlere 
harp neticelerini tahmıl etmek sala

hiyetini haiz değildir .• ,, Diyor 
Bir müzakereye esas o1arak hiç bir 
tarafın neticeyi kendi lehine çevırmek 

için silaha mÜrJcaat etmiyeceği 
hakkında teminat isti yor 

uMiizafıereye iftiralı edenlerin sildhlarını rnii· 
zafıere odasının fıapısında bırafırnaları 

elzem bir ~arttırn diyor 
- YAZISI SON SAHİF'ED.E.. -

Harp mükellefiyeti 
Kanununuıı tedkiki 

Pazartesi encümende başlıyor 
lngiltereden 40 lokomotif alıyoruz 

Ankara 15 (Hususi) - Büyük Millet Meclisine tevdi olunan harp mU
kellefiyeti kanun layıhası, Meclisin diinkü celsesinde, milli Müdafaa encüme
ni reisi general Kazım Sevüktekin tarafından yapılan teklif Uzerine Milll 
mUdafaa, Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mUrekkep bir muhtelit encü· 
mene havalesi kararlaştırılmıştı. Bu muhtelit encümen önümUzdeki Pazarte
si gUnU ve Meclis içtimaından evvel toplanarak bu çok mUhiın kanun layı· 
hası Uzerinde mUstacelen tetkikler yapacaktır. Meclisin Mayıs sonunda ya
pacağı yaz tatili devresinden evvel bu kanunun heyeti wnuıniyede görUşU
lerek tasvip edileceği muhakkak görUlmketedir. 

Ankara 15 (Hususi) - Devlet demiryolları idaresi için Ingiltereden satın 
alınacak demiryollar malzemesi hakkında Ingiliz firmaları ile cereyan eden 
müzakereler neticelenmek üzeredir. 

Bu görüşmelere göre Ingilizler altmışa yakın lokomotif yapacaklar ve hu 
muharrik makineleri en kısa zamanda teslim edeceklerrur. 

Ingiliz firmalarına sipariş edilecek malzeme için Ingiltereden aktettlğiınlz 
krediden dokuz milyon lira ayrılmıştır. 

:~~n~~i:;~:;~uzuna kızanlar aca- c b ı ·· tt k h • t • 
~::~~;:2;~~:~:i~~:~ e e u arı arp vazıye ı-
termelerini mi? • • b 1 kt d ihtarlar .. Tehditler .. Ufukları ka-
rartan tehlikeyi göstermiştir. Artık ne gırmış u onma a ır .. 
her millet tehlike §Uurile hangi yol· 
da ve nasıl yürümek icap ettiğini ta· 
yin etmiş bulunuyor ... 

istikbale bir ümid kaynağı olarak 
sevinçle. gönül ferahlığile bakabil· 
mek için emniyet havasına ihtiyaç 
vardır. Didinerek hazırlanan şerefli 
bir varlığın istikbalinden emin olmı· 
yan millet cidden bedbahttır. insan
lık bu kadar büyük iztıraplara, bu 
kadar sonsuz bedbahtlığa layık de· 
ğildir .. 

Biz Türkler, sulhu candan seven 
bir milletiz. Şüpheli maksadlar pe· 
şinde koşan maskelenmiş politika· 
!ardan nefret ederiz. Ebedi Şefin 
gençliğe emanet ettiği şanlı, şerefli 
inkılap bayrağı altında tek insan gibi 
toplanmış bulunuyoruz... Şimdi o 
bayrağı ayni kuvvet ve kudretle 
elinde tutan Milli Sefin dünvavı sa· 
elinde tutan M l L L l Ş E F 1 N, 
dünyayı saran karanlıklar içinde 

-SONU 2 iNCI SAYFADA- 1 
.SEVKEr t Büyiik hazırlıkları heyecanla takip eden Londradan bir öriınüı 

---tt-·-
' 

lngiliz Ana vatan 
filosu •• 

--&-
İcap ederse denize 
açılacaktır 

--tt--
Fransa ile İngiltere 

--tt-
'J'anca rnıntafıasını 
ifgale hazırlanıyorlar 

Londra, 15 (A.A) - Röyter ajansının 
Cebelüttarıktın verdiği bir haberde bu 
haftadan itibaren limanın her iki mah· 
recine de işaret levhalan konulacağı 

bildiriliyor. 
Londra, 15 (A.A) - Deyll Telgraf, 

Deyll Herald ve Nevs Ch.ronlcle gazete.. 
lerl CebelUttarıkın gece gündUz harp 
vatlyetinde bulunan İngiliz kuvvetleri· 
nln sıkı nezareti altında bulunduğwıu 

yazıyorlar. 

-SONU 2 INQ SAYFADA-

·;ib ' ~ ..,, 

• 

Kongreden bır görünü§ 

Ruzvelt Hitlere ve 
Mussoliniye soruyor: 

uFenlandiya • Estanya • Letonya • Litvanya 
utsveç • Norveç • Danimarka • Hollanda • Bel· 
uçika • Büyük Britanya ve lrlancla • Fransa 
uPortekiz • İspanya • tsviçre • Lihteştayn • Po· 
ulonya • Lüksenburg • Macaristan • Romanya 
uYugoslavya - Rusya • Bulgaristan • Yunanis· 
utan • Türkiye "' Arap Sttemleketleri • Suriye ı· 
uFilistin • Irak • MıSU' 'ffe trana_n 

Bir çeyrek asır 
"Yukarıda isimleri geçen milletlere ve 
"malikanelerine hücum etmiyeceğinizi, 
"Bunları istila etmiyeceğiniz hakkında 

"teminat vermeğe haztr mısınız?,, 

Şehirden Çehreler : .22 

Orman bq mühendisi B. Ali Riza Aydın ve ziraat 
müdürü Refet Diker 

Amman usta ııatıtl§ kazı 
Um.ranm ııoktur nazı._ 
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Rumen Kralı ŞEHiR HABERL:ERi Bilinmesi 
Ldzım olan 
Hakikat •• Yarın Belgrada ~iderek Bu~n Egenin ihracatı 

Prens Polla görüşecek .. Kubli-y ihtifali var ----~,---

_BAŞTA.RAFI ı tNct SAHiFEDE - ruz. Bizim aradığumz mevcudiyetimizin Bugün Menemenin Ayyıldız tepesm-
1 48 u•• ıkeye 60 mı•lyon ıı·ra 

muhafazası ve millt çerçeve içinde tel'• de Kubilay ihtifali yapılacaktır... Ölle - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA-
Wnderi Prena Ni.kolu sizli bir vazife Ue beatçe inkitaf etmemizdir. vakti İzmirden ve Manisadan tahrik d eh k bile, apaçık, apaydın bir politib 

ŞEVKET BtLGl!C 

Londrada bulunnıalttad.ar. Curentul gazetai de garantinin bir ta· edilecek hususi trenler gençliği KubilAy tutarın a 1 racat yaptı takip etmesinden iftihar duymak .. 
Preaı ıeçen çarpmba günü Londra· raflı olduğuna ifaret ederek verilen te- Abidesinin bulunduğu yere taşıyacak- tayız. Hiç bir millete anti~timm 

r• gelmiştir. minah Avrupa sulhunu kuvvetlendirecelc tardır. yoktur. letiklllimize, mukaddea yur-
Londra 1.f (A.) - Presa Aasosyeşin· çok dostane bir hareket olarak sellmla- İnkıl.Ap gençliğinin bugün saat 14.30 E •h d • ı dumuzun tamamiyetine, yaıadığı· 

&a yazdığına söre, Romanya hariciye na- maktadır. da Menemen<le yçacağı gençlik teJ:a- ge ) f3C3tJO a yenl pazar 2f mız dünya parçasını ebediyete ka• 

an Cafenko Berline yç mğı ~retten Re ~ 15 (A.A) - Salahiyetar bir hUrlerine her lces davetlidir. İztnifdcn 11 k d c 11 .. :"' dar v:Çlpıl3t<\~ o]An K alizm 
aonra Brülcsele gidecektir. Cafenko res- mnbadan bildirildiğine göre Fransa ve izcivemektepligrupları,cemiyetlerınU- nazara çarpma ta 11. COU,Ul ıuniıni)~ tle h.. t:dmesini bilen .. 
nıen davet edilmemiı olmakla ber Lber lngiltere tarafın an prki Avrça devlet- mesSilleıi ihtifale iştirak edecektir. Jerin dostuyuz. 
Londrayıziyaretininlnrutereh:ükümetin- lerine vcrılen şimdiki garantiler muyak- 'WW*-- Amerika memleketleri başt geliyor Hay ti menfruıtlerimiz tehlikeye 
ce memnuniyetle karıılanacağı kendisine kat bir müddet için muteberdir. Bu müd- 23 NİSAN dü§medikçc sulh n ayrılmıyacağız. 
ihaaa edilmiıtir. det zarfında bir takım iki tarflı paktlarla ~IF· TE BAYR A aaı T' . d . tihb t lir Mı 265 470 lir M i tan Zira Türk'ün asil kanını israf etmeğe ,y ,,..... ıcaret ve sanayı o ası ıs ara ve a, sıra . a, acar s a • . . k B l be be 

Bükreı 14 (A.A) - Oniversul gazete- daha geni§ bir miitekabil emniyet siste- .,., . uAv . ti 11wm:.. Ço uk . t .. :,.· tak 1938' 341\ 9A7 li 11.• lta 148.279 ıır· a Mek nıyetımız yo tur. unun A ra ? 
~ rusan .ı;uu.ımıye ~·ı.ıuvC ve c ne~rıya serv~ıt e mm asının u. "* ra,, ~qa ya , - . d Jıı~ • 

af. cBir taraflı teahlıliaJen ba - ıalhn· mi riicucla ıetifilccCktir. bayramı hıwtlıklannn devam edilmek- Yilı ihra tı hakkuıda cidd lgymetli ,. !YO .S03 lira, Nqnr* 5 ... 5.408 bra, ~~ yur ymu:un .SG ~~:et emnı• 
da. ~azdığı malcalede • _ gÜiz s~- Bud~peşte ı.4 ~A:A~ - Hükümet~ tefür. MCktepleide bu mevzu 'hakkımla blr istatistlk hanrlamıştır. Ege mıntaka· Uruğvaya 171.S62 lira, Romam'QP ~l\C ol~n _la .. <\iP~ ~ uz~ 
aetinın burada askert tealihualere gmş- gazetesı olan Peşti U1sag Roman:raya hı- talebeye konferanslar verilecek ve bir 1 sı ihracatına yalnız İzmir limanının de- 1.117.223 lira, Rusyaya 255.648 lira, Su- ıhtimallerı . goz onünde. t~~ag~ b~ 
mekten ne kadar müteneffir olduğunu taben neşrettiği bir mesajda Macar hari- milletin hayatında milli hakimiyetin ma-! ğil, civar limanların da ihracat yekô.n- dana 1055 lira, Suriyeye 30337 lira, Ye- mecb.u~ ~dıyor. ~unun ıçın~ır ~~ mıl· 
habrlatbktan sonra diyor ki: ciye nazınnın dün parlamento encüme- nası anlatılacaktır .. İlk mekteplerde de : lan dahildir. 1 ni Zelanda 46.783 lira, Yugoslavyaya letlerı ıkı karar~aha .ayıran ıhtılafları 

Bugün lngiltere Hegemonya aiyaaeti- ninde söyldiği esözleri hatırlattıktan son- haftanın Unitesi (Hakimiyeti Milliye) 938 yılında İzmir \'e civar limanların- 81.975 lira ve Yunanistana 1.197.986 li· adı~. adım. ta~ı~ edıyoruz •.•• 
ne ve taarruzlara kartı koymak için bir ra diyor lı:i: d. d A '"~ A ik Af 'k ve l alık ihracat yapılınıe+o.. Turk Mılletı ınsanhk tarıhının en 

ır. an vrupa, r=ya, mer a, rı a r -ı-· b k kah 1 kla ·ı •ftiha ed 
emniyet sistemi vücuda getirmek üzere Macaristanın iyi niytlerle dolu olarak -*- Avusturalyada 48 ülkeye 498.584.186 ki-ı Listenin tetkikinden görUJeceği üzere üyli ram.an 1 rı e 1 r er. 
namahdut aakert taahhüdlere giriıiyor. yaptığı teklifi Romanyanın bir An evvel AT "'OŞULARINDA lo muhtelif ihracat maddeleri scvkedil- 938 yılında Ege ınıntakası için yeni mah- Yurdumuzun ıçind~ ve ~ıtında aayı-
Yeni lngiliz siyaseti eski kollelctif emni-. kabul etmesi alclıselim iktizasındandır. FAVORİLER ıniştir. Bunların para tutan 60.940.611 1 reçlere ve pazarlara sevkiyattn bulun· sız. kahra~~nlık abıdeler~ vardı~. Bu 
yetten de fazladır. Çünkü eski kollektif 1 Carp devletlerinden aldığı teminat kıs· .. .. .. .. Türk lirasıdır ihracat kıymetleri mem- duğu görülmektedir Bu meyanda en abıdeler ıstıkbale kemalı emnıyetle 

• al ik d hlı .. 1 • • h. . kl Bugun Kızılçullu alanında uçuncu · · bakab"l k k t' · b. • 
emb-~~~,t Y nızF- '--tıaa ,_t ~ataahhud .. ednl mhec-1 ımenilembnıyt uıaıhl~-erml ~ de beraber do- hafta at koşularına devam edilecektir ... il leket itibariyle şöyledir : mühim pazar olmak üzere cenubi Ame- 1 Aı ~e uvvde ın~ll ıti~e ~enyolr-

un ıunyor. ıutat aa1ı;erı u er u- ayuı e azı te uı;:e en e tazammun . . . . . . • Almanyaya 27187 715 lira Amerika- rika memleketleri cnzı de olsa memle- ar. ynı zaman a mı e n oz varı-
d h • H Bırmcı koşunun favorısı Yaman ildncı · · ' ı 1 ı=- d- '-' 1 • h • b'l b' M&Mln a er memleketi serbest bırakıyor- eder. udut komşulariyle iyi münasebet- . . . . . '.. Ka ya 13 895 385 lira Avusturalyaya 66807 ketimlzle ticart mübadeleye bqlıimlf" \!ın aıtı emsa sız cev erı ı en ır 

du. Bugün lngiltre bir taraflı olarak es· ler, uzakta bulunan devletlerin garantile· koş~l un .. fa~~r~ Game, ü~ciln~ B • lira .Ar1·~ntine 1go 435 lir- Adene 957 l lardır Şefimiz, bir büyük Millet Mecliıbniz, 
k taabh tl • . h . d .. .. .. ranfı dorduncu koşunun Ozdemır e- ' · ~, ı · d 1 · d' faka hakkı 
eri ~.er~~ gmyo.r. Ve bu u· nn en çolc daha ustundur. . .. 'nci ko un favorisi ise Komisa~ır, lira, Arnavutluğa 41 lira, Belçikaya Ezcilmle Uruivay, Brezilya ve Arjan· oat ~n aevın ı~en, t mız-

8Ulta kendm içın bır takdır hakkı da Roma 15 (A.A) - Kont Cıano dun şı şun 1.409.355 lira, Brezilyaya 327.627 lira, tine bağlı maddeler parafin zeytinyağı da duşmanca bitler bealemelc bcd-
ayınnıyor. Romanyanın eulhu takviye Macaristan ve Yugo lavya elçilerini ka-

1 

8
-M*- • Bulgaristana 58.705 lira, Cavaya 42.035 1 ihracatı mUhlmce bir yeldllıa halli ol- bahtlığına düte!11eri daima yıldırm~-

eden lngiliz ve Fransız garantisini kabul bul etmiıtir. • eCJ t lira, Çekoslovakyaya 922.857 lira, Da- 1 muştur. Aden, Arnavutluk, Filipin ada- P muktedir olan Kahraman bır 
etmesi için hiç bir aehep yoktur. ÇünkG Roma 15 (ö.R) -Yugoslav kral na- nimarkaya 235.772 lira, Afganistana 158 lan, Kıbrıs ve Meksikaya yapılan ibra- ORDUMUZ var. Bu iman bizde ol-
hiz daim? istiklalimizin ve toprak tamam- ibi Prens Polla görüşmek üzere Kral Ka- İŞ .~~~ası ~~ lira, Estonyaya 50590 lira, Filipin adala- I catta azalma, İngiltere, Amerika, Yu- dukça istikbal bizimdir ... 
lıitmazın muhafazası siyasetini takip et- rolun pazartesi günü (yarın) Begrada gel- mudur muavanı Oldu nna 46 lira, Finelndiyaya 153.800 lira, 1 nanlstana ve İtalyaya ynptlan ihracatta 
til. Biz hiçbir itibar gayesi takip etmiyo- mesi pek muhtemeldir. :~~1~uriyet Me~kez bankası şehrimiz Filistine 2579 lira, Fransaya 1.658.677 I artma vardır. Her ne kdar Amcrik tle iyi bir siyaset sağlam bir orduya 

muduru bay Mecıt İş bankası umum lira, Hollandaya 1.204.694 lira, Hindista- 1 oln ticaret mllvazenemizdo 938 yılında dayanır. 

Cebelüttarık harp vaziyetine 
gırmış bulunmaktadır 

miidürU mua~liğine tayin edilmiştir. na 38981 lira, İngiltereye 2.358.638 lira, ı tehimize bazı yekô.n farkları görülmekte Türkiye bu hakikatin en güzel ör-
Bay Mecit Izmirde bulunduğu müd- Irlandaya 81.929 lira İtalyaya 4.163.738 ' ise de, madde itibariyle yapılan ihraca- neğidir. Kemalist Türkiyeden hiç 

detçe İzmir piyasasına yaptığı lıWneı- lira, İtalyan adalarına 54.367 lira, İsve- j tınuzda azalma vardır. YekCinda göze kimse ne zaaf, ne haklanna karşı 
lerle şahst ahlak ve faz.ileti ile bütün çe 446.100 lira, İsviçreye 833.729 lira, çarpan artmayı yalnız tüfün mahsulil müsamaha bekleyemez. Dostlukları 
kendisini tanıyanların kaleplerini teshi- trana 2517 lira, Iraka 4362 lira, Japon- 1 temin etmiştir. söze sadakatle, haklara ve şereflere 

- BAŞT ARAF1 1 lNCI SAYFADA -ı Alınan filosuna mensup altı harp gemisi re muvaffak olmuştur. yaya 149.668 lira, Kap Tavna 23810 lira, 1 939 yılında Türkiye - Amerika ticare- saygının derecesi1e ölçen bir mille-
Diğer taraftan Fı:ansanm İspanyadaki bu sabah Kielden hareket etmişlerdir.. İzmirden aynlacağı haberi dün şehir· Kariadaya 314.506 Ura, Kıbrısa 722 lira, tinin büyük bir inkişaf göstereceği kuv- tiz. Türkiye hakkında hatalı hükme 

a~militerinin de Cebelilttarıka gelmiş Bu gemiler Kanaldan geçmeyip şimal de şayi olunca piyasamız için büyük bir I;etonyaya 138.069 lira, Lehistana 800677 vetle ilmit edilmektedir. düşmek istemiyenler İşte bu hakika-
olması nazarı dikkati oelbetmektedir. ı burnu istikametinde uzakla'Şını.şlardır. kayıp olduğu muhakkak bulunan bu ti göz önünde tutmalıdırlar. Hele 

Tanca, 15 (A.A) -Stefanl ajansı bil- Londra, 15 (A.A) - Bir Alman fi- tayin umumi bir tecssilr uyandırnuştır.. Rakı fabrikasındakı· hadise izzeti nefaimizeağır gelen uursuzca 
diriyor : I tosunun y&kında İsp:ınyaya gideceğine MeSleğinde ve husust hayatındaki ihtarlardan sureti katiyede sakınma-

Bir kaç haftadan beri göze çarpan ba- dair verilen haber Uzerine salahiyettar dürüstlüğü ile temayüz eden bay Mecit lultrlar ... 

a alametler Fransa ile İııgilterenin bey-ı deniz mahafillerinde anavatan filosu- t~ Bankası için çok değerli bir kazanç- K A k • t • v • • • • 
nelmilel Tanca nuntakasmı işgale lw:ır- nun icap ederse derhal denize nçılmağa tır. azım ra J JÇ ıgı ıçın mı Dünya bir hürriyet ve istiklal da-
laodıklan kanaatini tevlit etmektedir.- 1 hazır bulunduğu beyan edilmektedir. rlay Mecidin aramızdan ayrılmasından vası içindedir. 
fnciliı amiralının sayfiyesinde bir kaç Bununla beraber Paskalya dolayısiy- r.ıütevellit derin teesrur içinde yeni va- • k 1 d ? istiklalini kıakanırca seven, htirri-
g(lıı evvel yapılan içtimaa bilyük bir le verilen izinlerin knldınlmasına lüzwn zifesini tebrik ederken güzide mcsaUin- ışte o çı arı 1 • yete kalbini veren ileri bir millet··-
ehemmiyet atfedilmektedir. Cebelütta- görülmemiştir. den, memleketin çok faydalanacağına fatile insanlığın şerefini yükselten 
nk emniyet aervislerinin şefi ile beyne}- Kahire, 14 (A.A) _ Mısır başvekili dair kanaatimizi bir kerre daha izhar ey- fikirlere sempati besleriz. Kimse ni-

milel Tanca mmtakasında amiral arasın- Mehmet Mahmut ~c;a İngiliz hava kuv- lemeği vazife biliriz. Suçlu cu·· rmu·· nu·· ı·ıı·raf ett•ı. Cem alı .. n çin hürriyeti sevdiğimizi bizden sora-
da bir içtima yapılmaktadır. vetleri kumandanı ile uzun bir mülô.kat- -*- maz. Nasıl ki biz de kimseye niçin 

Söylendiğine göre içtima esn~ında ta bulunmuştur .. Bir müddetten beri Orman çiftliğinde ( v d hürriyetsizlikten fik.ayet etmedikleri· 
tehlike Anında İngiliz bahriye silMıen- alınmakta olan askerl tedbirler bütün inekhane tesis edildi yara 311 gayet 3 gtr lr ni sormıyoruz. Fakat dünya bilsin ki 
dazlannın karaya çıkmasına intizaren Mısıra teşmil olunmuştur. Nilin Assu- Ankara orman çiftliği şeflerinden Na- sulh icinde ı:ıerefle ·yaşamak azminde 
§e~ bütün saWıiyetleri hAiz husu- andaki barajı ild haftadır Mısır kıtaa- hit, Orman çiftliği veterineri Hüsnü ve Mesudiye caddesinde B. Macide ait Khımuı vazifesine nihayet veriliyor. ol~n Türk Milleti, ~endisin~ sami-
st bir komitenin teşkili meselesi görü- tının ne7.areü altına konulmuş bulunu- Karacabey harası sığırcılık ~besi mil- mUsldrat fabrikasında bir hadise cere- KAuın evine giderek bir bıçak alıyor mıyetle uzatılan ellen dost eh olarak 
şillmllştür. yorou. Bu tedbirin Kalıirenin şimalinde tahassısı Hikmet şehrimize gelmişlerdir. yan ettiğini dünkü sayımızda haber ver- ve fabrika civaruıdaki kahvelwıeye cfö.. sıkma~ bildi~ gibi düsmanca uzatı-

Londra, 15 (A.A) - Deyli Ekspresiu Mehmet Ali barajına da tatbikine baş- Bu zevat, orman çilillğinde tesis edilen aıi§tik. Hadise etrafında yapılan tetki- nllyor. Bir amele ile haber g"ôndererek lan elleri de kırmayı bilir. Şayet bizi 
Berlin muhabirine göre İspanya sahille- lanmıştır. İskenderiye limanına altı İn- inekhane için 150 damı:zlık inek müba- kat şu neticeyi vermiştir: Cemali çağırıyor. Ustaba§uıın verdiği de hürriyet ve istiklallerini müdafısa 
rl açıklarında manevra yapacak olan giliz harp gemisi gelmiş bulunmaktadır. yaa edeceklerdir. 34 inek Ödemiyt.e 1s- - Dört seneden beri bu müskirat cevap fUdur : etmcği bilmiyen zavallı milletler ziim 

mnil efenin çiftliğinden ınübayna edil- fabrikasında çalışan amele Khun Dos- _Kendisi gelsin! resine sokmak lumulkatini gösteren 

Devrim okulu E d 
miştir. su, öteden beri imal edilmekte olan ra- Öğleyin paydosunda fabrikadan çı- biri çıkarsa bu mernlf"..ketin mucize-

ge e -*- kı1ardan içiyormuş.. Buna daima mil- kan Cemal, Klz.ımla karşılaşıyor. Khım ler .diyan olduğunu. Türkün Allah-
Talebeleri Bergamada K ı · ı·t·ı bari ;e manruıt eden fabrika usta b~ Cemal: kısa bir münakaşadan sonra bıçağını çe- tan baska bir kuvvet öniinde eği)me-
Göztepedeki Devrim okulu talebele- ---</;r·--- a l t e • - Khun bu hareketin son olsım .. Bir 

1 

kerek ustabaşı Cemall ağır surette ya- diğini, kalplerimizde A T A T O R K 
tinden kırk kişilik bir grup müdür ve K . f · ·ı . Yüksek deri istihsali daha görül'Sem §ikiyet eder, seni kov- 1 ralıyor. aşkı bir volkan gibi tutu~tukça t~ 
tarih muallimlerinin nezareti altında aç Çl tçı at eBl l - dururum, demi§tir. Hastanede tedavi altına alınan Ceına- hin en şanlı zaferlerini kaydetmek 
bugün Bcı-gamaya gidecek, oradaki an- aec, ini yor =ke~l ~--~Or hl l HAdise sabahı saat 10.30 da ustabaşı lin hayatı tehlikededir. Suçlu cürmünil tcttfi yine bu millete müyesser ola~ 

o d L- hamerı sanay~ mu .a~ o - Cemal. Kfizımın çalı"tı.ır.. yerde b·ır ka- itiraf etm;., ancak hadise sırasında Ce- ca~nı habrlatmak isteriz. 
tikitelerl gezecekler ve tarih muallimi- --*- uğu 1U&tasız materyelin temini ve . . ~ && • -P • S lh · 
nin vereceği malılınnt ve izahatı dinli- y ılan te.:~ı.:ı _ _ı_ Eg üf' -•..J\ ihracat için kalite itıoany· le yüksek de- deh ıçmde bir mikdar rakı görüyor .. malin kendlsine yumnık vurduğunu ld- u u ~eve~··· 

ap ~ en us y~nu dan b d . . . di eım·~· Sulhu ısterız •.. 
yeceklerdir. 2.1"" 761 ...;;ı...a ailesi. dedi" ... .,." t" ri istihsali çarelerini aramak üzere de- Ara eş akika geçınce rakı kadehi- a ı :. ıl'. T"' k .ilet. Dü' .. 
~ -· ve ~"\rA n ~ ur. · b al 1,:ı.;:.._ . * UT mı ı ıtÇtn... nya ıçuı 

Egede 'ftçl ailelerinin ektikleri arazi rilerin kıymetini azaltan hastalıklar nın ~ş tı ~u~a şahit oluyor ve KAzı- - - Ih 
23 NiSAN 2.478.14~ hektardır. üzerinde ziraat vekaleti tetkikat yaptır- mı çaı;:ırarak soruyor : Pamuk ipliği siparişleri su F .k. t t k etmeı· . k' Az.' 

ÇOCUK RAYBA.MI 71L631 h ktar ll58S5 L-'-<-- maktadır. - Kadehteki rakıyı sen mi içtin? Piyasamızda henüz pamuk i.pllği buh- r·· ~. a : :~r d'__yızd ~·il. iZ 
Ticarctbaıae • !eri: e çayır, ut;Al.CL(' • E t il lmam İzmird b urıoyemız ıç.ın en ı~e egı a:. 

otlak ve yayla, 4.0SG.378 hektar ise mer'a Yu~d ~tısadiyatını ilgiliyen bu mev- - ve ·· . . ... v · r~ za 0 ıştır. . e . lr. ço~ Atatürk yurdu kendini en çok 
ÇocUk işi memleket işidir.. Çocuk mevcuttu Egede 110041 ton zuun ıntışar sahasını tesbite esas olmak - Şu halde senı şikayet cdccegım... !ırmalar A vrupaya pamuk ıplıği sıparış . tt .. lele tJerd da 
bayramına siz de vitrinlerin.i..ı.i Çocu- va 29350~·~det Umo 

4573000 
~;ney- üzere ziraat vekaleti vilfiyetten aşağıda- Uslarunadın gitti._ ~lerdir. Bunlıır gelince piyasanın fe- ~n:;k e g~renttedm~ e. en ~ 

ğU iJ,..;1~.:1;_,_k surctt - "'...1 : erek > n, por- ki L ~l-!L,_! • • • FiJh:ılrik ustah.o..,.,.,.,.,. ~;1,.Çı ' ti...--"- -Ll.T"'"'""1ft ümi• edili' a C emnıye lf. 
i~~--- e ::.wwy :tnkal, 861000 turunç ve 20684000 adet ı:ıusu.satm teUUAUU istemişür ;~a ~·~yeli ~e nwu,,~ t yor, Milli Şefimiz Varolsun ... 

• te mandarın istihsal edilmektedir. ı - Hayvanatta görülen cilt hastalık- " ... Kwaman Ord V 1_ 

ı · ·· · d 
1 

,. mnuz aromttn ... 
arı , nevı uzerın en ve mevcut ıayva- ı Biri teknik ve temsil şaheseri, diğeri ~k at:tklı ve mil İT bir ınevzua ı TORK 1 ınhk bilmemi tir biJ-• lliıilZ•••••• .__m:11 ____ ır.m1m _______ _. __ •n nata na7.aran mikdarı? __ ,:._ n_: 1-n • .::1. fil·ını · ktı" yı g ' 

2 
·ıA &WlllA uu uu_yu-. mıyece r •.... 

YAKIN TAniHTEN BİR SAFHA - Vı ayet dahilinde mevcut hayva- 8 U G C N J j 

On • f'ıgüran ve i · milyon dolar saıfiile vücuda getirilmiş 
SANAT ŞAiıniERL 

tsn bir 
natın nevi üzerinden yaş deri vasati filk- $EVKEr B LG N 
letleri? K ••tt H k • ·-*-

Süveyş Fedaileri 
ri:.ıa:~v=:~.;:;:,:.:;.;.,::.:; u . urpar sıneması 
malümat? Güzellik ve t kudreti ile bütün dünya bdmlannm sevdiği OBERT 

TAYLOR ile dünyanın en e güzel kadını İREN DUNNF un her:aber 
Vilayet bu hususta tetkikat yaptır- t ettikleri 

maktadır. 

T OR K Ç B S Ö Z L 0 
BAŞ ıtOLLEBDE : 

sa :u:::ıve=~v•plan ~n kı- K a d ı n 1 a r ı n S ı r r ı 
ANNA BELIA • TYRONE POVEB - LORE'ITA Y:OUNG 

RUG-0N 

Elhamra Sinemasında 
-*-AI.MAHYADAN MAL 

TALEPLERİ 
Alınanyada bazı firmalar Türk ticaret 

evleriy1e ta~tınlmalannı odadan iste
miŞlerdir. Y apılnn mal talepleri paçav-

En yüksek takdir nlkışlnrı toplıyncaktır.. ra, her nevi Türkiye menşeli mallar, fın-
AYRIC -: <Ga et gül- - ENKLI MİKİ PARAMOUNT JURNAL... dık ve kuru üzüm, kun t incir, pamuk, 

SEANSLAR : 2.15 - 4.30 - G.45 - 9 DA BAŞLAR wleks, bam deri, 'halı, sünger, kereste, 
DİKKAT : Bugün 12 de ucuz matine HERKES a%0a KURUŞ kuru mcyvalar ve hayvan yemleri ve 

:=!)' -"""" ____ "ı!"1 §~lvar?a ÜZt'rinedir. 
pakef"'taf~;;;diğeı kısmmtn da h:a'b'&IUV 1 Hl~ uıı;ı~J-17'- ~""" 7..J l - 13 750) 

Fransız Akdeniz filosunun i§tirakiyle yaptlan büyük Fransız filini 

Akdeniz korsanları 
PtERRE FRESNAY 

Akdenizde çılar ile~ İngiliz Alınan do lannın elbirli-
ği edettk yapbkları biiyülr ımuharebe!eri gosteren Fransız ŞABFSERİ 

SEANSLAR: Der gün Akdeniz Kott.anbrı: 3 - 7.10 Kadınlann Sırrı 
4.50 - !) DA. .. Cumartesi ve pazar Sant alıı DE BAŞLAR ... 

~-------..,._--·--------.----~----------------.....,....----.,. 1-~o · \l°'1J ı 

APrcezada 
Çeşmenin Ala~tı nahiyesinde kıı.ının 

nikah töreni gü.nU 50 yaşlanndald bay 
Hasanı bıçaklıyarak öldürmekten ıruçlu 
Nailin muhakemesine ağırcezada devam 
~ilmiştir. iddia makamı suçlunun ce:r.a 
kanununun 448, 50 ve 55 inci maddele
rine uyularak tecziyesini istemiştir. 

-*-Bir kadına taarruz 
etmişlerdi 
Urlanın Yelki köyünde Haticeye ta

arruzdan suçlu Hüseyin Kumkum :ve 
ona yardımdan ..suçlu Mürteza ve Veli 
haklarında .ağırcezada devam etmekte 
olan dava neticelenmiştir. Hüseyin Kum 
kum iki yıl, arkadoşları birer sene ağır 
hım~ m~hJdlm f>r1ılmı~1Prifir 



• k .. : l ' - ' "!__9 ~· ~ ~· . il . • • 

- - ~ -· 
Fenerbahce , 

Doğansporu 5 • 1 

Bu .da ne demek? 
yendi 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün ya
pılan Fener - Doğanspor maçında Fe
ner 1 - 5 galip geldi. Birinci devre 1 - 3 
bitmişti. İzmirliler çok güzel oynadılar. 

ordusu Alman 
topraklarına 

ltalyan 
girmiş? 

Alman kıt'alarının 
tevakkuf 

mı 

ltalyaya girişinin 

ettiği bildiriliyor 
şimdilik 

-~-

Denizbank 
Umum müdürü bay 
Yusuf Ziya Ziraat 
Bankası idare meclisi 
azası oluyor ... 
Ankara, 15 (Telefonla) - Denizbank 

umumi müdürü Yu-;uf Ziya Erzinin Zi
raat Bankası idare mecli-;i azalığına ta
yin edileceği söylenmektedir. 

Fransada 
İtalyanlar aleyhinde 
nümayişler varmış 

SON HABER 

icra vekilleri 
Mareşal Çakmak'ın da 

dün bir toplantı 
iştiraki 
yaptı 

ile 

Ankara 1 S (Tele fonla) - icra vekilleri heyeti bugün öğleden 
evvel başvekalet binasında bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya erka
nı harbiyei umumiye reisi Mareşal Çakmak da iştirak eylemiştir. 

Kardaş Hatayın devlet 
ile başvekili • • re ısı 

Dost diye gelen Almanların 
oldukları hakkında Milanoda 

Fransızlardan çok 
halka beyannameler 

daha fena 
dağıtılmıs .. 

Londra 15 ( A.A) - Deyli Telgraf gazeteıinin ltalyadan öğre_ndiğine ~öre aı~eri. hazırl.ıklar faa
liyetle devam ediyor. Napolide asker ıevkiyatı için biitiin huws!v?tomobı~l~re cıhetı "!kerıyece vaz
ıyed edilmiftir. Alman kıtaatının ltalyaya girişnin tevakkuf ettıgı zannedılıyor. Bu manasebetle Mi
lanoda aokaklarda beyannameler dağıtılmış ve dost diye gelen Almanların Fransızlardan çok daha 
lena oldukları halka bildirilmiştir. 

Roma, 15 (Ö.R) - Gazeteler Fransa- 1 

nın muhtelif şehirlerinde İtalya aleyhin-! 
de nümayişler de\'am ettiğini, İtalyanla- , 

ra ait ev ve dükkanlara taarruzlar ya 
pıldığını yazmaktadır. - l 

B. M. M. 
• • 
ıçın 

azası sıfatiyle and içmek 
Ankaraya geliyorlar 

Milli müdafaa bütçeleri için 

BULGAR 
Vniversitelileri 
Belgradda 
Belgrad, 15 (A.A) - Bulgar İlahiyat 

fakültesi talebelerinden elli kişilik bir 
grup dün Belgrada gelmiştir. 

-*Vizede bulunan 

Ankara 15 (Telefonla} - Iskenderundan bildirildiğine göre Ha
tay devlet reisi Ekselans Tayfur Sökmen ve Hatay başvekili B. Ab
durrahman Melek meclisin pazartesi toplantısına iştirak etmek ve 
Türkiye büyük millet meclisi azası sıfatile and içmek üzere yarm 
T oros ekspresile hareket edeceklerdir. 

Yunan matbuatının 

Tasarrufa riayet suretiyle bütçede 
zam yapılnıası için mecliste bir 

Edirne (H~~~ r 1 ~~•n gün Tü,l I 

B. Çemberlayn ve Da!adiyenin be
yanatları hakkında tefsirleri 

cereyan baş göstermiştir 

tarih kurumunun Vize köylerinde buldu
du çok kıymetli Trak e~erlerinden bahse
derken bir Kralın gümüş kasket ve zırhı
nın Öa bulunduğunu kaydetmiştim. Çok 
ince bir sanat taşıyan bu zırhlı kasket ve 
maske lstanbul müzelerine kaldırılmıştır. 

Türk tarih kurumundan umumi müfet· 

b.. · · ·· · d t k"kl · .. 1 1 lct d" tişliğe yazılan bir mektupta kurumun Ankara 15 (Telefonla) _Bütçe encümeni yeni sene utçe proJesı uzcnn e et ı erını ı er etme e ır .. Yeni masraf 1• ça] 
1 ' . l b"" l . d d . ~ . . p anı ve programı ışma arına bu sene 

bütçesinde tasarrufa azami surette riayet edilmesi, bazı daıre er utçe erm e aha da tcnzılat teınını ve bu suretle d d d Y• • 

· · · B"" ilk" '""il t M l" · d b" · ı k d" e evam e ecegı ve ış kadrosunun Milll Müdafaa bütçesine irnkfuı nisbetincle zam ıcrası ıçın uy m.ı e ec ısın e ır cereyan ~ezı me te ır. .. d Y• b"ld"ril k .. . gon erecegı ı ı me te ve gosterılen 

büyük yardım ve alakadan dolayı Gene
ral Kazım Dirike teşekkür edilmektedir. 

Atina 1 S (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
BB. Çemberlayn ve Daladiyenin beyanatları hakkında tefsiratta 

bulunan gazeteler, ltalyan hükümetinin çok vazih ve kat'i teminata 
ve bu beyanatın ayni kat'i ve resmi ifade ile ilave edildiğini yazıyor. 
Ve diyorlar ki: 

Elen milleti bu suretle hakkının ve büyük milli gayretinin teslim 
edildiğini görmektedir. 4 Ağustos 1936 tarihindenberi daha büyük 
bir şevk ve heyecan daha büyük bir gayret ve daha büyük bir iman ile 
sarfedilmekte olan bu gayret Yunanistanın diğer dost balkan devlet
leriyle birlikte barış hizmetine tahsis ettikleri milJi ve yapıcı kuvvetle
rinin ihyasını istihdaf etmektedir. 

Elen milleti bu beyanatı kat'i surette tatmin edilmiş bir hissiyatla 
karşılama!~tadır. Ve gayretlerine artan bir imanla devam edecektir. Yeni bir manevra mı? ---~-~-----------...------

lngiltere -Sovyet Rusya 
Fransa ve lngiltere lspanyol Fasını 

işgale -hazırlanıyorlarmış 
ortaya attıkları ltalyan gazetelerinin 

yeni bir hareketi mazur 
bu şayialar 

. d. ? 
mı ır. 

Lord Halifiaks'ın sefiri Maiski ile 
yaptığı mü18.kat manidar görülüyor 

Roma, 15 (A.A) - ·Havas ajansı bil-
4.iriyor: 

Siyasi mahfiller Fransa ve İngiltere

nin Tancayı işgal ve İspanyol Fasını is

tilA niyetinde olduklarını ima ediyorlar. 

Bu tahrikfuniz imaların bu bölgede muh-

temel bir hareketi hazırlamak ve haklı 

göstermeğe matuf bir matbuat kumpan
yası açmak gayesini istihdaf edip etme-

göstermek • • 
ıçın 

Paris 15 (AA) - Hariciye nazın 
Bonne Rusya ve lngiltere büyük elçileri
ni kabul ederek kendileriyle uzun uza· ! 

diği ve bunda bir kısım Alman filosu- yafettc Fransız subaylariylc doludur .. d k 
ıya onuşrnuııtur. 1 

nun gönderilmesiyle bir münasebet 
mevcut olup olmadığı düşünülmeğe la
yıktir .. Filhakika Giornale D'İtalia di
yor ki: 

Tancaya gelen Arapların yekunu her 
gün artmaktadır. Fas, Meknez ve Me
ı akeşten gelen ve her şeyi yapmağa 
amade bulunan bu Araplar hususi su
rette mi gönderiliyorlar. Tanca sivil kı-

Fransız erkanı harbiycsiyle İngiliz hah- Londra l 5 (AA) - Sovyetler birlii';i 
1 

riyesinin Tanca hakkındaki maksatları büyük elçisi Maiski hariciye nazın Lora 
nedir? 1 inli faksla konuşmuştur: 1 

Gazete Fransız \"C İngiliz sivil ve ns- .. P:ess Assos:eşinin ya~~·ğ~~a göre bu 

k • l mi b. k { d mulakat çok manalıdır. Çunku Avam ka.
1 

erı ma m arının ır on eransın an 
marası müzakereleri sırasında Con Say-

ve bu konferansın tehlike halinde Tan- m · ç b 1 R 1 
enın ve em er aynın usyaya yap· 

ca için bir nevi sivil ve askeri junta teş- tıklan telrnihlerin bir neticesidir. 
kilini derpiş eylediğini bildirmektedir. Sovyetler birliği hükümetiyle istişare-

ispanyadaki. gönüllüler 
lere devam edilecektir. Polonyanın v~ 

Romanyanın Sovyetlerden çekinmelerin:: 1 

rağmen Sovyetlerin tam yardımını cldr 
etmek çaresinin bulunucağı ümit ediliyor. ! 

Moskova 15 ( ö.R) - Havas ajan91 

Kont Ciano bunların ge_çit resminden 
bildiriyor: 

BB. Çemberlayn ve Daladiyenin son 
beyanatlarından sonTa Sovyetler birli~ · 1 

vaziytinde bir deği~iklik olmadığı görül
mektedir. Sovyetler birliği ne anlaşın'.\ 1 
ne de garanti istememekte fakat yeni b:r j 
kollektif emniyet ihdasında israr eyle

sonra çağrılaCağını söyledi 
ROMA, 15 (Ö.R) - Faşyolar mecli

sindeki nutkunda kont Ciano İspanya
daki İtalyan lejiyonerlerinln meşru mil
kafatları oJarak Madrid sokaklarında ge-

çit yaptıktan sonra geri alınacaklarını 
söylemiş ve ilave etmiştir : 

•Son Mdiselerden hiç biri İngiltere ve 
İtalya anlaşmalarının tebeddülünü istil-

zam edecek mahiyette değildir.. İtalya 
kendi hesabına bu anlaşmalara tam kıy

metini vermekte olup tatbike devam ni
yetindedir.• 

Arnavutluk hadiselerine karşı müscl
lah vaziyet alan memleketlere ve bil
hassa Almanyaya İtalyanın minnettarlı
ğmı bildiren nazır bu münasebetle Ro-

ma - Berlin mihverinin sağlamlığını ve mektedir. 

İtaly~ dış siyasetinin en esaslı uns~~ Bazı şayialara göre Sovyetler birliği
old~gunu ve olmakta devam edecegını nin Bal tık memleketleri müdafaa teah
teyıt eylemiştir. Kont Ciano Macarista- hüdünde bulunması çok muhtmeldir. 
nın dostane vaziyetinden bahsetmiş ve Esasen kend" · d b'" J b" d • kah . ısın en oy e ır şey e 19• 

· r~an evH\tlarının kaniyle kendi tenmi~tir. Bununla beraber bu rnernleket-
kendinı tekrar vareden İspanyayı se- !erin istiklalini korumak Sovyetler birli
lamlamı~tır. İtalyan harici siyasetinin ğinin menfaati icabından olacağı düşü
hedeflerı hakkında da şu izahatı ver- nülmektedir . 

tere sefiri, lngiliz ve Fransız deklarasyon-
' !arından sonra Sovyetlrin ne şekilde va

ziyet alacaklarını öğrenmek istemıştır. 

Sovyet mahafili görüşmelerin hedefi hak
kında sükut muhafaza ediyorlar. 

Londra 15 (AA) - Foraynofis, ay-
ni zamanda Vor Ofis (harbiye nezareti) 
lspanyanın cenubundaki askeri hareket-
)ere ait bütün raporları pek yakından ta· 
kip etmekte olup bu münasebetle ebe-
lüttankta lngiliz otoritelerince alınan mü-
dafaıı tertibatının şimdiki anormal şart
lar dahilinde normal olarak zaruret kes· 
beden tedbirler olduğunu kaydeylmek· 
tedir. . 

Diğer taraftan Alma~ filosunun en 
mühim kısmının Atlas Okyanosuna açıl· 
ması nasyonal sosyalist propaganda ser
visleri tarafından Almanyanın bu yakın· 
!uda yeni bir ~ürpriz yapmak taaavvu'.. 
runda· olmadığına bir delil olarak göste· 
riliyor. Fakat bazı lngiliz mahfelleri bu 
manevrayı, bazı ihtimaller kar§isında de
niz kuvvetlerini ııimal denizinde sıkı~p 
kalmaktan kurtarmak istiyen Almanya-

Londra sefiri Maiski 1 nın bir ihtiyat tedbiri gibi telakki ediyor· 
mahfelierinde endişe uyandırdığı kayde· ]ar. 
dilmektedir. I Fransa, Polonya, Yunanistan. Roman• 

Londra 15 ( ö.R) - lngilterenin ya ve Türkiye hükümetleri halen Lon· 
Moskova sefiri bugün öğleden sonra B. 1 dra ve Moskova hükümetleri arasında 
Litvinofla üç çeyrek saat görü~müııtür. j yapılan müzakerelerin cer~yan tarz.ından 
Havas ajansının istihbaratına göre lngil-, muntazaman haberdar edılmektedır. 

• n :11c·m·-..ov~;r../.JJAll.'.L:irJ(~J 1 atı ı ~eı '• miştir: N·h F. 1 d. 
t ı ayet ın an ıya ordusundaki kuv-

1 
Ye nl• sı·nem ada d.~. talh yanınk Arnavutlukta yapmak iste- vetli Alman nüfuzunun . Sovyet askeri -

ıgı are et karışıklık çıkarmağa ve ka- ___ _;_ __________ _ 

i , rarsızlığı arttırmağa değil, fakat Avru- ENTERNASYONAL 
DUnden beri büyük bir muvaffakıyetle devam eden SİZLER COŞTURA- pa hayatının bu naz.ile bölgesine sulh 
RACAK •. ŞAŞIRTACAK .. TESHiR EDECEK.. ŞAHESERLER ŞAHESE- N vcrmeğe matuftur. Zira Faşist siyaseU- VE WİVERSEL 

Sineması ~;&.az~ l"AYYARE 
TELEFON : 3646 

Kİ BİR PROGRA!\1.... ~ nin hedefi her tarafta beynelmilel cm- p • F 
HEPSİ JZMİR~~ İLK DEFA ~niyetin iadesi için iş birliği yapmak ve QrlS U Q Tl 

ATEŞ ÇEMBER• ~ayni sulh arzusunu besliyen milletlere 
} ~ hüsnüniyetle mukabele etmektir.• Bütün dünyanın iş ve 

·' Kont Ciano Yugoslavya ile dostluktan ticaret merfıezidir 
HENRY FONDA. MADELF- "ıNE CAROLL ~ bahsetmiş ve Yugoslavya hariciye na%4- 8.500 Ekspezan 
GA NG s T E R LE R ~ riyle yakında Vencdikte mülakat ede- 2.000.000 ziyaretci 

~ I ceğini bildirmiştir. 13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar' de· K A R Ş J K AR ş J y A N Kont Ciano Yunanistan hakkındn İtal- vam edecek olan PARİS fuarını zh·arct 
~ yaya atfedilen projeleri anlıyamadığını ediniz.... · 

Franchot Tonc - Magde Evan> • Joscph Calelcia 

Bu hafta gösterilmekte olan 

H a r p Dönüşü 
nLE HF.ROS DE LA MARNE• 

Rii~· iik muvaffakıyet kazanmıştıı· ... Giircıılcri heycc.'\na garkede1t 
bu filmi büyiik, küçüle her kes gümıclidir ... 

O Y N 1 Y A N L A R 

Reimu- Jermen Dermoz - Al bert Ba~serman 
rVRKCE FOX JURNAL .... ·· ·· ··· · ····-························· 

Cumartesi - Pazar 10.30 - 2.30 - 5.30 - 8.:u nA 
Sair günler 11.30 - 2.30 - 5.30 - 8.30 D fi 

söylemiş ve istikbalde İtalya ile Yuna- Fuar ziyaretı;ilerine pek çok seyahat 
nistan arasında daha müessir bir iş bir- kolaylıkları gösterilir. Bunun i~in yalnız 
liğinden bahscyledikten sonra Faşist si-,fuara iştirak kartını hamil olmak Jclifi- İLAVETEN: METRO JURNAL en son HAVADİSLER .• 
yasetinin takip ettiği hedefin Avrupada1 dir. Bu kart İzmir Fransız general kon- BUGÜN OYUN SAATLERİ: ll - J.30 - 4.00 - 6.30 _ 9.00 DA 

• sulhun teesrusünden ibar.et olduğunu solosluğundan temin olunabilir. 1 SAAT il DE TENZİLALTLJ HALK MATİNESİ 
• bildirnıişti.r. Pa. Ça. Sa. 3 1 - 15 •ıP~,..._..,.m_ 
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Osmanlı 

Çeviren: Hcqim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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• • 
i Sabahtan sabaha i 
• • • • ......................................... 

Kuvvet1n 
psikolojisi 

---~.---
:MİRAÇ KATIRCIOÔLU 

Kuvvetlinin demiyorum, kuvvetin psi
kolojiai diyorum. Aad miihim olaa hudur. 
Elbette ki zail adamla kuTVetli adam 

Türkiyenin vere
karar ıv. 

cegı 

ita/yanın kazandığı sevkülceyş 
üstünlüklerin kıymetıni azaltabilir 

DOKl'ORllN KOşaı: 
••••••••••••••••• 
Vücudumuzda ekşilik 

• 
muvazenesı 

YAZAN: Dr. G. A.. 

Şeker hastalığı üzerine yazılar, en 
kuvvetli şekerlerin bile tadını kaçıracak 
kadar, uzamış olmakla beraber son ola
rak bugünkü ekşilik muvazenesi bahsine 
de sabretmenizi rica edeceğim. Zaten 
bu muvazene gckerli hastalar için ehem
miyetli olduğu gibi. bütün hayatta cari 

arasında bir İç farkı olacaktır. Bundan Fransızca cTemps> gazetesinin Roma şa istinat etmektedir. Fakat, daha dün- olduğundan, sağlığını korumak istiyen 
Galatanın hududu Karaköyde biti- yır ... Hakikat böyle değildir... daha tabii ne olabilir? insanlar maddi muhabiri bildiriyor: j1ya harbinin sonundanberi Türk milliyet- herkesin onu bilmesi faydalı olur. 
yor ••. Ve buradan itibaren de o meş- Burada deniz hiç de lacivert değil. nrhldanmn derecesiyle mütenasip bir Şüphesiz, henüz Romada cmihvenin çiliği ltalyanın hedeflerine karıı son de- Elqi ve alkalen ne demek olduğunu, 
hur, ahf8P büyük köprü başlıyor ..• Kumral ve sincabi gölgeler hafif ye- ihtisu alemi vücuda getirirler. Ve ondan Karadeniz ve Ege denizine doğru aerdelrece ha .... olmaktan geri kalmam)ftır. tabii bilirsiniz. Bunun künhünü anlıya
Vapurlar köprüye yana§lyor .. Yoku- til renkte bir sisle İmtizaç ederek aonra dqları ile olan münasebetlerini yapacağı bir yürüyüşten bahsolunmıyor. ltalya, Arnavutluktan Balkanlara ha- mamış olsanız bile kimyadaki ehemmi
lannı alarak buradan hareket ediyor- her iki sahil boyunca, baştan başa tanzim ederler. Hayat:ımızm minasını Fakat yabancı siyasi mahafil iki büyük irim bir vaziyet alabilir. Onun için, Ad- yetini hatırlarsınız. Suda erimiş cisimle
lar... bütün foeforu kaplıyor .• Vakıa mer- genİf mikyasta bu tanzim eserine borç- totaliter devletin, prka doğru yürüyüg- riyatiğin oark sahillerinde vukua gelen rin ekşilik veya alkalenlik derecesini fi. 

Lüzumundan fazla kanşık ve I merden yapılmış, muhteşem bazı }uyuz. lerinde bir gün. B~ğaziçi kıyılarında kar- hadisenin akisleri Boğazda ve küçük zik ve kimya mütahassıslan p. H. Harf-
uzunca olan bu yoldan başka daha j saraylar vardır ... Fakat pek az .. Yir- Fakat üstünde durulmaaı ıereken esas §ılaşacaklarını ıhtımalden uzak tutmu- Aayada ıüphesiz ıon derece derin ola- feriyle ifade ederler. Buradaki ekşilik ve 
kestirme, basit bir tarik var ki mi kilometreden fazla imtidat eden mesele doğrudan doğruya kuvvetin ken· yorlar. cakhr. alkalenlik, vakıa. iyonlar bakımından-
bu da Bursa sokağından itibaren bosforun her iki sahildeki sarayların 1 disidir. Paikolojiye girince bütün nıh ki· Onun için, bütün Balkanlarda en mü- Binaenaleyh Türkiyenin alacağı durum dır. Fakat netice aynı yere çıkar. Ne ek-
Beyoğlu büyük caddesini takip ede- mecmuu sekizi, onu geçmez.. Bos- İnatını değiftiren ona yepyeni bir ahlak ~im m~sel~, Türkiyenin alacağı vaziyet- vaziyeti tayin edcek amillerden biri ola- ıi. ne de alltalen olmayıp da cbitaraf> 
rek doğrudan doğruya Galataya for, çok güzel, uzun bir nehiri andı- ve hareket akidesi veren bu kuvvetin tın netıcesıne varılıyor. • caktır. Türkiyenin göstereceği aksülamel sayılan P. H. Derecesi 7 sayılır. Ondan 
inivermekten ibarettir. Bunun üç rır. Onun güzelliğini tamamile kav- özü ve değeri acep ne ola? Son 2amanlara kadar Roma ile An- ltalyanın Arnavutluğu işgal ederek lı:a- yukarısı alknlen. ondan apğıeı da ekfi 
misli fazla süren birinci yolu daima ramağa hayal erişemez. Müteaddit Halledilmesi gereken düğüm noktası lı:ara arasındaki münasebat iyi ve itimat zandığı sevkülcen üstünlüklerin kıymeti- olur. 
tercih ediyorum. Çünkü ikinciyi ih- dolambiiçlarla uzayan her iki sahil iıte burasıdır. Burası çözülünce hukuk verici bulunuyordu. Arnavutluğun işgali ni mühim mikyasta azaltabilir. Vücudumuzdaki kan ile sulu madde
tiyar ettiğim takdirde Beyoğlu cad- sık ormanlarla müzeyyen yüksek te- münasebetlerimizi de anlaşılmaz bir bale bu münasebat üzerinde nasıl bir tesir hu- I Demek oluyor ki, Ankara hükümeti- lerin bepıi ve vücudu teşkil eden hücre
desinden geçmek icap edecek.. Ve pelerle muhattır. Bu yeşil tepelerin koymu' olan gizli davalar dahi halledil- sule getirecek} Avrupadaki son müslü-I nin vereceği kararın vaziyette mühim bir }erin en çoğu biraz atlı:alendir. Derecesi 
yin.e sinirleneceğim... eteğine sıralanan Türk evleri, sahil mİf olacak ve böylece ainirli jestlerle ya- man devletinin ortadan kalkması Türki--1 tel.İri olacaktır. Bunu düıüııürsek aon 7,33 ile 7,40 arasında pek az deiiıir. 

Köprüden itibaren seyahatimin b .. t dd"t k bal .. palan yararlı ve lizumsaz hareketler bir yenin vereceği katar üzerinde bir tesir günlerde Bulgar baıvekili Köseivanofon Yalnız göz yaşlar.ile ter pek hafif ekşidir. 
. . . . oyunca, mu aa ı asa ar vucu- · d ı_ ·} I ı .. ·· ·· · · · •V• • 
ıkınci merhalesı başlıyor •.. Buradaki da getirmiştir. Bu kanarya kafesi ka- sona erecektir. ıcra e ece" mı smet nonunu nıç.ın 21yaret ettıgını ve Bir de idrar ve mide ekşisi, tabii ekşi 
yandan çarklı vapurlardan birine dar güzel, sevimli bir manzara teşkil Eski Grek'lerc:len kainatın bir ruha Şahsen biz bunu varid görmüyoruz.. Romanya hariciye nazırının B. Saraçoğ- olur. 
atlıyorum... Vapurun bacasından ed b I d b" ~ sahip olduğuna ve dolayı.aile bizim gibi Çünkü, Türkiyenin milliyetçiliği, her lu ile derhal niçin görüşmeğe gittiğini an· içtimai hayatta olduğu gibi. tabii ba-
etrafa sımsiyah dumanlar saçılıyor.. en u. ev er en ır çogu.n~n .?n yqadığına inananlar vard1. Hatta daha şeyden evvel, tamamile milli bir anlayı- ı Iamakta mii§külit çekmeyiz. yatta da her teY muvazene meaeleııi ol-

B k "f d larla .. t""I cephelerı ve balkonları denızın us- iJ • "dil -'- dd• ~• deki L_ -L dugvundan bu ek .. ilik muvazenesinin bo-u esı uman ur u en sema, .. la b. . d erı gı ı erıı:a ma ı iuem uu ruuun ,.. 
bpkı bir kağıdın üstüne dökülen mü- tune yas nmış ır vazıyette ur- ilibi n.ha eritmek için hamleler yapb- M • e zulmaması pek lüzumludur. O muvazene 

rekkepler gibi, battan başa aiyah le- maktadır. Harap rıhtımların üzerin- ğım söyliyen NeY-Eflatan felsefesinin acarıstanın temına tı bozulunca sıhhat bozulur, çok geçmeden 
kelerle mülemma bir halde görünü- de, yer yer büyük malikaneler, kargir mualdüpleri de ıörildü. hayat da söner. 
yor. c:Si_?1 konakl:"r, ?.hşap es.ki yalılar Şartım mutaaarnflan ile ıarbm mis- Biz de m~azenenin ehemmiyetini 

Saat alaturka tam altıda, tıpkı şi- gorunmektedır .. Otede zarıf kubbe- tikleri ae .,.... benzer feyler aöylemİf- R d h. h 1 d bilmediğimiz için bir taraftan yemekle-
rnendüferlerde olduğu gibi vakti mu- si, mabetlerdeki büyük mumları an- terdir. Busün bile bu ıibi JeJlerİn müm- omanya, or usunu ter ıse aş a 1 rimizde bir çok ekşi şeyler yer ve içeriz. 
ayyenini bir saniye bile geçirmeden dıran minaresile beyaz bir camiye, kün olduğana inananlar yok değildir. Bükres, 15 (Ö.R) _Başvekalet tebliğ Bir taraftan da vücudumuz itledikçe 
iskeleden hareket ediyoruz .. Keskin sinesi, uzun servi, sögüt ağaçlarının Ruhla madde U'Umdaki bu zaruri mü- ediyor : Macar hariciye nazın kont Ksa- azotlu ve yağlı maddelerin yanmasından 
bir düdük sesi .. Ve vapurun perva- teşkil ettiği yeşillikle gölgelenen nasebet bulamdUkça yakandaki fikirlere ki tarafından 13 nisanda Macar mebusa- doJayı ekşiler hasıl olur. Yahut - yalnız 
neleri denizin durgun sularını kam- Türk mezarlıklarına tesadüf ediyor- benzer fikirlerin yer yüzünde pa}'ldar ola- nı hariciye komisyonu huzurunda yapı- sebze ae geçinenlerin yaptıkları gibi -
çılamağa, karışbrmağa başlıyor ... sunuz ... Bu mezarlıklar, tepelerden cağına inanalım. lan beyanatta Macaristanın Rumen hu- muvazeneyi bozacak derecede alkalen 
Muhtelif lisanlarla söylenilen muha- baslıyarak muntazam meyillerle sa- Yine tabiata dönelim ve onun muh- dutlarına riayet edeceğinin bildirilmesi şeyler yeriz. Söziin kısası hayatımıza lü-
vereler, telaşlı telaşlı bağrışmalar hile kadar iniyor ... Servi dallarının telif zaman ve makamlarına ıözden ge- ve Mncaristanın B"'kr f . t f d zumlu olan ekşilik muvnzenesini bozmak 
arasında vapurumuzun önünden altında, yeşil ve kırmızı renklerle bo- çirelim. Yesil bahardaki tabiatla solgmı u ~ se ırı ara ın an için - fnrkında ofmıyarak - elimizden 
kaçmağa çabalayan bir çok küçük yalı bir çok mezar ta. ı görüyorsunuz üztldü tabiat farklıdu-. Kazgm uda.ki b.u beyanatının resmen Rumen hüküme- geleni ynparız. 
sandallara, kayıklara, ma' nalara ki bu taııların üzerindeki alan yal- ~b'atlı\ donan klflaki tabiat :irbirine tıne tebliği üzerine Rumen hükümeti, Bereket versin ki vücudumuzda bu 
bindirmemeğe itina ederek denize dızlı kitabeler oraya gömülen ölüle- benzemez. Çöllerdeki tabiat baıka, or- siltlh nltına çağırılmış olan müfrezeler- muvazeneyi yeniden tanzim için mükem-
doğru yavaş yavaş açılıyoruz .. Beni rın hüviyetini bildirmektedir... manlardaki tabiat bqkadır. Göklerdeki den en eski sınıflara mensup olanları mel bir cihaz vardır. Nefes almamız baş-
muteaccip bırakan şeylerden biri de tabiat batka, denizl•deki tabiat yine terhise karar vermiştir. lıca bu iş içindir. Her nefes aldıkça. vü-
Haliçtc binlerce kayık dolaştığı hal- •• BİTMEDİ •• ba§kadır' Fakat sis diyeceksiniz ki ta- Budapeşte, 15 (Ö.R) - Başvekil cutta ha ıl olan karbon ek§isini dışarıya 
de, bunlar arasında en ehemmiyet- biat değil bu bqkahklardan, hatta ken- kont TeJcki ve hariciye nazın kont Ksa- çılcarırız. Bir taraftan da böbrekler batka 
s.iz bir müsademenin bile vukua gel- disinden bile bir teY anla.mu. Her ,eyi ki 17 nisan pazartesi günü Romaya ha- türlü ekşileri çıkarırlar. Muvazeneyi bo-
memesidir .. . Şirketi Hayriye vapur- !IALKEVİNDE aruıyan ,uunı olan inaanlardır. Biz de reket edeceklerdir. zacak kadar fazla yediğimiz alkalen mad-
lannın - bu vapurları isleten kum- KO~n aNS deriz ki her pyi iman için ve iman gö- Roma, 15 (Ö.R) - Nis civarında ko- deler de barsaklardan çıkarlar. Netice-

d h . b" · ·· ·· n&" c.~ ·· · tl İtal 1 ta tmişl deP. H. Muvazenesi temin edilir. panyanın a ı - ıç ırıne surtunme- züyle tetkik ebnek icap eder. Zaman za- munıs er yan ara arruz e er-
den bütün bu kalabalık arasından Bugün Halkevinde saat (lS) te Er- man ve yer yer deiifen tabiat ka"ıımda dir .. Alta yaralı olduğu söyleniyor. l\tacar ha~vckili B. Teleki Ancak bu iş pek de çabuk olmaz. Mu-

lı kek Lisesi vardircktörü bay M. r,,_ tara- · · d b k ·ı ld sıyrı p geçivermesi ancak bet dakika "' \Jr. İaaanm vaziyeti anlalblmım gibidir. vazeneyı en zıya e ozan e şı er o u-
sürüyor .. işe bir sihirbaz parmağı fmdan (Suiistimal kurbanlara) mevzu- Şu halde taul knnmıt arasında sebep- J v ğu için kanda daima ihtiyat olarak alka-
kantmıJ gibi, her şey çarçabuk olup lu bir konferansnepjyatıileK:ız Li-1ennetieeyedoil'abirmiiauehetYanbr. ran eliahdı ile zevcesi ve anne len maddeler bulunur. Muvazene fazla 
bitiveriyor. Vapur, etrafında yükse- sesi felsefe öğretmeni bay Kizım Gür- Ve lı.ı mir Hl.et tahiatin kendiainde k ) ekşiliğe doğru temayül gösterince bu 
len muhteşem manzaralann ortasın- pınar tarafından saat 16 da (On beş yıl teellt edip hıiu dotn tesir yapmağa.,.... r a içe Nazlı Tahra D yolun d 2 maddeler hemen fazla ekşiliğe kaTfl kor-
da kemali azametle ilerlemeğe batlı- içinde ziraat sahasında başarılan :i§Jer) laymca bize Jawetin de bir peikolojiti lar, sağlığımızı ve hayatımızı kurtarırlar. 
yor. Solda, uzaktan pek 0 kadar fena mevzulu bir konferans neşriyatı yapıla- ~ hiuini ~or. Ba büle eslDlerin Daha sonra akciğerlerle böbrekler de it-
görünmiyen Beyoğlu .. Sağda güzel cağı haber alınmıştır. filôrlen arumda e...L INr mlnuehet Tahran 15 (Ö.R) - Veliahd Prens Şahpur ile Nikahlısı Prenses lerini görerek bizim ihtiyatsızlığımız ne-
lstanbul.. önümüzde, yapraklar -*- ...ard1r. Bu müıuuebet tabiat ie ...... Fevziyeyi, Mısır valide kraliçesi Nazhyı ve maiyyetlerini hamil bulu- ticeıi olarak bozulmuı olan muyazene 

• J M h t Al" Elk b" Be d Ş ı· l 1 büsbütün düzelir. Biz onu tekrar bozun-arasına gız enen mini mini evlerile. TA Y1JK tBBACATI .. llndaki rn .. nnel.etia b.disidir. nan e me ı e ır vapuru n er apur ımanına vası o muş 
Çınar, incir, Akasya ağaçlannın tq- ZenPün kllbıldıiı bW clil...aain ve bütün Iran filosu tarafından 21 pare topla sdam1anmıfbr. Yeni caya kadar ... 
kil ettiği hudutsuz bir yCJillikten iba- MEJIEDD.llELt Jlt! lazalliimi ele iirençtir. PeJdivanm ,_.a evlilerin seyahati iki hafta sürerek bütün Arabistan yarım adaauu dev- Bununla beraber 0 mülteınmel cihazın 
ret gibi görünen Üsküdar .. yani A.- Verilen bir habere nazaran yumurta ~ bthır mildin •nlldttı da retmişlerdir. Prena, Prenses ve valide kraliçe yeni demir yolile Tahra- da muvazeneyi dü.zeltmeğe yetişmediği 
ya kıtası... istihsalitma aaltacajı endifesiyle TUr- tiloindirir. Ga.lia hoAia uameti ka- na gitmek üzere hususi bir trende yer ahn1tlardır. Bütün güzergihta olur. Muvazene en ziyade eqilik tarafı. 

Şirket vapuru sol sahile, Beyoğlu kiyeden hariç memleketJere tavuk ibra- dar çirlıciıüo hlıealeti de ainirleucliıiıı. büyük kasabalar lran ve Mmr bayraldarile donanmafbr. İran -veliah- na doiru bozulur. Bunun en büyült ve en 
cihetine doğru dönüyor ... Bir az da- catınm men'i meselesi tetkik edUme1rte- Banlar laep kaYTet ~ cim düğününü parlak şekilde teside hazırlanmı,tır. Tahranda alayın acıklı misali teker haatalığındadır. 
ha ilerliyor ... İşte, artık bosfor... dir. AJmanyadaki Türk ticaret odeemg ~. - ,.;..&n fi1ırimi __.~ geçeceği büyük cac:ldderde zafer takları kurulmuş ve her yer Iran n Şekerli hasta oekere ve şek~ olacak 

~ •TY -...1-lara bii8bütüa peri.iz ettikr• yediin Boefor denildiii vakit, ilk evvel yaptığı tetkibtta, tavuk ilıracatmm 711- caf1m WllJ•www: Bis slbeli delil hOfG Mısır bayrakJarile süıJeıımittir. Düğün münasebetile dört gün tenlik •- y- D· 

hatıra gelen teYler bunlardır, değil murta istihsaline tesir yapnakta uzak neriL Hot ne ıfbel, ne de çirkindir. GI- yapılacaktır. Fakat .ıntdiden Tahranda emealaiz bir canLLk göze etleri.,,. yaflan yakamaz. banlar tamam 
mi) ... Licivert renkte dalgalar .. Mer- olduiu, biWds köylünün ba yeni b- -'Mitin 1'ecli'l ltaoed.l nefüncle lop· çarpmaktadır. ::~=r~a vücudun ektiai artar, vü-
mer aaraylar .• Mavi acma.. Derin gir- ıanç membama aan1arak tavuk yetifti- lamq olan enmmeçtir. Kendimizde W- . 
daplmda yetiıen incilere benzedilde- riciliğine ehemmiyet vereceli neticesine madlfmm lı.ı loymetlerill ei ... nda top- bildm '-akbiı içiıa lm«lidir ve cana kmetia laer neY'ine nwhbıç oldujumm Fakat P. H. MuYWneaı oeker h~-
ri için. er geç yine girdaplum derin- varılm1§tır. laııımt obnaama tehmnmiil ec1rnw1ia. ~· Ş-. bu alemde iatecliii ma- ..... ki lmvvette ._..., • ıle oldaP 1-!'n~~ .,._ aebeplerle de. b.ulab~: 
liğinde kayboJacaklDI§ gibi görünen Bu hususta iktisat veklletııin vereee- Hot İle, kendi eluildilderimizi batn-lat-1 Vllffak olmak deiiJ, mağlup etmektir. 111>i bir pailroloji anyor .. oadu medet Bm~ütö~. ~ kala.~lar, kendı kendilennı 
ince, muhayyel sultanlar ... fakat ha- ği karara intizar edilmektedir. madafı Ye bizi 8"si diellonnda dahi Majlup etmek için İle her l>elnmdan umayorm... yediklerı ıçan, tabu olarak, fazla ate§ ha-

rwr----- ------ - - - -- 'F' 1 *,,.. .ı ederler. Büabütiliı ac; kalmadan, fazla 
!'7/Y;ıJ 1 >ısı '" 77'. kırk haramilerin sarayına geldiler Bak- Padişah vezirden bu hikayeyi işitince onun akıllı uslu kOmışmasıDdan hayJ"et et ve yai yiyer~ .-.nlan yakacak kadar 

K 1 rk Ve ZI
• r tılar ki delikanlı yok ve kız yalnız ba- oğlunu o gün öldürmekten vazgeçti ve 1 etti. oeker yemiycnlerde de aynı hal selir. 

Masal masal icinde 
• 

- 81-
Delikanlı: 

--l1eı · , dedi. Buraya dön saat uaak
ta Wr çiftliğim var. Bunlar kırk bir ta
ne lmrarnidirler. Her sene üzerime gelir
ler, beni tutmak, ele geçirmek isterler. 
Fabt Ben Allahın izni ile cümlesini ta-

ma haber ver. Onlar beni ararlar. Bura
da oldutumv söyle_ 
Derviş peki diyerek yola revan oldu. 
Delikanlı uykusuz olduğu için kırk 

birinci haraminin yanından getirdiği 

kıza : 

rümar ederdim. Dün. kendi adamlarım- - Bana bil'az yemek hazırla .. 
dan uzak dtijmii§ ve kırda uykum ga- Dedi. Kendi de uykuya yattı. O uyu-
lebe ederek tı7.arup uyumuştum. Bunlar yunca kız kendi kendine: 
o sırada oradan gepyorlarmJ.f. Bana ras- - Bu yiğit, dedi. Benim erimi ve bu 
gelmişler, hemen beni tutup elimi ko- kadar arkadaşlarını helak etti. Ben de 
lumu bağladılar. içlerinden biri, son.-a- bunu onun yanına komam .. 
dan gittiğimiz evde ve beraber getirdi- Bunun. iherine hazırladığı yemegın 
ğimiz kızla kaldı. Diğerleri beni alıp içine zehir koydu. Yiğit uykudan uya
buraya getirdiler. Fakat Tanrı seni se- nınca bu zehirli yemekten yedi ve ken
bep etti. Beni kurtardın ve ben de bun- dinden geçerek beyhuş oldu. 
larıD ltepsini öldürdüm. Kırk birinci ha- Beri taraftan dervi~ çiftliğe giderek 
ramiyi de kadınlar safa ettiği evde öl- delikanlının adamlarına haber verdi. 
düıdüm. Artık şerlerindıea kvhildum. Adamlar ıiibettiler ve dervişe: 
Şimdi sen, yaptJim eyiliğiıı mukabili 1 - Haydi bizi efendimizin yanına gö
bu.radao götürebilecejin, kadar alım al, tür .. 
göUlr. Yalnız çihliiime .git ve adamları- Dediler. Ve hep beraber yola çıkıp 

şına oturur.. zmdana gönderdi. Kendi de ava gitti. j - Eyvah. dedi. Benim saltanatım za. Böbrek hastalığında da ektilik artttiı 
- Efendimiz nerede? Akşama kadar avlandı. Akşam olunca maamda demek böyle halka pdreden· vardır: 
Dediler. Kız: srayma döndü. Kadın yine onu istikbal ler de varmlf.. Vücudun ektimeainin bqlıca alameti 
- s.bab1eyin ava gitmişti.. Henüz etti ve oğlandan haber sordu. Diyerek oğlanın iplerini çöıdil. tatlı uykudur, tadına dayandmaz, fakat 

gelmedi. Padişah: Padişahın belinde hançeri vardı. Oğ- neticesi fena bir uyku ... 
DedL Alqama kadar beklediler. Ge - - Bugün de falan vezirim rica etti. lan iplerinden kurtulunca sultan Alled- Muvazene alkalen tarafına akarak bö-

len giden yok. Bunun üzerine kızdan Zmdana gönderdim, dedi. Kadın: dine: n.luraa ırene bir baatalılcbr. Bu Lal pek 
§ilphelendiler. Elini ayağını balJayıp - Ey tah. dedi. Gafil olma.. Ojlan - Padişahım, dedi. Ben gayet usta çolt karbonat kullananlarda olar. Bir de 
bir hayll sopa vurdular. Nillayet kız: kısmına itimat edilmez. Bir gün gelecek bir b~ım.. Hançerini ver bana da pek yÜk.ek dailua ~•·..&.rda. Karbo-

- Ben onu hapseyledim. o aeni heak edecek ve tahtını elinden babyım ve size hatıra olmak üzere gü- nat kullan.anlarda muvazene bozulmuı-
Deyip kuyuyu gösterdi. Hemen koşup alacaktır. Galiba siz sultan Alieddinin zel bir hançer yapayım.. nm sebebi kolay anlaıılır: Karbonat ha-

delikanlıyı kuyudan çıbrdılar. Kıza: hiklyesini .i§itmediniz.. Sultan Alieddin bıçağını kanından çı- lia alkalen olduğundan ekıilik muvaze-
- Bu ifi neden ifledin? - Hayır işitmedim. 

1 
lcarıp otlana verdi. otlan hançeri eline neainl hoar. Yübelr dafa çwkanlarda da 

Diye sordular. O da: Kadın anlatmağa başladı. alınca hemen laıpmm önüne durup pa- alc .. nefes alma netice.inde fazla ekti 
- Benim, dedi. Bir onb~ım vardı. Sultaıı ~ddinin 1ıikayen: di.şaha hitaben: kaybedilir, muvazene ondan bozulur. 

Fakat kırk haramiler elinde idim ve on- Vaktiyle Konyada bir padişah vardı. - Bre alçak, redl.. Hayvan herif.. Bunaa da neticea tath uykudur. 
başımla buluşamazdım. Bu delikanlı ha- Adına sultan Alaeddin derlerdi. Bir gün. Bak haJA karşımda duruyorsun .. Topla Bir de keyif ve llltarap muvazeneyi al
ramileri öldürdü. Ben onlardan kurtul- timarhaneye gitti ve orada bulunan de- §U ortadaki pislikleri bakalım. Yoksa kalen tarafına. hafif derecede bozarlar. 
dum. Fakat bu delikanlıyı da öldürmek illerin hallerini öğrenmek i5tedi. alimallah seni bu bıçakla öldürürüm.. Fakat 0 vakit 0 korkulu tatlı uyku gel-
ve saraydaki mallan alarak onbaşunla Timarhaneyi gezerken deliler arasın- Dedid. Padişah oğlanın hakikaten zır mez, zaten muvazene de çabuk düzelir. 
kaçmak istedim. dan bir oğlan sultan Alaeddini görüp: deli olduğunu anladı ama.. ölüm teh-

Bunun lizerine kw orda öldürdüler - Safa geldin padişahım, dedi. Ben li.kesi karşısında delinin emrini yapmak-
\'e cezuını böylece verdiler. işte padi- bu şehre garip geldim. Anam babam fa- tan başka çare girmedi ve yerdeki pis
phım, bilesiniz ki kadınlarda mürvet lan §ehirdedirler. Ben, bugün yirmi Uç likleri aldı elleri ile toplamağa başladı. 
ve merhamet yoktur. gündür buradayım . Timarhaneci bana Bereket versin biraz sonra timarhane-

Binde biri bile doğru olmaz. Hepsi de kin güttü ve delidir diye beni buraya ci yetişti, delinin elinden bıçajı aldı ve 
hain kişilerdir. Avret sözü ile şehz.ade- bağladı. Allah, Resul afk.ına beni bura- onu tekrar bağladı. SultaR Alieddiı:ı de 
ye kıyma .. Sonra pi§man olurswı Ye .-n dan kurtarJO .• Ruhsat verin anamıa ba- bir daha ve böyle tedbirsizeesine timar-
pişmanlık fayda verme&. Kesilen bat ıe- baıwn yanına lideYim.. haMye girmeğe ve delilere yaklqmap 

ri gelmez.. Padi§ah oilanın bu sözlerini du.vuıaa - ldl'llBDf -

Bugünün Çocuğu yanrun büyüğü
dür .. Kimsesiz bikes yavruları ko
rumak için yılda bir lira verip Ço
cuk E.!irgeme kurumuna biz de üye 
olaJnn! 
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Dün yanın en angariyeli işı: . . . . 
: 

Bir sinema 
Yıldıziyle 

Evlenmek 
Ruth Chatterton'un eski kocası For

bes diyor ki: 
- Bir yıldızla evli olarak uzun müd

det yaşamak, hakikaten lmkS.nsızdır. 

Mesela ben Ruth Chatterton'la evli iken 
karımla imkfuıı yok buluşamazdırn. 

Orkestra şefi ve Bette Davis'in eski 
kocası yanıp yakılıyor: 

- Aman efendim, diyor. Bette Davis
le resmen evli iken, onun yüzünü bile 
göremiyordum. Kadıncağız çok yorulu
yordu. Hep stüdyoda istirahat ediyordu. 
Binde bir görebilirsem: «Aman bugün 
çok yorgunum, gidip stüdyada biraz is
tirahat edeceğim.> dedi. Fakat istirahat 
mi? Ne gezer. 

Joan Cravvford'u geçenlerde boşıyan 
Francbot Tone'un, yıldızın elinden çek
mediği kalmam!§ olacak ki, her fırsat' 
ta: 

- Onunla, yaşamanın lınlliı yok .. 
Bakın bir gününü nasıl geçirir, size tarü 
edeyim: 

13 e kadar gazetecileri kabul eder 
13 den 17 ye kadar platoya çıkar. 
17 den 18 e kadar :filme çekilen sah

neleri görür. 
18 den 20 ye kadar evde akşam yeme- j 

ğini yer ve istirahat eder. ı 

20 den 23 e kadar mektuplarını okur. 
idarenin kabul ettiği senaryoları okur. 
Gene gelen gazetecileri ve fotograI~ıları 
kabul eder. 

Saat 23 dedi mi .. uyku. 
Bu sözler, artistin 1 numaralı kocası

nın söylediklerinin aşağı yukarı ayrudır. 
Fakat ilk kocası Duğlas Fairbanks Ju
nior daha sabırsız ve daha kıskançtı. 

Orkestra şefi Tony Martin'in karısı 
olan Alice Faye biç boşanma taraftarı 
değildir. Fakat o da derdini şöyle anla
tıyor: 

~--·-

Mişel Morgan 

Saat 6 oldu mu, kalkar, banyosunu 
alır. Katibesi ile biraz çal!§ır. 

- Ne tuhaf değil mi, diyor. Tony ile 
biz birbirimizi senede iki üç kerre görü
rüz. O da tesadüfe:ı .. Fakat buluşmamız 
o kadar tatlı olur ki, boşanmak aklımı
za bile gelmez .. 

Vıvyan Romans 

Holivut bir düğün 
7 de stüdyoya varır. Locasında mak

yajını yaptırır. Ondan sorıra kahvaltısı
nı yapar. Kahvaltı dediği şey de bir bar
dak portakal suyundan ibaret.. 

Jolıı1ny Veissmüller 

şehri oluyor 
Ünümüzdeki 

artistler 
günlerde bir çok 
evlenecekler 

Annabella Tiron Povel ile evlenecek. 1 

Fakat bu, bir çokları gibi, Hollivud de· 
dikodusu değil, resmi bir haberdir. iki 
artist geçen pazar günü nişanlanmışlar~ 

d1r. Haziranda da evleneceklerdir. 
Tiron Povel nil}8.nlısına, hediye olarak, 

Cres Murun eski evini almıştır. Düğün· 
!erini de burada yapmak niyetindedirler. 

Annabella ni,anlandığı gün, kendisiy
le görüşenlere f 

9 dan 12 ye kadar platoda kalır. 
12 den 12.30 a kadar locasında öğle 

yemeğini yer ve istirahat eder. 12.30 dan 

Kiiçük sinema 
haberleri 
___ lfl __ _ 

"' ölümü haber veren makine isimJi 
roman bütün dünyaca çok beğenildjği 
için bir Fransız stüdyosu bu güzel eseri 

1 
filme almağa k~rar ~er~iştir. Ölümü ha
ber veren makın" fılmı meşhur rejisör 

Rişar Potiyerin idaresi altında çevrile- f 
cektir. Filmin ismi bir çok münaka~:ılar- 1 dan sonra c:Dünya yıkılıyor> olarak se
ç.ilmiştir. Filmin dış manzaralarının alın
ma~na on beş Nisanda başlanacaktır. 

1 "' Annabella <Madam seyahat edi- ı 

J 

kar!sından 
Bütün dünyad .. •Tarzaxu diye şöhret 

bulan sinema ::.ı istlruindcn V:ıysmüller 
•dişi tarzan. d~n ayrılmağa ·ıe ayrılır 
ayrılmaz da San Fransıskolu genç bir 
kızla ev lenmeğe karar vermiştir. 

Bu haber, sinema Aleminde olduğu 
kadar, bu artistlerin vahşi ormanlarda 
ve vahşt hayvanlar arasında geçen aşk 
ve fedakar !ık sahnelerini seyredenlerde 
de derin akisler uyandı."Inıştır. 
j Fakat bu ayrılığın sebebi nedir bilir 
misini : Kıskınçlık.. Tarzanla, Lupe 
Velez beş seneden beri evlidir .. Fakat, 
biç bir aile hayatı onlarınki gibi fırtına
lı geçmemiştir. Sinema artistleri arasın
da en kıskanç erkek olarak ~arzanı 
gösterirler. Tarzanın, edişi tarzımı, kıs

kanrnasırun sebebi, genç kadııun çıplak 
olarak sahnelere çıkmasıdır. •Ormanla

ayrılıvor 

- Hayatımda bu kadar mesut oldu~ 
lumu habrlam.ıyorum, demiotir. Bugün 
bana Hollivud dünyanın en güzel yeri 
acliyor. Fakat Tironla beraber olduktan 

yor> isminde yeni bir film çevirecektir. 
Aıtnabella bu filmde Alp dağlan üzerin- ı 
de bir otelin sahibi. ahçısı ve oda hizmet- 1 

çisi olan kadın rolünü oynıyacaktır. Yıl
dızın bu filmde erkek arkadaşı Rober 
Yungdur. 

rın çıplak melikesi• denen Lupe Velez, ba .>0 ckr durur. 

90nra bence dünyanın her yeri güzeldir. ğunu söylediğini rivayet ediyorlar. 
Annabellanın bu, ikinci evlenişidir. Hollivudda bugünlerde evlenecek da. 

Bundan evvel Jan Müra ile evli idi ve da bir çokları var. Bu arada Karo! Lom

ııeçenlerde ayrıldı. Bununla beraber, ge· bardla Klark Gabi, Robert Taylorla Bar
ne onunla bir arkadaş gibi konuşmakta 1 hara Stonvik evleniyorlar. Me~hur aine

ve mektuplaımaktadır. Jan Müra Tiron 
1 
ma müdürü Aleksandr Korda ile Meri 

Povelin de çok jyi arkadaııdır ve eski I Oberon da Haziranda evlenmek üzere 
kansını onun almasından memnun oldu· Avrupaya geliyorlar. 

* lngilterede Lord Kiçnerin hayatını 
canlandıran bir film çevrilecek ve bq 
rolü Loy Corc oynıyacakhr 1 Sinema 

kumpanyası şimdi Loyd Corcla Kleman· 
80, Edvar vıı gibi diğer mühim §8hsiyet
lerin rollerini yapabilecek aktörler ara
makla meşguldür. 

~imdiye kadar çevircliği bütün filimler- Lupe Velez, sinema kumpanyalariyle 
1 de dalına vahşi ormanlarda böyle çıplak yaptığı kontratla, günde bir kaç saat 
gezdiğinden ve çıplaklığa alışkın oldu- güneş banyosu yapmayı kabul etmiştir. 
ğundan olacak ki, arkadaşlarına, koca- Artist sık sık sahneye çıktığından tcni
sına, terzisine daima elbisesinden bil- I nin tabii rengini muhafaza etmek için 
bassa elbisesinin kend:sini sıktığından buna mecbur tutulmuştur. 

Harp dönüşü 
Meşhur adamların h.ıyatları filimle 

canlandırılacak 

Yahut Marn Kahramanları 

* Maurice Chevalier bu günlerde Fran
sad? çevrilecek olan bir filmde ilk defa 
olar t_, dramatik bir rol oynıyacaktır. Bu 
film şimdiden Amerikan sinemalan tara· 
fından aatın alınmıştır. Daha çevrilme
den •atılan ilk film bu olsa gerek.. 

1 Bugünlerde bir filim şirketi, meşhur sı, Nobel ne kadar büyük bir alim ve 
İsveçli 8.li.m Nobelb hayatını :filme aJ- ne kadar dahi bir kimyager olursa ol

mayı düşünmektedir. Şimdiye kadar •.ın, onun hayatında seyircilerin al&ka
Jeanne d'Arc'tan tutun da, oSüveyş• te- 1 sını uyandıracak bir şey bulunmadığını 
ki Ferdinand de Lessepse kadar bir çok söylüyor ve filmi çevirecek sahne vazıı-

h şabs . tl · h tl :film ıun her halde Nobel mükMatını almak 
Meşhur Fransız 

muharriri Andre Hu
gonun Marn kahra
manları eserinden si
nemaya nakledilen bu 
filntin karakteri : 

meş ur ıye erın aya an e uh 
için böyle bir işe girişmiş olması m -

alındığına göre, bundan oorıra sinema temel bulunduğunu (!) ilave ediyor. 

* Fransada sinema işlerini nizam altına 
alan bir kanun hazırlanmaktadır. Bu ka
nunun hükümlerine göre sabıkalılar si
nema salonu ve stüdya işletemiyecekler, 
hükümet bazı filimlerin dış memleketle
re gönderilmesini menedebilecektir. 

:!ilimleri birer •tercümeihal varakası• 
halini alacak. 

Ayrıca Fransada Balzacın hayatını 

tasvir eden bir filim daha çevrilecek ve 
Bu haberi veren bir Fransız mecmua- baş rolü Harry Baur oyruyacaklır. 

1914 - 1918 büyük 
harbinin devamı es
nasında bir Fransız 

köylü ailesinin maruz 
kaldığı fecayiin etü
düdür.. Harbin ilfuıı-

* Dün ya memle~ KADINLı-\RIN SIRRI 
Greta Garbonun aşıkı olan meşhur ketlerınde kadın- Robert 

orkestra ıefi Stokovski Miki Farenin ba-

~aaı, Walt Dianeyle ~n sekiz aylık bir ların nısbeti Dünyanın sevgilisi 
"ontrat imzalamııbr. nın bu aile efradı üze- İn Robert Tay lor •Üç 

• N . gilterede öteden beri gelinlik kız, . . . . rinde yaptığı aksüla- « anebn üç ifıkı var> filminde Na- evli kadınd daha ktur Fak t İngil- Arkadaş• ısimli fil-
me! ve mütarekeye net rolünü oynıyan Janet Gaynor, ıine· ter . d"" an ço li. k clınıa bul minde gösterdiği yük-

b eyı unyanın en az ev a u- . kadar geçirdikleri ezi- 1 renmesinden mütevellit teessürü sahne- maya aılamadan evvel bir kunduracı b" ml k t . sek sanat kudreti ile 
.. nan ır me e e zannetmeyın. . .. ci ve üzücü bayat bu filmin ruhunu teş- !eri çok heyecanlı geçmektedir. maga.zasında ıatıı memuruydu. Her ak• G nl d A b kızımız k yalruz cihanın en gu-

kil etmektedir. Filimde dokuman olarak 1 Eser ve temsil itibariyle de yüksektir. ıam mağazanın bütün hasılatını bir çan- ka~ er e, ' dica ah. . w:;: ç:ı' zel erkeği değil ayni 
görülen tablolar, mevzua çok güzel in- Reymo (Reimu) harikulıl.de bir şekilde taya doldurup bankaya teılim etmek de m İngil~ tmı ·ele• ~~ kırdınistad 

53 
tut - zamanda en büyük 

· · b l "" d ffak !maktadır yıld "f 1 · ·· · uş, ere yuz a an tane- tk• - ld • tibak eylemiş ve filme heyecan ve are- baba ro un e muva o . wn vazı e erı cumlesınden bulunur- si li _,._, Hal):>uki Finl di da sana "" o ugunu 
. . 1 d . d eced du ev ~~~ş.. an ya . . . 

ket vermıştir. Jermen Dermoz1·· -~ ayruk ük" er el . evli kadınlar yüzde 43 ü zor buluyor- ıspat etmişti. 
Filmin mevzuun 1914 ağustosunda har- müşfik bir ana _ro un __ u pe . m emme • y·1 1 B muş.. Kadınların Sırrı fil-

1 one arimor bir gazeteci ile ko-
bin ilanı ~le (Le Fransuva)_ ~esinin üç !~.etmekte~. Dıger artistler de pek nuıurken demiılir ki: c30 sene film çe- Beri yanda Amerika birleşik devletle- ~de kendisine ııaı:
evliidı silfilı altına alındı. Bırı Jan, meş- degerlidirler. Filim her nokta~ mu- virdilı:ten sonra en sanatkarane filmlerin riyle, Japonya da evlilik cihetinden aşa- toner olara_Jc _Amerı
hur bir tayyareci oluyor, daha sorıra vaffak olmuş sayılabilir. B~ filim Tay- kovboy fimleri olduğunu yeni anlıyorum. ğı değil : Aınerikada sayılan yüz kadı- kanın yetiştirmekle 
pederi Bemar da askere gidiyor, bir yare sinemasında geçmektedir. Evvela bu filmlerin genç nesle ahlaki tel- nın 61 inin, Japonyada 62 sinin kocalan iftihar ettiği çok_ se-
harpte yaralanıyor ve gözlerini kaybedi- y kin yapmak gibi mühim bir faydası var- varmış.. vimli ve güzel lren 

y~r. J~n ise mütarekenin il"".. ~dildiği aşasın dır. Bu çctit filmlerde hain daima ceza •Çocuğumuz olmıyor, böyle giderse ~nneyis':".'ekleçok 
gun hır hava muharebesınde oluyor..... görür. Sonra bu filmler tahmin edildiği halimiz nice olacak? diye sızlanan Fran- ısabet etıniştır. 
Aile efradı bu ölümü babalarından gizli. AŞK gibi insanı tehyiç eden güzellikten ve ıiir- sada ise, öyle zannedildiği kadar çok Bu eşsiz filimde çok 
3·orlar .. Bir gün tesadüfen oğlunun ölü- den de mahrum değildir.> gelinlik kız yok : Fransız kadınlarının kuvvetli ve biç bir 
münü öğrenerek büyük bir teessüre ka- 1 yüzde 56 si evli .. Almanyada da evli ka- filme benzemiyen bir 
pılıyor. Fakat kendine hakimdir. 1 Suriyeli sanatkar ve yüksek ses kabi- " Amerikada son günlerde •Eti bu- dın yetişkin kızdan daha çok yüzde 55 mevzu bulacak ve çok 

Sulh imza ediliyor. Her kes vazifesini liyetli artist Abdülvebbabın •Aşkın göz lunmaz vezco filmi çevrilirken garip bir buçuk. beğeneceksiniz.. Bu-
yapmış ve hayat yeniden başlamıştır. yaşlan• ndan sonra çevirdiği bu ikinci hadise olmuştur. Bu filmde Rober Tay- gün KÜLTÜRPARK 

Tavl~rr lrene Dun ne 

Teknik itibariyle de mühim muvaffak filim memleketimizde cidden büyük bir !orun kansı rolünü oynıya.n Mirna Loy kapladığını görerek oahneyi durdurur. sinemasında Fransız 
olmuştur, lüzumsuz tafsilatla göz boya- alaka ile karşılanmıştır. filmin bir sahnesinde kocasının pantolo- Fakat Taylorun pantolonunda ütü kadar Akdeniz donanma
ınak istenilmemiştir. Filim kolaylıkla Mevzuu, dekoru, oynıyanlan ve mü- nunu ütüler. Fakat bir taraftan ütüleyip, kocaman bir leke açılmıştır. Gerek Tay- sının iştirakiyle yapı
dinmiyecek bir heyecan vermektedir .. ziği tamamen •Şarko olan bu filim iki diğer taraftan kocasile konuşurken ütü- lor, ııerek öteki aktöTler bu hadi.eyi, adı lan ve en büyük Fran- 1 büyük teknik şaheseri ile beraber gc;.. 
Harbin ilanı, marn gaiilerinin hareketi, haftadan beri Asri Siı\ema.da seyirci re- yü pantolonun üzerine bırakır. Rejisör •Eti bulunmaz zevce> olan bir film için sız sanatkArı Pier Fresnayın ba§ rolünü terilınektedir. Okurlarımıza hararetle 
pederin, oğlunun ölümünü kilisede öğ- koru kırmakta devam ediyor. neden •onra. stüdyoyu bir kıl kokusu, uğur uyarak kahkahalarla gülerler. yaptığı •Akdeniz korsanlanı isminde tavsi e ederiz. 
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BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 
6-Ey iüna~"k"i"~:-Döğ;;···~öyle 

Benim yüzümü gördün, benim sesimi duyduo mu? 
Cemşid'in hükümdarlık zaır.anı 

Yoksa ruhunu şeytana mı sattın ki 
bu kadar yanlan söyleye biliyorsun? 

Bu devir •• Ademden sonra ve Tufandan evvel tarihin 
en parlak ve en adaletli bir medeniyet devri olmuştur 

Feridunun hükl.lındarlıtmd bahs-
Aspuya cevap vermeje mecburdıı. kurtulll} ~tine ~t etmqti. papasa: etmezden evvel tarihe adını dali .ile ge-
y -•-- da -"yl...,,.,.dı Sö-'-lı: ı..:ft Yoksa Sebastiyano bu sözlerle daha - Seninle sonra hesaplaşacağız. ......, - - ı~ ..,... çlmıiJ olan bu adamın yine tarihte .iten-

"'- •Ld-'-~- ..-a döıaınek lhundı. Bu büyllk bir darbe mi indirmeğe hazırla- Der gibi bakıyordu. O a,ynı zamanda 
uıı. ... __,, .. ~. di kadar meşhur ceddi Cemşiddı!:ıı bir 
ise fmklnsml• arbk.. o.ıyordu. göz ucu ile de arkadaşı Hıristidlye ken- nebz" bahsetmeği fııydalı buluyornz. 

Bquu önQne c~erek: Hıristidlnin de ~ti haf papastan dile.rince malilm bir işaret yapmıştı. Cemşid.i hüllsaten de olsa yaıı:mak, Ih-
- Evet.. dedi. Muhterem pederi bu aşağı değildi. Çüııkü Eftimyosun al07 - ı Hırlstidi, Sebas"..iyanoyu çok eyi tanı- rahlın ve Nemrud devrine tekaddüm 

ıece sabaha brp. bu oda:ra girerlı:en hinde bulunan ve onu itham için bütilıı 

1 

yordu. Onun gözlerindeki kurnaz bakış, eden devirler haldruıda karü daha et_ 
gördüm. d.elillm gösteren, bulan Sebastiyano idi. dudaklarındaki ince, manalı istihza lav- raflı malfunat sahibi edecektir. 

Eft1myos kendini tu.taınıyaralı: lıqlı::ı.r- Şimdi ise bunun aksini iddiaya kallı:ı.yor- 1 rıını bu eski haydudun muhakkak yeni Cemşid, Nuhtan eYVel "l'e Idris pey-
du. Yolı:sa kendisi ile alay mı ediyordu? ·bir pllnı olduğunu gösteriyordu. dı. gamherden sonra yaşamıJ, Iranın dör 

- Nasıl. beni. hml mi gördün? be- Sebastiyano ise, dudaklarmm kena- dünci.I hükümdarıdır. han din tarihi onu 
nim yüzilmll gördün.. Benim sesimi işit- nnda ince '"' istihzalı bir tebessilm baı - BİTMEDİ - Iran medeniyetinin babası diye yad 
tin demek... Ey günahlra !az.. RU:ra gör-- eder. O, kardeşi Tahmuresten se>nra tab-
medi!ine emin mlsiıı. Yoksa rulıımu §"7· s t b •• ta geçmiştir. Tahm1.U'9, ..&ane tarihin-
tanlara mı attın ki bu kadar lııtiyetle ov ye as 1 n 'na g o re de merkeple kısrağı birl"§tirerek ille de-
yalan söyllyebiliyorsun.. fa (Kattt) neslini aneyıbna getiren 

Aspazya: adamdır. Ve yine Fars dilince ilk kita-

- Hayır, dedL Cenabıhakka çok şü- ltimatSJZllg~ l izale edecek olan bı punda udur. Yilz yıl htlküınd.arlık 
kiir, Mesihin muhalıızıw beni i"Ylan etti«inl aöyleder. Oldilkteıı. .-ıra yeri-

livaatından uzak tutar. Vllıl u,ylı:u ser- bı" r 0JC)0 k l h k ıı• b •(f ld ,,,, brdefi. Cemşlı! geçti. ıeml idim. Fakat rüya görmedim. Bu Y 0 a re e 1 yo Ur Cemşid de bll)ilk bir hükümdar ol-
odaya bu ııabah eiren ıiıdiniz Yüzünü- du. Çok tatlı 96dU .., "'1hassa çok ııü· 
sil görmedim. ÇUıı'.ltil. ortahk giiremiye- MOSKOVA - oPravda• gauıtesinin yeniden yeni mbd lhtiW ~ ....! yüzla lıil (Şö,1e idildın her kaııde 
ceğim kadar karanlıktı. Sesinizi. duyma- beynelmilel mevzular sütununda cİngil- doiımkta - bütlln ~ Tuna gitse yilzlinün f'llesindım. gitti,ğl yerler 
dıaı, çünkQ lı:onnşmadmız Hattl b.na tere ve Leh - Alman ihtilMı• haflığ:ı al- bavusi;yle meıı:lrwl Avrupıım miibim aydın olurdu.) 
bU:ınad:auz bile.. Fakat arbnm!ald bu tında intişar eden makalede Çembec- bir lnsnıını istill eden Faşist tecavüz idris peygamberin din; üzerinde idi. 
e1blsenlı: ve bapnıvlakl bu din! ııerpu- !qnın beyanatı ele alınarak ezci!mle dalgalan dııha fazla yüksel-Jrt..cfir... Çok Mildi. Kılınç, balta, =h gibi cenk 
fUlluzla ahi tmndun şöyle denilmektedir : Milnih siyasetinin tamamiyle iflas etmiş aletleri onun zamanında icad olundu. 

Bu kat1 ııözler, bu itham lraqmnıla •Leh - Alınan münasebatının bilhassa olduğuna bundan dııha i,yi bir delile ar- Ondan eyyel halk barl>ı taşlardan ve 
haf papu Eftimyos tutulduğu bpımm bugün merkezi Avrupada husule gelen tık lüzum blmamıştır. tahtalardan Y"ptlmış aletlerle yaparlar
tam olduğunu, lı:ıırtulmaıım imklnm:lı- gergin vaziyette şiddetlenmesi, İngilte- lngi1tere bilkümetinin resm1 gazetesi dL Pamuk, ibirşim eğirmek, bez, göm
lını anladı. Belld de bu haydutların el- re ile Fransada alenl bir dehşet uyan- •Times• Çemberlaynın bu nutkunu tef. !ek dokumak, dokunan bezleri boya -
!erinde ve bu odada öldilrülecektl.. dırmıştır. Bu meseleye Londra ile Pa- sir ederken •tamaıniyet• ve •i.stikW• mak gibi şeyler de Ce~d zamanında 

Böyle olsa bin kat hayırlı ld.i. riste ne kadar büyük bir ehemmiyet ve- kelimelerini kullanarak, İngiliz diplo- ka\mı,;tır. 
JŞn bundan daha kötü tarafı vardı. rildiği, Çemberlaynın bir Leh - Alınan ınasi•inin lıakikat halde Polonyaıım Al- Cemşid, toprağın mahsulünü artırdı. 

O da imparatorluk sarayında ve misafir ihtilii.fı halinde İııgilterenin alacağı va- man mütaleba.tını tatmin etmesine asla Toprak altı servetlerini ~karttı. Hattıl 
bldığı ilk gece BWıns lcilisesinin ha~ ziyet hakkında gayet etraflı bir surette muhalif olmadığını, yani İngilterenin drnizle.rin dipleri ile alakadar old\L Bu
,.pasmm Bizans başvekilinl katlettiği teval::kufun lüzumunu hhiscbnesi keyfi- Leh - Alman ihtilifına muhalif bulım- gün denizin dibinden çık:ınlmakta olan 
haberinin !.pası onu hem din adamları, yeti ile anlaşılabilir. Halbuki İİ:ıgiliz hU- duğunu, bir Leh - Alınan harbinin zu- inci o zamandın kalmıştır. Bir efsane 
h- hallı: arasında rezil edecekti. kümeti, maliim olduğu üzere, Çek - Slo- hunmu istemediğini ve bununla bera- (Hamam) ı da Ceffiljidi1>. devlere yııpbr-

- Ben katil değilim. vakyanın ortadan kaldırılışını ve Me- ber Polooyıının müzakereler neticesin- dığmı söyler. 
Diyemezdi. Aksln1 iddia edmezdi. melin zaptını oldukça büyük bir sükn- de Danzigi ve belki de Danzigden daha Ke=-eç yakmak, cıva ~karmak, misk, 

Çllnkü deliller meydanda idi. netle karşı!a.mıştı. fazlasını Alınanyı1ya terkine kat'iyyen kafur gibi ve bunlara benzer kolrı!!u 
Bahusus imparator Leon ondan bu İngiliz başvclrili, eğer Polonyarun is- muhalif bıılımmaciığmı söyliyecek kadar cnesne> !eri birbirine kanştırmağı hep 

yesile ile eski hınçlarını da çıkaracaktı. tiklaline doğrudan doğruya bir tehdit ileri varmıştır. Cemşid icat eyledi. O =ana lo:adar iki 
ElinJ başına götürdü • '.ıaşgösterdiği ve Leh hükümeti de ken- Britanyanm lıaricl siyasetine olan iti- şehir arasındaki sarp yollarda geçid bu-
Gözlerini tavana dikti. di milli kuvvetlerinden istifade ederek matsızlık, değil yal.ruz Faşist tecavüzle- lunmaz, bulunan geçitlerde asayiş mev-
Bir istavruz işareti yaptı. mukavemet göstermeyi mutlak zarurl rine yol açan, hatta sulhçu devletler cud olmazdı. Cem!ii:i halk ihtiyacı için 
Hıristidi: ;;ördüğü takdirde, İngiltere hükümeti- cephesine darbe vuran Münihin doğur- yol yapmağı ve yapılan yollarda seya-
- Allaha değil .. Şeytana yalvar .. Ba- nin Polonyaya elinden gelebilecek tam du.ğıı neticelerden biridir. Bu itiıııntsız- hatin emniyet altına alınmasını ilk deh 

kalım kendinizi kurtarabilir misiniz? bir yardımı göstermekle kendini mükel- !ık, ancak İııgilterenin faşist tecavüzle- tesis eden zııttır. Cemş;d vakıi Ad...,, 
DedL Eftimyos son defa haykırdı: lef addedeceğini beyan etıni~. rinin bundan sonraki genişlemesine kar- bllbamızı bkip eden idris peygamber 
- Şeytan hepinizi de cehenneme al- Çemberlaynın bu beyanatı, Polonya- şı filen fail bir surette mücadele etme- ıamanınd•n sonra gııl.miş v~ irim t.op-

r .1..1--ma hükme+.n'- dördüııcii büküm-sın .. Tanrı ve Mesih şahittir ki başvekili nın emniyetine faşist Almanyanın teca-. ğe hazır bulunduğwıu gösterecek ted- ~ .....,, 
ben öldürmedim.. Bu odaya gece girme- vüzkar siyasetinden doğan ciddl bir 1 birler sonunda bertaraf edilebilir. Lakin dardı. Fakat, bir saltaD'1t tesis etmek, 
dim. Muhakkak iblis benim kıyafetime tehdidin mevcudiyetini teshil ettiğinden •Times• in tefsirleri bu itima.tsızhğı ber- halkı bu saltanat ctr:afında ayn a;Tt bö-

. · b .. ah'-'- k " " ·· d la k ühim' • dir İngiliz' başvekili af ...-.... değil,' -'- derinl lükl..-e toplamak bakımından ffi. hü -gırm.ış ve u gun =r ıza gorwımuş- o yı ço m . • tar etm"l>" an ..... onu eş- .. 
tur. nin bu beyanatı 17 martta (Çek - Slo- tirmeğe muktedirdir.• kümdar_ sayılabilir. • 

Bu sırada odanın içinde bir ses yük- vakyanın Alınan askerleri tarafından iş- C.ınşıde gelinceye kadar halk dagı-
seldi: galinden sonra) yaptığı beyanatiyle mu- 'llk. baskısız, rabıtasız yaşıyordu. C=-

- Muhterem peder baş papas Eftlm- lcayese edilecek olursa, Britanya bükü- POLONY ADA id, kendisine tabi olan halkı istic!ad, ka-
yos cenaplarının hakkı var. Eftimyos metinin ne olursa olsun bir çok feragat- Tevkil edilen A1manD3r biliyct ve arzularına göre dörde taksım 
başını sesin geldiği tarafa, Sebastiyaııo- !er bahasına roütecavizlerle anlaşmalı: --*-- etti. 
nun bulunduğu tarafa çevirdi. esasını güden oMüsalcmct• siyasetinin Varşova, 14 (A.A) - Havas ajansın- Birinci kısım, Spah kısmı, yani asker-

li af k d P lo akamatı b "L---- !enli. Bunlara hususi elbiseler geydirdl. Bunu söy 'yen saray muhafız kuman- .. demi muvaflakıyetini itir etme mcc-I an : o nya m · ~- ııaı:p 
k lı •-•---da Pol d 1 tini tahkir Ellerine silfıhlar verdi. Ilk defa nöbet danı idi. buriyetinde kaldığı neticesi çı arı r.

1 
mm.........,,., onya ev e 

Göz göze g"ldiler. Bugün Avrupada hiç bir •Müsalemeto rcttiklerinden ve bo7,gunı:uluk propagan- vazif~ 0 i::at ettL . . 

'Oçilncil kuım zina\ ehli kısmı ldl dniD. derlleriııl a)'n ayn dmı.....!r lıçia 

Bunlara arazi Yerdi. gilniln saatleri k1fl. celm-. 
- Ekincilikten gayri sanıt y~:ra- Alimler: 

caksııu&. Yoksa ııizi bellyıı. uğntmm. - Oyle ise bir gil.n b7i.n. edersüı. ..,. 
Dedi. hep o günde Jilclye1i olanlan dinl=lıı. 
Dördilncil. Jıcsım feb.lrli halktı ki buıı- Dediler. Cemşid. bımu ınunfık 'buldıı. 

lan da kendi aralarmda sıınotlara tak- A.J'da bir gil.nilnil biltüıı tebaıısmm şlli

sim. etil Ki.mi çnlbalılt, lıimi papuççu- yellerini dinlemeie Jııısretti. Her \arÜ• 
luk gibi .sanatlar üzerinde çalışır ve biç \a delllllar çağırl1ı. Ayda bir gil.n halk
bir sanat erbabı kendi işini bırabp p.y- ~ ~yetleri oluılan bbul etti. O... 
ri sanata sillllk edemsdi. luı dinledi. Bugün he.bs, kimaedea 
Cemşid işte böylece !ı!are s!stem1nl ~elrbıroeden biltiln Jstedilılerini, bil.tila 

o umanm bilgi ve ihtiyaOUI& göre bu derci ve şiklyetlerini söylerdi. 
suretle korudukbn ııoııra Ulemayı etra- Cemşidin halkı böyle ve ~ bir defa 
fına topladı. dinlemek için tahsis ettiği güne cNn-

- Bu saltana\ bf,niın elimde balı:i kal- na. adı verildi. 
malt için bm daha ıııo J1lPQUll ! lrukihndarlık ettitl lllıllddet uıfmd• 

Dedi. Alimler: bir kerrecik olsun lizülmediğinl, hasta-
- Adaletten ayrılma.. Halka kal'Şl lanmadığını, başı ağrunadığım ve za

şefik ot. Onlann drth!riııl, şikayetleriıoi maınııda hiç kimsenin mülküne, topra-
c:llnle vır bepsiııe çare 'bul tıu, malına &öz ~cl,p.ı tarllıhr 

Deolikor. Cempd: ..0.ttefibn bıdederler. 
- Bu sizin dediğiniz şey çok gUç .. de

di. Halk ile her gün temas edip ı- bi- ··Bfı'MEDI-

Bir Italyan Prensi 
Arnavutluk kralını ve 

imparatorunu Tıranda 
ltalya ve 
Habeş 

temsil edecek 

Bütün bu mel un planın Sebastiyano- görünmemektedir. Bilakis merkezi ve daları yaptıklarından dolayı Alınan ekal- ikin':' kın:n ~em~lar kısmı ıdi. Bun-

nun eli ile hazırlandığına emin olan baş cenubi fark! Avrupa haritasına yeni şe-j liyetlcri arasında bir çok tevkifata te-J l~r Jıazin_"~e ı~:~ malı kayd ve tah- Amavutlaiua balWa . .,, ac.:ı. Kral ve Kraliçesi •.• 
papas şimdi ondan gelen bu ümid ve killer verilmesi alabildiğine gitmekte, \'e«;iJ etmhlerdtr. sı~ ıl~'.".u e tı~er~- -· __ Ba.ri 15 (A.A) _ Amo.nıtluk tacını 
e'/n///./////./N.LLL/.///LL/~//.////~/./J/A.'///.,tiJ/.///Y///////4 vari çevikliği ile atlardan birinin üzerine de sizin ismirıi~i söyrerim.. bul~ küçük Muiden kasabasıdır. !bil.ya kralına takdim etmelt üzere ıı:dea 

atladı. Atlan getiren adam da ayni su- - Ne o .. Bugün biç te keyfiniz Yok - Bizi orada mı bekliyorlar? Arnavut heyeti bura)'& 'Rl'mtl ve ukerl 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-133-
ron1anı 

retle diğer hayvana sıçramıştı. r,ibi? Bu sırada önlerinde ve lı:araıılık.ta bir merasimle karşılalUDJlbr. 
İkisi de dolu dizgin yola atıldılar. - Keyfim nasıl olsun istiyorsunuz ... ses aksetti : 1 Londra l 5 ( ö.R) - Arnuutluğ.m 
Birden karşılarında ve yolun ortasın- Yaptığınız tedbirsizlik hepimiz için fela- - Dur! .. ~? . . . !Londra sefiri chükümet tebeddülündeM 

da elim dik duran ilti süvari ile karşılaş- ket olabilir. Diişünmi.yor musunuz ki Şövalye Dö Rohan ftbnın gemını hır- kendisini habrdar ..tmck için Tirandan 
tılar. ı bu geçtiğimiz yolda, bir hendek içinde den kasar~ cevap verdi : gönderilen talgrafo. şu ce..,.bı vcnniştlr: 

- Dur!.. veya bir dönemeçte bir casus bizi göre- - Orfil\I ve Naso.. cEcm:bi hakimiyeti altında tesis edilen 
Bu emri yolu kesenlerden biri ver- bilir ve konuştukl.armıtzı du,yar. Bu parolayı verir vermez i:anıılı.l..-1ıın bi< rejim ..,, hültümetl teodilc ctmeği red 

mişti. _ Bu cihetten endişeniz olmasın.. bir adam sıçrıyarak yanlarına geldi. edrim.t 
Esrarengiz süvari, hayvanının hızını Çünkü yol boyunda adamlarım daimi - Lütfen beni takip ediniz efendiler! Cenevre 14 (A.A) - l•panya hüi:!i-

Çünkll, kral on dördüncil Luinin sal- ile kaldırarak yüzünün bir kımıını mas- kesmedi ve yüzünü göstermek istemez tarassut halindedir .. Ve şüpheli hiç k:m-1 Dedi.. Büyük caddeden ayrıldılar ... meti milletler c2miyeti genel sekreterll-
tanat çadırında ve bu saatte mösyö Dö kelemişti: . . bir hareketle ~yvanına doğru eğ~e~."k I seyi buralarda tutmamaktadırlar. İtiraf Dar bir yala saptılar. 1 ğine yaptığı bir tebliğde entcmuyonal 
Luvuva, Türen ve Pompon toplanmış j Belli ki tanınmak istemiyordu. y"".1"'ından geçerken şu kelimelen soy- ediniz ki sizin canınızı sıkan asıl nokta Böylece bir çeyrek kndar gittikten ihtiliflo.nn oulh yolu ile halli hU9Uınmda-
bulımuyorlardı. Çadırın etrafını saran Bu ihtiyatı kafi bıılmam11 olacak ki ledi : bu cihet değil. Başka şeydir.. :oonra rehberlik eden adam onlara bir lci umumt hakemlik paktini fesh için ica-
s~ler oraya kimseyi yanaştttma- 1 şapkasının geniş Jrena.:~ da giiır.leıi - Kralın jandarmaları... - Belki.. 1carşun atımı uzakta ve bir tarlanın Of'o beden preaviy verdiğinin alakadar dev-
makta idiler. üzerine indird.L Öteki şu mukabelede bulundu : _ Vay canına.. Demek vaziyet va- tasında bir evi gösterdi : !etlere bildirilmesini rica eylemişti<. 
İçtima daha gündüzden ba,Jamıştı. Bu esrarengiz adam karargilıı boy- - Montere ve Oranöj... him? - Orası... Cenevre 15 (A.A) -Yeni ArnaYut-

~-- bo '-tetti So öbet kulübele · - Kral !çın ileri.. yle ise. rmed ·· So h"-~' -'"-- k 1 k fi · Ce 1 • • A ti • Mil AJqam olup ta gil.nq battığı halde """' ya ,... · ıı n n- B k llın . • d iki - Evet.. Fakat prensi gö eıı once DedL. nra urnıeue = verere u ae ırı r acının rnavu ugun -
nl d __.,._._ft . b' ol ,,__ u kısa e e teatisın en sonra anlık . · d ka bold ı 1 · • d kil - k kralın çadırından hiç kimsenin çıkmadı- e """-~ sonra genq ır Y' .......- b" . telişı dilşmemiz doğru değil. kar ıçm e y u. et er cemıyetin en çe mege arar ver• 

ı;,"' gören ve etrafa biriken -.aklılar rine çıktı. Burada ellerini ÜÇ defa birbi- gı-up. lırlkeşti.. . . Bnm;n oraya kadar bana ıefabt Eve yirmi adım kadar yaklaşmışlardı diğine dair gönderdiği 13 Ni•an tarihli 
.. - . Boy e onuş:ınlar ~ımdi yan yana at- - ..... - di b'l 
birer ikişer dağılmağa ba,I•mııJardı. rme vurdu. larını .. _ lardı.. edeceksiniz demek! ki bir başka •Dur!• ihtarı ile karşılaştı- telgrafa cevaben Aveno! ken ceva ı e 

da bul suruyor tiler b' lik l• t h ı·· do. cemi İşte bu sırada saltanat çadırmm bir Bu işaret üzerine .yakın tınan Diğer iki kişi de yine yaeyana ve - Evet. Onu bulacağımız yerden da- lar ve ayni parola ile mukabele et . . ır. ı: rna uma usu u :mı:.nın ·-. • 
k;;.....ı L-"' ynadı.. tahta bir baralı:adan hır adam çıktı. k d li lar~- ha uzak , Karanlıkta bir ses • yetın azım olan devletlere gonderdıgı bu ~ u.uuçe o bunları ar asın an ge yor ı.u. ta ı:m.yız. • .• • b 

1 
d - hali d 

Çadır bezi büyllk bir ihtiyatla .kaldı- Yedeğinde iki atı çekip getiriyordu. Önde giden süvarilerden biri arkada- - Bir çeyrek sonra oradayız..~- -Atlarınızd•n ininiz.. tbe.blkıgın mute er.olup1.':_'.°attarııı:ı 1ın dım ,...• 
S . · · · - • · .. · Dedi t ttil ha an1 ır arar vermege se aw:fl' o a ., •• nldı ve bir gölge çadırdan dıpnya sil- - u: mısınız monsenyor 1 • şına 30rdıı : da bir ayna gıbı parlıyan ve ey zıyasını .. taat e er ve yv arının 

zilldil. DedL _Azizim Loren.. Ne haber! durgun sathı üze.rinde aksettiren ı:ö!U dizginlerini kendilerini arkadan takip nı bildirmiştir. 
bedi t~- d k lan iki' •· · t llın ttil Roma 14 (AA) - ltalya ve Arna• Çadırdan ..,kan bu adam, vücudunu - Evet.. Benim. •• Çabul<.. Kay - Öteki cevap verdi : . görüyor musunuz? "il"" o Zui erze. ör- etmiş o suvarıye es e er. 

,. b k rf aksede !ar vutluk kralı ve Habeşistan İmparatoru ... topuklarına kadar örten pelerinine bü- lecek bir dakikamız bile vok.. - Azizim Rohan.. Lıııimi böyle yük- fezidir .. Ve u ö eze n zıya ' ~- .,.,1' .. EDİ nun Arnavutlukta, Tiranda oturacak olan rilnnı""'"· Pelerinin.in bir ucunu kolu Böyle söyl.iyerek mükemmel bir sil- sek sesle lıe!Mfuz etmeyiniz.. Yoksa beni da elyevm Hollandalıların işgali altın,_ •• ~ ıoa -
_,..... bir general temsil edevektir. 
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Kara Yazısı 
Bay an ''Servet,, in acıklı hayatı 
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SON CELSE 

Metr Moro Ciafferi 
Müddeiumumi ye şiddetle hücumda 

,__ '---"- - "-'a r..tiı dl.iııefer .:.....,._ 8eyııor .-_ • S() Grıım 
_.._ - kir 2 fGlo 

Ccprwn nir•miinil çe1ıtiın. r()yuncak tertWatlı. ~W~i iiiıt. · di,. ....... tAı..lera iMi- • • t T~ ııönm"' eç Uıre 
Sa6ri bey 6eni •ö:ı:leriaei oiuf- yJı/ı. DWaıu:laa Winin üzeruıe -,, ü~-.,.r-·,m ı:.,.. Cöztat1-ı.l6lii ıoı: 

,_ WJe wönli. K.oJli• - • lııuwlini .ı"'olt maht allHimfCTi !ık elbiM!eri, lıa ..,ydea önce. itina ile Til~ """" .. d anenik ka ~ 
Jiaa. ,,_lfhrntıailı lr zplwlı. fırı:aJ-·h _.... ela elhiıoelerin üzeri.,.. 1 O _Li~ .. ?" ~ yna ~-

- UJ1VY .. ıılm---. llMlim. 8- is pyimnslı ifiıt oJ.ya rinde leke - w lebnia ınahiyoeı;. rak erib1ir. Ozenne kireç koaur. Bu tertip 
...-- ılİI ı izi I" d if hal ve ağaçlamı düşmanlanna ht'fl en 

bulundu. Avukatlar arasında 
münakaşalar oldu 

da 

Da;u •ıl- Çok çoJtlllD'S -1 ıiı l.'"- iL ._. • • • •• ne göre bun an tem" eme ı ir. te size, müe .. ir bir silahbr. 
- Hayır .. Uylranrrz: pe/t lralil~ 1 tr IHıtıelft':tirn, fiURı-ın wo- leke çıkarmak için bir kaç uaul. . - Bir insanın gayri mesul olınası için avukatı nereden buldunuz... Ve şaşet si& 

mir. Zile -yalnız 1'" Jt!la bıutrm. sihre 6a"'-lt olda. HAŞERE öLDOROCV DICER anomıaI. olması kafi değildir. Sizi, tesir mabk<1m edilecek olursanız kabııhaU ill-
Kapı •ürmeli olmCll4 iJi •İzi Tıiç Anahtar İİ'Zmntle yoftfrr. * BiR TERTiP 

5 
Kilo altında bulundurmak istediler. Vaydma- ri heyetinde değil, kendi avukatmızda 

ralııaüır. dmezJw. Tafıminimt!e altltubltanıı,tım. ÇAMUR ı EKESI Kireç nı muayene eden mütabassıslarn vıW- bulunuz.. 
_ y alna koritwn aa.. Ondan Sabri bey buraya lıeni almak Bu ıihi lekeleri çıkarmak •çın, elhi- Kükürt ~·: : !elerini layıki veçhile yapmaclıklarını Reisin müclabal.es1 ile munakaşa fu1a 

riirmelec/im.. için değil, otla.aıcla. yttnhanui • senin lekeli yerini alkollü veya hafif Tuz • iedil B .. daf kl8sik uzamadı 
Sa6ri W,, niçiıe ,_,ı •; fio • ~ laırJ.biı. anolılmı amonyaklı .., ae yıkama!~ oonra da kunı Su 100 Litıe :ud:r. u, mu aanın m&- Son oi:.rak Metr Koro Ciyaferi mücl-
Bunu •Öylemeden ve ilk ince almak irin gelml~ti. ve temiz bir bezle haıtıra basıını, silip TAHTA tJZERJNE YAZI · doktorlara, '-'~" kürsii. . ı d · · ek ·· ··-"-~ ' tl• )lliitahass•s lil&wte - eıumUJlllye cevap veım uzere ..,,... JoğruJ- Joir"Ytt oda-&. 6e · Nihal olımmak 7_,.k bilme .~ kunılamalıdır. • sünde başka ve mahkeme huzurunda kalktı.. 

nim yatfli- etl.]IC •itti. ilen, J.. wı ıçın analıtarııt ~Aa-nın * Yağmur ve oaire gibi tesirlerle agaç başka türlü fikir serdettikleri söylendi.. _ Ah müddeiumuuıl efendi_ Ded.L_ 
parıda kaldım ve dışarıda kalma- üarinde bulunmUJ olma•ından MUM LEKESi ve. tahta !ar üzerine yazJan y.azıl~r ek- Bu pek tabüdir. MütabassısJar burada Siz benim """"'§i•m, isteri, fetişizm gibi 
ma bir m<İlıa vermif olmalr için de bir %lri'ar tet>eltMim etwaiyorJıı. k 1 senya borulur veya çıkar. Sabıt bır yazı ilmi mu··•-'•-'---· felsefi duşun·· .. celerini büyük kelimeler kullımdıj!ımı söyledl-
•Öztle u·.Lumu açmaiı Utiya.mıa- F alw.t evde 11imdi ben vardım. Ve Ön= mum .izlerini azıma ı, •o.nra da olde etmek için önce yüzde on nishetinde _....., . 7. ellr bana ,___ olan bu 

J'" _ı_J Be lıa ati 6ınJrh iki büvar kiıııdı arasına yerleştı.rilecek d k ik blUI"" b I ç· . .. değil. maznunun ceza kanunu abkilmı- nız.. Aımanı g , .-cŞI 
fU"' wi6 i mcnlal lıaı,uıa giderel YUUUZ1rWJI. ni " " • kwnatı kızgın ütü ile iitülemelidir. Büvar "" 0

.'" ına u azır arur. ını mu- na göre mesul olup olmadığını söyliye- ihtannw hen de aynen Sİ7.8 karşı ya-y::.u·mu· yık--'~. g" ı nrm/a i..: acele olJ•iiWJ l- llıe- -'-'-ebı bununla sulandınlı~ Yazılar •• 
- <Ulun .. ~ •• • b" har eldik d • . . il ooıa< • -- __ ,_, _ _,, "· ilim. adamı.. Ü• de .... ,an• --Bir Jokika •onra Sab•i b.y ya- men gitMİf ile •• anahtarı diisüne- kigıdının ış a ıne g çe egıştir - bit ve bozulmaz olur. ~ u, ' ......,- ....... -

_,_,,, __ ,_ ••• : lizundır. Leke bununla da çıkmaz- hürmet ve itimat miibıh•SSlS bize Vayd- Nazariyeler ve edebiyat ibıerinde de-l!mM ~ ınenııİflİ. Gece ;,arısı ile ...-.-.. ·- DıaR BiR ,...,.....,,.. 
_ Senıet hanım, Jetli. Ben ni- welifi 6urı. - tlakilıtula ltatrrt.. ... tekrar - ldorüı: ile aynca lilinm.,.; la- .ili.Kur manın ceza kanununa göre mesul oldu· Ail. vakıalar üzerinde yürüyelim. Vaycl-

l el el wndır. . • • . ğunu söylediler. Oıılarıa bu sözlerinden man iki defa muayene edilmiştir. Birer 
çin geldim biliyor musunuz? mııı o ma.ın an ı. * Bu tertip kımyevı tesrrlere karşı da şüphe etmeğe burada kimsenin hakkı çeyrek saat sın- bu muayeıı.lerde mll-

- Htqrr. ıl fi• lC& 'f - "-.: mokaWrıc:llr. iki .....t.lıll kanfbn]arak ve salMıiyeti yoktur. Onlar ne söylemiş- tıı1ı ..... ı.1'Ul hiç biri laboratuvar tetki-
hiJ.i tlqiliıa fti 6ü,i.t. - CM G L ICATRA1' l!l"fp kullamlll\ '-'-- .._ -·--··'-'•• c:. ü~L-.-". .ı...• · !erse biz "· sizler de iııamnag"• mecbu- ..wu ...,. ·-~-· _., aı -- ,,__ _,,.,. - • m ., _ ,. - .... c Lekenin ümriu, h-..rak -~ Jı.. ..... 1 tenkit tm . n.>...ı.... ·~11 -t:- il_._. _J;. ~ ı;p=: - _ _. 1 ~ --... -.. ı=uz.. sıs arı e aıı.ın m-- ve...._ 
..... - - .... - ·-- _... liirmeli; •an da lekeli J'eft tetra • klo- tarafından daima "'- vurulan ldlsik 

ı.....,.. 1·~:!;_ •~. -'- ,.--. -· a.., "*- a' ıı 11 a,...._ Bu Mm:<> Ciyaferi cevap vermek için Y• rl ..... 
-- _...- - ...._ -.- tür ile ıemia!emeliclir. ruretle bem kat- Tanen 1 O C.-m rinden fırladı.. Fakat mahkeme :reisi sa. bir metod ve hir eolı:i ~ olduğunu tenatis. 6'ı pes '-la""• 'fw i •JJim. nn ıeı.:...: hem de Jlai lekeli J'er üarinz Su 100 bu '--
JI- 6 a a6er ,.lıııNıÜ trJılil -'• ŞöyW ..,.,. lörii bir ~ de hırakJ.n- muhtemel olan İll byho- B. • zil baronun en genç avukatı ve Kolet söylediniz Oyun ha .• Ve oyunu ._ 
c • !im. r.ı,,. •• rrıjrmt ;u 7 

11 :la, ~ Trikonwı müdafaa vekili Metr Ravata o}-nıyorum demek!.. Ben oyun oynaım-
- r _TL~, J _ .l!mı. , L __, L- • ,ı,. ,_ ;. Scs6ri &:.....::- ! ' -.Jai• lur. verdi. yorum müddeiumuınt efendL. Ben bir 
r- aea• 1llDK - .,.,_ * Vanadate d"amoniclpue S C.-m ~•••-- --'- ha bnı ~.>c•~- edi b ha 6a miitltlet anwwwi yerlerle odada itli. Su Bu genç avukat, büyük bir wwwt, -mın ya m......... yorum u.. 

wöriinmekten ucJı balıuıJ.,oıcaJ.. Çontmırr alnıağ« ~iğim - - KAHVE Çııruı.ATA LEKESi IOS • ince fakat tatlı bir sesle genç kadının Oyun değildir .. 
tın···" n_L_ ->.:;.. .. ,_ L-..::- ı·L' J-. man: Bıı gibi lekelere, bilbawa kab-ıe le- YEŞiL BOYA :nüdah&"'nı yaptı. Metr Moro Ciyaferl telırar -biye - ..,..,... •-·av-.-• ,.. ~· Alkol ıülfirik asitle ısıtılır. Hazırlanan Utahassıslarına h". etti; fer- O bile olmadı. SU aÖ2İirlİİ2:. - Hatırlar mısınız? kesine, aık ıık rastlanrr. Kabn dökülün- - O, dedi, masumdur .• O bir anne- m ucum 
den 6a lıaJar ,,.aba. - Jönerai. Diye sordu. Ben: ce bir kwnet taştı. diyenler de vardır. koyu potasyum kromat mahlulüne dökii- :lir_ On bir yaşında bir yavru bu saatte - Almanyada, dedi, Alman doktorla-
nis? " -Bir dakika .• Jetlim: Ş~pın İJİ l...eltenin çıkanlmuı için. kum"§ın hu kıs- lür. Koyu yeşil bir nonk meydana gelir. '.lDllesini bekliyor. Ben bu yavruya an- n da Vaydmanı muayene e~lerdlr._ 

-..I _r Sab Bu wda erir. Mürekkep de olul'. ıesinden ayrılmıyacagı" nı, ona yakında Onlar Vaydmarun mu···-·en-~ ~ c:leje-Sa6ri 6e31 birtlett ciJJite.ti. ,, .... raıanırım. mmı Jık ouya batmnalı. un kullan- ·- """' ·~ 
- Ha;ya •• Jetli: Ben 6Jki çolt Çantamtlan puJra lıutaau Çt• mak doğru değildir. Bu ..,retle lekeyi Bu boya vernik. bezir yağ ile l:aTI1tı· ';avuşacağını vadettlm. Muhterem jüri

1
nere olduğunu söylüyorlar~ Böyle bir 

r'-L~ L ,. lıarJ • .. .. ---'-..I I nlına ağaç. taş ve ııaire boyası için de ıeyeti.. Beni yalancı _ .... _._ayın.. 0damı kendi iradesi haricinde '·'edı·"' fena 6ir ,,J_.ım. ,.._ te1e ır ıgımı •orunce J"'Tuıuen ır- tespit etmit olununuz. ~~~· g ~ ıs• 
.z_ t1••• •-.J kullanılır. Metr Zevaes, Metr Ravatın son ola- cinayetlerden dolayı idama mı --L'-"-trıe%İyetim oar.a o - - ıgun ıaaı: UUlWl.UW 

sözJen ala Jönment: Zaten .ö. - S~ Jetli. lıtedi.ğİıti.men ala * Kauçuk siilüsyono içinde de erir. Ve :ak söz söylemesinden memnun görün- edeceksiniz? 
:ı:iime inanddıiı içinJil' Jıi mu • ile çuit çqit tiıoalet malzemesini SiY AH MOREKKEP k•ti:ren onun al&stikiyet huoasma do- medi. Usulen baronun en yaşlı 8zasırun Metr Moro Ciyaferl mUdafaasını ve 
va/lalı oldum. Ben ,u. mahak. lnzrada lralabilil'.U.i::r.. Gdüıiz.. Kum&fUl lekeli kısmını kaynar ve kay- kunmaı:. mahkemede en son sözü söylemesi IA- hüctunlanru jüri heyetine tekrar ve he-
kalı bcraher 6elitt J-.iyonan •• ia- yatalı oJaaına ginli: K.Omotli _ maklı ruda habrmalı.: SOnra da rahunlı- =gelirken müdafaanın hatimesini en yecanlı bir hitap ile bitirdi. 
ter.eniz.. Jiyoram. Çiinkii bu ,-. nin dolabını açtı. yarak Jık da dunılamalL Eğer kumaş !!' .~es.~ genç avukatın yapması onu fena halde Reis - Vaydman! .. Kendinizi müda-
ce bUim toplarulığımu; yer ama- Buraaı tıklım lıalintle pııtlra, yıkanabilir cinsten değilse lekenin üzerine Manisa (HUS'1SI) - Dahi Mimar Ko- sjnirlcndirmişti. Bu ciheti tebarüz ettir- faa için bir diyeceğiniz var mı? 
mi bir yer Jeii.l, Tıaın .. i bir yer_ raj, tuvalet ef)IQBI ile Jala iJi. limon uaresi oürmeli ve oonra temiz bir ca Sinanın 351 inci ölüm yıldönün.ü hu- :li ve metr Ravatı bir hayli hırpaladı. Vaydman _Hayır_ 
Sizitt için entl~ edilecek bir ma· - Bunları görmetlinü: mi? bezle. bubra bubra, liurulamalı. rada büyük tezahüratla amlml'!tı.r. Metr Zevaesin bu şiddetli hücumu sa- Reis - Ya siz Milyon? 
hit olmadığından telılil ettim. Dedi. Ben: * Halkevi müze şubesi iki geniş program miin arasında gürültüleri mucip oldu. Milyon - Ben masumum.. On alh 
yolr.a bahis bile etme:ulim. Maa- - Sağıma solama bakmadan STILO MOREKKEBI LEKE.Si teııbit ederek: Gündüz Koca mimarın en Genj avukat sap sarı kesilmişti. aydır hakKımda adaletin tecellisini ve 
ma/ih madam iri arzu etmiyorm• hemen yatağa yattım. Dolma kalemlerin taammümünden kuvvetli eserlerinden biri olan Muradiye Ayağa kalkb.. masumiyetimin meydana çıkmasını lıck-
naz, rahatınıza bakınır.. Dedim. Ba cevabım ona yazı • sonra bu, sık sık rastranan bir ckaza• dır. camii önünde geniş bir ihtifal toplantısı - Bir gün gelecek .. Dedi, ben de ih- liyorum .. Ben sadece Vaydmanın elin-

Baı, na.zl oltla bümem, birden hanemin muhteviyatı bakımın - Lekeli yeri alkole. ahut da 90 derece bir vapılnuş. muhtelil hatipleı- tarafından .iyarlıyacağım ve barodJ, yaşlı arkadar de bir filet oldum .. Ben tamamen ma-
Ct!#ap verdim.. dan memnun etmi, göründü • kolonya ouyuna b:tı.rarak mürekkebin ".'imann büyük varlığı tehar.'- ettirilmiı- larınun bugünkü bulundukları mevkide sumum.. 

- Hayır .• Sizinle beraber geli- Müsterih oldufiu belli idi. bı.rakbğı lekeyi ceritmeh laumdır. tır. olacağım ve o zaman benden genç mes- Jan Blan da : 
yorum. Y alnır. geyinmelı 11e bira:ı H allralri.. oradan ö§reııeceffem Aynca gece Halkevi salonlannda bin- lekdaşlanma bugün metr Zevaesin ba- - Ben de masumum.. 
tuvalet yapmalı için bq.. nihayet lıadannı, hiç değilse fimtlililı ba· y AC ~ den fazla yurddaŞtn iştirakile ikinci bir na karşı kullandığı lisanı kullanmaktan Diye yemin etti .. Kolet Trikoya ge. 
on dakika miiaatulenai iatiyece. na lazım olanını öğrebnifti. T • . • . toplantı yapılarak dahi Türkün sanattaJc; içtinap edeceğim. lince, o biç bir şey söylemedi .. 

ereyag'., zeybnyagı, aalça ve oaıre yüksekliği, bayati, eserleri hakkında Metr Zevaes hıncını genç avukattan Reis, mahkemenin hitam bulduğunu ğim. 
Sabri 6ey Ji11aıılı otlaya girdi: -BtrMEDİ·· 

Mareşal Göring 
Korporasyonlar mecl.si
nin içtimaında bulundu 

gibi lek~l~rı ç_ı"armak için, eğer kumaılar muhtelif hatipler tarafından konuşmalar alamıyarak onun müekkiline hibıp etti : t bllğ tU. 
yıkanabılır cmatense ılık auda •bunla· yapıl ... M d Trik D di, b . e e ·• 

mıj' ... r. - a am o... e u acernı BIT,..EDİ yıp duruladıktan sonra kurutmak kafi· •• ın. •• 
dir. Suya tahammülü olm1yan kumaşlar 
için, lekenin üzerine başka bir tampon 
koyduktan aonra, tetra - klorür dö kar
bona batıracağınız başka bir kamponla 
temizleyiniz. 

* BOYA LEKEllRI 
Şayet leke taze ise, boyayı bir bıçak

la toplamalı. lekeli yerin üzerine bir bü
var kağıdı hastmlı.lr.tan oonra tetra • klo
•üre veya terehentine batırmalı. Bunların 

İngiliz - Polon ittifak 

Roma 15 ( ö.R) - Mu.saolini ve Gö- bırakacaklan izi kaybetmek için de ku-
rinır, ltalya kralı ve Habeıiatan iınpara- maşı çitiler gibi uğuşturmalı. 

Alman matbuatında bir infial havası 
içinde mütalaa ediliyor ... 

torunun Arnavutluk tacını kabul etme· * Bertin - Londreda Polonya hariciye nnlaşması da, bu ihtililflarm izalesini is-' Alman gazeteleri 6 ve 7 tarihlerinde, 
oi münaaebetile hazırlanan kanunun tas- PAS l.EKELERr ııazın Albay Bek ile İngiliz devlet ricali tihdaf ediyordu. Şimdi Polonyanın bu İtalyanın Ama.vutluj!a karşı askeri bir 
diki için fevkalade içtimaa davet edilen Kwna, fazla nazik değilse, lekeli yeri arasında vulruhulan müzakereler, Al- 1 anlaşma esaslarına mugayir hareket et- plfuı hazırladığı hakkınclaki rivayetleri 
fatyolar ve korporıuyonlar meclisinin 1 sıcak bir asit okoalik mahlillüne habrma· ınan matbuatının en şiddeUi tenkitlerine 1 mcsi ise, Almanyaya onun faydasızlığı-' şiddetle tekzip etmişler ve her iki dev-
celoesinde hazır bulunmuşlardır. B. Fer- 1 lı. Diğer kum~şlar için d~ as'.t okııalik.i ını:ruz ~'.'1'"~tadır. Gıızı:tel"'?" bu hu- 1

1 

ru ispat etmekte ve anlaşmanın feshi !et ~da tam bir. dostl~ğun m:v~udi· 
laçi tarafından zevk ve idare edilen Ar· 1 kaynar ouda ente~. !ek.eh yen bu suyım susta muttchiden serdettiklerı mütalh- hakkını balı§eylemektedir. yetine ı,<aret eylemişlerdi. 8 tarihli ga. 
navut delegasyonu meclise girerken buhanna tutmalı ve aonra aoğuk roda lan, şöylece hülasa edebiliriz : I 8 tarihli Ncuigkeits • Veltblatt diyor zeteler ise, İtalyan askerlerinin Arna-
sempati tezabürlerile kaIJllanmıştı.r. Ma- durulamalL Almanyayı çenberlemeyi istihdaf eden ki : vutluğa çıktıklarını bildirirken, ayni za. 

reşal Göring ve B. MW11olini de sürekli İngiliz planının. ~e bu plana Polonyanın 1 diitler, Vilhelmshavende iradetUği imanda yazdıkl•n başmakalelerde, İtal-
alkışlarla kaIJllanmışlardır. 1 Trakya ha beri eri ış_t~ eyl"'.°_e=. ~ya tarafından nutukta, Almanyanın her hangi bir ~· .. ,yanın Arnavutluk üzerinde inkh edil-

ceı.e saat 16 da açılmı§ ve okunan 1 bilyük bir ıtimatsızlık ve infialle karşı-1 berleme siyasetine tahammül edemıye- meı: tarihi, ilrtısad1 haklan bulunduğu. 
kanun metni kabul edildikten sonra reia Edirne (Husuoi) - Dahiliye vekaleti !anması, pek tabiidir. Evvela her f"Y· ceğini ve 1914 teki hataya dii.~enok, bu 1 nu, binaenaleyh bu son hareketinde ta-
bariciye nazın kont Cianoya söz vennit· ; Kırklarelinin büyük arteziyenin 13 bin den evvel şu noktayı tebarüz etfumek çenberleme planının tahakkuJ, ıu bek- mamen haklı bulunduğunu beyan et-
tir. Kont Ciano aon günlerin tarihi lıA-

1 
liraya. açılın .... emrini vermi,tir. IBzımdır ki, Polonyanın istikbal.ini Al- liyeceğini açıkça ilan etmiştir .. Fakat B. mektedirler. 

diıelerinin lıalya ve Arnavutluk arasın- Edırne (Hususi) - Uzunköprü oabf manya ile tam bir dostlukta güren bü- Bek bu noktaya ehemmiyet vermemiş 
da 22 asırlık münasebetlerin neticesi ol- kooperatifi hazırlıklanna devam ediyor. yük Leh devlet adamı PilsudsJdnin çiz: ve bu suretle Polonyayı ı,ıok tehlikeli bir 
doğunu söylemiı ve en eski zamanlara Marepi Göring ve karuı Biga ve Karahiga kooperatifleri de geniı- diği isUkametten ayrılmak suretiyle çnk mevkie sokmuştur .• 
kadar çıkarak bu münasebetlerin muh-ı liyecektir. Bandırma • Mani.sa hattından tehlikeli bir yola sapmış ve doğrudan G8%.ete bundan sonra Almanya ile an-

40.000 lttiy botasma 
ibtiyaanuz varmr 

telif ıa!balarını hatı.rlatmışbr. Arnavutlukta vaziyeti ele aldığından do- ve Tekirdağ yolundan işliyen ve teşkilat doğruya İngilterenin elinde bir Alet ol- !aşmaya taraftar olan Pilsudski siyase-
Roma. 15 (ö.R) - Prusya başvekili ' layı ltalyan hükümetin teşekkürlerini bil- albna ırirmemiş bulunan yerlerin de re- muş olur. tinin esaslarını izah ile 934 Alman - Leh Ziraat veldJ.eUnden vilayete gelen bir 

Mareş.ıl Görinır ve bayanı Kirvinal sa-
1 dirmiştir. Düçe, çok oenelerden beri Ar- kabetten sıyn1m.., için buraların da ı..- Zira Polonya, Almanya tarafından anlaşmasına temas eylemekte ve maka· tamimde ilk hamlede köyler için kırk 

rayında kral ve kraliçe tarafından kabul navutluğa göıtermiş olan ltalyanın yni kilatlanmuı ve hepıriııin latanbuldaki tehdit altında bulundurulan bir devlet lesini şu cümlelerle bitirmektedir : bin köy boğasına ihtiyaç mevcut oldu. 
edilmişlerdir. Ve bu mülakattan sonra Arnavutluğa adalet, nizam ve refah ve- meyv':, oebze birlikleri um~ müdürlüğü- 1 d~ildir. Almanya Polonyanm istiklill- •İngiltere. son zamanlardaki mu112:- ğu zikredilerek boğa yetiştirilmesinin 
yemeğe alıkonulmuılardır. B. Mussolini 1 receğini ıöylemiştir. ne baglanması hakkında h.ır cereyan ve 

1 

ru parçalamak veya topraklarını zaptet- ıam muvafia!Oyııtsizl.iltlerden sonra Po-1 bilhassa Egede tanzimi lüzumu bildiril-
Alman turizm gene

0

l direktörünü kabul Borlin -~ 5. (?.R) - Angri~ gaz~t~i hazır!~ vardır. • .. . . m~ niyetinde değildir. Filvaki Alman- lonyayı avlamak suretiyle bir muvaffa- miştir. 
ederek onunla samımı bir muhaverede Marşa! Gonngın Romaya vaki yenı zı- Edıme (H....,.ı) - Koylenn ilkbahar ya ile Polonya aras.:nda halle muhtaç !ayet elde etmiştir. Ancak bu muvafia. Boğa yetiştirme işini devlet organize 

bulunmuıtur. 1 y~retinin Avrupa .. ıiyas.:~n.de e.n _buhranlı huırlıkl~run -~dığı Mayıs ~_Y"'da her 1 bir ~ '.1'~el.er v~. Bunlarm !ayet, zahiridir. Zira hiç şüphe yoktur etmek kanıruu vermiştir. İzmirde vilA-
Roma 15 (ö.R) - Arnavut delegas· btr zamana tesadüf ettıgıru ve ıki memle- sene oldugu 111bı bu aene de koy muhtar mevcudiyeti, hiç bır zaman inkh oluna- ki, İngllterenin bu adımı Almanyayı da- yetin teşebbüsü ile kurulacak bir •Bo

yonu Venedik aarayında B. Mussoliniyi ket münasbetlerinin sağlamlıibna yeni bir j ve katipleri dört vilayetin kaza merkez- maz. Nitekim Pilsudsltl zamanında, ya- ha kat1 bir emniyet siyasetine sevkede- ğa yetiştirme ve büyütme istasyonu: le--

ziyaret etmi, ve delegasyon reisi Ferlaçi,, delil olacağını yazıyor. !erine davet olunmuttur. 1ni1934 senesinde imzalanan Alman-Leh cektir.• sisi cihetine ııidilecekür. 



·Rer GiinBir:.Di.fuig·e . . 

CANLI CENAZE 
ihtiyar Katerin zorla uyandı. Saat al

tı olduğu halde hemen gece gibiydi. Kü
çük oda ona her sabahkinden daha loş 
ve daha karanlık göründü. Kurşun bir 
örtü gibi kendini ezen bütün sefaleti, 
bütün yoksuzluğu duvarlara yapışmış 
eski eşyalar arasına gömülmüş gibiydi. 

ihtiyar kadın bir kaç dakika hareket
siz kaldı. Sonra, hala uyuşuk olan zih
ni, çok defalar tahayyül edilen tatlı bir 
hülyaya doğru yavaş yavaş kaydı. Uy
ku ve yorgunluktan ağırlaşmış gözüken 
göz kapaklarını kapar kapamaz Katerin 
kendini geniş bir yatakta gördü. 

Zavallı yorgun arkası kuş tüyünden 
yumuşacık bir yastığa gömülmüş, halsiz 
bacakları kırmızı ipekten bir ayak ör
tüsü - cGiyom> la evlendiği gün büyük 
babası cNikola• nın hediye ettiği örtü 
kadar güzel bir örtü - ile ısınmış .. Ocak
ta birikmiş kül ile bir gün evvel çatırdı
yan parlak odun ateşinden ayrı yanmış 
bir kütük kalmıştı. önünde hülyalarına 
melce olan, yorgun vücudunun dinlen
diği kumaş kaplı geniş koltuk duruyor
du. Ocağın üzerinde tuhaf tuhaf bir çok 
§eyler de vardı .. Dini bir itina ile cam
dan bir kilrre içine yerleştirilmiş porta
kal çiçeğinden bir taç, sedeften bir iğ
nedanlık, kocası cGiyom• un resmi: 
Kıvrılan bıyıkları.. Y anıbaşında beyaz 
tül dalgası içinde kaybolan genç ve 
utangaç kadının hayatını lütfen kabul 
edilmiş bir sediye telakld eden pervasız 
ve küstah bakışlar ... • 

Zavallı genç kadın öyle talisizdi ki, 
kederden kedere, yokluktan yokluğa sü
rüklene sürüklene işte böyle kimsesiz 
dostsuz, ocaksız, karanlık bir tavanara-
11 ile taşkın bir hülyadan b~ serveti 
olmıyan acınacak küçük bir mahlUk ol
mııştu. 

Katerln gözlerini açtı. Biran tereddüt 
etti. Kalksa mıydı?.. Her halde dışarısı 
pek soğuktu .. Beş dakika daha yatma
lı• karar verdi. Fena ve pis şiltesi üzeri
ne top gibi büzülmüştü. ince yorganı ba
ıına kadar çekiliydi. Yarı kalmış hülya
ıına tekrar daldL 

Tok .. tok .. Kapısına vuruluyordu. 
Gözlerini açmadan giriniz dedi ve 

cHortanscını, galiba dışarısı pek soğuk. 
Perdeleri aç; ocağa bir kütük ab diye 
ilave ettL 
Hanımı kadar buruşuk, onun kadar 

Jlıtiyar olan sadık hizmetçisi Hortans 
.1Evet Madam, diye cevap verdi, dışarısı 
J><!k soğuk, size şimdi mükemmel bir ateş 
yakacağım .. Bakın .. Pencereden ne gü

ııel, parlak 1*' güneş giriyor!• 
İhtiyar Kiaterln evveHI bir gozunu, 

ııonra ötekD\1,açtı. Yatağı üzerinde oy
nıyan güne her şeyi canlı ve neşeliy
di. 

Nihayet ına yün bir atkı ala-
rak oturdu.. atağın ayak ucundan ha
nımının tistilıU:!eki kuş tüyü yorganı dü
zelten Horlanl, •kahvaltıyı hazırlatayım 
mı?• diye 50l'IWOrdu. 

- Bugün ne yiyeceğim?. Dün sütlü 
kahve ile nefis tereyağı vardı. Hele in
cecik kızarmış ekmekler makine ile ke
ıilmiş gibi ne kadar muntazamdı!. 

- Güzel köpüklü bir çikulata ile kü
~ücük minimini yağlı ve yumurtalı çö
reklere ne dersiniz? 

Aferin sana Hortanscığım, fakat 
çabuk ol zira pek acıktığımı hisseruyo
rum. 

Hortans hemen çıktı.. Yalnız kalan 
Katerin o günü nasıl geçireceğini tasar- ı1 
lıyordu. 

Evet zavallı ihtiyar Katerin şüphesiz 

ki pek açti .. Kapalı gözlerinin onünde ' 
elini uzatır uzatmaz içine kesiklik veren 
tatlı bir çalkantı ile kaçan çikulata bar
dakları dan.o;ederken, başlan kocaman 
şapkalı, ayaksız, yus yuvarlak yumurtalı 
çörekler, arkası ge!miyen bir cenaze ala
yı gibi onlan takip ediyordu. 1 

İhtiyar Katerin içini çekerek yatak
tan kalktı. Zavallı Katerin, kendisini bu 
pis yerde b~rındıran merhametli kapı

cının son hediyesi olan çarpık leğenin 

önünde halsizlikten, camsız ve perdesiz 
küçücük pençereden giren dondurucu 
soğukla tirtir titriyordu. Basit tuvaleti 
biter bitmez elbiselerini giydi .. Zayif ve 
kuvvetsiz omuzlarına, manto yerini tu
tan şalı yerleştirirken tavan arasının ka
pısını nasıl açacağını düşünerek kuvve
tini toplamağa çalışıyordu, 

Altı katı, ağır ağır merdiven parmak
lıklarına yapışarak, ufak bir temasla 
hemen düşüverecekmiş gibi sallanan tit
rek ve cılız çocuklar gibi her basamağa 
ayaklarını koya koya indi. Fakir kiracı
larının giriş çıkışlarını baca deliği gibi 
karanlık odasının açık kapısından sey
reden kapıcı kadının önünden geçerken 
nazikane : 

Bonjur madam, Legri, dedi. 
Şişman kadın küçük bir maiyetine hi

tap eden muhteşem bir hükümdar eda
siyle •Bonjur madam Katerinı ruyerek 
ocağa döndü .. 

Zavallı küçük ihtiyar, kapının eşiğin
de, bir an kendisini buzdan bir öıtü gibi 
kaplıyan dondurucu rüzg.iirın tcsirile dur .. 

du. Bükülmüş omuzları, eğilmiş başı, ya
n kapalı göz1eriyle minimini bir cüceye 
benziyordu. Scndeliyerek yürüyor, yarı 

açık dudakları arasından nüfuz den kes
kin hava ile donmuş ciğerlerini muhafaza 
etmek ister gibi ellerini göğsüne bastırır

ken buruşuk yanakları üzerine tane tane 
göz yaıları dökülüyordu. 

Katerin kilisa kapısına yaklaştığı vakit, 
çöpçüyü bekliyen bir paçavra yığmına 

dönmüıtü. Ensesindeki küçük saç Örgü· 
sünden ve soğuktan yemyeşil olmuş bir 
kaç parmaktan ba!!ka ıeyi görülmiyordu. 

O kadar cansızdı ki, teşrihhaneden atıl
mı' b .. ölüye benziyordu. 

- l ... Büyük ane, hala mı uyuyorsun) 

Bu, ıu pis sokaktan pek ender geçen bazı 

dindarların sadakalarını onunla birlikte 
paylaşan sefalet arkada~ı Bcnova baba 

idi. Katcrinden cevap alamayınca başını 

salladı. 

Omuzlarını filesofça kaldırarak elinde
ki açılır kapanır küçük iskemlesiyle ki
lise kapısının yanındaki girintiye yerleşti. 

Akf8ID, ihtiyar Katerini kaldırdıkları 
vakit hiç kims onun ~ki, yıpranmış, yo

rulmuı kalbinin nasıl bir anda dinlendiği
ni anlıyarnadı. 

Katcrinin güzel ve harikul&.de rüyası· 
nı hiç kimse öğrenemiyecek ... Muhakkak 
ki onun iyi Hortans'ı: 

- Sonsuz ve güzel bir seyahate ne 

dersiniz madam) .. 
Diye Katerin, memnun, itaatkar, neşe 

ile, bir özlenmiş ıihirk&.r .. belki de kor
kunç - hiçlik diyarına koşa koşa gitmişti. 

Çeviren: Halide Kemal 

Çin kıt'aları Japonlara karşı 
rr•ttem~rli 7~fer elde ediyorlar 

. .r..aa 
::ıuı .. ıng 14 (A.AJ - Cepheden son 

gelen haberler Çin kıtaatının muhtelif 
mıntakalarda mütemadiyen muvaHakı
yetler kaydettiklerini bildirmektedir. Bu 
muvaffakıyetler Çin ordusunun Japon 
ordusu istil5sı anındaklnden on misli 
daha kuwetli olduğuna dair başkuman-

• 1 

dan Mareşal Çan Kay Şek.in geçenlerde 
yaptığı beyanatı teyid eylemektedir. 

Kiangsinin şimalinde Japon kuvvetle
ri Kaoanın şarkına doğru yirmi kilo -
metre geri atılmı§lardır. Şimdi Çin kuv
vetleri Tasenge taarruz ediyorlar. Çin 
kıtaatı Pazar gün Kaoanı zaptederken 
diğer taraftan Çin kuvvetleri Hansangin 
cenubunda Haiangyang şehrini de ele 
geçirmişlerdir. Hu Peh merkezinde Çin 

1 
kuvvetleri çok milhim bir çok askeri 
noktaları zaptetmişlerdir. 

j Sungcang civarında Sintsih Yangtsi
yi Yinsan yakınlarında Hsing Lung Tsi
hi ve Yokovu garbında kanlı muharebe
lerde son üç gün içinde iki bin Japon 
askeri ölmüştür. Çinliler Kovkonga as
keri mevkiini zaptetm.işlerdir ve düşma
nı Nanhaiiye doğru atmışlardır. 
Huanın şimalinde Çin kıtaatının Yo

sova yaptığı taarruzla meşgul olan Ja
ponların bazı mıntakaları ihmal etmele
rinden istifade eden Çin çeteleri Sung
sanı ele geçirmeğe muvaHak olmuşlar
dır. Sansi şarkı cenubunda: Burada Ja
pon kuvvei külliyesi mağlup olmuş ve 
Surgt dağlarına atılmışlardır, 
Başkumandan Mareşal Çan Kay Şek 

bu muvaHakıyetten dolayı bir emri yev
mi ile Çin crdusunu tebrik etm.i,ıir. 

eue murauua.ııaua.· 

Filistin on sene sonra 
müstakil devlet olacak 

.u .. 't (.,."'- ... , ... ...ı. v .r mııtı ::arı 

Kahire, 15 (A.A) - Resmi Mısır ma- ilanı için konulan müddet on sene ola
hafillerinde gösterilen ketumiyete rağ- rak teshil edilmiştir. Mısırın Londra se
men siyasi Kahire mabafillerinde Filis- firi müzakerelerin neticesini İngiltere 
tin konferansının bir anlaşma ile netice- hariciye nezaretine bildirmek için gele
lendiği beyan edilmektedir. Bu anlaşma cek pazar günü Londraya hareket ede
ile Filistin müstakil bir devlet olarak cektir. 

Romanya başvekili 
lngiltere ve Fransa garantisi hak
kında matbuata beyanatta bulundu 

~ Bükreş 15 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 
Başvekil B. Armand Kalinesko Ingiltere ve Fransa tarafından Romanyaya 

verilen garanti hakkında matbuata aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
Romanya, Ingiliz başvekilinin ve Ingiltercnin icabında memleketimize bü

tün kuvvetiyle müzaheret edeceği hakkındaki beyanatını büyük bir mem
nuniyetle karşılamıştır. 

Keza dostluğunu ispata daima amade olan Fransanın da bu suretle beya
natta bulunduğu aynı memnuniyetle haber alınmıştır. Müsmir terakkimizin 
ve bütün devletlerle eyi münasebetlerimizin tabi bulunduğu barışı takviye
ye matuf her türlü hareketi alaka ve sempati ile takip ediyoruz. Romanya
nın politikası malumdur. Hükümetimiz kendilerine birbirlerini tamamlayıcı 
menfaatlerle bağlı bulunduğumuz memleketlerle sıkı ekonomik münasebet. 
leri inkişaf ettirmeğe çal~mak suretiyle eyi anlaşma arzusunu göstermiştir. 
Keza hükümetimiz Romanya milletinin istikli\linin ve hudutlarının müdafa
asına daima hazır bulunduğunu göstermiştir. Fransa ve Ingilterenin musliha
ne gayretlerimize müzaheret edeceklerine dair kendiliğinden ve bizi müte
hassis eden dostane ifadelerle vaki beyanatları umumi barışın takviyesi ese
rine kıymetli bir hizmettir. Bu kabil tezahürler hangi taraftan gelirse gelsin 
bütün milletlerin pek ziyade ihtiyacı olan itimad ve eyi anlaşma havasını tÔ
min eylemektedir. 

Birbirlerini çekemiyen yıldızlar 
Beraber filirrı çeviren fakat asla birbirlerini 

sevmeyen ve hatta nefret eden yıldızlar kimlerdir? 

Yıl _ ar, birnirlerine karşı, muhtelif olmasıdır, O gün bugün, araları açıktır. 
tesir 8'tında uyanan antipatilerle kin Jan Kravford, Norma Şererden ne!-
beslert<>r. l ret eder. Zira, Norma Şererin sinema-

Niçin? cılık aleminin en büyük siması olan 
Çünkü sinemada hiç bir şeyin temeli 

1 
İrving Talberg ile evlenmesi sn{ beyaz 

sağlam değildir. Yıldızlar, birbirlerinin · perdeden kendisini uzaklaştırmak için 
yerler~ almak mevkiindedirler. Biri ı olduğunu zanneder. 

söner .. Oteki parlar. * 
Bunun içindir ki daima birlikte en \ Merli Oberon, Marlen Ditrihten ve 

güzel eserlerini vermiş olan Lorel ve 'ı· Hollyvoodun bütün kadınlarındaı: nef
Hardi, hakikatte birbirlerini hiç çeke- ret eder. 
miyen iki yıldızdırlar. İlk filimlerinden Marlen Ditıiç, Meıle Oberondan nef
itibarcn bu çekememezlik belirmiş ve ret eder. Çünkü Allahın bahçeleri filmin
muhtelif zamanlarda iki yıldızın bera- deki en mühim rolünde kendisine •uflc 
her çalışmaktan vaz geçecekleri söylen-

1 
etmesidir. 

miştir. Çok defalar çat~mışlar ve yine Norma Şerer, Maryon Davlsden, sırf 
barışmışlardır. Fakat son defaki ayrı- Meleke kıskançlığı yüzünden nefret et-
lıkları galiba kat'i olmuştur. 1 mktedir. O kadar ki ona bonjur deme-

* \ ~e~ i~n. yanyana olan locasını bile de-
Virjinia Bruce, Jan Kravforttan nef- gıştirmııtır. 

ret eder .. Bu nefretin sebebi, ilk filim- May Vest, gazetecilere beyanatında: 
!erinden birinde Jan Kravfordun kendi- -May Vesi mi) Bu da kim oluyor?. 
sini tutamıyarak bir kahkaha salıvermiş Diyen Marlen Ditriçden nefret eder. 

Yulca7• sıra : Dolores Del Riyo, Lupe Velez, Vivyan Roma,.,,, Misünget 
(Altta) Şirley ve Jane Vithers 

1 
Maryon Davis, Hirst'in gazetelerinde ğunu bile kabul etmek.istemez. 
ismi asla geçmiyen May Vestten nefret 1 Vivyan Romans, Mulen Rujda danset

I ~~e'.. _Tıpkı Norma ~rerden0 .nefret etti- tiği. zaman Mistingetin saltanat sürdüğü 
gı gıbı. Maryon Davısın Hırst ın dostu ol- günlerdi Aralarında baş gösteren bir sıı
duğu da unutulmamalıdır. l'-birlerinin düşmanıdırlar. ikisi de 

Bu karşılıklı nefretler içinde acaba birbirlerini çekemezler. 
Meoksikalı yıldızlar birbirlerini çekerler 1 Garip değil midir ki Şirley Tampl, 
mı sanırsınız? kendi yaşında olan Jane Vitersle sevi1-

Hiç aldanmadan söyliyelim ki Dolores mezler. 
Del Riyo ile Lupe Velez ayni suretle 1 Şirley, bilhassa Jan Vitersin kendisini 
birbirlerinin düşmanıdırlar. İikisi de biçimsiz bir şekilde taklide kalkışması
cazibe ve seksapel rekabetine düşmüş- · nı çekememektedir .. Fakat beraber çe
lerdir. . 1 virdikleri filimlerde onları birbirlerine 

Riyo, Lupe Velezin Meksikalı oldu- karşı güler yüzlü ve sevllnli görürsünüz. 
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:12.31 Program 
!.:IS Müzik (Küçük orkestra 

ıs.11 

).3.lS 

Şef : Necip Aşkın) 
1 - Himppmann - Ormanda bir 
cüce duruyor - halk şarkısı üze
rine variyasyonlar 
2 - Lehar - Götlergatte opere
tinden potpuri 
3 - Stolz - Viyanada ilkbahar 
Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 
1 - J. Strauss - Çigan baron ope
retinden barine valsı 
2 - Uncke - Şaka şarkısı ve 
dansı 

3 - Fischer - Tatil günleri 
l3.50 Tfuiı: mü.z@ 

lngiliz kara ordusu 
Mevcudu iki misline iblağ edildi 

Gönüllü 

BODRUM iCRA MEMURLU
l;UNDAN: 

Bodnımun umurca mahallesin
den Mustafa Çeliğin Girel Belen 

1 
köyünden yüzbqı oğullarından 
Hayrullah oğlu Mehmed Tercan 
zimmetinde ipotekli borç senedile 
alacağı olan mebaliği malumenin 
istifası için borç karfılığı ipotek 
edilen Bodrumun Dirmil köyünün 
Y emit mevkiinde kiin ve tapu -
nun K. evvel 1325 tarih ve 1-2 aa
yıh ve hududu malum bet dönüm 
miktarı ve 300 lira kıymet takdir 
edilen bir kıta incir bahçesinin sa
tılarak paraya çevrilmesine karar 
verilmi, ve aatıfın 5-5-939 cuma 
günü Bodrum kum bahçe mahal
lesinde icra dai~eıinde S. 14-16ya 
kadar açık artırma ile satılaca
~ından berkesin görebilmesi için 
icra dairesinin 939-258 dosya nu
marasile tartnameyi okumak ve 
daha ziyade malumat istiyenlerin 
memuriyetimize müracaat etme -
leri artırmaya i~tirak için yuka -
rıda yazılı % 7,5 nisbetinde pey 
veya bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. 

ipotek sahibi alacakhlarla di
ğer alikadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını ifbu ilan tari -
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte mü
racaat etmeleri aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
aatıf bedelinin paylatmasından 
hariç kalırlar. Tayin edilen za -
manda gayri menkul üç defa ba
:;ırıldıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir ancak artırma bedeli 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima karu tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir !şti
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kudretini yük

seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşün
celeri giderir. Vüdut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
insaru azinı, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit inkıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
min eder. 

F O S F A R S O L U; diğer bütün ilaçlardan ayıran başlıca hassa, devamh 
bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi 
tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla 
neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir der
man şurubudur. Sıhhat vekfiletinin resı:n! müsaadesini haizdir. 

muhammen kıymetin % yetmiş be- --------------------·-------

j!l.00 
1!1.00 
!1.10 

isi 
Memleket saat ayarı 
Neşeli pl&klar 
llilzilı: (Riyaseticümhur bandosu 
Ş<jf ' İhsan Künçer) 
1 - LoW.. Pautrat - Marş 
2 - Kotlar - Montıe Kristo - vals 
ı - R. v agner - Riem:I operası.
Ulll uvertürü 
4 - A. Rowısel - •Ormaıu sen-
fonisinin üçüncü parçası 

şini bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına rüchanı olan diğer alacak
lılar bulunup ta bedel bunların o 
"ayri menkul ile temin edilmit 
slacaklannın mecmuundan fazla
ya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artır
ma on bet gün daha temdit ve on 
betinci günü aynı ıaatta yapıla -
cak artırmada, bedeli salıf i.stiye
nin alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmi' alacakları fazlaya 
cıkmak fartile en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale ya?ılmaz ve satıf 
talebi dü~er. Gayri menkul k~n -

disine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı feshedile -
rek kendisinden evvel en yiikaek 
teklifte bulunan kimse arz etmis 
olduğu bedelle almağa razı olurs~ 
ona, razı olmazsa veya bulunmaz
aa hemen on bet gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 

--------------1 fark ve geçen günler için % 5 den 

120 çuval Buğday 
29 ton Bakla 
55 balya Pamuk 

8500 kental palamut 
35 ton P. Çekirdeği 
10 ton Fasulya 

47 
350 

6 
4 

lzmir Kazanlı kuyu Yeni cami 

49 
Aşureci sokağında 17 No evde otu-

470 ran Ahmet kızı Fatma tarafından 

3 25 
Alaşehirin T arazlar köyünde Süley-

12 50 man oğlu Salih aleyhine açılan tela-
lun subutu davaınnın caTi tahkikat 

hesap olunacak ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
alıcıdan tahsil olunacaktır. Yuka
rıda cöaterileıı incir bahçesi gös
terilen artırma tartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur. 

4 _ Giiul gel aklımı aldın - ve huhakemesi ııonunda: Medeni ~!!!!••••••••--•!! 1 
5 _Gönüller bpıcı kanunun l ve 9 uru:u maddeleri hü- D At• R• 
6 - Bir sevda geldi hapına kümleTine göre Salınin Fatmayı me- ' r. 1 ıza 
7 _ Şnhi Sitemkir deni kanunun neşrinden evvel bo-
8 - Yine yeşillendi. tamış olduğunu subutuna ve temyizi • • 
9 - Yalvarınm l<uzwn sana kabil olmak Üzere 12/9/938 tarihin- Un len 
10 - Oyun havası ve devri turan de davacının vicahuıda ve müddei 
Memleket saat ayarı aleyhin gıyabında karar verildiği ve 21.00 

5 - V. Ketelbey • Bir Çin ma- 21.00 
bedinin bahçesinde fantazi 21.15 

Konuşma usulen tanzim kılınan gıyap ihbama-
Esham, tahvilat, kamhiyo, nukut mesinin müddeialeyh Salihin ikamet-
borsası (Fiat) gahının meçhuliyetine binaen mah-

Doğum ve Cerrahi Kadın 
haıtalıkları Üperatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •&ki Biı'!nci 

22.00 Anadolu ajansa (Spar serviS) 
j!2.10 MiWlı: (Cazbant - pl.) 21.25 
22.45.23 Son ajawı haberleri ve yannlri 21.30 

program 
PAZARTESİ PROGRAMI 

12.30 Program 
12.SS Türk müziği - pi. 
11.DO Memleket saat ,.yarı, ajaD5 ve 

meteoroloji haberleri 
ll.15.H M'üzik (Senfonik miizik - p1.) 
18.SO Program 
lB.35 lllüzilı: (Cevat Memduh Keman 

ve literatürü konuşma) Pliklarla 
misaller 

19.00 
19.15 

19.35 

20.to 

!0.15 

Konuşma (Doktorun saati) 
Türk müziği (Halk türküleri ve 
oyun havaları) 
Sadi Yaver Ataman tarafından 
Türk müziği (Fasıl heyeti - ka
rışık program) 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Basri Üfler, Hamdi To-
kay. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müzjği (Kliisik program) 
Ankara Radyosu kiline heyeti 
İdare eden ; Mesut Cemil 
(Hicaz köçekleri) 
1 - Acem kızı. 

21.45 

22.10 

23.00 

Neşeli plfildar keme koridoruna talik edildiği tebliğ 
Folklor çeyrek saati • Halil Bedi makamına kaiın olmak üzere ilan · kordon• 222 numaralı muayeneha

nesinde kabul eder. Y-cinetken olunur. 

Müzik {Ti.irk müzik Birliği ko
rosu) 

1 - Mozart - Sahah ıarkw. 
2 - Sclıubert - Jlılamur ~ 
3 - Veber - Barkarol 
4 - Mendelssolın - Demirci 
5 - Mendelssobn - İlkbahar 
6 _ Zeki - Kemanım 

7-Zeki-~ 
8 - Hasan Ferit - Bahçe duvarı 
9 - Ulvi Cemal - Ağlama yh 
10 - Cemal Reşit - Çayır ince 
il - A. Adnan Saygın - And 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 
1 - Ziehrer - Şetsmayister ope
retinden vals 
2 - Lincke - Kapri İtalyan sere
nadı 

3 - J. Strauss - Hayatın zevkleri 
(Vals) 
4 - Noack - Köy hik!yeleri 
5 - Föderi - Viyana şarkısı 
6 - Vollgraf - Kalbim aşkı lı»
retle bekler 
Milzik (CııU>mt - pi.) 

129S (770) 

Devlet Demiryollarından: 
1 - Devlet demir yollarının istasyon ve gar i~inde çalı§tinlmak 

ve yetiştirilmek üzere llfllğıdaki f&rlları hi.iz olanlardan yüz memuT 
alınacaktır. 

2 - .Şartlar ııınlardır : 
A - Türk olmak: 

. B -:- Faal hizmetlerde çalıflllasına mani sıhhi bir anzası olmadığı 
ıdarenın sıhhat kurulunca tasdik olunmak: 

C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapmış olmak: 

•.. ~.- Li~eden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördü
gunu maarıften tasdik ettirmdc.; 

E - iyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkumiyeti olma
dığını tevsik etmek. 

F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettilderini mübeyyin bir taah
hütname ve noterden musadclak kefaletname vermek. 

3 - isteklilerin istidalarını ve yukarıdaki ııartlan haiz olduklarını 
göeı:.,rir vesikaian Ankara, Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpıl§&, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum if}etme müdürlerine ve 
Mudanya Trabzon i§letnıe amirliklerine tevdi edecdclerdir. 

4 - S.hhi: muayenelerinin yapılması için iaticlalarıııdaki adzesle
rini vazıhan yapacaklardır. 

z - İndim gittim 
3 - Baharın zamanı 

23.'5.24 Son ajans haberleri ve yar: 1-

ki program 

5 - Fazla tafailit için itletme merkezlerindeki garlarda asılı bulu
nan ilanlan okumaları ve müracaatlarını ona göre yapmaları ilan 
olunur. 1620241811 1287 (774) 

Akhisar ticaret ve sanayi oda
sından: 
Odamızın (88) sicil numarasında kayıtlı Akhisar tütüncüler ban

kası Türk Anonim şirketinin 31 / 3/ 939 tarihinde alelade toplanan 
umumi hi~edarlar heyeti müzakere zabıtnamesi ticaret kanununun 
maddei mahsusası mucibince sicili in ( 265) numarasına kayıt ve te
scil edildiği ilan olunur. 

13/ 4 l939 
Başkatip Başkan 

Harun Salur. Halil Erman 
Akhisar tütüncüler bankası Türk Anonim şirketinin 31/3/1939 

tarihinde in'ikad eden alelade hissedarlar toplantısı müzakere zahıt
namesidir. 

Heyeti umumiye reisi: 
Rey toplamağa memur: 

Adil Akkum 
Maliye vekaleti mümessili Manisa def
terdarı Mustafa Artan 

> > » ; , Türk.iye cümhuriyeti ziraat bankası mü-
messili Akhisar memuru Galip Ünal 

Katip Manisa vilayeti mümenili muhasebeyi 
hususiye memuru Nail Dilcter 

» » » Ali Kemal Şehirlioğlu 
Akhisar tütüncüler bankası Türk Anonim §irketinin ondördüncü 

yılı alelade hissedarlar genel toplantısı bugün Akhiaarda banka bina
sında meclisi idare reis vekili Adil Akkumun riyasetinde in 'ikad et• 
miş ve lktıaat veltaleti namına komiser olarak hazır bulunan Akhdal' 
kaymakamı Bedrettin Öz tarafından hissedarların daveti ve ruzna
menin ilanı 4/3/ 1939 tarih ve 10067 numrolıı (Yeni Asır) gazelıeJli 
ve 9/3/ 1939 tarih ve 4152 numrolu (Resmi gazete) ile icra edildiği 
ve tevdi olunan hissedaran cetveline nazaran 17630 adet hisse asha
bının içtimaa iştirak ettiği ve bu miktar hiaaenin alelade toplantı için 
kafi bir niaab teşkil ettiği görülerek müzakerata başlanması tasvib bu
yurulmuş ve reis tarafından celse açılmıştır. Ruznamedek.i maddelerin miiza· 

keresine baıiamnası için en ço~ hi.ıeye sahip olarumızdan iki zatın re7-

leri toplamağa memur edilmesi ve zabıtları tutmak üzere ilci de katip 
seçilmesi iktiza ettiğinden hiaaedaran cetveline nazaran en büyük hi.... 
seleri temsil edenlerden Maliye vekaleti mümeuili Manisa defterdarı 
Mustafa Artan 'Ve Türkiye cümhuriyeti ziraat bankasını temsil eden 
Akhisar memuru Galip Ünal reyleri top1amağa memur edilmiı ve 
reis ile işbu iki zatın tensibiyle katipliğe Nail ve Ali Kemal Şehiroğlu 
seçilerek müzakereye başlannu~ır. Ruznamenin birinci maddesi mu
cibince meclisi idare ve murakıb raporları ile ikinci maddesi mucıbin
ce blanço ve kar ve zaray hesaplan okunarak haziruna eöz vermiş ve 
aynen kabulu tek.lif edilerek tek.lif dairesinde reye arzolunmuş ve 
blanço ve raporlar aynen ve müttefikan kabul ve tasvip edilmiftİr. 
ruznamenin üçüncü maddesini teşkil eden meclisi idarenin ibrası mad
desi dahi reye arzedilerek müttefikan kabul edilmiştir. 

Müddetleri biten meclisi idare azalannın yeniden intihap veya 
tebdillerine dair olan dördünc.ü maddenin müzakeresine geçilerdc. üç 
azalık için gizli rey ile yapılan intihap neticesinde meclisi idare azaLk
lanna .339 zar re7 ile oab1k az.alu Mehmet Hilmi BilııU>, Haydar Kaytaz ve 

Murat Olalı aqllınit ruznamenin aon maddesi mucibince murakipli
ğe 250 Türk lirası maktu ücretle müttefikan Enver Baki oğlu aeçile
rek. gelecek seneler için de muvaffakıyetler temenni edilmiı ve cüm
hur ıeUimiz ve Milli Şdimiz yüce lamet İnönü ve Başvekil Doktor 
Refik Saydam ve cümhuriyet Halle partisi genel sekreteci Fikri Tüzere 
heyetin aon.suz sayg,jannm telgt'afla iblağı müttefikan karar albna 
alınarak içtimaa nihayet verilmiftir. 
Heyeti umumiye Rey toplımıağa Rey toplamağa Katip Katip 

Reisi Memur Memur 
A. Aldtum M. Artan G. Onal N. Dile.er A. Kemal 

Komiaer 
Akhisar Kaymakamı 

B.öz 

BRONZ 
Dit F sçabındır. 

Her Eczane ve Tabafiyecide buluaur. 

1286 (775) 

Zayi 
933, 934 yılında lzmir İsmet paşa 

ilk okulundan aldığım şahadetname
mi kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilii.n 
ederim. 

Hüseyin oğlu 335 No: 
Mehmet Ali Kültepe 

1293 (773) 



Mikroskop gösteriyor ki· 
' Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğmsiyle kana karışıyor .. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

S 1 TM A 
Hayat makfuesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan lurmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza a~ılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetim~zde 
SJtma ne beti · dediğimiz titreme, ürperm;.- ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu of etten horu. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok neba~at hiilasalariyle hususi bir şekilde 

ilızar edilen ve Sı.hhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİOGENİN 
sıtma parazitlerinin en 5.mansız hir düşmanıdır ... Sıtmadan korunmak ve kur
tulmak icin birinci deva BİOGENİN'dir. 

Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adele ve sinirleri 
.kuvvetlendirir... İştihayı açar, dermansızhğı giderir.. Sıtma parazitlerini 
öldürür, t<lli olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük (aideler temin 
eder.. Sıtmanın bütün şekillerinde ı?ifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her 
ttzanede bulunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
(Isparta Nafıa müdürlüğünden) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta vilayet merkezi hükümet konağmda yapbnlacak 16036 lira 

20 kuru, keşif bedelli kalorifer tesisatı olup 938 mali yılı içinde 5000 
lirası ve 939 mali yılında da 11036 lira 20 kuruşu tediye edilecektir. 
5000 liralık İşin 25. 5. 939 tarihine kadar ilanali şarttır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler. 
A - Baymdırhk işleri genel şartnamesi. 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı için umumi ve fenni şartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kiyasi fiyatlar. 
H - Projeler. 
isteyenler bu evrakı Isparta Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye ko

nulan bu~ 20. 4. 939 per~mbe günü saat 15 de Nafıa müdürlüğünde 
teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

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

muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aıağıdaki vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. 

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

B - 939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 

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

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar gelmif 
olması ve d~ zarflann mühür mumu ile iyice kapablmış bulunması 
lizımdl.I'. 

Postada vuku bulacak teahhürler nazarı itibara almmıyacaktır. 
8, 11, 14, 16 1185 (715) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ek
siltme komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için 2600 metre elbiselik ve 1100 metre 
pa]toluk kumaş kapalı zarfla ekailtmeye konulmUJtur. 

1 - Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba günü saat 15.30 da Ca.ğaloğlun
da Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binıumda kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Paltoluk kumaşın metresi 550 
Elbiselik kumaşın metresi 450 kunqtur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 25 kuruı. 
4 - istekliler fartname ve nümuneyi her gün Fuat paşa Türbeai 

karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - istekliler 1939 yıb ticaret odası vesikalı ile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu İşe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. <<2379» 

11, 16, 20, 25 1214 (735) 

1 LAN 
Vılayet ciaimi encümeninden: 

(7383) lira (43) kuruş keşif bedelli emrazı sariye hastanesi verem 
pavyonu tesisatı sıhhıye ve dahili sıva işine talip huzur etmediğinden 
13/ 4/ 939 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihalesine karar 
verilmiştir. isteklilerin 2940 sayıh yasa hükümlerine tevfikan hazır
lıyacaklan teminatlarile birlikte encümeni vilayetin toplantı günü 
olan Pazartesi ve Perşembe günleri daiıni encümene baş vurmaları. 

1272 (778) 
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Gerek VER1C1 ve ALICJ telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kazanan : 

Lorenz 
Fabrikasının mamuli.tları Türkiyede nam ve §Ömet kazanmJflır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. Istiyenler zirdeki adrese müra

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKiLt ve DEPOZlTERl : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
Telgraf Adresi : CALDAU ..• 

~~'~:ll!!ll!Z!:le1'llrla.::i!:m1mılllit;iillll!llmıı:!!mll!lllml1İi 

SAÇ EKSIRI 

Saçlar-ı dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenınesine ınani olur. Komojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczam•
Jerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

AŞÇIBAŞI MAiıKA 

Makarnalar 
ilin 

iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
1 bankasının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların it ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

l 1-26 (763) 

1 

DİŞ MACUNU 
GLİSERİN Sabunu 

1 

ı · TRAŞ Sabunu 
1 TUVALET Sabunu 

BRiYANTiN 
KREM 

VE PUDRALAR/ 

HER YERDEN ARAYINIZ 
8;3 1-13 (711) .. uı~ • 

Kaşe DERMAN, tababetin son keşfidir .. Her evde bulunması zaruri olan 
DERMAN kaşelerini eczanelerden alınız .• Lüzumunda günde 1-3 kaşeye kadar 
alınır ... 

Tadil ve tamir: 
Ziraat mü(:adele istasyonundan:. 

2 Numaralı binada b :rslar için yapılacak tadilat ile ufak tamirler 
acelen pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 756 lira 51 kuruştur. 
Taliplerin .S 7 muvakkat, 114 lira kat'i teminat mektuplan ve ehliyet 
vesikaları ile 3 Mayıs Çarşamba günü saat 11 de Bumova mücadele 
istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla izahatin müesseseden isten· 
mesi ilan olunur. 16 18 20 22 28 1°289 (772) 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 
İrarei hususiyeye ait evrakı matbua 3600 lira bedeli muhammen 

ve l 3/ 4/ 39 tarihinden 27 / 4/ 39 tarihine kadar 1·5 gün müddetle ye
niden ve tadilen açık eksiltmeye konulmuştur. Nümuneleri ve şeraiti 
rnünakasayı görmek istiyenler hususi muhasebe müdüriyetine ve ta
liplerin ihale günü olan 27 / 4/ 39 Perşembe günü saat 1 O da vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 16 20 1273 (776) 

1 LAN 
Vilayet daimi encümeninden: 

(7775) lira (85) kuruş keşif bedelli verem pavyonu ikmali inşaatı 
işine talip zuhur etmediğinden 13/ 4/ 939 tarihinden itibaren bir ay 
İçinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. isteklilerin 2490 sayılı 
yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları teminatlarile birlikte en
cümeni vilayetin toplantı günü olan Pazartesi ve Perşembe günleri 
encüme baş vurmaları. 1274 (777) 

p A s T 1 L K A TR A N H A K K 1 Öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Selanik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 

birincilik madalyalarını kazanmıştır 

Doktor 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

Kulak, Boğaz, burun 
hastalıkları mütahassısı 

Muayenehane Birinci beyler No. 42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 
ı - 13 (750) 

Emlak ve eytam bankasından: 
A. Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Kirası T.L. 

Yeni Taj 
701/2-C. Karataş Dokuz eylw sokak 14 Ev 132.00 19.80 
334 Bayraklı Taksim sokak 14 « 66.00 9.90 

1145 Güzelyurd M. lnkı1ap sokak. 14 16 « 200.00 30.00 
231 Osmaniye caddesinde 37 Maza 126.00 18.90 
732 Üçüncü Karataş Refah sokak 8 Ev 27.00 4.05 
923 Karata• Dokuz eyliil sokak. « 240.00 36.00 
733 Oçüncü Karataf Refah sokak. 4 « 15.00 2.25 
629/ 1 Karatq Dokuz eylul sokak 157 « 60.00 9.00 

11143 Karşıyaka Nadir sokak 34 « 93.00 13.95 
lzahab yukarıda yazılı emlakin kiralan 21. 4. 939 tarihine müaadif cuma günü saat ONDA ihaleleri ya

pılmak üzere artırmaya konulmU§tur •• 
· istekli olaiılann hizalannda yazılı depozito akçesini veznemize yabrarak artırmaya girmeleri •• 

8 - 16 (719) 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Dcu tsche L • 
ve şürekası Maritimes A=:~~TD. Şürekası Vapur Acenta ı vante Lini 

• E j 

CVNARD LINE HELLENİC ı.INEs LTD. BiRiNCi KORDON REE.S ADRIArlcA s. A. Dl a. M. B. H. HAMBllRG 
Liverpool ve K v M p A N y A , J BELGİON vapuru 18/19 nisan ara- BINASI TEL. 244J .NAVİGArİO.NE ANTA.RE.S vapuru 13 nisanda bekle-

İNAI.E va~uru 19/ 4 te gele{l!k Pire niyor. 15 nisana kadar Anvers Rotteı-c 
Glasgo.,. hattı 'IHEOPHiı.R ÜAvrtn vapuru 6 ma- sında ..... ~klenAnilmek:te .~~:._~tterdam LONDU BATD : Brindisi Zara Fuiıne ve Trieştcye ha- elam, Bremen ve llaınburg için 'ytlk ala-
• • • • • • • • • • • Haın~a ve versa ... -.......-. içla )'ilk k t eder celltır 

yu tarihinde gelerek ayni gl1n İstaubul, alacaktır HERON vapuru 1$ nisanda gellp re e • • 
BOTHNİA vapuru nis;ın nihayetinde . . . • Londra için ytlk alacaktır BRİONİ motörü 20/ 4 te gelir ayni MOREA vapuru 25 nisanda bekleni-

ııeliP Llverpooldaır mal Çlkaracak ve ay- Pire, NapoJi ıre Marsilyaya hareket ede- TURİHA vapuru ayın nihayetinde BELGRA Vİı\N v~ 15 nı...ncı. gUn ~tmos L.ros Rodosa lıafeket eder. yor. 29 nlaana kadar Anven, &~ 
nl Zlll!Wlda Llvvpool ve Glaseov için cektlr. bekJenllaı~ olup Rotte~"!. .8an:ıburı Loodn. Hull ve Aııveıst. plip Y1Jlt d'lTA Dl BAJtt motlS.rll 20/' te p. 8remwı ve ~bur! lçbı yUJı:: elaeü-
··"'· lacaktır ve Anversa liman1an için T - alacak- 1 k . • . L • . • p N n tır , - a . B türlil . zabat mallbn t . . BI çıkaracaktır. ere ayni gUn .ı:ıtanDW. lre apo ve . 

Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, er 
1 

ve a ıçoı - tır. Marsi.lyaya hareket eder. KRETA vapuru nis•nın on beşiııe 
blmı.ri " nanwıı.n hakkında acenta dnci kordonda 156 numarada LAU· ZARA motörü 26/ 4 te gelir ~ni gUn doğru bekleniyor. Burgu Vanıa ve Ktw-
1ıir te.hbtlı .ıtmıı ıılNma. D.ııa fula RENT REBOUL veŞERbd vaplll'. aCfln- -- Pire Kortu Sarandf. Tıi~ ve Venedii tence için yük alacaktır. 
w.ıııt almalı: ıç1n T. Bono a- ve Şr. tasma mttraeaat ec111ınesı rica olunur. UlflrED STArES A.ND IJYERPOOL B.trt'J hareket edu. 
nıa 2S5S telefon ıı.wnaruma müracaat ıJ LESBİAN vapuru 20 nisan~ Llv LERO motörU 27/4 te gelir ayni giln --
ed!lıneıd rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 LEV AH!' HE LrD. pool ve Sv&Mffdan cellp yUk çıkaracak- Patmos Leros Rodosa hareket eder. 

Yemeklerin ki· 
rmtdan, salya
nın Uraz ettiği 
mlkl'oplar, dı,a· 
ndan abnan mu• 
Zil' me•at karşı· 
smcla dişler Vf 
dit etleri eğer 
mütemadiyen te 
lllizlenmezse bo· 
zalmata, çürti· 
meğe mahkam· 
dar. Çtbıük diş· 
ter mide ve bar
sak lhtllAtlarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahia yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

' ' . . ·.) . 

RADYOLi·N~ 
# • ' • . · •• :· • 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fır~alaınak şartile 

................................ , .......... , -, 
lmıır incir ve 'CzDm Tarun "' .. "§ kooperatifleri Blrliii 

r A R I Ş SARAPLARI 
F.c• b01ıeainin nefb ;yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırmı

a Tvq praplıınm dalına tercih ediniL Sofranızda TARİŞ •araplan eksilı 
olmamalıdır" 

r A R 1 ş .SİRKESİ 
Sqııa luıl!nmıza emaiJetla arzecliliyor. Tariş sirkesi, lıalis llzilm airkesidir. 

r ARIŞ VZVMBALI 
Teksif eılilmif ta:ıe f.lztlm suyudur. 'l'a:ıe llzllm suyunun bUtlln hususiyetle. 

rini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve muııacldi kuvvet turubudur. 

r A R 1 .S İNCİR VE V2VMLERİ 
Fennin en IOD terakkiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ıımballjlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş nıarblı nıahaulit ve mamulitı her yerden arayınız. 

lzmır amıımi satış mağazası : 

KEMERALTI CADDESİ No. 71 

ı--26 

.. 
TELEFON : 4195 

(253 

T. IŞ BANKASI' ntn 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : ı ŞubaL 1 Mayıa, 26 Ağuatoa, 1 Eylul, 1 lkincitepin 
tar i b 1 erinde çeki 1 ece k t İ r. 

İkramiyeleri: r21m1sar:z:zz:ıar._.'72.,:ıt1tıı 
ı Adet 2000 liralık .... z.ooo Lira 
S » 1000 liralık ••• S.000 Lira 
8 » 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 » ıoo liralık .... 6.ooo Lira 

1 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 20122 tir- ROY ALE .NEERLA.N ARMEMEN'l' OEl'Pıı; 
nisan arasında beklenilınelı:te olup Nev- DAİSE KVMPA.NYA$I GİRONDJ: vapıııı.ı nisanın ortasına 
york için yUk alacaktır. -*- DEUCALİO doğru lıe~yor. Aııvwıı (Doğru) 11-

N vapuru 22/ 4 tarihinde manı için yük alacaktır. 
-- gelerek Amsterdam Rotterdaın va Ham. 

Deatsche Le11ante•Unle burg Uınanlan için yük alarak hareket --
Gerek vapurlıırın muvasallt tarihler!, KRETA vapuru 15 nl..anda Hamburg eder. OE.N .NORSKB MİDDEL-

gerek vapur lslınleri ve navlunları bak- ve Anversteıı gelip yük~ HERCULES vapuru 30/4 tarihinde llAVSLfN.JE, OSLO 
kmda aCCTıta bir teahhUt altına glrema. beklenmekte olup Burı:as, Varna ve BALKIS vapuru Mayısın ortasına 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci edilmesi rica olunur. Köstenceye hareket eder. do~ bekleniyor. Dilnkerk ve Norveç 
Kordonda 152 numllJ'llda ıUMDAL• Telefon : 4072 Mildilriyet --1-.. - için ytlk alacaktır. 

umumi deniz Acentalığı Ltd. mUracı.at Telefon: 3171 Acenta .SVEN.SKA ORIE.NrE Lf., 
.NIEN ICVMPA.NY ASI --

Beyhude ıstı!ab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk alganlıAJ., nezle kınldık, grip, ba1t dl$ ve 
sınır apaıan, romatizma sanaları için rakipsiz 

deva GRtPlNDtR.. 

l~u k~ havalarda 1 
yanınızdan 

GRiPiN 
J_ eksil< etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİK.KAT- TAKLİTLE· 

BİNDEN S.AKDINIZ .. 
• 

Al:lmell fırık• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenln en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sokJnınız. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA f\1LAS1 

Kolon yas! 

Erkek Dişi 

PATRtA vapuru 16/4 tarihinde gelir AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
Hamburg, İskancl!navya liınanlan için EXMOUTH vapuru 15 nisanda bek-
ytlk alarak hareket eder. !eniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
İSA vapuru 24/ 4 tarihinde gelerek D. T. R. T. 

Hamburg, İskancl!navya llman1an için TİSZA vapuru 18 nisana doğru bek-
yük alır. !eniyor. Tuna liınanlan için yUk alacak-

SERV ICE MAR1r1MB tır. 
Roumaın lCranpanyan BUDAPEST vapuru mayımı lptlda
PELEŞ vapuru 815 tarihinde beklen. sında bekleniyor. Tuna limanları için 

mekte olup Malta, Marsilya ve Ceııova ytlk alııeaktır. 
için yUk ve yolcu alarak hareket eder... --
İTALIA s. A. ot NAVİGAZtom $ERVJCE Jf4RITDJB 
NEPTUNtA vapuru 27/4 tarihinde ROVMAİN 

Triesteden Rlosanto, Montevidea, B, DUROSTOR vapuru 15 ni....t• be~ 
~ için hareket eder_ 19/ 4 ta İz.. nlyor. Kösteııce, Kalaa ve Duna liıoaD
nurden hareket edecek olan Griınani va- lan için yUk alacaktır. 
puru Ue aktarma edilir. Vapurların hareket tıırihlerlyle nav-

t!Andaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardakl delif!klilderdeıı -ta ı:ıı-.
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesullyet kabul etmez. Daha fazla tıtf- Daha fazla taf'sUAt içüı ATATÜRK 
sUAt için ikinci Kordonda FRATEW caddesi 148 No.da V. 1!'. H......, Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve Şsı. Vapur aceotelığın• mllraca-
edilmesi rica ohınur. at edilmesi rica olunur. 

TKLEFON : 2004 • 2005 TELEFON: !807/ZOOS 

·r;;;·r~~;;·u~~;'i'iiÇl 
Her Tiirlü Tuvalet Çeşitleri i 

..••••••.....•............ .~························ : : 
:························· ·····•··•••·••·•··•·••·••· • • • • 

! Hamdi Nüzhet Çançar ! 
• • • • 

~ Sıhhat Eczanesi ~ • • • • • • ! BAŞTURA.K Büyük Salepçiot.la lıaaı lwpnda.. : . . 
~~········································································-: - . . . . . . .. . ·' .. . .. ~ . 

Kumbar&1 biri 1 

95 » 50 liralık··· 4.750 Lira 
2so n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
····- ····-· 
435 32.000 

MASKÖLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahnr çiçeği • Alhn rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, TÜRKİYE 

ZIRAfll:BANırası _____ ,,,,:;.-: 'Jl'f/7J" 

T. it Bankaıma para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 
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SAHİFEJ2 

Ruzveltin Berlin ve Romaya mesajı 
Amerika Cümhurreisi, mesajının suitefsir edilmiyeceğini, bütün büyük 
Milletlerin reislerinin insanlığın akibetinden mesul olduklarını bildiriyor 

Dünyayı Saran 
Endişelerin 

Yatışmasını temin edici 
bir cevap istiyor 

Paris 15 (O.R) - Amerika birleşik bir tedbir bulunmadığı takdirde, bu va
devletleri hükümeti Almanya ve Italya ziyetin nihayet bir felakete müncer ola
nezdinde son derecede mühim bir tşeb- cağı fuı yaklaşıyor. Bir çok defala~ ne 
büste bulunmuştur. Havas ajansının şahsen sizin, ne de Italyan ve Alman 
Vaşington muhabiri bu hususta aşağıda- milletlerinin harp istemediğinizi söyle-
ki izahatı veriyor: diniz. Eğer bu doğru ise, harp olmaması 

cReisicümhur Ruzvelt geçen gece Al- ı icap eder. 
manya şansölyesine ve Italyan hüküme- cHiç bir devlet, kendi milletine ve di
li reisine aşağıdaki telgrafı göndermi~- ğer milletlere harp neticelerini tahmil 
tir: etmek salahiyetini haiz değildir. Meğer 

•Eminim ki bütün dünyada, yüz mil- ki, kendi arazisini müdafaa ettiği bedi
yonlarca insanın bugünün yeni bir har- hl olsun. Bu beyanatta bulunmakla biz 
hın, hattıl müteselsil harplerin daim! en- Amerikalılar ne hodbinlik, ne korku, ne 
dişesi içinde yaşadıklarını takdir eder- de zaaf saikasiyle söz söylemiyoruz. 
siniz. Bu endişenin mevcudiyeti ve böy- Münhasıran insanlık sevgisiyle hareket 
le bir ihtilafın mümkün olması birleşik ediyoruz. 
devletler milleti için ciddi bir kaygı teş- «Beynelmilel meselelerin bir masa et
ki! etmekte olduğundan onun namına rafında halledilebileceğine daima emi -

nim. Binaenaleyh, bu işlere doğrudan 

doğruya alakadar olıruyan bir devlet na
mına, beyan edebilirim ki verilecek ka
rarın kendine müsaid olmıyacağı önce
den temin edilmedikçe silahı terketml -
yeceğini söylemek bir sulh münakaşası 
usulü değildir. Mahkemelerde olduğu 

gibi konferans salonlarında da her tara
fın, her kes için adilane bir hüküm ve
rileceği kanaatiyle müzakereye hüsnü 
niyetle girişmesi şarttır. 

«Her birinin silahlarını müzakere oda
sının kapısında bırakması da anane 
hükmünde bir zarurettir. 

cEminim ki, bütün milletler hüku
metlerinin şimdiki, müstakil siyasi hak
kında açık ve samimi bir beyanatla kar

i şılaşırsa, sulh davası büyük bir terakki 
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ı ngiliz b<l§vekili B. Çemberlayn 
size hitap ediyorum. 

cBu vaziyet garp yarı kürresinin di -
ğer milletlerini de aynı suretle endişeye 
düşürecek mahiyettedir. Bunların her 
biri bilir ki, başka bir kıtaya bile mün
hasır kalsa, büyük bir harp bütün de-

1 
temin edebilir. Birleşik devletler, garp 

, yarı kürresine mensup bir millet oldu
ğu ve A vrupanın şimdiki ihtilillannda 
doğrudan doğruya alil.kadar bulunma -1 
dığı cihetle Avrupadan uzak bir ınille
tin devlet reisi sıfatiyle bana niyetleriniz 
hakkında beyanatta bulunmak sizin de 
işinize gelir. TA ki uzak bir milletin dev
let reisi sıfatiyle ve bir mutavassıt me
suliyet ve taahhütleriyle hareket ederek 
vereceğiniz teminatı, hükümetlerinizin 
siyasetine halen verilmiş olan mecradan 
endişede olan diğer milletlere tebliğ 

edeyim. Binaenaleyh sizden soruyorum: 

vamı müddetince onların üzeı;Jne yük 
olacağı gibi gelecek nesillere de tesirle
rini hissettirecektir. 
cDünyanın son haftalarda içinde ya

şadığı gerginlik devresinden sonra orta
lıkta muvakkat bir sükfuıet hasıl oldu-
ğundan size müracaat ediyorum. Zira 
bu saatte hareket halinde olan askeri kı
talar mevcut olmadığından zaman size 
bu mesajı göndermeme henüz. belki mü
saittir. 

cBundan evvel de siyasi, ekonomik ve 
sosyal problemlerin sulh usulleriyle hal
li hususunda size müracaat etıniştim. 

Hadiselerin seyri silah tehdidini tekrar 
ortaya çıkarmış gibidir. Eğer bu tehdit 
devam edecekse, dünyanın büyük bir 
kısmının müşterek harabiyet içine ka -
tılmış olması içtinabı imkansız bir ll.kı

bet olabilir. Şu takdirde galip ve mağ -
lup milletleriyle, bitaraf milletleriyle 
birlikte bütün dünya ıstırap çekecektir. 

cDünyanın, zaruri olarak, böyle bir 
akıbete mahkı1m olduğuna itikat etme
ği reddederim. Apaçık bir hakikattir ki 
milletlerini çok yakın görünen felilket
ten korumak büyük milletlerin şefleri
nin elindedir. Aynı derecede açıktır ki 
bütün milletler, fikirleri ve kalpleriyle, 
bu korkunun nihayet bulmasını arzu 
ediyorlar. 

•Bununla beraber, son hadiseleri göz 
önünde tutmak elzemdir. Avrupada !iç 
millet ve Amerikada bir millet istiklal
lerinin öldüğiinü gördüler. Uzak şark
ta müstakil diğer bir milletin bir çok 
arazisi komşu bir devlet tarafından iş

gal edildi. Esassız olduğunu ümit ettiği
miz ısrarlı şayialara göre, diğer milsta-

Müsellah kuvvetlerinizin aşağıdaki mil
letlere ait arazi ve malikanelere hücum 
etmiyecekleri ve bunları istila etıniye -
yecekleri hakkında teminat vermeğe 

hazır mısınız? 

«Finlandiya, Estonya, Letonya, Isveç, 
Norveç, Danimarka, Holanda, Belçika, 
Büyük Britanya ve Irlanda, Fransa, Por
tekiz, ispanya, lsviçre, Lihtenstayn, 
Lüksenburg, Polonya, Macaristan, Ro -
manya, Yugoslavya, Rusya, Bulgaristan 
Yunanistan, Türkiye, Arap memleket
leri, Suriye Filistin, Irak, Mısır ve Iran .. 

cBöyle bir teminat, bedihidir ki sade
ce hale değil, fakat kil.fi derecede uzak 
bir istikbale şamil olmalıdır ki daha de
vamlı bir merhale için sulh vasıtalariy
le çalışmak imkanlarını ihdas etsin. Bi
naenaleyh, istikbalden bahsederken as
gari ademi taarruz müddeti on sene ve 
eğer daha uzağı görmek cesaretimiz var
sa bir çeyrek asra_şamil olmasını teklif 
ederim. 
cAdı geçen milletlere böyle bir temi

nat verildiği takdirde bunu derhal on
ların hükümetlerine bildireceğim ve yu
karıda zikredilen milletlerin her birin
den onlara tebliğ edeceğim bu teminatı
nıza mukabil size tebliğ edilmek üzere 
aynı teminatı vermeğe razı olup olma
dıklarını soracağım. Eminim ki razı ola
caklardır. 

Bu mukabil teminatı bütün dünyaya 
derhal bir ferahlık temin edeceğinden, 
mutabık kalırsanız, iki başlıca meselenin 
bir sulh havası içinde müzakeresini tek
lif eyliyeceğim. Bu müzakerata Ameri
ka da memnuniyetle lştirilk edecektir. 

cBu münakaşa, ekonomik felilketi her 
gün daha ziyade yakınlaştırmakta olan 
ezici teslihat yükünü bütün milletlerin 
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B. Bitler 

Birleşik Amerika 
1-- Ekonomik. felakP.ti yakınlaştırmal..ta 

olan ezici teslihat yükünü tedricen 
hof if letilmesi çarelerine baş vuruiması; 

2-- Bütün milletlerin dünya pi yasaların~ 
da tam bir müsavai halinde mal alıp 

satabilmelerini 

lVlüzakere edecek kon
feransa dahil olacak 

Ruzveltin mesajını büyük alaka ile karşılıyan bitaraf 
memleketlerden Stokholm 

.milletlerin dünya piyasalarında tam bir 
müsavat dahilinde mal alıp satabilmeleri 
ve sakin bir iktısadi hayat için elzem 
olan madde ve mamulatı tedarikten 
emin olabilmeleri için beynelmilel tica
rete yol açabilecek en pratik çarelerin 
müzakeresine de iştirake hazır olacak
tır. 

cAynı zamandaAınerika haricinde bü
tün hükümet ve milletler müzakeresini 
elzem veya şayanı arzu telakki edebile
cekleri bütün meselelerin doğrudan doğ
ruya müzakeresine de girişe bilecekler -
dir. 

cHall hazırda insanlığı meşgul eden 
meselelerin kompleks (müteferrik ve 
birbirine girift) olduğunu biliyorut. Fa
kat yine biliyoruz ki bunların tetkik ve 
münakaşası bir sulh havası içinde müm
kün olabilir. Böyle bir havada ancak 
müzakerelerin ufku kuvvet tehdidi ve 
harp tehlikesiyle kazandığı takdirde 
mümkün olabilir. 

!eri önümüzdeki oeneler& insanlığın 

akıbetinden mesuldurlar. Şimdiden tah
mini mümkün olan harp karmakarışık
lığından Vikaye edilmelerini lstiyen mil
letlerin ricasına sağır kalamazlar. Tarih 
dünyanın en uzak noktalarına kadar her 
kesin hayat ve saadetlerinden bizi me
sul tutacaktır. 

cümit ediyorum ki cevabınız, endişe
lerin yatışmasına iman vererek ve istik
balde uzun seneler için bir emniyet hissi 
yaratarak insanlık için ümit sebep ve 
saikleri yaratacaktır.> 

Nevyork 14 (A.A) - Bir çok gazete
ler reisicümhur Ruzveltin Ingiliz siya
setinde oynamış olduğu rolü mevzuu 
bahsederek, onu çember siyasetinin ba
bası, diye anıyor. Bu gazetelere göre 
bundan bir kaç hafta evvel" Ingiltere Al
man taleplerini is'af etmek üzere bulu
nurken Ruzvelt Çemberlayna bir nota 
göndererek Almanyaya karşı bir cephe 
teşkilini istemiş ve aksi takdirde hiç bir 

dan ardım göremi ece 

günü Amerikanın büyük elçisi Hendey 
Çemberlaynı ziyaret ederek bu siyasete 
bir nihayet vermesini istemiştir. Bu an
dan itibaren de Ruzveltin Çemberlayn 
üzerindeki tazyiki daima artan bir hal 
almıştır. 

Ruzvelt, Ingiliz - Alman ekonomi mü
zakerelerine başlanacağını haber aldığı 
vakıt fena halde kızmış ve bıınun, In -
giliz - Amerikan ticaret muahedesine de 
zarar vereceğini görerek yukarıki nota
yı Çemberlayna vermiştir. 

Paris 1 5 ( ö.R) - Bugünün diğer 
bütün h&dise)erini gölged$ bırakah reisi j 
cümhur Ruzveltin Hitla- "Ye Mussoliniye ı 

gönderdiği mesaj aon alınan muhtelif ha .. · 
herler ıunlardır: 

Baıvekil B. Daladiye ve hariciye na
zın B. Bonne bu sabah Amerika sefirini 

1 
kabul ederek beynelmilel vaziyet hakkın 
da görüşmüşlerdir. Amerika reisi cümw 

I horu Ruzveltin mesajını bildirmiştir. 

! Vaşingtonda R. Ruzvelt ayan hariciye I 
1 komisyonu reisi R. Pitman ile bir çok 

1 

siyasi müşavirlerini beyaız eve divet et .. 
miştir. Saat 1O,30 da hariciye nazın B. 
Kordel Hu! ve müsteşaTJ B. Samer Vels 
de gelmişlrdir. Bunu müteakip bir matbu-

Isveç başvekili Sandler ve Isveç 
at konferansı yapılmıştır. k .. 

arıcıye nazırı 

B. Ruzvelt gazetecilere dün saat 21 de ıh ., • fk• ı· 1 
1 . . . .. .... . enuz umumı e arama um o mamış ır. 

B. Hıtlere kablo ile msaıını gonderdıgını · R • h f"ld b'ld"rild'"' ·· . . . . . . . . . esmı ma a ı e ı ı ıgıne gore me-
bildırmış v şu ızahatı ılave etmıştir: Me- 1 • •• .. • • 

· d" - bük" ·· 1 1 • • d"I k • saı bugun ogleden ıonra saat 16 ya dog-
saı ıger umet er e ısti§are e ı me sı- hük" .. k• •t1• 1 1 ru umet er anının ı aına vası o mU§-
zin hazırlanmı~tır. Bir silibsızlanma kon-
f b . d k "k k f tur. Führerin mihver şeriki Mussolini ile 
eransı ve ır e e onomı on eransı 

istişarcainden evvel AJmanyanın bir ce .. 
tekliflerini ihtiva etmektedir. Hariciye · b ki kt d" vap vermesı e enme c ır. 

nazırı B. Kordel Hu! de B. Mussoliniye 1 • . . .. 
h h k d

. . . B R I 1 Harıcıye nazın Fon Rıbbentrop Mu-
emen emen en ısının . uzve te . . . . 
.. d d""" 1 f . l b" 1 f nihe gıderek Amerika reısı cümhurunun 

gon er ıgı te gra ın aynı o an ır te gra 

1
. . hakk d H" l l .. .. .. .. km' . mesaıı ın a ıt ere goruşmuştur. 

çe ıştır. B 1· . • ah fiil• . b"" .. k • er ın sıyası m a ı mesa1ın uyu sı .. 
Matbuat konhansından az sonra, bah-1 • h · t" · · k• t ktedı"r 

yası e emmıye ını ın ar e meme . 
riye nezareti Atlantik filosuna büyük ok- 1 O 1 fik · b t b" k '"h" n ann rınce u eşe us ço mu ım 
yanustaki hareket üslerine avdet emrinin ' .. k 1 .. " · · · 11• k muza ere ere gırı~umesını ıcap e ırece .. 
verildiğini bildirmiştir. Bu karan lzah tir. Reisicümhur Ruzveltin mesajı BB. 
için resmi hiç bir sebep gösterilmemek- Hitler ve Mussoliniye Amerika sefirleri 
tedir. vasıtasi1e değil, şahsi bir telgraf gibi doğ .. 

Par is 15 (O. R) - B. Daladiye reisi 
cümhur Ruzveltin mesajından haberdar 
olur olmaz Amerika sefiri B. Bolite Fran-
sız hükümeti n~mına bir tebliğ göndu

miştir. Bu tebliğ, reisi cümhur Rczveltin 
tekliflerıne tam ve kayıtsız bir iştirak ma .. 
hiyetindedir. B. Dal adiye F ransanın hür .. 

ı riyet ve insanlık tesanüdü fikir1erine, her 

1 milletin istiklali çerçivesi içinde sulha 
bağlılığını, son bir nutkund& olduğu gibi 
leyid eylemektedir. 

rudan doğruya verilmiştir. Bu sebeple 
Führer ve Düçenin bu hususta temasların
dan evvel bir cevap beklenmemektediı. 

Londra 15 (0.R) - cTaymis> ga
zetesi B. Ruzveltin nutku hakkında şun• 
ları yazıyor: Amerika reisi cümhuru, 
dünya sulhunu istiyenlerin fikrine tercü· 
man olmuştur. Hitler ve Mussolininin bu 
daveti duyarak hudutlara 1 O sene müd
detlt: tecaVÜ:! etmemeği teahhüd etme• 
leri. silahları azaltmağı ve beynelmilel 
::ıübadelelere yol açmağı kabul etmeleıi 

Londra 15 ( ö.R) - Hafta sonu, bu şayanı temennidir. lngiltere bu programa 
hafta içinde cereyarı eden ve en son, seve seve iştirak edecektir. Gayesi, har .. 
l ayni zamanda en mühim tezahürü reisi . bin verine insanlığın vaziyetini is15.h de
l cümhur Ruzveltin BB. Hitler ve Musso- cek bu tedbirleri ikame ederek dünyaya 
liniye gönderdiği mesajda görülen dip- rasyonel bir ıe~kilat vermektir. Bu teklifi 
lomatik faaliyeti biraz yavaşlatmışhr. reddedecek olanlar en ağır bir mesuliyet 
Lord Halifaks dinlenmek için dün akşam yükleneceklerdir. 

taşraya hareket etmiştir. Pazartesi avdet 
edecektir. Fakat Vayı Holle eıkı temae 
halinde kalmaktadır. Bunun sebebi bu 
gün, bilhassa Ankara ve Moskova ile 
cereyan ve devam etmekte olan müza

ı kerelerdir. lngiliz bükümetinin gönderdi
İ ği talimata müsteniden lngilternin Anka
! ra ve Moskova sefirleri tarafından yapı .. 
1 lan bu müzakereler, ıulhun muhafaza
! sına bağlı devlet1er arasında iş bir1iği için 
f lngiliz hükümeti tarafından hazırlanan 
1 tekliflere aittir. 

Berlin 15 ( O.R ) - B. Ruzvelt tara
fından Führere gönderilen mesaj haberi 

Londra 15 (O.R) - Dün B. Ruzvelt 
tarafından söylenen nutuk lngiliz siyasi 
mahafilinde en iyi bir tesir yapmıştır. Zi .. 
ra Alman ve ltalyanların muhasara siya .. 
seti hakkındaki planlarını sarahat ve bl· 
taraflıkla reddetmektedir. Sulhun mu
hafazasına ve milletler arasında normal 
münasebet idamesine alaka gösteren mil· 
letlerın yeni taarruzlara mukavemet kara .. 
n tecavüzi bir fikirden ileri geliyor gibi 
gösterilemez. Bilakis sulh nizamının- mlf .. 
dafaaoı İçin beynelmilel kuvvtlerin ba 
ıuretle birlettirilmeei her bitaraf fikir için 
elzem bir hareket gibi göriinmektedir .. 


