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Günü geçmit nüshalar (25) kuruttur. 

T E L E F O N : 2697 
~! .............................. . 
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il Şarki Erden Başvekili 

Istanbul 17 (Hususi) - Londradan gelen 
Şar~ . Erden başvekili Tevfik paşa Toros eb
presı ile bu sabah memleketine hareket etti 

·------~' Yeni A.ır Matbaaımda Buıbmttır. 

Romanın Ruzvelte cevabı reddir ... 
ı···········u·;ıı:····~·····aceıe··eımiyo~·:·:· .. ·········· 
= . • • c ~ 

!28 Nisanda Rayştagda üç saat sü- ! 
i recek bir nutukla cevabını verecek ı .. • 
~·-F···· · ·························· · ~· -~--~ 

• . 
···············oyi]r·····i'ehıt k·e··· 

B. Mussolini B. Ruzvelt B. Hiılcr 

Dünyanın hayranlığını celbeden mesaj 
maalesef /tal ya ve Alman yada somurtkan bir 
infial feveranı icinde hücuma uğramaktadır 

' 
............................................................................................ ~···-----------,-----4····················· 

lngiltere ve Fransanın Türkiye ile Moskovaya gelince 
Kalenin Ruzv~Jte telgrafında Sovyetler 

gö ·· ş e eri neticelenmek ··zeredir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~,•ııııııııaııııeııııı••••••••••••••••••••••ıaıııııaııııaıııııııııııaııııııaıııııııaııı 

Ankaraya gelen Hatay devlet reısi ile basvekıli Birliğindeki derin akisleri bildirdi 
' Berlin 17 (ö.R) - D.N.B. ajansı bil- rinde sarih vaziyet almasını istediğinden 

diriyor: 
Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelti 

Fiihrere telgrafında bazı meseleler üze-

Hitler bu nazik günlerde Ruzveltin me
sajına Rayhştak meclisinden cevabını 

dün Büyük Millet Meclisinde tahlıf edilmişlerdir 
B. Stalin - SONU 4 UNCU SAYFADA - Istanbul 17 (Hususi) - Fransızca Istanbul gazetesi, Fran- ~)ardır. 

Kubiliy ibidesi önündeu 
sa, Ingiltere ve Türkiye arasında üç taraflı bir itilM akdi Ankara 17 (A.A) - B.M. Meclisi bugün Şemsettin Gün
için cereyan eden müzakerelerin neticelenmek üzere oldu- altayın başkanlığında toplanmıştır. Celsenin açılmasını mü
ğunu, başvekil B. Çemberlaynın bu hafta içerisinde avam teakip Antalya mebusluğuna seçilmiş olan Hatay devlet re
kamarasında milhim beyanatta bulunacağını, Fransız hari- isi Tayfur Sökmen ile Gaziantep mebusluğuna seçil~n Ha -
ciye nazın Jorj Bonne ile Paris sefirimiz Suad Davas ara- tay başvekili Abdurrahman Melek meclisin sürekli alkışlan 
sında dün vukubulan mülakatın bu mühim mesele ile alaka- arasında birbirini takiben kürsüye gelerek and içmişlerdir. 
dar olduğunu yazıyor. Bundan sonra ruznameye geçilerek meclis binası inşaah 

HATAY DEVLET RE1S1 VE BAŞVEK1LtN1N masrafları faslından doksan küsur bin lira indirilerek millet 

T •• k ı•"' • b• d f d h • k l A b TAHLlFLERt meclisi 1938 yılı bütçesine munzam tahsisat olarak konul-ur genç ıgı l _. e a a a ın l a- a' Ankara 17 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi erkanmdan masına ait kanun layıhasiyle Orman umum müdürlüğü ma
~ l tılcı.n He.tay devlet reisi Ekselans Tayfur Sökmen ile başve- li yılı bütçesine yetmlş sekiz bin küsur liralık munzam talı

k.il B. Abdurrahman Melek tahlifleri yapılmak üzere Anka- sisat verilmesine ait kanun l.ayıhasını müzakere ve kabul 

C •• h • t d k t d • t • raya gelmişlerdir. istasyonda emniyeti umumiye müdürü, etmiştir. um urıye e sa a a an 1 lÇ ı... D_ahil_'_iy_e_v_ek_aı_e_ti_e_rk_Bnı_v_e_Ha_ta_y_ı_ııa_r_tar_afı_n_dan_k-'-arş-ıl_an_-___ M_ec_lis_ç_ar_şam_ba_giın_' _u_ıo_p_Iana_caktır __ · ____ _ 

Ruzveltin 
Teklifi. 

---~·---

Barısı kurtara-, 
mazsa f elô:ketin 

Garantiler için 
Yunan başvekili Metaksas Elen mil
letinin mlnn.nettarlığını Fransa ve 

lngiltereye resmen bildirmiştir 
Atina, 17 (Ö.R) - Öğleden sonra çı-ıdan neşredilen deklarasyonun Helen hü

kan gazeteler şu notayı neşretmişlerdir: kü.metince son derece memnuniyetle 
Fransa sefiri başvekil general Metak- karşılandığını ve Yunan milletinin itti-

Yakınlığını 
Anlatacaktır Menemende yapılan töremien bir intiba sası ziyaret ederek Yunanistan hakkın- fakla bu hisse i§tirak etti~ bildirmiştir. 

--+r-- Pazar günü Menemende Kubilay ahi- yeti koruma, istiklalini muhafaza mev- hir halkının dörtte biri bu gençlik te- da B. Daladiye tarafından yapılan dek- Yunanistanm Pa.ris sefiri B. Polit:b 
HAKKI OCAKOCLU desi önünde yapılan gençlik tezahürleri, zuu içinde iradedilen nutuklar, gençliğin zahürlerine iştirak etmekte idi. Sahan- larasyonun metnini tebliğ etmiştir .. Bu Fransa hariciye nazırı B. Bonneye ayni 

uyanık ve hassas Ti.irk gençliğinin inkı- parlak tezahürlerine vesile teşkil etmiş- ~arına kadar dolu trenlerden başka deklhasyon, B. Çemberlaynın Avam tebliğde bulurunağa memur edilmiştir. 
Geçen haftanın siyasi faaliyeti sona JAp hareketlerine karşı hissiyatını beliğ tir. Izmirden hareket eden otobüsler, kam- kamarasındaki beyanatının aynidir. Baş- Atina, 17 (A.A) - Atina ajansı bll-

ererken, büyük bi.r heyecan ve korku bir şekilde ifade etmiştir.. Gençlik Halk trenleri adeta taşıyordu.. Latü yonlar da birbirini takip ediyordu. vekil Fransız sefirine Helen hükümeti- diriyor : 
içinde hadiseleri takip eden, Avrupa heyecan içinde idi. İnkılabı ve cümhuri- bir bahar havası içinde, aşağı yukarı şe- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - nin Fransız hükümetine derin teşekkür- Başvekil B. Metaksas dUn İngiliz or-
milletlerinin kulağına, yeni dünyadan lerini bildirmiş ve B. Daladiye tarafın- - SONU 4 ()Net) SAHİF'EDE -

ümi~~:
0

~s~!~!:
1

~evelt,Al- Sovyef yardımı yalnız manya devlet reisi Bitler ile İtalyan hü-
kümet .reisi Mussoliniye gönderdiği bi-

= ~e~~~~:ı;::aı;:na=.:~~un:~: hava kuvvetlerı· mı· olacak? bederck her hangi bir harbin tevlit ede- e 
~ ağır feliketlerin canh bir tablosunu 
çizdi. Medeniyeti ve beşeriyeti telafisi 

ha sanlmaktan ziyade barış masasının 
imkansız fiıcialardan korumak için sila- , Rom. anya 
başına oturmak Uizumunu hatırlattı. 1 

Roosevelt çok insani duygulann altın- -f:r·---
da bu teklifi yaparken bqeriyetin ıstı-

1 Hariciye Nazırı 
.rabını arttıran noktalara da temas eyle-
mekten uzak kalmadı.. 1 ---./;r.-

Hepimiz biliyoruz ki umumi harpten Polonya hariciye nazırı 
sonra milletlerin ıstırabını arttıran dün- ile dün görüşmelerine 
ya iktısadi buhranınm ağırlığı ve bu başlamıştır .• 
ağırlığa inzimam eden silahlanma yan- --*--
şının, insanların omuzlarma yüklettiği Varşova, 17 (Ö.R) - Polonya harici-
ınükcllefiyetlerdir. ı 

1 

ye nazırı B. Bek ve Romanya hariciye 
Amerika reisicümhuru mesajiyle yal- nazırı B. Gafenko bu sabah saat 11 de 

1 

nız Almanya ve l\lussoliniye bitap etmi- ı ı Krakovide buluşmuşlar ve hudutta Ka-
yor. Bütün milletleri, tedricen sililıla.rı toviç şehrine kadar birlikte seyahat et-
azaltmak ve biitii.n milletleri dünya pi- ' mişlerdir. 

yasalarından tam bir müsavat dahilin- B. Bek Krakoviye dün akşam gelmiş 
de mal alıp satma serbestisine kavuştur- ve geceyi hususi salonlu vagonda geçi-
mak irnkanJarıru bulacak bir konferan- rerek dün öğleden sonra Berline hare-
.sa davet eylemektedir. Romada yapılan nümayişler ket etmek Uzere Bükre§ten ayrılmış 

Mesajın llitler ile Mussoliniye hitap Londra, 17 (Ö.R) - Sovyet sefiri B. ı de B. Litvinofla görüşmüştür. Salahiyet-!°lan B. Gafenkoyu Krakoviye muvasa-
edilişi böyle bir konferansın müsbet ne- Maiski bu sabah hariciye daimt müste-j li mahfellerden bildirildiğine göre bu litında selimlamıştır. 
tice ~~reb~lmesi için o.rta~ tehdit ve ' şan sir Aleksandr Kadogan tarafından görüşme memnuniyet ~e~ci bir neti~eye ı Kato~ç~ kad~. birlikte se~~tl~ri. es-
tecavuzJerm kallonasına ihtiyaç bulun-1 kabul edilmiştir. B. Maiskiden az sonra varmıştır. Fakat B. Litvinof taabhutıe- 1 nasında iki baricıye nazın şımdiki sıya-

- SONU 2 iNCi SAYFADA - da F:tansız sefiri B. Kor ben Foraynofi- rinde daha uzağa gitmeden evvel mü- si vaziyet hakkında bir buçuk saat ka-
--....._~___:!•tl A.Rsrı~ .a m-

ŞehfPden ÇeJnteleP: 23 

Vilayet mektupçusu B. Avni Oran 
Evrak yana bilmez kedn Allem eder kellem eder 



....... r6. 

Şehir Meclisi dün mühim 
müzakerelerde bulundu 

·~~- _ ........ 

ŞEHiR. ~ABERLERi 
Ne~york Fuarında! 

~~~~~ 1 

Fuarımız hakkında 

reklim yapdacak 
Ne.vyork fuarında ziyaretçilere tevzi 

edilmek üzere Izmir fuarı hakkında icap 
eden döküman, bir de ufak broşür ha
zırlanarak: Nevyorktaki Türk komitesi 

Vekaletin mühim bir tamimi 

Işıksız sokaklardan te11-
viriye alınmıyacaktır 

adına gönderilmiştir. 

939 Fuarına Amerikalı ziyaretçileri Boş kaldıg., 1 rrıiiddetçe de emlak ve 

Ruzveltin 
Teklifi 

----tr----

Barışı kurtara-
mazaa felaketin 
Yakınlığını 
Anlatacaktır 

--i-7--
HAKKI OCAKOUU 

celbetmek üzere Türk pavyonunda hu-

suai bir yer aynlm1ftır. Ziyarctçilerelzmir akardan belediye resimleri - BAŞTARAFI 1 lNCt SAl:IİFEDE-
fuarının ehemmiyeti, Izmir şehrinin ge- masmdandır. 

zilecek yerleri hakkında geniş ölçUde tahsil olunacaktır A'Vrllpacla iki, Balbiilarda bir ve 
malUm.at verilecektir. Broşürler Ingiliz- Afrikaia bir ld dört dh-lelii istiklfille-
ce, Fransızca. Almanca ve Italyanca ola- • · ih ı d nJ Alman · 
rak tab~tir. Tanzifat vergisi ve tenvirat resmi hak- si üzerinden bir nisbet dahilinde ten-rirat rmı tar e ına e e er ya ile Ital-

Fuar kataloğu için de çalışmalara de- kında Dahiliye Vekaletinden Vilayete resmi istifa edileceği gösterilmiş ve bi- yadır. 
vam edilmektedir. Fuarın 939 kataloğu- aşağıdaki tamim gelmişt.ir: J nalıınn boş kaldığı müddetçe tenvirat Bu ilci devletin istill arilılaruıuı liu-
nu Türkofis ve fuar komitesi raportörü 1 -Bazı belediyelerce 42 3 sayılı bele- 1 resminden Uitisna edileceklerine daiT dudi. ila şimdilik nıeçhiıııll.iir. Bu iki Gev-

Şehir meclisi o.ün saat 16.30 da reis Dr. turistlere ma.bswı olmak üzere gayet d let, davalannı kuvvetlerine dayanarak. B. Rahmi Zallak hazırlamaktadır. Fua- iye vergi ve resimleri kanununun 5 inci maddeye hiç bir kayıt konmamıştır. 
Behçet Uzun haşkanlı~da toplanarak loıJ!anışh otobüsler eelbedecektir. dd . "b. bel di b d d ı yiirüteceklerini pleınefe lüzum ıtörmi-
nıuhtelif m.ewular hakkında kararlar al- Bunlar hazırlanmaktadır.. Tarifeleri rm afişleri, yapılan bir tashihle tabedil- ma •. em. ~ucı mce, e ye u ~ u Şu hale gö~e hoş kalan binillaraan da }'Oilar .. Her firsatta lıeietleii . muarym 

mektedir. Bu seneki ~ler cidden sa- dalı.ilındekı evlerden alınacak tanzıfat tenvirat resmı aLnması 1azımgelir. . . . 
mıştır. şöyledir : natlliane eserlerdir. vergiıinin mesken halinde olmayıp ga-1 3 - Bir kısım belediyeler belediye ohnıyan. ıddıalarını harare?e miidafaa-

Bau milesseselerine ait bazı tertipler Gidip gelme : . lık b ki" d k il , . . • dan gerı durmıyorlar. Tabii bu şartlar 
arasında münakaleler yapılması hakkın- Konak - Bergama hattı 330 kurU§, -*,,,,,,.., r~ sa;a7 ~e an ;r ~e mJ e u" a- vergi ve res~len kan~n~nun 7 inci mad- altında toplanacak he"? hangi bir koufe-
daki ..;_,.,et teklifleri muvafık görül- Ko--1- • Aliaga~ hattı 210 1---.... , 'fT __ ,_ czır• k t tasl!!i edil---•· n n ına ara a p.rnı o up o madıgın- desinde tenvırat resmınm tenvir edilmiıı ::-b b' • ine • -~- ~ ıı.w-_,. n.IJl14A ti# e JI: ye ~ da ter ddu"•t d'ld'W• ı ıI t ransuı m~ et ır netice vennes mı-

iimlP e e 1 ıgı an aş mış ır. ahali l d al -X- 1 ld w A Jl>.-.ı·-: Çeşme batb 270 kuruş, Konak - Selçuk İzmir • t 1nş t Tilrk An.o · . m e er en ınaco.ı-;ı yazı 1 0 ugunu kan tasavvur edilemez. Çünkü isteklerin 
Bunu müteakip şehir meclisi Azasın- hatb 300 kuruş, Konak Şa§al hattı 90 . . unara ve aa . nım GaraJ, samanlık ve anbar olarak kut- ileri sürerek bir maha1Jenin yalnız bir hududu ve vuzuhu oktur 

Ö 
şırketinin heyeti umumıye toplantısı larulan binalar kanunun 5 inci madde- k •- . _J·1m· ı -'-il _L_n y • 

~apı uare mec ısı te e mış · I aind~ bahsedilen evlerinin müştemila- J . .. .. • . -
dan B. mer Necmettinin verdlğl bir 

1 

kuruş. larak 1.ı__ 1. . bdil dil . tir ' ıınnı ..-.. vır euı ış o s21D e o mUPaUe· Bunun içindir ki Amerika reislcümhu 

takrir okunmuştur. Takrir sahibi şu Konak - Karşıyaka 15 kw·uş, Konak Idare meclisine yeni azalar iltihak et- tı d • 1 kO . • _, nm bu tun aokaldarındakı bınalardan re· ru her şeyden evvel dünyada mevca.t 
lrususlarm list ~: .. m--k karara kur k 1 n an ıse er mez r vergının a.unma-ı . 1 1~ l w· • 'h clınd kil ük b ·...::'lr b'" . • . 

mec e gUL~u=.LÇ Bum.ova 15 uş, Konak - Buca 10 u- ı:niş meclis azalı~,, yeniden seçilen B _ı__, -'-d" d 6 7 . . -.Id sım a ınması azımge ecegı ıçti a a ~ ve ü,,.._.. utü.a devlellerin .isim-
ba -ı · · d ' tr·- ·, lllaSl. öl<Jll ta.: ır e ve uı.cı m'1P e• ı • 

g anmasını ıstıyor u : ruş, Konak - İnciralh 15 kuruş. Mustafa Nuri Devres vazifesini istan- ' l "b' ifa • • bulu.nme.ktadır\ar. terini uyarak her terden ene) bunJa. 

1 
_ •----_·at ..... 

1
_.._, __ .-:& L • .:ı--ttirl- • er mucı ınce tanz t tenVU"at vergı- bir tecavüz --·ı-· --~ . ımar -~~ 'a.u: iüeQll~ TuDstik otobüslwle yapılacak seya- bula nakledeceğini beyan ederek bu va- sile tenvirat resminin tahakkuk ettin1me· Tenvirat ıam.i himı.et mukabili alın- ra ~.,,._,._,... temmaı-

lln _.alda istimlak iil-;'3mn ~· hattıe ~ ~ ~. Y&D.i 40 meaen affmı iStemiştir. ei icap eder. makta olduğuna göre hizmet )'8ptlma-~ ~";1~,..:.., mnp ımrt..-
2 - '230 sayılı oolediy~ ~ergı ve re- kişilik veya 24 kişilik. otobüslerin dol- Heyeti umumiye, yeni idare meclisi- 2 _ Bir .bum belediyelerin de b dan resim alınaul8ı e.ua Te kanunun ...._, .etin _ utıraplanm 
-~ kimnmunm . tathi~n ~ lll.llSl prittt. Buiılıttı sttf turistik hare- ne 'Wll:i~ti tetkik ederek 'Şirketin irtik- kaldıktan müddetçe mesken ve .akaTd: 1 ruhuna muhatiEtir. Belediye vergi ve re- b~. nnkinlatau anmak J"olw 
tellit belediy. V~gl . " ns~mlerinitı 'ketleri teşvik ve t.aftZim için meyama bali ıbnliJcmaa bir bfar itt.&W si'Wıi- tenvirat resmi almadıkları ve bu hususta! simlerinin sureti tahakkuk ve tahsili hak- girmek telrlifiwle buJamnauttur. 
pyrl menkul şagillerınden mı, yoksa 1 getirildiğinden, otobüsün hareketi için yetini vermiştir. vaki mllıaalatlar ilzerine tahalı:kuk etti· ı kmdw talimatnamenin tenvirat retmi- Şfiplıe 7oktm ld ...... batlı bh-k, 

Ahiplerlnden mi •. tahsili icap edeceği 40 kişilik parannı ödenmesi l~dır. Yakın bir ihtimalle, elde mevcut beş rilen tenvirat resimlerinin tenziline karar j ne müteallik ahkamı da bunu teyit et.- b.ui biraz daha ledakAıtak• v~ tenpt. 
bakkında ~ ~.. .. Tarife encümeni adına izahat veren B. bin lira temettüUn tevziine karar veril- verdikleri arlla.ştJı,.or. mektedir. klrhkla ~ ~ asti:rea ~-
Bu.~· aıt oldugu encumene hava- Galip Sezer, yeni hatlar tarifelerinin mesi, onu müteakip te şirketin tasfiye Bdediye vergi ve Teaimleri kanununun Bu itibarla. bir mahallenin tenvir edil- letler bu teldi6 bU,ük ~ır ~et-

le edilmiftll'. tanziminde beher kilometrenin 60 kuruş edileceği zannedilmektedir. 7 inci maddesinde 5 ve 6 ma maddelere miş sokaklarında oturanlardan reaiın le karşılamışlardır. Hatti bu teklifi p~ * !arak he dil..1:~:-: b + ...... ;.,tir -*- ·· ahakk k il k 1 _ı____ • d paıun kudret ve kuvvetini de göz öniln-o sap e ~ eyan e-....,, • gore t u ettir" ece tanzi at vergi- atlillllaması tcap e er. • • 
Bunu müteakip tarife encümenince B. Reşat Leblebici oğlu, şahıs üzerine Bergama aezintisi ~ tut.arak karanlıkJar ıçmde parbyaa 

ı.: 1 • t ,_üs ha-"la tarifel . , -u, t b'" Uz . f. t t b·ı· ı·· " D d M •• • N dd• hır su1h yıldızı şeklinde kabule temayül uazırananyeru oou •\ n erı O:!g 00 us erıne ıa es Jl uzumu- Turingkulüp Izmir şubesi, Bahar ve on yu··~u··n en_. U"lr ure fin .. . . . k ""'.. il · ürmll<"+ür 1 • t .J 1 ,. ı.ı gostcnnışlerdir. Zıra bütün cihan bil-
o umnu:ıı·-· nu erı s ~~ · yaz gezinti programını tatbika başla. kt d' ki ..,_,edi . A

1
___ • • tt·-· ..A_ * me e ır yeni bir harp mağlubu çok 

~ yeo.ın .n.u.uauyaya sıparq e ıgı Eczacı B. Lütfi, iç turizmi teşvik için mıştır. Ilk olarak önümüzdeki hafta Ber- --u-- -- -- nowjH:ln b" d .t::~·· k galib 
-= b'" tramb.. 1 elin B '"' I .. bü~lıl.. 1 T k d l l:""'L"'.r- ır uruma """'lurece ve e 

Yıı:au. oto us ve us er g ce Şll ihdas edilen hatlara tahsis olunan oto- gamaya bir gezinti yapılacaktır. Bu ge- ag ar""a ,y UR y e ar a aş ar! J • b' kazandımu caktır 
hatlar teslııı edilecektir : büsler için fazla ücret tesbit edilmeme- zintide Bel'gama harabeleri ziyaret edi- zarar olmuctur uç ": ~ ya . Dünya 

1 - Konak - Karantina - Güzelyalı sini, saat başına aynca kira alınmaması- lecektir. Alaşehir ve saıınif ovasından sonra şehrimize geliyorlar ;::ı::a.i!~ek tehlikesine maruz 

2 _Konak_ İkiçeşmelik • Eşre.fpaşa. ru istemiştir. -*- vilAyetimizin. bazı yerlerinde bağları don Bir milddettenberi Mısırda bulunmak:- Bununla beraber alınan ilk haberler 
1-Konak - İnciralh.. Gerek şehir hatlar.ı., geı:ek turistik B A y VAK vurduğu vi!Ayete gelen haberlerden an- ta olan değerli .sanatkarımız Bay Münir maalesef ilk iimitlni ku.vvetJendirecıık 
Konak 4 İnciraltı seferlerinde lT,5 ku- hatlar tarifeleri tashih için tekrar ait ol- Has !aşılmıştır. Kemalpaşa kaymakaınlığm- Nureddin TUrkiyeye dön.tnllf, ge~ haf- mahi)'ette değildir. 

ruf. Konak - Karantina seferlerinde 4.5 duklan tarife encümenine bawle ~ :talıklanna karşı dan vilılyete gelen bir telgrafta kaza ta Ankarada iki konser vermiş, hararet- Çi.inkt1 Alman ve ttaı an matbuatı 
kuruş, Konak • Gtizelya]ı seferlerinde nıiştir. Şehir meclisi perşembe gUnü iç- Yabancı ülkelerden yurdumuza gire- köylerinde bağların yüzde 25 olarak za- li alkışlar toplamıştır. Memnunitetle Amerika reisciümh.urumı! mesa· ale _ 
1..5, Konak - İkiçeşmelik seferlerinde 3.5 timalarına devam edecektir. cek ve yahut TUrkiyeden yabancı meın- rar gördüğü. bazı yerlerde ise bağların haber aldı~mıza göre Bay Miln1r Nu- h!-- ~n.at .... n--•....._..ıı _ _.___ Jl 

1 

lek~re çıkarılacak hayvanata tatbik .:ı ddin k da kad un:ı ~:t··ı 1 -rDUl.lli.Alu.nıu:. Konak - Eşrefpaşa seferlerinde 5.5 ku- Şehir meclisi azalan yarın saat 14 te yüzcıe azami seksen nisbetinde zarara re ve ar a şları on güne ar şeb.. Totaliter devletlerin gazetelerm· de .1.a 
edilmek üzere ihraç ve ithal iskelelerin· ğradı n-ıft. im · · lecekl Elhamra ....., ruş ücret almrakhr. belediyede toplanarak belediye müesse- de Lar •-~' .... arda ""'1..erkülin ve ... _,,eın u ğı ~ı ıştıl'. nmıze ge er ve a:i.uemann- politikaya ait yazılann manası ....... ~ vn. 

Yine tarife encümeni tarafından ha- se'.!..."'t'ini, belediyenin inşaat işlerini tet- bul~~ ~t vek.MeU:=.;. Yunanistan bağlan da kırağıdan mü- da iki konser vereceklerdir. kan saJ.ahj eti hiJkümet pd:;;j:~;;; 
~laııan turistik otobüsler tarifesi de kik: edeceklerdir. Reis bu. gezintilere~ h1m nisbette :ıarar görmüştür. Bu sene Bu defa Münir Nured.dine ~bur dü ünceleruwı~ • avni .. 1.ı .. ~._ .. _ 6 ......_ 

layete bildirilmiştir. Her iskele, Ihtiy:u•_- kol en.ed t..--'-'-•- T b·-....s Sa"'ı._'-'·u- K 8 ş ı- ...._... ...... _ ş ı-okunmuştur. Belediye Almanyadan, vi- şehir işleri hakkında Azaları tenvir ede- -.. re tenin geçen s en yi.izde yimıl uı:aı.c::w an ".o .u:uu.~ emanı dil larını Vekalete bildirecektir. . e em.ez. ~yetin turistik faaliyetini tanzim. için cektir. nisbetinde az olacağı. alakadarlar tara- Nodir~ar1 , Piyanıst Feyzi refakat eylemek- En son haberler İtalyanın cevabının 
-·- fından ileri sUrübnektedir. te e?. _fl l ğmı m.ıı......:- de . İ idarel mem..1 o aca ve LP:Tl..l.I &JID 7ır· 

U•• Ç •• C •• h ft u·• y n g $ erinde -*- -*- mi sekizinde Rayiştağı toplantıya çağır· 
UD U a a Ç a 10 bazırlddar- Yamanlar kampı _PATATES TOHUMU dığıııı ve burada iradedeceği nutukla 

At koşuları 24 saat içinde şehrimizde üç yangın Ij ihtiliflan nizarmıamesi mu.clbiuce, Yamanlar kampı 25 Haziran tarihinde VüAyetçe Ödem.işe gönderilen 2600 mesaja cevap vereceğini teyit eyleınek-
çıkmıştı.r. iş veren mU.esseselerde mevcut iş~ açılacaktır. Vettmle mücadele cemiyeti. kilo patates tohumu, kaymakam, Ziraat tedir. 

Pan.r günü Kızılçı.ıllu kQfU alaomda Bunlardan birinci yangın, dün öğle arasından ifçi milmessilleri seçilecektir. kamp hazırlık.1arJyle meşgul olmaktadır. ve veterine~: ınemurları.odaıı mürekkep Ba cevabm ela müsbet olımyaeağı şim-
Pnf T9 ulih eocıimeninin tertip ettiği vakti Halkapınarda Türk anonim şirke- !Jçi miimes.silleri 15 Haziran tarihinde -•- bir komisyon eliyle Bar.dağ, Teke ve diden tahmin edilebilir. Çünkü müsbet 
illb_ahar at~ 3 üncü haftaa on tine ait Pirina f.abrika.sında parlayıcı faaliyete g~irileceklerdir. IJ dairesi ha· HAVAYA KAllŞJ Gölcilk.teki ınfuıtahsile tevd. edilmiftir~ cevaplarda nümayişll hareketlere lüıu.nı 
binlerce &eTircinin huzurunda be,.ecanla maddelerin en müthişi olan Süliilr dö zırlı.klara başlamıştır. Korunma tedbirleri ....-•- yoktur. 
ppılmlftır. karbon depolarından bej numaralı de- -*- Şehirde mevcut funme hizmetlerini SARHOŞLUKLA Rooseveltiıı mesajı banşı kurtarmak 

Birinci kOJU: Meale 2,000 metre ik- poda birden bire iştial vukubulmu§ ise ~ir kaptı kaçtı devrildi ala.k.adar eden müesseselerde havaya Sırça parçaları yutmuş için bir adımdL. Hiç bir milletin şerefi
ıaırıiyeler 170 lira, birinci Yaman, ikinci de yetişen itiaiyeınizin aldığı seri ve isa- iki ltalif yaralı vardır karşı korunma tedbirleri alınmaktadır. Eşretpşada Hasanağa sokağında otu- ni ve izzeti nefsini haleldar etmeden ba
Musul, üçüncü Çelenk. betli tedbirler sayesinde tahminen 300 Menemen caddesini takiben Izmire Nafıa baş müfettişi B. Ismail Küçük dün ran Yusuf oğlu Ismail, evvelki gece faz- nş sahası etrafında toplanmağa fırsat 

ikinci ko§U: Mesafe 1.000 metre ik- lira kadar bir zararla ateş söndürülmii§- gelmekte olan (Yeni Foça) belediyesin- su şirketine giderek tesisatın korunma- la sarhoş olarak rakı kadehini kırmış verecek bir hareketti. Maalesef bu ha-
ramiyeler 340 lira Gazal birinci, Cemre r · -· de kayıtlı '°för Hulrisinin idaresindeki sı için alınacak tedbirleri gözden g~- ve parçalarını yutmuştur. reket, matlup neticeyi istihsale hizmet 
ikinci, Gazve üçüncü. Fabrika sigol't.alıdır. İştiale sebep sül- Kaptıkaçtı Pazar günü bir kaza geçir- miştir. Meydana getirilecek tesisler bir Bu garip mezeyi midesine indiren edememek tehlikesi alhn&ıdır. 

OçüncU koşu: Tay deneme koşusu für dö karbon kazmımın ağzındaki sal- miıştir. Kaptıkaçtı şoförü, yolda karşısı- an evvel ikmal edilecektir. adam bir müddet sonra bayılmıştır. Has- Meselenin bu şekildeki manası yalnız 
otan bu koşuya altı at i•tirak etti. Birinci mastrarun iyi kapanmamasından dolayı na çıkan yük arabasiyle çarpışmamak taneye kaldırılarak Ismaile ameliyat ya- bundan da ibaret kalamaz. Milletlere te-

y •• ........................................ -.l.-.eoı Mid d ki l dilin" .. . 
Karanfil, ikinci Eee, üçüncü Yatagan. harice sızan gazın ocakta yanan ateşten için yolun sağma sapmıı. makine yoldan S Gelenler, Gidenler:. p~tır. . esin e cam parça arı te- cavüz e . ıyecegi temınatının ven1me-
r.~·· .• t.. ........ ,.., __ L 

2200 
--" parlarnasıdır. çıkarak ı._,_ hendeğe vuvarlanmıştır. mW.eru:niştir. mesi, tecavüz arzu ve emellerinin mev-

~ AU~L& ~e U.U::lr UJ.I ~ ························••IWlllel•llllll• 
ik 

~cul 618. ı· b" . • ö-..J • İkinci yangın Karşıyakada He.cı Selim Kaptıkaçtıda bulunmak.ta olan Ka....,ı- Den.izli mebrnm Kazım Samanlı Anka- -*- cudiyetini itiraf eylemektir .. Avrupanm 
re, ramıye er ua ırıncı ~eaur, v • ·-s --

ikin 
. T .. .. u ı:ı~u- sol:cagında bayan Makbuleye aıt 71 nu- yakadaki doktor B. Adil Ye__,.;.,çı"oğlu ile radan, Iktısat vekfileti kontrolörlerinden Bir "OCU.r.U bugünkü duruma, ve bütün devletlerin 

cı omru, uçunc ,,__, MIQ,, alı v UU<j Y fi h han ı · b" har k t 'lr--. .. ·-da 
B 

· · k ı 600 "- mar evde gaz ocagının parlamasından yolculardan B. Selim hafif surette yara• Şakir Birkman Salihliden, Malitre mü- ' Ravvan IS""_..... er g yenı ır e c .......... i~ 
eşmcı ve son oşu: , metre ur;• " .,, "' &&"'UA çikınıştır 1"~-·~Iardır. Evvelki gün bu haber ı::""'- fettişi Bi.irhan Orgun A-1---adan gel- Ka.vaklıdere caddesın" de N .. ··- ısmm· - harbi kabul etmek kararında bulunduk-

ramiyeler 2 30 lira birinci Dandi., ikinci · ~ ~...- .ı.-:uuw:u.- cu.u.u. 

K
.. ·· .. .. p ta _ı_w ..J!. Uçünci.i yangın da Çayırlıbahçede Ri- hirde operatör Bay Adil Bir'in kaza ne- mişlerdir. de on yaşında bir çocuk, damda bo~·- lanna göre korkulan lelaketin çok uzak 
usnsarz, uçuncu arı. g~eruu-. L.... . alı 0

" ı k · k =~-•.:~ 
uu.-. aıt 7 numar _saman deposuna ticemıd.e parçalandığı pyia.sım doğur- Bursa mebusu Fazlı GUleç, Izmir me- şan hayvanları ayırmak istediği sırada oımadığmı estirme muınn.undür. 
meçhul bir kimse tarafından atılan ya- muş, bilalıara meselenin iç yüzü anlaş,)- basları Şehime Yunus, Sadettin Epik - hayvanlardan biri sağ elini ısırarak ağır Mesajın mlisbet bir netice vermemesi 
nık bir sigaradan çıkmış olup her iki mış ve kazanın çok hafif geçiştirilmiş bu- nıeıı, doktor Mustafa Bengisu Ankaraya surette yaralamıştır. YaralL hastaneye ihtimali yeni bir harbin medeniyet dün-

Burn.ova ziraat miicadele istasyonu yangın da yeti.şen itfaiyemiz tarafından lunduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. gitmişlerdir. kaldırılmıştır. yasma çökmesi manasını tazammun 

--&
TUT ÜN FİDELERİ 

~~ft~~~~~b~~~~~~~~ -*- -•••m••••••••••••••••n•c•••••Q-~~~~~~-~~~ 
halka yüz bin tütün fidesi dağıtmıştır. zararlarla söndürülmüştür. SÜREK AVLARI iV' " 9' mıyacağı kanaatini besliyenlerin bile 

• 
•••••• Biri teknik ve temsil şaheseri, diğeri çok atıkla ve müessir bir mevzual ümidini kıracak, en nikbin fikirlere sa• 

- .. ---------------~. hararetle devam ediyor malik iki büyük filim bip oJanlan da iimitsizllğe sevkedecektir. 
YAKIN TARİHTEN BİR SAFHA Şehrimiz avcılar cemiyeti üyeleri sü- BU G {} N HAKKI OCAKOCLV 

On bin figüran 1·e iki milyon dolar sarfiyle vücuda getirilmiş emsalsiz bir 
SANAT Ş.A.JIESEB.t.. 

Süveyş Fedaileri 
TÜRKÇESÖZL-0 

BAŞ ROIJ.EIIDE : 

ANNA BELLA • TYRONE POVEB - LORE'l"l'.A YOUNG 

BUGUN 

Elhamra Sinemasında 
F.ıı yüksek takdir aDaş1an t.apbyaca)dır .. 

AYRICA: Gayet gülünçlü RENKLİ MİKİ ve PARAMOUNT JURNAL ... 
SEA..VSLAR : Z.15 - -4.30 - 6.4.5 - 9 DA BAŞLAR 

DİKKAT : Bugün 12 de ucuz matine HERKES n20n KURUS 

rek avlarına devam etmeıktedirler. Bu K • 
hafta iki grup olarak ayrılan avcıların uHltu"rpark sıneması TARJMBA-1 
bir kısmı Kozpınarda ve bir kısmı da ~ 
Güner ve Şaşal civarında muvaffakıyet- Kursu talebeleri Güzellik ve sanat kudreti ile biitiln 4ünya kadınlarmm sevdiği ROBERT 
li domuz avlan tertip etmişlerdir. Güner TAYLOK ile dünyanın en şık ve giiıel bd.uu bıEN DUNNE'nun beraber 
ve Şa~al civarında tertip olunan avlarda temsil ettikleri 
Güner köyü avcıları başta Muhtar Veli 

olduğu halde köpekleriyle iştirak etmiş- K a d 1 0 ı a r 1 n s 1. r r 1 ler ve yedi saat devam eden çok çetin 
domuz avı esnasında Izmirli avcılara 
kıymetli yardımlarda bulunmuşlardır. 

Avdan sonra Şaşalda konak kuran 
avcılar geç vakte kadar neşeli saatler 
geçirmişler ve istifadeli atışlar tertip et
mişlerdir. 

Önümüzdeki Pazar günü 23 Nisan 
bayramına müsadif olduğundan sürek 
avı tertip .edilmiyecek \"e bu Pazardan 
sonra tekrar domuz avlarına devam edl-

Franslz Akdmiz filosunun qtirakiyle yapılan biiyiik Fransız filmi 

Akdeniz korsanları 
PiERKE l'RESNAY 

Ak.denizde kaçakçılar ile Fransız, İngiliz ve Alman donanmalarınm elbirli
ği ederek -yaptıklan büyük muhar~beleri gösteren Fransız ŞAHESERİ 

SEANSLAR : Her gün Akdeniz KonaııJan : 3 - 7.10 Kadınlarm Sım 

4.50 - 9 DA... Cumartesi ve nazar Saat •l• DE BASLAR ... 

Edirne (Husus1) - '.Edirne Tarımbaşı 
kursu talebeleri bu sabah muallimlerile 
birlikte Uzunköprü üzerinden Keşa.na 
hareket etmi_şlerdir. Kurs talebesi Uzun 
köprü ve Keşanda on gün kadar kala
rak ahlat aş.ısı yapacak ve bundan sonra 
yaban zeytin aşısı için Geliboluya ine
cek.lerdir. Zeytin aşısı muallimi kendi iJ 
grubu ile Geliboluya gelmiştir. -·-Fransa şimendiferleri 
ve Fuarımız 
1939 İzmir enteı-nasyonal fuarı müna

sebetiyle Fransa şimencllierlerinde yüz.
de 50 tenzilat yapılacağı Fuar komitesi-



YE'lffASJR 

Dünyanın 
---~---

En küçük kralı 

Iran Veliahdı ile • 
zevcesı 

Halkın sevinç dolu coşkun tezahü
ratı arasında Tahrana girdiler 

Türk heyeti kardeş Iranda büyük sevgi ile karşılandı 
Tahran, 17 (A.A) - Pars ajansı bil- ı ruhar ile mülAkatlan çok saminıt olmuş-

diriyor: ı 

İran imparatoriçesi ile Mısır kraliçesi, 1 
İran veliahdı, prenses Fevziye dün öğ
leden sonra hususi trenle Tahrana var
nuşlardır. 

tur. 
Nazır Alam majeste Şahlnşah ve İran 

hükümeti namına heyete hoş geldiniz 
demiştir.. Milteakiben yüksek ziraat 
mektebinde çay içilmiş ve samimt hasbi
haldc bulunulmuştur. 

B. Tarhan Türkiye heyetine karşı 
gösterilen ihtimamdan dolayı B. Alnımı 

teşekkürlerini bildirmiş ve heyetin ken
disini kendi memleketinde hissettiğini 
kaydey }emiştir. 

Daha şafak sökerken şehirde tavsifi 
imkansız bir şevk ve heyecan ve hwn
mali bir faaliyet görülmekte idi.. Tah
ran Pitoresk bir manzara almış, her ta
rafta bayraklar da1galaruyordu... Zen
gin tezyinat umumi hayranlığı çekiyor. 
Bütün çehrelerde sevinç eserleri görülü- Heyet Tahrana saat 18.30 da varmış-
yordu. Sevinçten taşan bir kalple mutat- tır. Pehlevi caddesinin methnlinde be-
tan evvel uynnmış olan bütün halk ve- yeti bir aSkeri müfreze karşılamış ve 
liahdını karşılamak için sokaklara dö- iki kardeş memleketin milli marşları ça-

lındıktan sonra B. Tarhan tazim mera- Geç~alerde fecı bir otomobil kazasına 
külmüş, her kesin elinde istikbal prog- I kurban giden Irak kralı Gazinin yerine 

b 1 d A1 b ' simi ifa eden askeri müfrezeyi teftiş · 
ramı u unuyor u. ayın geçliği ü- eylemiştir. Civarda toplanan halk Tür- dört yaşındaki oğlu ılkinci Faysala na-
tün gil%ergahta çiçek buketleriyle tale- k' .. esslle .. h tl ,,1ı,·~l miyle Irak tahtına çıkmıştır. Irak hal-
bc 1 11 ıye mum rını arare e ~ amış-

ve izci er yo arda yeni evlileri al-
1 

d . kının çok sevdiği bu küçük kral, dün-
kışlamak için memleketin her bucağın-! ar ır. yanın en küçük kralıdır. 
dan gelen ziyaretçilerle bir kat daha I Heyet kendisine tahsis edilen otele __ _ 

kesafet peyda eden ahalinin önünde di- inmiştir. c U p 
~ilmişti. Talıran, 17 (A.A) - Bir kaç gün son- • {""i. • 

Finlandiya ve Norveç heyetleri dün 
1 

İran \'cliahdı ra İran veliahdının düğünü dolayısiyle 
sabah gelmiş ve hariciye bakanlığının ri Tahrana muvasalat etmiştir. yapılacak şenlikler için şehir donatıl- -*

O~ukaza 
mümessilleri tarafından selfunlanmışlar- Tahran, 17 (A.A) - Anadolu ajan- maktn ve her tarafta zafer takları ku-
dır. sının hususi muhabiri bildiriyor : rulmaktadır. Ecnebi heyetlerden birkaç kongresi açıldı •• 

Gümrük ve İnhisarlar vekili B. Rfına Dün öğle vakti Kazvine muvasalat tanesi gelmiştir. 
Ordu, 17 (A.A) - Anadolu ajansının 

----tr---
Tarhnrun başkanlıgıu nda 14 kişiden mü- eden Türk heyeti, Türkiye büyük elçisi General Veygnndın riyasetindeki 

hususi muhabiri bildiriyor : 
rckkep bulunan Türk heyeti dün öğle- tarafından knrşılanm~ ve saat on yedi- Fransız heyetinin de bugün buraya gel- C. H. Partisi Ordu kaza kongresi 
cien sonra Tahrana varmış ve hariciye 

1 

de Kemeceye varmıştır. Türk heyetinin I mesi beklenilıne1ttedir. Heyet, dost 
Parti binasında açılmış, kaza idare he

nnzırı B. AJam tarafından karşılanmış- hariciye nazırı Alam, kolordu kuman- I memlekete Fransanın iyi temennilerini 
yetiyle vilayet kongre miimessilleri se

tır. Türkiye nskeri heyeti de akşam üze- danı Ahmcdi ve teşrifat müdürü B. Fo- bildirecektir. 

ltaly aya giden Arna
vutluk heyeti ... 

Kont Cinno Arnavutlar araı.ında 
Roma 17 (Ö.R) • İtalyan kralına Ama- zır bulunuyordu. Verlaçi Arnavutça bir 

vutluk tacını getiren heyet reisi arnavut nutuk söyliyerek (Majestenize İskcnder 
başvekili unvariını takınan Verlaci, kont beyin tacını takdime geldik) demiştir .. 
Ciano tarafından kabul edilmiştir.. Ro- İtalyan kralı bu nutka cevap vermiştir .. 
ma halkı milU Arnavut kıyafetinde olan Akşam Arnavutluk heyeti şerefine Kiri-
heyet Azalarını alkışlaınışlardır. nal sarayında bir ziyafet verilmiştir. 

Heyet Kirinal sarayına giderek kral 
ve Kraliçenin huzuruna kabul edilmiş
tir. Bu merasimde İtalyanın müttefiki 
olan memleketlerin mümessilleri de ha-

Roma, 17 (Ö.R) - Arnavutluk işleri 
için hariciye nezaretinde bir müsteşarlık 
tesis edilmiştir. 

Harp mükellefiyeti 
kanununda neler var? 

Hatay 
---.~---

Devlet reisi ile 
Başvtkil 

Mecliste and içtiler 
Ankara, 17 (Telefonla) - Bugün Bü

yük Millet Meclisi B. Şemsettin Öna1-
tayın reisliğinde toplandı. 

Bu sefer Antalya mebusluğuna seçilen 
Hatay Devlet Reisi Ekselans Tayfur 
Sökınen ve Gaziantep mebusluğuna se
çilen Hatay hükümet reisi B. Abdurrah
man Melek alkışlar arasında ve birbiri
ni takiben kürsüye gelerek Büyük :Mil
let meclisi azası sıfatiyle and içtiler. 

çilmiştir. Du münasebetle Parti binası 

bayraklarla süslenmiştir. Binanın içi ve 
dışı partililerle dolmuştur. Kongre mil
li bir tezahürat şeklini almıştır. 

Romanya 
---~---

Hariciye Nazn':; 
-1:<--

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

dar görüşmek imk5.nını bulncaklar ve 
B. Gafenkonun dört büyük Avrupa pa
yitahtına : Bcrline, Londra, Paris ve Ro
maya seyahatinden önce hükümetleri
nin kararları hakkında birbirine ınnlfı

mat verebilccek1crdir. İki devlet adamı
nın mültıkatına büyük bir eheınmiy .. •t 

verilmektedir. 

Nevyork sergisinde 
Türk paviyonu 

Nevyorka giden heyet!mize . büyük 
muhabbet ve teveccüh gösterildi 

Nevyork, 1'1 (A.A) - •Gecikmiştir.• Ankarada üç saat içinde sergi muka
Anadolu ajansının hususi muhabiri velesinin esaslarını ayn ayn dairelerle 

bildiriyor : konuştum. Ve mukaveleyi imza ettiın. 

Buraya gelişinden beri heyetimize Temas ettiğim memleketlerden hiç bi
karşı bilfilstisna bütün mahafil tarafın- rinde buna benzer sürat, alaka ve kav
dan gösterilmekte olan teveccüh rnem- rayış bulmadım. Yeni Türkiyede zama

leketimiz hakkında Amerikada beslen- na verilen kıymeti görünce eski impa
~ekte olan sempatinin açık bir ifade~i- ratorluk günlerini hatırladım. İstanbul
dir. Bu sempati tezahüratını indlatı bıt- da bı"r v· 1 · · tam l ak r- ıze muame esını amam 
mek üzere bulunan Türk pavyonlarına için üç hafta vakit kaybettiğim hatınm
karşı halkın yakın alakasında da gör- dan hiç çıkmaz. 
mekteyiz. Filhakika çoğu müfrit tarzda 

Mr. Vhalen de söylediği kısa bir nu
kübik şekillere giden yapıların ortasın

tukta Türk sergisi ve Türkiye hakkın
da pavyonumuz Türkün zengin tarihi ve da A 

.~:ı..n k t lı~ "msali la ak alaka ve sevgisini izhar eylemiştir. 

.r""'-'>e sana var gırun tı o r 
her kesin gözünü almaktadır. .~ergi heyeti reisimiz. Vedat Tör ver-
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SON HABER 

Milli Şef lnönü 
Pazar günü Ankara sfatyumunda Beşik .. 

taş - Ankaragücii maçıni seyrettiler 

Ankara 17 (Hususi) - Milli Şef lnönü dün stadyomu şereflendi
rerek lstanbul şampiyonu Beşiktaşla Ankaragücü arasında yapılan 
maçı seyretmişlerdir. Milli Şef, stadyomu teşriflerinde halk tarafından 
muhabbetle ve şiddetle alkışlanmışlardır. 

Nisteki koşularda 
Binicilerimiz dört mükafat kaz.andılar 
lstanbul 1 7 (Hususi) - Niste yapılan beynelmilel birincilik müsa

bakalarında zabitlerimizden Polatkan birinciden üç saniye farkla 
üçüncü, Kula onuncu geldifor 

Neticede müsabakayi' kor.atı" 20 mükafattan dördünü ekibimiz ka
zandı. 

Nis 1 7 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabirinden: 
Dün burada yapılan, konkmipikte Türk, Rumen, Fransız, lngiliz, 

Trlanda, Belçika, Portekiz, Letonya ve Polonya olmak üzere 78 atla 
9 ekip iştirak etmiştir. Bu müsabakaya iştirak eden atlardan Fransız
lardan üç, Belçikalılardan iki, lngiliz, Irlanda, Polonya, Portekiz ve 
Rumenlerden birer at olmak üzere 13 at parkuru hatasız bitirmiştir. 
Birinciye nazaran Üç saniye farkla yüzbaşı Saim Polatkan Ok adında
ki atiyle üçünci; v~ Kanat adındaki atiyle de altıncı. yüzbaşı Cevad 
Kula Güçlü ile onuncu gelmiştir. Yüzbaşı Cevad Gürkan Akıncı ile 
) 4 nücü olmuştur. 

Bugün yapılan ikinci müsabakada da yüzbaşı Saim Polatkan, yüz
başı Cevad Gürkan berabere 9 ncu gelmişlerdir. Bundan sonraki kon
kurlar 8 ve 16 Haziranda Bükreşte yapılacaktır. 

K:azıhıy kongresinde 
Başvekil B. Refik Saydamın de
ğerli hızmet ve yardımları anıldı 
Ankara 17 (A.A) - Kızılay cemiyeti 1939 yılı kongresi bugün 

saat 1 O da B.M' Meclisi ikinci reisi Aydın mebusu Dr. Mazhar Ger -
menin reisliğinde merkezi umumi binasında içtima ederek 1937-38 
yılı hesabatı tetkik ve kabul ve merkezi umumi heyeti ibra edilmiş ve 
1939 - 40 bütçesi tasdik ve münhallere yeniden aza intihabı ve yeni -
den murakipler seçildikten sonra kongre heyetinin Milli Şefe faik ta
zimlerini, başvekalete. B.M. Meclisi, Büyük erkanıh~rbiye riyasetle
rine derin saygılarını ve tayyare ve çocuk esirgeme kurumları kardeş 
teskilata muhabbetlerini arz ve iblağa kongre riyasetini memur etmiş
tir. 

Şimdiki vazifesi dolayısiyle cemiyet merkezi umumisi reisliğinden 
istifa etmiş bulunan başvekil Dr. Refik Saydama cemiyete 1925 yı
Jındanberi yaphğı büyük ve değerli hizmetlere bir mukabelei sükran 
olmak üzere nizarnnamei esasinin 50 nci maddesi mucibince fahri re
islik ve azalık ünvanlarını tevcih ve diplomdönör itasını ittifakla kabul 

n;ı;yaai~ic. u. • 
Arntakya ve lskenderun kaza 

kongrelerı bü vük nıer~sımle açıldı 
Ankara 17 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiri -

yor: 
C.H. P. Antakya kaza kongresi parti binasında merasimle açılmış

tır. Bu münasebetle teşkilatı kuran Tekirdağ mebusu Rahmi Apak 
bir müsahabe yapmış ve partinin altı vasfını halkın gayet kolay anlı-
yabileceği ~ek ilde izah etmiştir. • 

Bundan sonra kaza idare heyetiyle vilayet kongre mümessilleri se
çilmiştir. Kongre azasının müttefikan ve sürekli alkışlarla kabul ettik
leri bir takrire göre partimizin genel başkanı Milli Şef lnönüye kong· 
renin saygı ve bağlılıklarının arzına karar verilmiş ve kongre dağıl -
mıştıl'. 

Kongre münasebetiyle parti binası Türk ve parti bayraklariyle do 
natılmıştı. Kongreye bütün köy ve nahiye ocak mümessilleri iştiral. 
etmişlerdir. 

Iskenderun 17 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bı. 
diriyor: 

C.H. Partisi lskenderun kaza kongresi halk sinemasında büyük me
rasimle açılmıştır. Merasime aJat bandosunun çaldığı istiklal marşiy
le başlanmıştır. Kongreyi vilayet teşebbüs komitesi başkanı mebus 
Abdullah Mursaloğlu açmış, yoklama yapıldıktan sonra kaza idare 
heyetiyle vilayet kongre mümessilleri seçilmiştir. Kaza idare heyeti 
reisliğine seçilen mebus Hamdi Selçuk bir nutuk söylemiş ve demiş
tir ki: 

Büyük milletimizin kurtuluş ve yükseliş ve medeni ilerleyiş sava
şında kendisine rehberlik eden C.H. Partisinin Hatayda da köylerden 
başlıyarak kademe kademe teşkilatının vücuda getirilmesi övülecek 

mutlu bir hadisedir. 
Hamdi Selçuk, partinin büyük hizmetlerini ve altı vasfını da izah 

ettikten sonra sözlerini şu cümle ile bitirmiştir: 
Halk partisi bir fikirdir. Atatürkün atcşlediği bu fikir mütemadiyen 

büyüyor. En uzak köylerdeki ocaklarımız bu fikrin ateşiyle daima ya
nacak ve bizi ısıtıp karanlıklarımızı aydınlatacaktır. 

Ankara 17 (Hususi) - Muhtelit en
cümende bugün tetkikine başlanan harp 
mükellefiyeti kanunu projesi, 70 mad -
deyi ihtiva etmektedir. Haber aldığımı
za göre proje, harp halinde vatandaşla
ra düşen memleket müdafaası vazifele
rini nizamlamnkta ve yeni müeyyideler 
vazetmektedir. Muhtelit encümenin ilk 
toplantısını haf ta içinde yapması muh
temeldir. 

(kara ve deniz kısımları) bütçelerinin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine ceman 
(2.502.038) liranın munzam tahsisat ola
rak verilmesine lüzum hasıl olmuş ve 
1939 mali yılı mart gayesi itibariyle ya
pılan tahsilat miktarında bütçe muham
menatına nazaran görülen fa1Jalık 3540, 
3587 ve 3591 sayılı kanunlarla verilen 
tahsisat ile birlikte yukarıda arzolunan 
miktarı da karşılamakta olduğundan, 
ilişik kanun Iayıhası tanzim ve takdim 
kılınmıştır.> 

Nevyork sergisini kuranlar ve sergi- dıgı cevapta memleketimizin Nevyork 
deki inşaatı yakından takip etmekte ~ergisine verdiği ehemmiyetin Amerika 
olanlar arasındaki hak.im kanaat Türk ile daha sıkı bir surette tanışmağa olan 
pavyonunun bütün sergi içinde üzerine ı derin arzusunun canlı bir delili oldu
en çok alfıkayı çekecek bir yer olaca- ğunu anlatmış ve bütün dünyanın an- G •• • 
ğı merkezindedir. Nitekim bu kanaat laşma ve banşı hasretle ve endişe ile 0 f) 0 g Mussolini ile görüştükten 

Romadan Berline döndü * Milli ·müdafaa tahsisatı: 
Kaınul.ııyın dün kabul ettiği tahsisat 

knnuniylc, Milli müdafaa Vekaleti büt
çesine 2,505,038 lira tahsisat konulmuş
tur. 

Hükümet, bu tahsisatın mucip SC'bep
lerini şöyle izah etmektedir: 

«Siyasi durum dolayısiyle vaktinden 
evvel celbine lüzum görülen erlerin ih
tiyaçlariyle harp ve muavin gemilerimi
zin en kısa bir zamanda cephe hizmet
lerine hnzır bulunmalarını temin için 
1938 mali yılı Milli Müdafaa vekaleti 

-
Saldır ay 

Denız.altı gemimiz 
dün Istanbula geldi 
İstanbul, 17 (Hususi) - Alınan deniz. 

tcz.gfihlarındn inşa edilen denizaltı ge
milerimizden Saldıray bugün İstanbula 
geldi ve Kabataş açıklarında demirledi . 

sergi reisi Mr. Vhalen tarafından Türk beklediğini, Nevyork sergisinin bu gaye
heyeti reisi Dr. Vedat Nedim Töre veri- ye doğru asil bir adım olduğunu söyli
len ziyafette gerek davet sahibi ve ge- yerek sergiye muvaffakıyetler dilcmiş

sonra 
rck serginin Avrupa kısmı komiseri Mr. tir. Roma, 17 (Ö.R) - Feldmareşal Gö-:Bu heyetin başında Trablus umuıni va
Conson tarafından ifade edilmiştir. Bu ziyafetle hazır bulunmakta olan rlrıg Venedik sarayında Mussolini ile lisi mareşal Balbo bulunacak ve eski 

Seçkin bir davetli kitlesi karşısında Amerikanın Brezilya büyük elçisi de uzun bir görüşmede bulunmuştur. Habeşistan umwni valisi mareşal Graz-
Mr. Conson sergi adına söylediği nutuk- söylediği kısa bir nutukta Türkiycde va-I Mareşal Göring bugün Kont Ciano ile yani ile birlikte diğer bazı generaller de 
ta hatlruna Türk heyetinin reisini ve zife ile bulunmadığını, fakat Yunanis- ikinci bir mülakatını müteakip Roma- heyete dahil bulunacaklardır. 

1 • • •• • 
azalarını ayrı ayrı tanıtmış ve pavyonu- tandaki memuriyeti sırasında mcmleke- dan ayrılmıştır. istasyonda Ciano, llal-ı Roma, 17 (O.R) - ltalyada 1911, 1912 
muzun yüksek muvaffakıyeti hakkında- timizi ziyaret ettiğini işaret ettikten son- I yan hükümeti erkanı \'C Alman elçisi 1917, 1918 ve 1919 sınıfları silüh altında 
ki kuvvetli ümidini ifadeden sonra cüm- Ira az bir zamanda Türkiyenin vücuda Makenzcn tar~ndan ~funlanmıştır. ı bulunmaktadır. 
huriyct Tiirkiyesi ile eski imparatorluk getirdiği inkılabı ve dünya barışına olan Berlin, 17 (0.R) - Italya, Führerin Saüıhiycttarlar şimdilik bu beş sımfın 
arasında bir mukayese yaparak demiştir l hizmetlerini hayranlıkla takip ettiğini 50 inci yıldönl\münde mü Jn. bir askeri ihtiyaca li:Afi oldu .. unu bHdinnektedir-

ki : bilhassa tebariJ.Z ettirm.istir. del ı~on Va.$ıtasiyl ledileacktir. 1 
ler. , ........................... __ ...... ________ _... 
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Osmanlı 

Çeviren : Haıim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Bütün bu güzel şeylerin bir araya 

toplanışı, eczası temamile birbirine 
,kayna~. bedii, müstesna bir güzel
Jik mecmuası teşkil ediyor ... işte bos
foru tamamile kavramak için, bütün • bu güzelliklerin hepsini bir araya ge-
t irerek, ayrı ayrı değil, hepsini bir 
kül halinde telakki ve o suretle mü
talaa etmek lazımdır ... 

Blitün bu yeşil tepeler, bu mini mini 
zarif evler, Avrupa ikliminde yetişen 
b u seyrek yapraklı ağaçlar, bir eriğin 
üzerindeki hafif tüyleri andıran bir ~f
fafiyetle muhiti ~tan başa saran bu 
ziyadar gölgeler, sisler, ziyası asli azal
mayıp dalına aynı kuvvetle ve mebzul 
bir surette etrafa altın nurlar yağdır -
makta devam eden güneş, bütün bu 
muhtelif güzelliklerin bir araya gelişi, 

mütenazır, cezası birbirleriyle tamamiy
le kaynaşml§ bir güzellik levhası vücu
da getiriyor . . . Ve bu mütabakatten ha
sıl olan nefis birliği bozacak hiç bir arı
zaya rastlanmıyor ... 

Bu vahdeti, yalnız, boğazın muhtelif 
noktalarında, Avrupalılar tarafından 

yaptırılmış evler ihlAI etmektedir ... Her 
şey, lstanbul gibi sM ve bakir olsa ve 
boğazda da bir Beyoğlu manzarasına te
sadüf edilmese. ne kadar eyi olacaktı ... 
Ah, bu karmakarışık, bazısı bir dağ ka
dar yüksek, irili ufaklı, intizamdan, te
nnzürden fıri, güzel bir çehreye konulan 
maske gibi, muhitin letafetini örten bu 
çirkin binalar, oteller, bu taş ve tahta 
yığınlan bana asker kışlalarını hatırla
tıyor ... 

Tıpkı muharebelerde olduğu gibi, bir 
gece, maiyetimdeki süvarilerle birlikte, 
bu binalara girerek ufak bir çalı çırpı 
demeti ve biraz petrolle onları, birer bi
rer tutuştursak, ne kadar eyi bir iş yap-
nıış olacaktık ... ~rtesi günü hiç bir sey 
kalmıyacaktı .. . 

Çünkü bu bina Fransız sefaretlianesi
dir ... 

Vapur iskelede duruyor... Karaya 
ayağımı atıyorum. Rıhtımda piyasa eden 
çiftlerin arasından geçiyorum ... işte ka
pı... hademeler ve kavas.. Hemen beni 
istikbale şitap ediyorlar: 

- Mösyö Lö Marki ... 
Hafif bir selam .. ve sefarethaneye gi-

riyorum ... 
-5-

Akşam sahne dcği§iyor ... Sefaretha
nedeki işlerimi bitirerek hemen vapura 
atlıyorum ... Akşamın hafif siyahlıkları, 

baştan başa bütün bosforu kaplamış ... 
Temaşasına doyulmaz ve an !aşılması 
imkansız, harikulade bir manzara vücu
da getiriyor ... Istnnbul tarafında, artık 
kaybolan güneşin, ufukta bıraktığı son 
kızıl akisleri altında. maimsi bir karaltı 
gibi görünen ylizlerce ince mızrak yük
seliyor .. . Beş yüz camiln uzun minare
leri... Boğaziçinin her iki sahilinde, Av
rupa ve Asya yakalarındaki ah.şap ev
lerin pençerelerinden büyün ziya fışkı
rıyor... Bu ziyalar, ışıklar arasında yo
lumuza devam ediyoruz... Gökte sıra
lanan mini mini yıldızları andıran bu 
ışıkların elektrik ve astilen gibi asri ten
vir vasıtalariyle hiç bir münasebeti 
yok ... Çünkü hala her yerde, mum ve 
gaz lambası kullanılıyor... Şirket va -
puru boğazın sakin sularını yararak 
ilerlemektP devam ediyor ... Ufol..--ta gö
rünen lstanbula, her dakika bir parça 
daha yaklaşıyoruz... ve maimsi bir ka
raltı halinde seçilen mızraklar gittikçe 
büyüyerek anbean daha sarih, daha 5.şi
ki\r bir şekilde görilnUyorlar_. 

Eski sarayın önüne eriştiğimiz vakıt, 

artık gece tamamiyle hulOl etmiş bulu
nuyor .•. Haliçte kayıklar artık seyrek
leşmiş ve demin büyük bir kalabalığa 
sahne olan köprü tenhalaşmıştır. 

·· BİTMEDİ ·· 

Mektepler arası futbol 
maçlarına devam edildi 
Ege Lisesi. San' atlara O .. 3 yenildi. Birinci 

Lise .. ikinci Lise ye mağluptur. Kültür -
Tecim lisesini 5 - 1 yendi 

11. nci lise kalesi önünde - 1 

Cumartesi günü olan birinci oyun Ege 
lisesi ve Sanallar arasında yapıldı. Ge
çen haftalara nazaran her iki takımda da 
bir ilerleyiş, top tutma Ye sürüşlerinde 
nisbetcn bir hakiıniyet görülüyordu. 
Çok temiz bir kardeş ha\-ası içinde oyun 
bittiğinde, sanatların üç sıfır galip oldu
ğunu görUyoruz.. 
Pauır ... Saat 8 ... Al<;ancak stadı önün

de tek tük talebe gezisi var.. Durgwı 
havanın, güneşle yanan boşluğu arasın· 
da, bu saatte hile ter dökerek gezinen
lerin. bu sahada yapılacak bugünkü ma
çın heyecanını daha şimdiden yüzlerin -
deki manalardan, ağızlarındaki sözler· 
den anlıyoru1_. 

- Birinci Lise mi kazanacak? 
- İkinci lise mutlak galiptir .. 

nci liseye ilk gol 

1 

' 
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Bftytık t ehli ke 
Dünyanın hayranlığını celbeden mesaj 

maalesef /tal y a ve A lmanyada somurtkan bir 
in fial feveranı içinde hücuma uğramaktadır 

M~skovaya gelince 
Kalenin Ruzv.~lte telgrafında 

Birliğindeki derin akisleri 
Sovyetler 
bildirdi 

- BAŞTARAFI l iNCi SAYFADA -ı Ruzveltin mesajı karşısında çok miisaid 
bildirmeğe karar vermiştir. Binaenaleyh bir intiba göstermekte ve bu mesajın 
Rayhştak Nisanın 20 .sinde fevkalade diktatörleri kaçamaklı yola sapmıyacak 
olarak içt.imaa çağırılmıştır. Dünyanın bir vaziyete getirmiş olduğunu beyan 
heyecan ve sabımzlılda beklediği cevap etmektedirler. 
o gün verilecektir. 

3 SAAT SÜRECEK NUTUK 
Berlin 18 (Ö.R) - 28 Nisanda Führc

rin Rayhştag meclisinde söyliyeceği nu
tuk takriben üç saat sürecek ve bütün 
Alman istasyonları tarafından yayıla -
caktır. öğleden sonra çıkan gazeteler 
Rayhştag meclisinin içtimaa daveti ha
berini büyük baŞlıklarla neşrederek 

cFührer Ruzvelte cevap veriyor!> şek
linde manşetler kullanmışlardır. 
Akşam gazeteleri de, Italyan tefsirle

rini naklederek, bu mesajın büyük dev
letlerce kendi kendilerine karşı beslen
mesi lhımgelen saygı ile kabili telif ad
dedilemiyeceğini yazıyorlar. Gazeteler 
Ruzveltin mesajını çok şiddetle tenkide 
devam etmektedirler. 

cDoyçe Algemayne> gazetesi Ingilte
renin bu mesajdan istifade ederek Al -
manya ve Italyaya karşı, Sovyetlcr bir
liğinden birleşik Amerika devletlerine 
kadar uzıyacak bir askeri ittifak kurma
ğa çalıştığını yazıyor. 

MUSSOL1N1NtN CEVABI MENFt 
OLACAK 

Bilhassa kendisinaen beyanat istenen 
B. Heryo dünyanın bütün sulh ve mtl

salemet severlerinin Amerika reisicilm
huruna karşı minnettar olduklarını bil
dirmiş ve ilave etmiştir: 

Ruzvelt ismi her tarafta takdis edile
cektir. 

B.Blum bugünkü Populaire gazetesin
deki makalesinde diktatörlere şu suali 
sormaktadır: 

cBarl§ istiyor musunuz?> 
RUSYANIN TEŞEKKÜRÜ 
Moskova, 17 (A.A) - Tas ajansı bil-

diriyor : 
Sovyctler birliği yüksek Sovyet meo

li5i divanının reisi B. Kalinin 16 nisanda 
B. Ruzvelte aşağıdaki telgrafı çekmiş-

tir : 
Almanya ve İtalya bilkümetlerine 

yaptığınız asilane müracaatten dolayı 

derin sempatimi ve samimi tebriklerimi 
bildirmek benim için zevkli bir vazife
dir. Teşcbbüsünüzün cihan barışının mu
hafazasını samimi suretle arzu eden 
Sovyet sosyalist birliği milletlerinin kal
binde en derin bir akis bulmakta oldu-

Roma 17 (Ö.R) - Mussolininin Ame- ğundan emin olabilirsiniz. 

Saat 8.30 da bu gezinenler ve konu-
l "' nci ve 2 n ci Lise hakemleri gönderilen mesaja cevabı kat'i surette Nevyork, 17 (A.A) - Alman ve İtal-şanlar bir kalabalık halini alıyor. Bi e- . 

tini alan stada giriyor .. Ve birinci lise- ların yerlerini ufak bir tadilatla değiştir- menfi olacaktır. ltalyan matbuatının yan tefsirlerine göre Amerika mahfellc-

rika Cümhurrcisi Ruzvclt tarafından l\'EVYORKTAKİ TAHMİNLER 

den olanlar, tribUnlerin hemen kapıya miş.. . kullandıkları lisan bu hususta artık şüp- ri Bcrlin ve Romanın Ruzvelt teklifini 
yakın olan tarafına .. İkinci liseden olan- Maamafih oyun tekrar ikinci lisenin heye mahal bırakmamaktadır. Roma si- reddetmelerinin muhtemel olduğunu 
!ar da mukabil tarafa geçiyorlar. bakiıniyetinc geçti.. Fakat gol çıkmadıb'l yasi mahfilleri ve bu mahfillerin kanaa- kaydediyorlar. Bununla beraber harlci-

Snat 9... Tribünlerde iki bin kadar gibi, son dakikalarda hakimiyeti de el- tine terceınan olan gazetelerde B. Ruz- ye nezareti her türlü tefsiratta bulun
kalabalık var ... Hakemin düdüğü Mus- !erinden bırakarak, tamamen birinci li- velte karşı somurtkan bir infial fevera- maktan sakınmaktadır. Diplomatik mah

senin tazyikine geçtiler. Amma bu son nı vardır. Yapılan hücumlardan anlaşı- !eller cenup Amerikası devletlerinin tafo Şenkalin nefesi ile işitiliyor. 
bir kaç dakikaya münhasır kalmıştı ve lıyor ki Roma bu vesikayı Berlin gibi müz.ahcretini bilhassa kaydetmekte ve 

İkinci Lise ve sonra birinci lise alkış- ti d d v. • k 0 1 ikin. • Li h k tm" kti v· · · · G d ne ce e egışmıyere - - cı - mu a eme e ıyece r. ır1mı ay a, B. Ruzvlet tarafından derpiş edilen eko-
laı- arasında sahaya çıkıyorlar. Her kes- . 1 h. b·+mlc ld J l d'Ital" da tt•V• b" ak .. ~nın e ıne ı-• ....,, o u. ourna e ıa neşre ıgL ır ~ a- nomik konferansın toplandığı takdirde 

Alaturka saat yedi buçukta - alafran
ga ikiyi çeyrek geçe - Tarabyaya vas l 
oluyoruz.. Solumuzda Yenikö,Y, sağda 

Beykoz, arkamızda Asya kıtasından kü
çük bir köşe, boğazın en l~tif, en dilber 
kUçilk köylerinden biri olan Kanlıca . .. 
ve önUmüzde Avrupa toprağının bir 
parçası ... Tarabya ve Büyükdere ... Bü
tün sefaret heyetleri, yazın buraya nakl
ederek mevsimi yazlık binalarında ge
çirmektedirler ... Tarabya ile Büyilkde
re arasındaki bu arazi parçası cidden 
güzel... Her yer muazzam ağaçlarla süs
lü ... Vapurumuz güzel bir yalının önün
den geçiyor .. Kurumuş kan rengini an
dıran kırmızı bir boya ile boyanmış bu 
şirin yalı, cesim bir koru ile çepçevre 
çevrilidir .•. Baştan başa ıhlamur, Kayın, 
kestane ağaçlariyle süslenen bu büyük 
koru o kadar güzel ki, bir misline rüya
da bile rastlanamaz... Işte bugünkü se
yahatimin bitim noktası burasıdır ... 

tc heyecan var .. Çok Y~ıru: :ınle:!: Hakikaten dünkü oyun İzmir muhitin- lede resmi Italyaıı mümessillerinin ka- Amerikanın azimet noktası olarak tara
dar berab~ı:ce er~ lisesi . ye . . de çok heyecan, çok zevk, çok enerjı do- naatine makes olarak diyor ki: iından ekseriya teşrih edilmiş ve muh-F r a il s 1 z - 1ta1 yan bu teşckkUller, bugun maarif vekaleti- lu bir tatla kalacaktı. Hakikaten bu oyun cMussolini Ruzvelte cevabında birle- telli ticaret muahedelerine konulmU:Ş 
nin tertip ettiği müsabakayı, ve ortaya milli' k"" 1 k dar · cile · ·k A •1ta c··mh · tl · · A . . . . . wne maç an a , seyır rı şı men u urıye erının vrupa olan prensipleri, yani liberal ekonomi---*- - konan kupanın nıdiyeüni tayın edecek .. . d t . 1 b k cak d ed ı · l · ··d h ı · · · ttir '- hi uzenn e esır er ıra a erec e o - ış enne mu a a esını ıcap e eceK ç ye avdeti ve otarşinin ilgasını ileri süre-

Yakınlaıması hakkında oy~~ ~apacaklar.. gun bir futbol oyunu idi. bir ahlakı kanuni mevcut olmadığını, ceği bildirilmektedir. 

bl·r makale Dızıldılcr .. Oyun başladı .. Fakat oyun- M kt dünk. .. ·ı .. .. Ruzveltın" t<>c:ebbus·· un·· u·· dostane bı·r ta e ep sporu, u oyunu ı e ovu- ~ - Ayni mahfeller mesaja göre Amerika-
Roma, 17 (Ö.R) - •Avenire d'İtalia• 

adlı katolik gazetesi Fransız - İtalyan 
anlaşması lehinde bir makale neşretmiş
tir. Gazete diyor ki : 

Romanyanın seferberliğini terketmesi, 
İngiliz - İtalyan gerginliğinin zail olma
sı, Adiryati.k sulhunu kaplıyan bulutla-

rın dağılmnsı gibi oldukça mühim hadi
seler tahakkuk ederken mesul mahfeller 
bir de birbirine muhalif iki milleti, İtal-

cularda bugünün verdiği heyecan var ... nebilirdi. vassut mahiyetinde bile telakki edemi - nın siyasi meselelere karışmamak niye-
Top gayri şuuru ortalarda dolaşıyor. Ba- Lakin... yeeeğini bildirecektir. Aynı zamanda şu tinde olduğu kanaatindedirler.. Nihayet 
zan birinci lise tnraftarları, hazan ikinci Son hadisenin gözlerde bıraktığı tecs- noktaya da nazan dikkati celbedecektir: baı.ıları mesaj diktatörler tarafından 
lise talebeleri muntazam bağırışlarla sür olmasaydı.. cEğer böyle bir niyet beslense idi bu reddedildiği takdirde mesajdaki bazı fi.-
kendi takımlarını gayrete getirmeğe ça- * mesaj yalnız Italya ve Almanya devlet kirlerin müsalemetperver milletlerin 
lışıyorlar. Oyunun ilk on beş dakikası Üçüncü maç; Kültürün tamamen ha- reislerine gönderilm:iyerek bütün millet- toplanmasına vesile teşkil edebileceğini 
geçtikten sonra cidden güzel·dakikalar kimiyeti altında cereyan etmiş ... Birinci lere aynı zamanda gönderilirdi> zannediyorlar. 
ve karşılıklı, daha fazla ikinci lisenin le- devre 1 - 2 Kültürün lehine .. İkinci dev- Ruzvelt, mesajı ile Avrupa milletleri Bund başka .~ı...~ı.~ lan 

ılıkl tmak
. . . an saraya,,.~. o 

hine akınlarla geçı·yor. Bir ara bir kaç rede de atılan gollerle netice 1 - 5 Kül- arasında ayr ar yara istem.ıştir. mahf-:11 .• • •• derilm · 
• .• . • . e.uere gore mesajın gon esı se-

oyuncu kanşıyor .. Hakem düdük öttil- tür lisesinin galibiyeti şeklinde nihayet Amenka C~urreısı A~padaki ka- beplerinden biri de bitaraflık kanunu• 
rliyor. Birinci lli;e oyuncuları toplandı- bulmuştur. rışıklıktan totaliter devleUen mesul tut- rafın.l-'L• ,, __ ,_ vaşhv '--

wuı..ı mı.uaAere ya gının ve --
ya ve Fransayı ayıran uçurum üzerine lar .. Hareketlerinden belli ki, karara Bu vaziyete göre ikinci lise hiç mağ- ma~ maksadını o~ya ko~~tur. F.a- nşıklığın diktatörleri tecerrüt taraftar-
bir köprü atmağa çalışmalıdırlar. muvafık nazariyle bakmıyorlar.. Bir lQp olmadan, ve hiç gol yimeden, bugü- kat bır tarafta zenginler ve ımtiyazlı mil- larının Amerikayı meflfrç bıraktığını 

------------------------------W~~hl~~p~~~M~~~~~~~~~~~·ta~~~~ edk t~~ 

Banko oı· Roma Heyeti Umu- on kişi kalan birinci lisenin aleyhine fa- yor .. Ve kupayı almak hakkını kazan- fakir milletler oldukça beynelmilel ada- :;ın ere cesare en -

• 
mı ye içtima1nda: 
Banko di Roma heyeti umumiyeai, 21 Mart tarihinde, Gr. Uff. 

An~nio Peaentinin bqkanlığı altında toplarunıştır.Murahhu aza Gr. 
Uff. Veroi tarafından okunan raporda, 1938 aenesinin beynelmilel 
aiyaset ve ekonomiyi alikadar eden en büyük hidiıeleri topluca göz
den geçirilm~tir. 

Banko di Roma ahiren Padovada bir 4ube açmq ve bunu Bergamo, 
Udine ve Verona 4ubelerinin açılmuı takip etnıİ.4tir. ltalyan Şarki 
Afrikumdaki 14 tubeye iliveten 1938 aenesi zarfuıda Cicika ve Dire 
Daua ıubelcri açılm~br. 

Geçen hesap aencsi zarfında batanhm. olan işlerin büyük ehem
miyeti bunların ifadesi olan qağıdaki rakamlarda tebarüz etmek
tedir. Şöyle ki, hesabı cari ve tasarruf mevduah (1937 deki) 
1,261,327,288,72 liretten, 221,118,714,15 liret fazla ile. 

1,482,446,002,87 lirete çıknuf ; muhabirler alacakb baloyeleri 
(1937 deki) 2,796,285,837,12 liretten, 148,241,760,34 liret fazla i1e 

2,944,527,597 ,46 lirete; b.u. mevcudu ve ihraç bankuı ile diğer 
milli ve ecnebi bankalar nezdindeki mevcudat (1937 deki) 
597,638, 702,17 liretten, 68,842,512,39 liret fazla ile, 666,481,214,56 
lirete aenedat. 

Cüzdanı, hazine bonoları ve ibrazında paraya tahvili kabil kıymet
ler. 

(1937 deki) 1,876,532, 546,99 liretten, 231,430,745,48 liret faz
la ile. 
2,107,963,292,47 lirete, muhabirler borçlu bakıyeleri (1937 deki) 
1, 177, 172,67 4, 76 liretten, 21 ,373,572,96 liret fazla ile. 

1,198,546,247,72 lirete teminatlı hesabı cariler (1937 deki) 
499,266, 159,22 liretten,64,829,033, 79 liret fazla ile, 

564,095, 793,01 lirete ve nihayet bili.nçonun umumi yekiinu 
(1937 deki) 8,470,715,545,33 liretten, 1,357,289,866,26 liret fazla 
ile, 9,828,005,411,59 lirete tezayüt ebnİ§tİr. 

En ciddi prensiplere göre tanzim edilmiı olan bilanço 1937 hesap 
senesinin 10,891 ,790,35 liretlik kinna mukabil 11,760,396,95 liret
lik bir kar ile kapanmıthr. Bu da, geçen sene olduğu gibi bu aene de, 
% 4 nisbetinde temettü tevziini, alelade ihtiyat akçesine 1,176,039,69 
liret tefrikini ki bu suretle alelide ihtiyat akçesi 46,523,391, 70 lirete 
baliğ olmaktadır, ve 2,290,347,34 liretin de yeni aeneye devrini müm-

'"' lciia lalm.,tır. ---· --- --

vul cezası veriliyor. m.ış görünüyor .. Gelecek hafta maçlara leti tesise imkAn var mıdır? HAYRANLIK SFSLERİ 
İkinci lisenin santer hafı sıkı bir vu- devam edilecektir. R uzveltin mesajına Italyanın verece- Nevyork. 17 (A.A) _ Alınan (Ame-

ruşla b u cezayı gole tahvil ediyor. MEKTEPLER ARASI VOLEYBOL ği cevap adaletin üadesi olacaktır. Ital- k bl . B Ruzvelte bir 
Ve ikinci lisenin tam hakimiyeti albn- MAÇLARI yan umumi efkarının fikrince, Almanya :eı~~~ö:~c:~j~ tasvip ettlllnl 

da birinci devre O - 1 bitiyor. Kültür Sanatları yendi .. İkinci Lise ve Italyanın kendilerine ademi taarruz bildirmiş ve demokrasiye karp olan bal-
İkinci devre başlar ~lamaz... Birin- Tecim lisesini mağlup etti. Ege Lisesi teminatı vermeleri talep edilen devlet - lılık ve halisane hattı hareketini teyit 

ci Liseyi daha atak ve hakim. bulu- Birinci Liseye mağlup oldu. ler listesi Almanya ve Italyanın bu dev-
unruz .. İkinci lise tak.ınundaki oyuncu- F . G. letleri tehdit ettikleri intibamı yaratma- eylCemlemiştiry·et. bir Jt..-...- aktederek ~. J.stl.. 
,,~ ğa ve böylece bu hükümetleri totaliter -- .., 
----------------- devletlerin muhasarasına matuf her han- yen Amerikalı Almanlan farklı muame-s o vy et yar d 1m1 gi bir teşekküle iştirak yoluna sokmağa leye tabi tutulduklan hakkmdak1 iddia-

matuftur. Halbulı:i, bu devletler arasın- lan protesto et.mi§ ve bu mlinasebetle 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - Yalnız hava kuvvetleri da Italyanın dost bildiği ve hiç bir zaman kabUl ettiği bir karar suretinde nazı ı.

düşman telAkki etmiyeceği hükümetler jimino ve Hitlerin yayılma politikasm• 

Garantiler için 

ta elçisini davet ederek kendisine Yu- mi olacak? vardır.> muhalif olduğunu bilclirmqttr. 
nanistan hakkında B. Çemberlayn tara- - BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA - M'ONtHTEN AVDET ,,,,,,,,,,,,*_ 
hodan Avam Kamarasında yapılan be- Berlin 11 (A.A) - SaWıiyettar bir Hitlere karşı 
yanattan dolayı Yunan hükümetinin ha- zakere edilen meseleler hakkında diğer kaynaktan verilen malfunata göre B . Hit-
rareili teşekkürlerini bildirmiş ve bu Sovyet hükUmet erk!m. ile görüşmek ler Milnihten hareket etmiştir. B.Hitler ~---
teşekkürlerin İngiltere hük.ümetine ib- mecburiyetindedir. memleketin vaziyeti hakkında malfunat Bir suikast meydana 
!Ağını rica eylemiştir. Müzakerelerin biricik hedefi, Sovyet almak üzere bugUn Avusturyada kala - Çıkarıldı.. 

B. Metaksas, bu beyanatın Yunan hü- Ru.~anın taarruza karşı mukavemet sis- cak, yarın Berlinde bulunacaktır. E.~ - Londra (P.S.) - Deyli Miron guet.-
kümeti tarafındr.n :fevkalade bir mem- temine umumi iş birliğini organize et- sen Romanya hariciye nazın B. Gafen- sinin verdiği bir habere göre Çek V& • 

nuniyet hissiyle karşılandığını ve bütün mektir. Böyle bir sistemin bahşettiği ko da Salı gUnU Berlinde olacaktır. tanperverlerl tarafından B. Hitleri ın-
Yunan milletinin bu hisse iştirak etmek- mütekabil teminattan istifade etmek is- ESASLI HA:TA dürmek için Vilbelmahafende Tırpio 
te olduğunu ilave eylemiştir .. Gazete!er tiyen her devlet bu sisteme iştirak ede- Paris 17 (Ö.R) -Roma Ru.zveltin me- zırhlısının denize indirilmesi meraslmln.. 
bir çok defalar tecrübe edilmiş olan In- bilecektir. sajını asabiyetle karşılamıştır. Bu mc- de yapılmak üzere hazırlanan bir sui-
giliz - Yunan dostluğunu tebarüz ettiri- Sovyetlerin bu tedafüi sisteme iştira- selede Romanın saptığı esaslı hata Ruz- kast 31 Martta Gcstapu tarafından mey· 
yorlar. kinin hava kuvvetlerinin iş birliğine ve- veltin dünyaca takdir edilen jestini icap dana çıkarılmıştır. Hitlerin Vilhelmsha-

Katimerini gazetesi diyor k i : ya ekonomik yardıma münhasır kalaca- ettirdiği nezaketle tetkik ve mütalea et- !ene muvasalatinden az önce, bu teşki-
Büyük devletler hükümetlcrinin Yu- ğı haberleri şimdilik ne teyit, ne de tek- meden bir cevap vermeğe kalkııımış ol- lata mensup olan hafiyeler liman rıhtım-

• • • t.._1_1__ d larında Üzerlerinde otomatik tabancalar nanıstanın ıtıraz götürmez uaıuacını tes- zip edilmemiştir. Şimdiki halde, Mosko- ması ır. 
lim edeceklerinden şüphe etmiyorduk .. va ve Londra arasındaki temaslarda Rus ALMANYANIN tSTEKLERt bulunan iki Çek'i tevkif etmişlerdir.Dc-
Hükümet reisi tarafından İngiliz orta iş birliği için hiç bir tahdidat göz önün- Bertin 17 (Ö.R) - Ruzveltin mesajı niz şaniteleri civarındaki bir evde yapı-
elçisine çok saınimt ve hararetli suret- de tutulmamıştır. nı Pazar gilnkU nüshalarında kaydeden lan araştırmalarda daha yine sillihlı ve-
te yapılan teşekkür Yunan milJetinin en Alman gazeteleri Versay anlaşması ile şüpheli diğer dört şahıs tevkif edilmit-
samirni ve en hakikt hic;siyatına tcrcü- Almanyanın elinden alınmış topraklar tir. Bunlardan başka bu suikastteo zimet-
man olmaktadır. Ailede çocuk hayatlarını birbirine geriye verilmedikçe adaletten bahsedi - hal bulunduklarından şilphe edilen iki 

EJefteron Vima ve diğer bütün Yu- ekliyen en sağlam diiğümdür. l;miyeceğini kaydediyorlar. phıs H olandaya kaçmışlardır. Mevkuflar 
nan gueteleri de buna bt-nzer tefsirat İSMET İNÖNÜ' FRANSADAKt tNTtBA kendilerine atfedilen suçu itiraf etmiş-
~tmektedider. Paris lT (A.A) - ~ut if!:•"' B. lerdtr. 
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BiZANS SAR.~X!.!:f..!~ .... !.f. ... X..!!.!. U 
1 SebasiiY~~~ .. ·~·;~~l bir plin düzmüştü · Cemşid'in saltanatı nasıl çöktü .. !' 

şimdi onu müdafaası ve ederken 
kurtarmağa çalışması nedendi? 

Baş papaza hücum 
ağır bir ithamdan 

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

"iblisi lain,, insan kılığına girmek 
ilk adil hükümdarını iğva 

suretile dünyanın 
etmişti ••. 

. Ana kadar durduğu ki).. Eftimyosun gözleri parlamıştı. saplanmış olınası ve biri de başv.ekilln 
Sebastiyano, 0 

• la Hıristidinin _ E uhterem kardeş dedi, sen şim- ölüsüdür.. Aziz dostum Sebastiyano, Bir gün.. Ben de gök llemindeyinı. fakat yine ı Kısa bir zaman sonra koca ülke fesr 
şeden ilerledL Eftimyos di ~~ azizleri arasında yer al- büyük bir mantık talakati ile muhterem Kuşluk vakti idi.. sana tabiim. Beni dahi sen yarattın. Be- içinde yüzmeğe başladı. Zulüın an. 
tam ortasında ~:u. tUn ahir uht dın Cenabı Mesih seni takdis etti. pederi müdafaa ettiğinizden dolayı şa- Cemşid, saltanat odasında yalnız otur- nim vazifem sana bunları bildirmektir. Halk arasında gayri memnunlar çoğa{. 

- Vakıa, . U oo:e~ rok de- F~t Hıristidi h!l~ ve bütün buma- yanı tebriksiniz. Fakat bu maddi delil- muş, zamanında genişliyen memleketi-j Sen de biltlln halkı delWla.r çağırtarak dı. Memlekette isyan emmareleri bllf 
rem pederin aleyhindk ~~re e-

8 
akıl, sır erdirmeden mütered- leri ne i1e izah edeceksiniz? Bu honçt:-r ni adalet üzerinde işllyen idare makine- şehir meydanlarına topla.. Kendinin gösterdi. 

liller, gerek şahitler en . . :ru~~ce :t~ tt idi. buraya nasıl geldi. Ve madam ki ba-ı~a· s~ yoktan meydana getirdiği eserleri Tanrı olduğunu ilAn et.. Herkesi kendi- (Biyorasb) adında bir delikanlı, tıplu 
odasından çıktığına, bu _oday~ gme _ 8 .. ~ ~e sizinle beraber ben de paz cenapları bu odaya girmediler, şu dUşUnüyordu. ne secde kılmağa davet eyle .. Sana tAbl Gavenin bilahare ısfahanda yaptığı gt,. 
ve sonra bura~ çıktıgmabah manki~amrtalzı . 

0 
erd di Fakat ortada iki bil- halde buraya kim girdi ve başvekili kim Kapının önünde, içeri kimseyi sokını- olmıyan ve secde etmiyenlerl de ateşe bl, ihtUal bayrağını çekti. Halk onunla 

icap ettirmektedir. Ve usus 0 ınanayım, e ·· ··1d" dil' ·· · b b ld C "din üz · :~..n . . . _ ·•ı. ddt delil var.. o ur · yan silahlı muhafızlar nobet bekleşıyor- attır. . era er o u. emşı erme y ...... "'. 
yerde bir de kiliseye aıt hançer ~ev Y\B mda lil1 . b" i kiliseye ait mukad- lardı Cemşid, şeytanın bu sözlerinden hay- diller, Cemşid kaçtı. Bir rivayete göre 
cuttur Fakat bütün bunlara ragmen u e erın ır j ıt . .. .. , Ib,,_ b . . .:ı:~-'-

• . . .. .. .. des bir han erin başvekilin vücudwı.a •• B rMEDa •• Nagah .. Pençereden içeri bir adam gir· ret ve tereddude duştu. ·wt onun u Zabelistana iltica etti. Bura pa.....,.......ının 
ben de m~ter~ ı:ı:edez: gıbı d~unuy~- ç dl. tereddüdünü görUnce: ı kızı ile evlendi. Bir erkek evlldı oldu. 
rum ve şahitlerın sozlerınden zıyade bır Ik 1 d 1 ı C 'd b" 1 · . · eli~~: g·· -Ban" dedi neden inanmazsın? Ben Adını Tur koydular. Şahnamede zikre-. · "zl · - tercih B t emşı onun oy e ıçen gır 5 u.u o- _, , 
kilise reisinin so erine ınanmagı a an ar a a ya rünce hiddetle ayağa kalktı: ~elelo im. Adem oğullarına görün- dildiğine göre meşhur Zal ve oğlu Rils-
ediyorum. Beni bu suretle inanmağa _Sen kimrln? dedi. Ne cesaretle des- mem, fakat sana görünürüm. Bu da se.- tem işte bu Turun ve Cemşidin torunları 
aevkeden de Mesihe ve Meryeme karşı nin insan değil, Tanrı olduğuna delil de- imişler. 
olan bü··n" din bağıdır. tursuz huzuruma girdin. Maksadın doğ- j 

;fUA n .. lh ı·çi n en tehlı· kelı· b. ru olsa idi herkes gibi kapıdaki muha- ğil mi? Gbenin ihtilali ile Da.hhak'ın tahtına 
Bu sözleri ınUteakip Sebastiyano aca· ~ U 8 Ya SU U ) r fızlara müracaat eder ve destur isterdin. Iblis bunları söyledikten sonra oda- oturan Ferldunun da işte b'\ Cemşldin 

mice bir istavroz çıkardı. 0 y 0 ama k f )• k rJ• 0 d ed )• r Efsane tarihlerinin kaydına göre pen- nın ortasından kayboldu. Cemşid, kendi- torunlarından olduğunu tarih kaydet-
Eftimyos içinden kuduruyordu. oy U 0 sinin hakikaten Tanrı olduguna" -~·" mektedir. 
Pek rol biliyordu ki Sebastiyano böy- «iblis> ti. inanmıştı. * çereden böyle Cemşldin yanına gelen ts.cl,IA ' 

le söylemekle hem kendisi ileJ hem de h . •k[ • k / / l&I Iblis·. Zamanını •A-amen adaletle g..M ...... l• Feridun hUkllınclar olunca Isfahan vi~ tsa Radosta ta şıt ettı erı as er er e ıYıısıra mı wu.u ~~ 
dini ile alay etmektedir. • ' - Ya Cemşid ... dedi. Ben glreceğim olan bu hükümdar o lndan itibaren Tan- llyetini GAveye verdL Aynı zanıaıuı. 

Fakat yine onun uzattığı kurtuluş Suri yeye mı saldıracaklarmış? yere destur almadan girerim. ÇUnkil rı davactlığmı gU.dmeğe başladı. Halla onu kendine vezir yaptı. Memleketin 
çaresi ve soa timit, bUtUn bu alaylara ta- Londra - Muhafazaklr Daily Teleg-

1 
tatörün gilnUn birinde Boğaz içinde bu- ben, şeklimde göründüğüm gibl bir ln- topladı: . \ bütnn viü.yetlerinin idaresini onun eli-

hammUl etmesini emrediyordu. H -1 ... ;. b b kt Hıristidi Jse arka~A ....... _ bir in evvel raph gazetesi Arnavutluğun İtalya tara- , lupbümelerinin muhtemel olduğunu ve san değilim. Ben cMeleb im ve gök - Ben sizin Tanrınızım. e~ a· I ne ıra ı. v lan • 
' ~~ fından askeri ı.,gal altına alınmasının 1 nihayet Balkanlarda ka---Llı.kJarın te· ytizilnden buraya... senin yanına fena na secde edeceksiniz.. Gavenin isyan bayragı 0 

deri iin-
neticeye gelmesini sabırsızlıkla bekliyor- ~ ~19.... • 1kinJ l"ğiln" il d hazin d saklattı Ne zatııan 

sadece Arnavutluğun millt istiklM sta- cavüzlerin ve çarpışmaların eskidenberi maksatla değil, bi.lAkis eyi niyetle gel- Dedi. itiraz edenleri şeytanın te u e . e e • 
d~ Peki, dedi, bu kız, Aspasya, yalan tükosunu bozmakla kalıruyacağını, aynı : ahoılmlf feyler olduğunu kaydettikten dim. ile ateşe attırdı. Memleketinlrı her ta- ve her hangi blr Yı:~ir ~~:; Y:P~t 

zamanda Balkanlarda da kuvvet muva- ıonra lngilterenin bu nadiselerden alaca- - Nedir o eyi niyetin? rafında ve kendi suretinde putlar dök~ lA.zımgellrse bu « k d> di e en 9'-
mı5sob·yliti~or. ? , zenesini bozacağını ve bunun da Avru-1

1 
ğı ders ile kendi kuvvetini hadiselerin - Sana bazı öğütler vereceğim. türdU. Halkı bu putlara tapmağa sevk- karılır ve alemdarlı e er ·· 

e as yano • - Ne gı'bi öguW••t? ttl 1 8İ2' .. EDİ _ Ha .. dedi alan söylemiyor.. O pa içinde çok ehemmiyetli tesirlerde hu- cereyan ıüratine uygun bir hızla arttır- e •• IQ •• 

"'A-" yır ~ n.,;..! Fakat Hakikatte lunacağını Muasolininin de müdrik oldu- ı maya çalışması gerektiğini bildiriyor Iblis, kendisini bu suretle ve sureti 
~papazı g rm~.ur.. ·• 1 v ı· · b h k · ·ı Balk ı s al' · · haktan gösterdikten sonra: de~il ... Rü ada görmüştür.. gunu, Musso ının u are eti ı e an osy ıet Daily Herald gazetesi Ital· 
~as ay muhterem pederi evvelden devletlerini korkutmak istediğini, halbu· ı yaya karşı çok şiddetli hücumlarda bu- - Ey Şah .. dedi, bilir misin sen nesin? 

tam orJu.' Onun vasıtasiyle bu saraya ki bilakis kendi düşmanlarını arttırmış lunuyor, balyanın tecavüzüne hedef ola· Cemşid: 
...ı....::.,... ... Hir ~iphesiz bu gece ve her olduğunu bildiriyor. ra. k. son günlere kadar k.end.isinin mütte- - Ben, burada, bu memlekette yaşı-
&u.~.... :r :r- 1 ClH fiki l ak yan kişiler gibi bir insanını, bir Adem 
nedense mU.temadlyen muhterem pederi ARNAVlITLUtaU NiÇiN TER o ar tanınan en icız hır memleketi oğluyum. 
dUşU.nmekte iken nöbet yerinde uyuya Em? seçmif olduğunu, dostluğa kat'fl hazırla- Iblis: 
kalmı§ ve rüyasında başpapazın odaya nan bu lllyanetin çoktan taaarlanmı§ ol- - Hayır ... dedi, sen bu insanlar gibi 
girdiğiıil görmilştil.r. Liberal Manchester Guardian gazetesi duğunu ve bundan böyle ltalyanın hiç Adem oğlu değilsin.. Eğer onlar gibi ol-

Eftiınyos derin bir nefes aldı ve dik- de ltalyanın Arnavutluğu işgali mese1e· 1 bir sözüne ve hiç bir taahhüdüne inan- san. onlara benzese idin bunca ylıdır bir 
katle Sebastiyanoya baktı. j ııinden bahseden batmakalesind.e ltalya· 1 manın caiz olmıyacağım son harekatı ile kerrecik olsun hasta olurdun .. Bir defa-

Aspasya da gösterilen bu fırsattan is- nın hukukt bakımdan kahsız1ığını teba- 1 yine bizzat ltalyanın ubat ebniş o1du- cık olsun başın ağrır, gönlün daralırdı. 
tifade ebnesini bildi. j rüz ettirdikten sonra diyor ki: cEğer ğu .. .ı bildiriyor. Bu nesnelerAdem oğullarına mahsustur. 

_ Evet... Dedi.... Galiba uyumna ve Muaaolini Mısır veya Tun usu harpsiz iş- l DEBA TA GöRE ., Sende bu haller vlli olmadığına göre 
ru··ya go'"rmıı..+n-. ı gal edebileceğini görseydi muhakkak ki h b d d d ~·"""'"'"' iç en neyim... iye üşünme in mi 

Hıristidl inanmaz bir hakim ciddiyeti durmazdı; bunu yapamadığı içindir ki Paris - Debat gazetesine göre: Ar· ve kim olduğunu bilmedin mi? 
ile : bugün Arnavutluğa hücum ediyor.> navutluğun İşgalinde Yugoslayya ve Yu- Cemşid merakla sordu: 

_Peki dedi. Nöbetçi de nıl uyuyor- Liberal News Chronicle gazetesi ltal-
1 
nanistan için büyük bir tehli .. görmek _ Ben kimim öyle isC' .. 

du .. O da 'mı rüya görmUştu.. yanın hareketini bir cinayet olarak tas· 1 tabiidir. Maamafih Arnavutluktan Yu- iblis: 
Sebastiyano : vir ediyor, lngilterenin bu hareketi şid- goslavya ve Yunanistan aleyhine yapıla· _Sen, dedi. Tanrısın .. Bütün bu yer-
- Muhakkak.. Dedi.. Eğer nöbetçi va- detle protesto etmesi lüzumu üzerinde cak harekat, zeminin arızalı olması dola- leri, gökleri, insanları, mahlô.katı hep 

7.ifesini yapmış ve uyumamış olsaydı 1 
duruyor, protesto tedbirleri arasında Ro-

1 yısiyle çok tehlikeli olur. ltalyanın asıl sen yarattın. Onlar seniıi eserindir. 
muhterem pederin girdiğini gördüğü gi- 1 mada lngiliz sefirinin geri çağrılmasını, ' maksadı Balkanlarda şüphe ve itimadsız
bi çıktığını da görürdü .. Başpapaz ce- 1 parlamentonun derhal toplanmasını ve lık hisleri uyandırmaktadır. Bu tehlikeli neresidir! ispanya mı, Suriye mi, Filistin 
naplarını akşam odalanna bizzat ben 1 Akdenize kuvvetli bir donanmanın sev- bir oyundur. Avrupa bu oyunun hedefini mi. 

Italyanlara göre demok
rasiler harp edemezmiş 

Bu neşriyat ile 
cesaretini 

yeni hareketlere girişmek 
bulmağa çalışı yarlar 

Roma - T evere, bir asır içinde iki 
çevirme teşebbüsünün vuku bulduğunu 
bunun birincisinin harbi umumiye müncer 
olduğunu, ikincuinin ltalyaya cezri ted
birler tatbiki teşebbüsü olduğu ve hunun 
netice vermediğini, binaenaleyh şimdi bir 
birlik projesi sayesinde otoriter devlet· 
leri çember altına almak teiebbüsünün 
de fayda temin etmiyeceğini ve yabancı 
bir lejiyona istinat eden müşterek müda
faasının iflasa mahktlm bulunduğunun Jn. 
gilizlerin dahi maltlmu olduğunu yaz· 
maktadır. 

ALIŞILMIŞ SöZLER 
götürdüm .. Bu sabah ta onu oradan yine 1 kedilmesini tavsiye ediyor. Hükümeti güç anlıyacaktır. Fakat Balkan devletleri Homaniteye göre: ltalyanın hedefi 
ben çıkardım., Eğer Eftitnyos hazretle- müstacelen harekete davet ediyor ve bunu farkedeceklerdir. Bunun için bu yalnız Arnavutluk değil Yugoslavya ve Tribuna, yine bir devletler birliği me
rinde istediği zaman kendisini göster- şimdiye kadar lngilterenin göstermiş o]-

1 
devletler ile ltalya arasındaki münasebet· Yunanistandır. Bu tecavüz:, son günlerde selesiyle meşgul olmakla, bunun otoriter 

miyecek bir slhirbaz kuvvetine inanıyor- duğu tereddütlerden ve gevşek hareket- ler Arnavutluğun işgali ile daha ziyade akdolunan lngiltere - Polonya mukavele- devletlere tecavüzkar tasavvurlar istinat 
sanız onun görünmeden odadan çıktığı- }erin diktatörleri şımarttığını ve tecavüze 

1 emniyetsizlenmiş ise de daha ziyade ay- sine bir cevaptır. Şimdi de, belki, Bul- etmesi ve aynı zamanda küçük milletleri 
na hükmedebilirsiniz .• Bu kuvvet kendi-1 sevkettiğini bildiriyor. dmlarumştır da. garistanın müddeiyatından bahsedilme- himayeye muhtaç göstermesiyle her iki 
sinde mevcut ise onu neden bu odaya DEYL MEYLiN YAZISI YEN[ HEDEFLER sine başlanacakbr. ihtimal ltarya ile Bul- tarafın ıerefini rencide ettiğini yazarak 
girerken ve tekrar odasına dönerken garistan arasında bir hudut teşkili iste· bu usl\ib üzerine makalesine devam ettik-
istimal etmedi. Görilyorsunuz ki man- Koyu muhafazakar Daily Mail gazete- OeuVTe gazetesine göre: Arnavutluk necek lngiltere süratle mukabele etmek ten sonra her neye tqebbüs edilse yine 
tık bize hakikat yolunu gösteriyor. İsa- ıi Mussolinin Balkanlara ayak basabil- h~disesi mevzii bakımdan halledilmiş ister gibi görünüyor. Fransız • lngiliz ha- mihverin s:Uibeti karşısında dağılmıya 
ya karşı inancırruz da bize İsa dininin 1 mek için Arnavutluğu İşgal etmiş olduğu. j addolunabilir ise de vaziyet Yunanistan reketinin müessir olabilmesi için Balkan mahk\irn olduğunu ilave etmekte<lir. 
mümessilinin sözlerine inanmamızı em- il nu, biri Yunanistanın, diğeri de ~~m~n· j için. çok vahimdir. ltalyanın Rodost~ 1 devletleri arasındaki bağlar sıkıştınlma· Popolo d'!talia'da Coppola, 1922 de 
ı-ediyor. yanın sınırlarına dayanmış olan ikı dık- tahşıd ettiği 60 bin ki~ilik kuvvetin hedefi lıdır. Mussolininin Versay muahedesinin hak-

............. '!!!.!!!!!!!!!!!!!!!'~~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!!~!!!!il ....... """!!!!!"!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--~~~!!!"'"-.. 
ğilclir bu... Hollandanın kuvveti yoksa nm bu parçalanmayı kabul edeceğini Hollandalı bu teklifleri kabul .. etmiye-
bile hakkına olan itimadı ve hakkını 1 zaruıetmekle çılgın bir hayale kapılıvor. cektir .. 
müdafaa için nefsinde duyduğu cesaret Şövalye Dö Loren devam ediyordu : - Fakat Monsenyör, Vitt biraderle-

~ ve kahramanlığı vardır .. Bu da o•;u az -Monsenyör ... Daha bitmedi ..... On rin kral on dördUncü Luiye gönderdiği 
1 zaman sonra mağlubiyetinin acısını çı- dördüncü Lui Hollandadan yirmi milyon murahhaslar zatı asil!neniz gibi dilşiln-

DEMIRMAS 
kartınağa ve muzaffer kılmağa kafi ge- tazminat istiyor.. ıniyorlar. 

Büyük tarihi ve macera 
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lecektir. - Size delilik diyorum. . Prens, yeis içinde başını önilne eğdi. Mııssolini bir dağ sporunda 
Haklısınız monsenyör ve eğer harp - Ve... Mütt~fiki olan İngiliz kralı - Demek, dedi, ild kişi, ild şerefsiz sızlıklarını tebarüz ettirdiğini uzun uza-

devam etseydi muhakkak Hollan&lılar ikinci Şarl için de Zellandayı talep edi-ı ve vatan.caz adam koc~ memleketi iste- dıya yazmaktadır. 
kahramanlıklarından örnekler göstere- yor. dikleri gibi ve istedikleri şekilde satma- ITALYANIN EKONOMiK. 
<:eklerdi. Fakat şüphesiz malllmatınız Giyyom d'Oranjın yüz hatları büyük ğa ve utanç verici bir sulh akdine razi DURUMU 

Şövalye Dö Roban, kendileri ile be- girdikleri zaman bu delikanlı ayağa yok .. Hollandayı bugün idare eden Vitt bir hiddet ve asabiyet gösteriyordu. oluyorlar? Giornale d'ttalia'da V. Gayda, ltal-
raber gelen bu iki adama : kalktı ve gelenleri ellerini onlara doğru kardeşlerin murahhasları bu saatte - On dördüncil Lui, dedi, böyle ka- Şövalye Dö Rohan söze katıldı : yanın ekonomik durumu tetkik edill-

- Bizi burada bekleyiniz.. uzatmak suretiyle karşıladı. Fransarun kralı on dördüncü Lui ile bul edilmez şartlar ileri sürmek ve fate- - Monsenyör, bu adamların ihanetle- yor. 19 39 senesinde ltalyanın ihracatı ar-
Eınrinl verdikten sonra arkadaşı Şö- - Sala geldiniz efendiler.. sulh şartlannı müzakere etmektedirler. mek:le çok iyi yapıyor. Çünkü o bu su- ri muhakkak olmakla beraber bence tarak 80 milyar lireti bulmuşbr. -

,•alye Dö Lorenin yanına geldi ve bera- Şövalyeler delikanlının önünde hür- - Şövalye ... Bu haberinize ~iiç ina- retle Hollandalılara ümitsizliğin ve yei- henüz kaybolmuş büyük bir şey yoktur. mukabil ithalAt 9 ila 10 milyara 
berce yalnız tek bir pençeresinden ışık metle eğildiler ve onun daveti Uzerine, rnc:ğun .. M~mleketin idaresini de~te s~ verebileceği son cesareti telkin et- Dediğiniz gibi böyle bir sulhu ka~ul ttaly~n bütçe~ndek:i ~çık böya 0: 
görünen iki katlı ahşap evin önüne gel- masanın yanındaki sandalyelerde yer etmiş olan insanların, ne kadar kotü mış oluyor. edecek bir Hollandalı yoktur ve eger senesının 5,7 mılyar lıretine 
diler. ddılar. olurlarsa olsunlar, düşmanın ağır tek- - Hepsi bu kadar değil monsenyör., yarın Vitt biraderler reisk.ardan düş~- 2,9 milyar lirete tenezzül etmiş ô8 ve 70 
Kapı, sanki kendiliğinden açıldı.. Deükanlı, misafirlerinden birine göz- liflerini k&bul edecek kadar hain olma- Kral Protestan Hollandadan Katolik cek olurlarsa onların bu sukutlannı her kaydeden muharrir, otarşinio eski it 
İçeri girdiler. Tahta merdivenden yu- !erini dikerek : lannı havsalam alınıyor. mezhebinin kabulünü de baş şart \)}arak kesten evvı;!l halk alkışlıyacaktır. infiradı demek olmadığını ve ve halen 

karı kata çıktılar. - Siz, dedi, zannederim Şövalye Dö - Maalesef söylediklerim hakikattir istemektedir. Prens, keskin bakışlanm muhatabının rici ticaretin reviziyonunu ifade f bina 
Bu icatta bulunan odalardan birine Lorensiniz... monsenyör .. Vitt kardeşlerin on dördün- Giyyom d'Oranj sinirli bir kahkaha üzerine dikti.. kaydooiyor. 1 ban-

girdileı·. _Evet Altes.. Hatıranızda yanılmı- cü Luiye neler teklif ettiklerini tasav- fırlattı. - Bir isyandan mı bah:o:etmek istiyor- BiR KANDIRMA PROPAGAl tları. 
Bu oda çırılçıplaktı .. Sade odada bir yorsunuz.. vur ediniz.. Onlar, yedi vilayet hariç - Sefahatm uçurumunda yüzen, sunuz? ~3) 

tahta masa ve etrafında arkalıksız üç - Ben, bana ve benim takip ettiğim olmak üzere bütün Hollanda cümhuri- Fransa tahtında haksız ve na meşru ola- Diye sordu. Tevere, diğer bir makalesinde efkara 
sand!ı1ve vardı. gayeye hizmet edenleri asla unutmam ... yeti topraklarını terkediyorlar. Üstelik rak yer alan, o tahtın yegane sahibi olan - Hayır monsenyör .. İsyandan değil; umumiyeye, demokrat devJctlerln ide-
Köşede yanan hafif bir meşalenin ışı- - Heyhat monsenyör .. Cenabıhak bil· 

1 
Betav ve Boırunel adalarını da veriyor- on üçüncü Luinin oğlunu öldüren bu fakat Vitt kardeşleri yuvarlıyacak ve oloji bakımından biribirleriıı"' muhalil 

ğı sandalyelerden birine otuı:muş ~e dir- t~ gayr~tle.r!miıe ı·ağmen Y:f'i;;J~i~ _ ... , .. . . . a~, bu piç hük~dar n~uslu, iazi- yerine idare . ~a. s~ çıkaracak o~duk~~ırını, ve h~ etme k~ili:.'et~~rl-
seklerini ırı"~Ya dayamış hır delikanlı- hızden esırgıyoı-. .... Alrnç prens muthış ve ısyankAr bırlletll Hollandaya din hocalıgı mı yaE>ma- olan haklı hır halk ihtilalınden bah- mn bır çok maddi ve rnane ·ıo.aı~kulat 

-''e yeme~...... w • ıınun muşırı ret d • ;-. k 1ı,..~ , M----.t'1.. b . l . . . ıt: ft'f w ;Kl ' 
vı • ... d avdınlatıyordu. - Maglubiyetilll\zden bah haykır ı : -... c;a a~ıyor • "4111QllU u cihetler ilze- setnıek istedim. do1ayısn .... -=-,, ... .ıya, ı. ~11 ol-

am yemegın e um,_ • • f.• • i • A: - • .ırlaraya g~ lerIHşli.. • ._.A,leicJİn "" l ilanda- ı :r.lnde üzillmenizc mahal yok.. li" bir • • 11'!'1 dugv lllıl' • . andırmaya ça}ışm1lo..a..,t'. 
ı •• . •4 •• --:eı .:ılına 

.. 
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Komodinin gözünden lôaletta
yin aldığım bir pudrayı, kremi, 
ruju sürdüm • 

Beraber çıktılı. 
Otomobil apartımanın önünde 

p_u '.iyordu. 
~· olör: 

- Nereye gideceğiz? 
Diye ıorclu. Sabri bey: 
- Geldiğimiz yere .. 
Dedi. laaızla,mlf caclclelerclen 

lıızla gidiyoruz. 
Sabri bey ,olörü açılı bir mana-

11ın önünde clurclarclu. Otomobil
den indi. 

O, manavla lıonupır ve alacak
larını alulıen ben ele foföreı 

- Nereye gidiyoruz? 
Diye •ordum .. Çünlıü Sabri bey 

ona: 
- Gel.:liğimi:ıı yere .• 
Demifti. Tabii nereden gelclilı-

lerini bil:yorclu. 
Şolör benim •ualimeı 
- Gittiğiniz zaman görüraü -

•• ? 
mız. 

Diye cevap vereli. Cebinden bir 
aİgara çıkarıp yalctı. Yüzüme bile 
6alunaclı. Anladım lıi ba ela Sabri 
beyin teflıiUitına mensup biri idi. 

Manav, üç büyü/ı lıe•e lıQğıJı 
içine clolclurcluğu çeıitli meyvala -
n otomobile lıaclar getireli ve f0-
16riin yanına lıoyclu. Sabri beyi ta
nıdığı ve ona lıarfı büyülı ıaygı 
göıtercliği belli idi. Tabii öyle ola
<:alıtı.. Yağlı müfteri.. Par.arlık 
yapmadan mal alan ve istenilen 
liatı veren müşteri ... Sabri bey in
•anları /ıencliaine bağlamanın en 
pratik yolunu, ya,adığı rrwhitte 
•aygı toplamanın en /ıeatirme ça
re.ini bulmuftu. Bu çare.. para 

ttmerikada bir hakim 
karısı kaçakçılıktan üç 

ay hapise mahkiin:b oldu 
Nevyork (P.S.) - Nevyork temyiz 

mahkemeıi azasından Edgar Leauer·in 

kansı bayan Leauer kaçakçılık suçundan 
muhakeme edilerek 3 ay hapse ve 2500 
dolar para cezasına mahldlm olmuştur. 

Hakim Leauer bu haberi duyunca: 
dmkansız şey .. Imkansız şey ... > diye 

·elJl'ykırazak göz yaşları dökmüştilr. Hıl
~esl..min karısını kucaklamasına müsaade 
koru lmemi,tir. Suçlu kadın derhal hapia
da hıfe"• sevkedilmiş ve suçlulara mahsus 

ahatimin geymiştir. Bayan Leauerin ka-
y uçunu haber veren Hitler aley-

izlerlni infialle karşılamış olan 
B atçisidir. Aslen Alman olan bu 

in dolar ihbariye alacaktır. 
• m 1 y yeti son günlerde avdet eden 

. uerin beraberinde götürdüğü 
Bankoümrük idaresine beyan etmek

. in ·•eçirmiş olmasıdır. Müddeiumumi 
lltuli ine hücum ederken demi~tir ki: 
aiy6u <engin kadınlarda Kleptomanı 

den ı.n hırsızlık hastalığına pek benzi-
Bar hastalık vardır.> 

Udine ı 
Afrikuı Tarihin Gizli 

i Engizisyon 

Bayan Leauer 

Cemiyetleri 

Esrarı 
Dünyanın en k orkunç ve gizli teşkilatı 
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kumaşları canlı renklerle, elişi ile süsle· 
mek pek modadır. 

c __ = 

Kubilay ibidesi onünde .. 
Türk gençliği bir defa daha inkılaba 

Cümhuriyete sadakat andı içti .•. 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

bir heyecan içinde ifadesi imkansız bir 

Y 1 d Dünkü törenden bir intiba hale gelmiştir. Burada Kültür lisesi di-
U ~os av va a - .o, yurdu için yaşardı, çok ateşin- du. •Hayat bahasına da olsa inkılap ve 1 rektörü tarafından söylenilen nutuk 

D hilA ., ık k di. Yurdu için seve seve öldü. • <ümhuriyete sadakat. • . gençliğin parlak tezahilrleriyle karşılan-
a 1 :ıı;esat Ç arma iHTİF AL BAŞLARKEN Öğretmenleri temsilen söz alan Alsan- ! ıruş ve Heykele çelenkler konulmuştur. 

için tahrikat M . d •- • ali bel cak okulu baş öğretmeni İbrahim Go'k j Gece saat 20.30 da İzmir Halk.evi tem-
yapılıyormuc . era~~ e .. = v mu~vini, e-
Lo d 

17 
(ÖR) ~ D li H ald dıye reısı, Mustahkem mevki komutanı, nutkunda Atatürkün büyük emanetleri- sil !tolu tarafından Menemende (Kanun 

n ra, · • ey er • Manisa ali kili Man" k tanı ne bütün ulusun bekçilik vazifesini şaş-1 •damı) piyesi temsil edilmiştir. 
t · · z t · tihb .. v ve , ısa omu , 

gaze esının agrep en ıs arına gore M k makamı bel di · · ---------------·---------------. . enemen ay , e ye reısı, 
Hırvat arazısınde meçhul şahıslar tara- H lk · · · t kküll" ·· il a evı reısı ve eşe er mumess -
fından beyannameler dağıtılarak Hırvat- J • 1 · · lmı 1 dı 

erı yer erııu a ş ar . 
!arın yakında istibdattan kurtulacağı Belçika kabinesi 
bildiriliyormuş! .. Yugoslav askeri ma- İzciler ve genç mektepliler merasim 
kamları tarafından tedbirler alınmakta- yerini çevrelemişlerdi. İzmirden gelen 1 
dır. Arnavutluk hududunda tahşidat asker! bandonun çaldığı istiklal marşını, 

ılmıştır bütün heyecarumız!a ayakta dinledik. 

B~ P: yerlo tarafından tam kurul
muşken tekrar bozuldu yap . 

Kürsüde konuşan avukat Ekrem Oran, 

CASUSLARA KARŞI Kubililyla arkadaşlarının feragatlerini Brüksel 18 (ö.R) - B. Piyerlo kabinesi teşekkül etmişken yine 
Vaşington - Amerikan deniz maka- ifade eyledikten sonra bütün milletin ve · bozulmuştur Filhakika sosyalist milli kongresi içtima etmiş ve 248 

matı gemicileri çok fazla meraklı ka- gençlilt gruplarının inkılap ve cümburi- bin muhalif reye karşı 31 O bin reyle ve 15 bin müstenkifle sosyalist -
dınlarla temasta bulunmaktan içtinaba yeti koruma andlarını tebarüz ettirdi. lerin kabineye İştirakleri aleyhinde bulunarak parlamentodaki sosya -
davet etmiştir. Manisa partisi adına konuşan Manisa list grubuna Piyerlo kabinesi aleyhinde rey vermek emrini vermiştir. 

Bu maksatla neşredilen bir emrı ycv- Halkevi başkanı Azmi Önakın da lnlo- Kabineye iştirak aleyhindeki takrir B. Spaak tarafından verilmişti. Ve 
mide deniliyor ki : Hlp çocuklarının hareketlerini övdükten sadece hükümetin deklarasyon siyasetini yapmamasını şart koşuyor· 
•Düşman memleket müdafaasına ta- sonra ordu namına, latanın en genç su- du. iştiraki reddeden takrir ise sosyalistlerin bir emrivaki karşısında 

allUk eden malfunatı çalmak için kadın- bayı tcğınen İbrahim Öktem, sık sık al- bulunduklarını ileri sürerek İştirak aleyhindeki reyleri toplamıştır . 
!ar kullanmaktadır. Çok meraklı kadın- kışlanan nutkunda şöyle konuştu : Brüksel 18 (ö.R) - Belçika kabinesi resmen teşekkül etmiştir. 
lardan sakınınız .. Her şeyi görün .. Her - •Kubillly, medenl insanlığın vicdan Hariciye nezaretine eski başvekil sosyalist B. Spaak tayin olunmuş -
şeyi dinleyin .... Fakat Amerikan donan- hilrriyetini koruyarak öldü .. Yüz yıllar- tur. Kabine katolik, sosyalist ve liberallerle teknisyenlerden mürek. -
masının mesaisine ait hususattan kimse- dan beri bu yolda dökülen vatandaş kan-ı keptir. Nazırlardan beşi katolik, beşi sosyalist, üçü liberal ve üçü de 
ye bir söz söylemeyin ... Sükilt emniyet- !arına bir yenisini daha kattı.• teknisyendir. B. Spaakın kat'i kabulüne intizaren hariciye nezaretini 
tir.> •Büyük -L'°'~yetin timsali" olarak1 1 1 d B S d "d ed k •.uuuu ıosya ist nazır ar an . u an ı are ece tir. 

siye, hemşiresine haber veriniz. Bu iş

leri aynı zamanda imparator Maksimli
yene, Dillı: dö Brabana, serbest Alman 
şehirlerine, Parma Dükasına haber ve
riniz. Yeri ve göğü ayağa kaldırınız. El
den gelen her şeyi bir gün bile kayb~ 
meden yapınız! dedi 
Ko~t ile kontesten iki adım ötede du

ran Helena, yine ihtiyarsız olarak kon

getirmişlerdi. Helena bunlardan birisinlwzabite: menbaı olacaktır. Eğer buraya -babanıs 
yanına çağırdı ve: - Senyör, dedi. Bu sepetteki meyva- gelmiş olsaydı, sizi göremediğim için ne 

- Seninle birlikte bir yere kadar gi- Jarı kııınandanınız Dilk Alvareze getir- kadar müteessir olduğumu söyliyecek
deceğiz, efendimizin ııe!Ameti için kale- elim.. tim. Sizden uzak Y8§aınak benim için 
kwnandanı nezdinde yapacak bazı işler - Ya ... güzel çocuk öyle mi? diyen çok azaplı olmuştur. Fakat bilirsiniz ld, 
var! dedi ubit, ıenç kızın güzel yüzüne yiyecek her şeyden evvel kralın bir bendeslylm. 

Köylü kadın, sAf kalpli ve kont için gibi baktı.. - Sizi ıaşırtacağından mı korktunuaf 
hayatını fedaya hazır bir kadındı. Hele- - Halbuki .. asker sepettekileri yağ- - Ben söylediğimi bilirim Senyöral 
naya her şekilde hizmet edeceğini ve bu ına etti, kumandana §ikAyette buluna - ÇilnkU, bu kalenin kumandanı sıfatlyle 
hususta hiç bir kimseye bir şey söylemi- cağıııı.. vuifem üzerinde en kilçillı: bir şüphenla 

Tefrika : 66 Nakleden : F: Ş. B. - Allahtan ilmidinizi kesmeyiniz ve yeceğlnl yemin Ue temin etti. - Siz kumandanı tarur mısınız? husule gelmesine müsaade edemem. 
ta: 

Iki kadın, ihtiyar doktor Van Hüy- dar büyümüş demek! Şu halde doktor cesaretinizi kaybetmeyiniz! dedi. Helena bu kadın vasıtasiyle tedarik - Evet, Senyör.. - Daha doğrusu. kont Egemonun 
~enle birlikte konağın arka lı:apl!ından ve ailesi efradı benim en kıymetli ve sa- Genç kızın bu sözleri, boş bir iimidin ettiği köylü elbisesini geydl ve doğruca - PekAIA, beni takip ediniz. 21Ddancısı olmak hususunda.. 
4'\lctılar, ~e doğruca kışlanın yolunu tut- mim! dostlanmdan ~! diye dUşUndü. ifadesi değildi Ve, kontun Gand kalesi- kalenin yolunu tuttu. Fakat kale kapı- Helena, ilrkmilş bir halde, fakat as -
)er. Kışla eski ve müstahkem bir şato idi. ne hapsedilmesini de Allahın bir inaye- sına geldiği va.kıt, bu cesaretinden do- kerlerin taarruzundan çok müteessir ol-

( 19~ derin bir sükQt vardı. Fakat Süvarileri içeri almak Uzere asma köprü ti telMdd ediyordu. Karilerimiz bu ka- layı Adeta pişman oldu. duğu için derin bir asabiyet ve hiddet 
la ile. beş yüz süvarinin atlarının indirildi ve ıilvariler ikişer ikişer kale- naatin nereden doğduğunu tabit anla - Bu zamanlarda bir köylü kadın için içinde askerler arasından ilerledi. 
2, 107 ,!JEan çıkan gilrültüler oldukla- ye girdiler. Ve sonunda kapı muhafızı ınışlardır. bir kaleye girmek kolay bir iş değildi. Kumandan Alvarez, Helenayı ilk gö-
1, 177,17dar geliyordu. olan zabit Sabina ve Helena ile ihtiyar Kalenin kwnandanını görmek te bu Bunun için nöbetçi köylü kıyafetindeki rüşte tanıdı, fakat bir yabancıya hitap 

1,198;nra, ilk çelik miğfer göriindü. doktoru gördü ve bunları işsiz seyirci- sırada çok müşkül idi. Çünkü kuman - Helenanın içeri girmesine bir tilr!U mil- ediyormuş gibi, Adeta sert bir sesle: 

499,1 ... "" Jrasında da kont vardı. Hele- !erden sanarak: dan milhim işlerle meşgul ve meydan- saade etmedi. - Senyöra, benden ne istiyorsunuz? 
5sqiyarsız olarak kontesin kolunu - Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? diye da değildi. Bununla beraber kumandan Ve, vazife başında olmıyan askerler diye sordu. 

(1937, asabi bir halle sıktı. sordu. Alvazer sergüzeşt peşinde koşan bir za- bu ild köylü kadını görünce, sepetlerde- Helena, bu beklemediği muameleden 
ile 9 na, Sabinanın kolunu ilk defa tut- Kontes, kim olduğunu bildirdi. Bir as- bit değildi ispanyadan gelmiş olan di- ki yiyecekleri yağma için saldırdılar. çok müteessir oldu ve: 

~ ve böylece sıkmış bulunuyordu. ker hiç bir vakıt bir cellAt olamaz, bu- ğer zabitlere hiç benzemez ve ciddi bir Köylü kadın kaçtı. Helena da, korku Ue - Senyör, dedi Benim buradaki va-
\'e, bu lndaki kadar yakınlığı hiç bir za- nun için zabit mahpus kontun zevcesini genç idi. ne yapacağını şaşırmış bir hale geldiği zlyetlmln ne kadar gayri tabii olduğunu 
~an !ık.etmemiş idi. bilyük bir hürmetle selAmladı. Ve kont- Helena zaten evden çıkmak fırsatını vakıt uzaktan bir ıtııbit görilndU. ben de anlıyorum, fakat daha başka ha-

Kont <>"j Egeınon geçerken karısına la görüşmesine de müsaade etti. bile bulamıyordu. Bir sabah ihtiyar dok- Helena gibi çok güzel. bir kızı gören reket i.mkAnını bulamadım. 
'l't aynı randa Helenaya baktı. Ve Kont, zevce•ini kucaklarken yavaş tor lir iş için daireden çıktı ve Helena zabit, kendi kenıl"-'!ıe: l l<mlyeceğin1dan, bu sözler kat"§mnda daha 
>ııı\şam un •da kendi kendl51iı•' bir sesle: bu fırsattan hemen istifade etti: Bu sa- - Cıh, ne ti.iL ,,,'>" ''lt bizim ku FJr vaziyet aldı ve: ______ _._ ..... ____ _.. _ _. _ ____ ._ı_ _______ ~~ ..... -----J----------._._....., __ .,ı_ _ _. _ _ _,__..::.;..... ,,.. . • .......... _ı,.,~ ........ t 

- Kontun 21Ddancısı olmak .. Bu bir 
az ağır değil midir? 

- Senyör, bu işe başka bir isim ver
mek mUmkiln ise, söyleyiniz! 

- Beni eyi tanımakta olduğunuz hal
de bana böyle hitap etmek doğru mu• 
dur? Bu hal beni cidden müteessir edı-
yor Senyöra! 

Helena, sözlerinin ne kadar zalimane 
olduğunu hissetti. Bunun için biraz mah
cup tavırla başını önüne eğdi ve: 

- Fakat siz de beni çok sert kabul 
ettiniz! dedi. 

- PekAla ilk kusur benim olsun! d&-
di. Fakat, buraya benim için gelmlı olay
dınız, vaziyet başlı:a olurdu. 

- Ne demek istiyorsıır al 1 . 
-------~ · ı rr e mış-
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Şekere perhiz 
Etmeli mi? 

11 Numaralı oda 
DALG a8:g:LuCu DR ES DN ER BANK ŞU B ESi 

YAZAN: Dr. G. A. --tr- tZMiR 
Şeker ha.atalığma tutulduiunu anlıya· 

11ın ilk hamına gelen şey hemen teker 
lif emekten sakımnak.hr. Bütün tatlı tcY· - Nasıl 1 Birinci reis Mösyö Amando-

1 
ha taralı zendostluklardaıı azade uzun 

'terden vaz geçer, kahvesine bile teker nun ne için tahTil edilmiş olduğunu bil- U2adıya ziyaretlere mahal kalmadan ol-

~oydurmaz. it bu kadarla hibe gene bir miyor musunuz} muş bitmiş dernekti. 
fCY değil. Fakat yenilirkeD lezzeti tatlı - Hayır, hiç bilmiyorum. Bundan daha basit. daha ameli ne ola-

olmadığı halde vücudun içinde somadan - O da hiç bilmemiştir. Fakat bu çok bilirdD 
teker haline gelecek unlu şeyler de var. tuhaf bir Mkayedir. 1 Ho,larma gittiğimizi bize anlatmak. 
J-lamur tatlılarından, böreklerden insan - Şunu bana anlatıveriniz. İçin kadınlar buna benzer bir yol tutma-
vaz geçse bile ekmekten vaz geçmek _ Bütün Perthüis - le - Long şehrin- lıdırlarl Bu hal ne kadar çok müşkülleri, 
pek güç bir iftir. Bununla beraber erbap de Madam Margarit adüe anılan. zarif tereddütleri, sözleri. hareketleri, rahat
~yılanlar madem ki ekmeği de yasak ve zeki, esmer güzelj küçük Madam I sızlıkları, heyecanlan, saitefehhümleri 

ediyorlar. Hutalıktan kurtulmak için (Amandon) u elbe tte hatı:rlarsınrz. ı izale eder. Bir çok kerrder husulü müm-
ekmek yemekten de vazgeçilir. En so· _Evet, hem de çok iyi. kün bir saadetten, hiç tereddüt etmeden, 

nunda tekerli hUtalarm gıdaları etlere. _ öyle İ9e, dinleyiniz h~tırlarsmız ki 1 :an ç~eri~ 7ünk~ ~ü~ünc~lcrin ~ırnna, 
J>alıklara ve yağlara sebzelere münhasır madam (Amandon) a şehırde herkes ıradenın gizlı teklıfsızliklerıne, etın eh. 
kalır. hürmet eder, itibar gösterir, bütün ka-

1 
kem ça~lanna ağzı sakit, gözü açdc, 

Vakıa, bu kadar sıkı perhizle analiz ra- dınlardan ziyade muhabbet beslerdi. O, ve anlaşılmaz duran bir kadın ruhunun 
porlımnda şeker hanesi artık boş kalır. misafir kabul etmesini, bir ~nlik vt>ya 1 bütün meçhullerine kim nüfuz edebilir} 

ı Kandaki şeker analiz ediline onan nis· bir yardım günü te~tip eylem~sin.i.' ~~ki:· ı 1,i anlayı~ca ~~bit M~dam (Aman
peti de normal derecede bulunur. Bunun ler için para bulmaiı, hallu hın turlu eg- don) dan hır mulakat yen talep ediyor· 
üzerine, insan hiç şeker yemdiği halde lendirmeği bilirdi. du. Madam lazım gelen tecessfüılerde bu-

~ kana normal derecede şeker nereden ge- Bundan başka, pek zarif pek işvekar lunmak, onu anlamak için bir ay altı haf-
lebilir, diye belki düşünürsünüz. Vücu· idi; fakat işvesi hakiki, zerafeti füsun ile ta bekliyor ve tehlikeli bazı kusurlarını 
C:lumuz en usta lcimyagerdiT. kendisine dolu bir taşra işve ve zerafeti idi. Çünkü görürse görüşmekten sakınıyordu. 

lüzumlu olan ıekeri gıdalar arasında bu· 0 küçüle kadın taşralı, nefis bir taşralı Bu müddet esnasında, bir tehlikeye 
Jamayınca o etten de yağdan da kendi- idi. düşmeden nerede. görüşebilecelderini j 
eine ~ek.er yapar. Hepsi de Parisli olan muharrir efen· ı kararlaştırmak için kafasını vuruyor, ta t -

Şeker hastalığında iş bu kadar basit diler bize, bütün renk inceliklerile yalnız biki miqkül ve az emin tertipler düşü
olsaydı, ~keri ve ıeker olacak ,eyleri Parisli kadını terennüm ederler, çünkü nüyordu. 
büsbütün hazfetmek pek akıllıca bir ha- ondan başka kadın tanım.azla~. Lakin, , 5_onra, resmi bir davette, yavaş •esle 
,eket olurdu. bence, yüksek evsafa malık hır taşralı zabıte: j 

Halbuki yediğimiz gıdaların vücudu- kadın bin kat daha değerlidir. - Çarşamba akşamı, saat dokuzda. j 
muzdaki metabolizmaları birihirine bağ· Zarif ve ince taşralı kadının büsbütün siperler civarında, Vuvic sokağındaki ı 
Jıdır. Biri eksik olursa ötekilerin de işi kendine mahsus bir yürüyü~ii. Parisli ka- Cheveldo oteline gidiniz ve matmazel 
bozulur. insan hiç şeker yemeyince yedi- dınınkinden daha ihtiyatlı bir tavır. hiç Klarisi arayınız. Sizi beklerim: sivil g iyi· 
li etleri ve yağlan da yakamaz. Şeker bir şey vadetmiyen, fakat çok ey veren niniz diyordu. 
,olmadan et ve yağ insana gıda olamaz· mütevazi bir edası vardır. Halbuki Parisli Filhakika madam (Amandon) sekiz 
lar. Onun için tekerli ha.sta ,eker yeme· kadın, ekseriya, çok şey vadeder, ve senedt>nberi bu meçhul misafirhanenin 
t!en yalnız etle yağlardan ne kadar yese mahrumiyet halinde hiç bir şey vermez. mefruş bir odasını yıllığına kiralamış. 
gene halsiz kalır ve gene erir. Parisli kadın. yalanın nefis ve küstah bulunuyordu. Bu, ilk aşıkının, kendisine 

Bu kadarla da kalmaz: Etle yağ ta- bir zaferi, t~ralı kadın hakikatin tevazu- ameli görünen bir fikri idi. Adam gitti 

mam yanıp da kalori vermeyince onların udur. Açıkgöz bir taşra kadını, tipik tav- amma madam yuvayı muhafaza etti. 
• Jları yolda kalmalarından aseton hasıl n, aldabcı saflığiyle, hiç bir ICY ifade et· Evet, adi bir yuva 1 Açık kül renginde 
otur. Şekerli hastanın en ziyade korka- miyen tebessümile ve mahir.fakat hasis kağıt toplanmış dört dıvar, muslin perde
cağı tehlike de bu ıiddetli zehirdir. Şe- ihtirasile hevesat yahut seyyiatrnı • bü- ler altında çam bir karyola, ısmarlanıp 
lcerli hasta şeker yiyince etlerle yağlar da tün gözleri ve bütün tecrübelerile kendi- misafirhane sahibinin himmetile sabn 
artık hasıl olamaz. Şekerin kendisi ase- sine bakan şehirde hiç bir şüpheye, hiç alınmış bir koltuk, iki iskemle, karyola
/on h&sıl edemedikten başka etlerle yağ- bir zemme biç bir rezalete meydan ver· nın önüne serilmit küçük bir halı ve tu

lann hunu hasıl etmelerine de mani olur. meden - tatmin edebilmek için.bir ara- valet iç.in lazım olan bir kaç kap. Bundan 
Demek oluyor ki şekerli hastanın ıe· ya gelmiş bütün Parisli kadınlardan bin ba0 kn bir şeye lüzum var mıydı zaten? 

kerte teker olacak şeylerden büsbütün kat ziyade d esise, yumuşaklık ve d iizen Dıvarlarda üç büyük fotograf. Oç sü-
Bakınması yanlış ve her gün etle yağdan kullanmağa m ecburdur. vnri miralayı ; aşıklannın mirnlayları 1 Ni-

başka onların yanarak vücudu zehirle- Madam (Amandon) İşte bu nadir, fa- çin ? Aşıkl ımnın r esimlerini, doğrudan 
uc:meleri için lüzumlu bir miktar şeker 

kat la tif cinse m ensup bir tipti. Ondan doğruya hatıralarını saklayamadığı için, 
yemesi zaruridir. Bu zaruretten dolayı h b . ihtimal ki bazı hatıraları bu suretle bil-
lı it r h ahamm"l d - · iç ir zaman ııüphe edilmemişti; haya-

er. şe kerdı as!~n~n td·-· h-'ud eh.'ebcegkı, tının, bakışı - kestane rengi, şeffaf, sı- vasıta saklamak İstemişti. 
f'aru o a ar ıeg;en ye ıgı Al e o re • Ch ld k d k 
1 

. d h' _L -·L - b' . cek ve inanmazsan git baki Afif bakışı cva or o a ar ço gittiği halde 
erın e ıç feJı;er ...-armıyacagı, ır nıs· . . _ h b k k 

d Az k b . ikt k h' gıbı - saf ve berra olmadıgı hiç bir za- İç ir va it imse onu tanımadı mı di-
pet var ır. ço ır m ar ıe ere ıç . . . . 

h ül
. . h. b. k 1. b man hatıra getırılmemıştı. yect>keiniz, değil mi} 

ta amm etnuyen ıç ır ~ er ı uta 
• le H h . b. ek ı· h t ._ Madam (Amandon) un hayret verici Hiç bir vakiti Kimse! 
. 70 tur. er angı ır f er ı as a ıı;en- . ... • . . k 

'-1· • • ı_ .. 1 d -· k d' . bır ustalıgı, dahıyane bır uydurmacılığı Madamın ullandığa vasıta hayrete şa· , uısının taDammu e ecegı ve en ısıne . • . • 

1
.. l l ._ •. kad harıka amız tasnikarlığı ve inanılmaz bir yan olduğu kadar basitti. Bir sıra hayır 
uzumu o an ıeıı;erı yem.ezse, o ar d 1._ . d 

, · .__ -· d b" sa e ıgı var r. ve şefkat içtimalan tasarlayıp tertip et-
•ııu perhizden fayda görecegı yer e, u-
r Bütün aşıklarını ordu içinde seçer ve, mişti ki ekseriya kendi de oraya devam 
)'iik zarar görür. 

garnizonda geçirdikleri üç seneyi onlar- eder, hazan da gitmezdi. Kocası, kendi
Bu lüzumlu şeker miktarını tayin et· 

la beraber geçirirdi. - işte o kadar. _ sine çok pahalıya mal olan bu şefkat 
,rnelı: için en iyisi. şüphesiz, bir taraftan 

O, aşık değildi, zevk ve hisleri vardı. eserlerini biliyor ve hiç bir ıüpheye düş· 
ilkin hiç şekersiz sonra gittikçe daha şe· ... .. . . 
it l' kl d' k b. f d Peruıs • lo • Longa yem alay gelır meksizin yaşayıp gidiyordu. 

er'. yeme er ye ırere ' ır tara tan ~ gelmez. madam (Amandon), alayın Şimdi, mevcut mülikat kararla~ktan 
,analız raporları almakbr. Fakat bu usu .1• L-1.. d L· b" .. h' I . sonra, madam, yem-'- yer'-en bizmetr.i.. 

__ L b-L'- ~- t•b b otuz ı a ııura. yaşın aıu uttin za rt en CK; .... .,... 

an~ CKllll ve lrillllya a oratuvan u· l• l d ç--•- lerin önünde: 

1639 m. 183 Kcs./129 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 ın.15195 Kes./ 20 Ww. 
SALI • 18/4/39 

12,30 
12,35 
13,00 

Program. 

Türk müziği - Pi. 
Memleket saat ayan, 

meteoroloji haheTleri. 
ajans ve 

13,\5 Müzik (karışık program • Pl.) 
13,45, 14 Konuşma (kadın saati • ev ha

yatına ait) 
18,30 
18,35 
19,00 
19, 15 

20,00 

20, 15 

21,00 
2 ı.oo 

21. 15 

21.25 
21,30 

Program. 
Müzik (oda müziği • Pi.) 
Konuşma (Türkiye postası) 

Türk müziği ( fa.s.J heyeti) 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha

san Gür. Hamdi T okay Basri 

üfler. 
Aja ns, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiyat) 
Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe. Rqat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Muzaffer Ilkar, Sa
fiye Tokay. 

1 - Buaelik peşrevi. 
2 - ltn buselik makamında bes
te • Her gördüğü. 
3 - Şakir ağanın - buselik ma
kamında şarkı • Sünbülistan et· 
me etrafı. 

4 - Re~t Erer - keman taksi
mi. 

5 - lshakın - buselik makamın· 
da şarkı • Gönül vermez. 
6 - ili Selim ·buselik makamın
da • şarkı Bir pür cefa. 
7 - ili Selim - buselik saz sema· 
isi. 

8 - Neşet Karuı - mahur s<ırlcı 
Gücendim ben sana. 
9 - Faizenin • nihavent şarla 
kız sen geldin çerk en. 

1 O - Saadettin Kaynağın • ni

havent şarkı - Kirpiklerinin göl-
gesi. 

Memleket saat ayarı. 
Konuşma (hukuk ilmi yayma 

kurumu) 

E!>ham, tahvilat, kambiyo- nu

kut borsası (fiyat) 

Neşeli plaklar • R. 
Müzik (radyo orkestrası - Şef 

Praetorius) 

1 - Henry Rabaud - f.glogue 
op. 7 
2 - W. A. Mozart • Senfoni sol 
minör, op. 183 
a) Allegro con brio 
b) Andante . 

c) Menuetto - Trio 
d) Allegro. 

3 - Jan Brandts • Buys - cSalz
burg> serenati. op. 5 1 
a) Allegro molto. 
b) Larghetto. 
c) Adagio assai. 
d) Allegro molto. 

22,30 Müzik (opera aryaları - Pi.) 
23,00 Müzik (cazbant - Pi.) 
23,45,24 Son ajanı haberleri ve yarinki t rf d b'k dil bT Şek hakkında ma umat a ır ı. uruı;.Ü insan-

unan ye er e tat ı e e ı rr. er d d 1_ _ • _ Bu aJt.......... ko" tü"rum" ibb'-rlara 
lı al .. h ,_. __ b I l k lar otuz yaııın an sonra a, e"'8erıya, gev- ,,_.. r- program. 
ut ıgı e~ u unamıyan yer ere a· mahaua fanila kemerler j.-i .. yapılacak LONDRA ( Natioul) 

'-1 ld "' d .. 1 1 d t• şerler. ..,... 
uar yaya ıgın an oy e yer er e vasa ı (A d ) ala '--d içtimaa gideceuim, diyordu. 16,30 Orkestra Te şan konseri. 
1 _ L .. d - ) ... d b kil Madam mon aa yııı. g;a ro.u- .. 

o ar-... vucu Wl agır ıgın an er osu d .. b'I' d ' 1-1 •• BİTMEDİ •• 20,05 Keman musikisi. 
• • L • le ek f--'- yJ nu miralay ka ar ıyı ı ır ı. er şeyi 
ıçua uır gram ıe er yem azJA sa • . . .. • 20 50 ç· kı (' _ı_ • hu.usi ihtiyatları, bılgı, tecrube, bedem • mgene a1 .ı...enann operetı 

maz. f nJ "' m-.__vemet -b it 1 inci ve ikinci perde) A _ __ f _ b • d .. • k • • • ev• yorgu uga llKll , a- lr 
~. u ruspet e uzum fC erı ıçm ' 22,50 lta1-an oda muailrlsi. 

k
---• K _____ .ı_u --L •• •• veya şedit huyu, serveti, tasarruf veya D •:r 
uıı-wmuştur. anunızaaıu ~er uzum . .. .. . . . . •• it PARIS (Rad• ) 
_L • • • de ld ... . . b"tü h ıerala temayulu... Her şeyı bilirdı. On- u ze m e 10 

fcacn cınsın n o ugu ıçın u n e- 18, l O Keman komeri. 
l ·· ıI Halb lci h dan sonra birini seçerdi. Tercihan kendi G 

aap ar ona gore yap ır. u - er- fak 1 1 azetemizin 15 Nisan 939 ta· f 9 20 Viyolonsel konseri. 
•- • bild'"' · ih · lt · d tü ı- C gibi sakin kimııeleri alır, at gÜze o • ihl. .. h • 
"eatn ıgı g ı - şe enn e r u ur- l r ı nus asının 7 nci sahifesi son 20 05 Eğlenceli konser. 
lüaü vardır. OzÜm tekerinden başka malarını isterdi Bundan haıtka, on arın sütununda ne,redilen {A. Mala- 23:20 Kon.er (Debussynia eserleri) 
- bWm kahve tekeri de dalcil olduğu maJUnı bir alakalan, iz bırakabilmiş ya- mo ve fÜreka11) iflas idaresine ait L YON 
balde - her türlü teker barsaklarda hut dedikoduyu mucip olmuş hiç bir İp· ·ıa d k• • • vuka S lim Z 

·ıaıa 1 d d' Ç" k" ı. n a ı umm a t e e - 21,35 La Maecotti (Audranin operreti) 
üzüm tekeri haline döndülctcn ııonra ka- tı rı 0 mamasını arzu e er ı. un u rın olacağı yerde ıehven Sebin ITALYA (U:....: ..... _ 

369
• 

814
) 

· 1 B ı1 d h·ç girmezler geçirmiş olduğu aşk ve sevdaları teşkil 1 ak --'d .......... - .. nımıza gırer er. az arı a ı · o &I' Ytuu ağından keyfiyet tas- 2 ı 35 H fif 'k· 
M ı ~ l k ol __ ı_ann· Gı're ve hikaye edilen bir adam ketilm bir kim- b'h l • a musı ı. 

ese a, en tat ı şe er an~ , • ı o unur. 22 OS N (B . 
d v'ld' • eron otitonun operası) 

bilenlerin de hepsi yenildikleri kadar se egı ır . VARSOVA 
. I O l .. .. k . h l' Oç sene devam cd~<.:ek müddet eına- -ı 

gırmez er. n arm uzum şe erı a ıne dk D A 16,35 Egylenceli konser . 
. 1 I . b __ 1_1 d b . • .. k smda kendisini sevecek zabiti ayır ı tan ~ ı • R • 

çevrı me erı ar11AA1ar a u ışı gorece r za t 7 35 K 
sonra onu davet etmesi kalıyordu. } J • on~er. 

mayaların azlıiına veya çokluğuna bağ· • 20.05 Hafi/ musiki ve_•an. 
lıdır. Elli gram üzüm şekeri yemekle 0 Bir çok kadınlar bu hususta mü~kü- ,, 
kadar kahve tekeri yemek aym ıey ·de· ti.ta uğrarlar. Mutat vası.talara, bütün ka- u• • 22,05 Orkestra ve piyano konseri 

ğildir, ikisi de sade şeker oldukları halde. dınlarca takip edilen yoliara müracaat n 1 en (Schumanın, Sableski vcsair bes-
1 b k t tekarların ~CTlerl) Bir de •eker olacagıv nt bildi<nmiz .....,_ ederler, bütün ga e e ve ınu aveme 

"' ... y-.r fak b. - 23.20 Kuvartet musikiai. 
lerin hepsi sade şeker değildir. M~ela merbalelerini geçerek, at ır gun par- Doğum ve Cerrahi Kadın 

Merkezi : BERLIN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttar .. 
Sermaye ve ilıtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Rayllsmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 

.!Uısırda subelcri: KAHiRE VE ISKF.?ı.'DERIYE 
Her türlü banka munınetabnı ifa ve kabul eder. 

Tadil ve tamir: 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

2 Numaralı binada kurslar için yapılacak tadilat ile ufak tamirler 
acelen pazarlıkla yapbrılacaktır. Ke§if bedeli 7S6 lira S 1 kuruştur. 
Taliplerin 57 muvakkat, 114 lira kat'i teminat mektupları ve ehliyet 
vesikaları ile 3 Mayas Çarşamba günü saat 11 de Bumova mücadele 
istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla izahatin müesseseden isten
mesi ilan olunur. 16 18 20 22 28 1289 (772) 

lzmir Defterdarlığından: 
Şubesi İsmi Nevi işti- Faıaliyct ıtdresi No. İkametgah 

gal devresi adresi 
Başturak Memurin ko- ti~aret 1/3/934 ili Kerncraltı Kardiçah 

operatüi 28/2/935 han 76, '17 

Yukanda isim ve iştigal nevi yazılı olan mükellefin 934 takvim 
senesi muamelesinden mütevellit beyannamenin müstenidatı olan 
defterlerinin ibrazı hakkında tehliğat yapılmak üzere muayyen tica
retgah ve ikametgak adresinde aranılmasına rağmen bulunamadığın
dan kazanç vergisi kanununun 41 inci maddesi mucibince ilan tari
hinden itibaren on 'be4 gÜn zarfında mezkiir seneye ait defterlerile 
evraki müsbitesinin berayı tetkik Fevzi pqa Bulvannda 10 No: bah
çeliler hanında ki.in beyaımame tetkik bürosuna ibraz edilmesi aksi 
takdirde kazancının resen takdiri cihetine gidileceği hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince ilanen tebliğ olu-
nur. 1303 (780) 

Kiraya verilecek büfe 
Dev!et Dcmiryolları 8 ci işletme 
müdürlüğünden: 

Alsancak - birinci kordonda idaremize ait 4 harita numaralı «tahtel
bahir» namile maruf sahil büfesi üç aene müddetle kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 29/4/939 Cumartesi günü 
aaat onda Alaancakta i§letme binasında toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

Muhammen üç senelik kira 1,200 lira itibarile muvakkat teminat 
90 liradır. Şartnameler ~letme kaleminde görülebilir. isteklilerin mu
vakkat teminat makhuzlanm ve zabıtaca musaddak iyi huy vesikala
ruıı hamilen muayyen vakitte komiayona gelmeleri lftzmıdU'. 

18 21 1262 (779) 

lzmir vilayetı Veteriner müdür
lüğünden: 
İzmir ilkbahar at koıulannm kayıt muamelesi veteriner müdürlü· 

ğünde icra edilir. 
Kayıt muamelesi Pazuteai günü bat1ar ye Çarıamba günü aaat 12 

de nihayet bulur. 1300 (782) 

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

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruı111 tarihi : J888 

Sermayesi : ıoo.ooo.oeo Ttirk lirası.. 
Şube •e ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nm Banka ınaameleleri 

PARA BtR.iK.TiBERLEBE 28.800 
İKllAMhE VERECEK 

Z"ıraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacakbr : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 il 250 • 1. 00 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 il 40 • 4.800 • 
16() • 28 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde .50 liradan aşağı düşni

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 failasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eykil, ı Birinci lwuuı, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

llcrinde çekilecektir. • . ,; 

IZMIR ASLiYE MAHKEME -
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN • 
DEN: Sayı: 939..694 ilin 

pek tatlı yediğimiz bizim pilavın pirin- maklarının, ertesi günü ellerinin. öbür- hastalıklan Operatörü 18 485UDAPEŞTE 
y l • Hafif musiki. 

cinde bile ancak yüzde yetmiş bq kadar gün yanaklarının, sonra agız arının, son· H 20 05 lzminle karantinadaHatay cad-
1 _ h l . . .. ..1 . ses çıkarını· er gün ha!'talarını saat üçten son- • Çingene orkestrası. d . d 

307 
N l d otu iş Bankasından: 

şexere dönecek şey vardır: O da barsak- ra er yer erının opu mesıne 1 ra Atatürk caddesi ·Eski Birinci 23,05 Keman musikisi. Deım e o. u ev fe d ran 
}ardaki mayanın keyfi isterse. yarak kendilerine ccour~ yaptırır ar. avut kızı Fatma tara ın an ay-

h • d kordon• 222 numaralı muayeneha- 24,05 Orkestn konseri (Schubert ve 
Bundan dolayı, '-'İyebileceği şeker Madam (Amandon) un da a !lerı, a- n"sın' de kabul ed"r. nı mahallede otUTan Şevket aley-" 1.. ..- ., sair beııtt>karların eserleri) 

miktarını kendi kendisi~e tayin etmeğe ha mahrem ve daha emniyetli bir usu u CTA7~W*M*U~_., hine açılan ihtar davaıına dair ar-
mecbur olanın her türlü gıdalardaki şe- vardı . Bir balo tertip ederdi. Seçilen za- zuhal suretiyle davetiye varaka-
ker nispetini gösteren cetvellerden bir bit ev sahibini dans etmcğe davet edi- IZMIR SiCiLi TiCARET ME· ır B o R s A ı· Si müddeialeyhin ikametgahının 
tanesini elde etmesi lazımdır. Bu cet- yordu. Vals esnasında, seri hare· MURLUGUNDAN: _ meçhuliyetine binaen mübatir ta-
Yelleri orta mekteplerde okutulan kitap· ketlerle sürüklenen d a n s ı n verdiği Ali Riza Sıkılıoğlu ticaret un • - rafından bila tebliğ iade edilmit 

Birinci kordonda eski 68 ve 70 
yeni 38 ve 40 numualı eski it 
bankaıınm bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların Is ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (76.1) 
larda bile bulabileceğiniz için burada sarhoşlukla mest ve müstağrak olan ma· vanile lzmirde doktor Hulusi bey ÜZÜM ve zabıtaca yaptırılan tahkikat-
tclcrar etmiyeceğim. dam düşecelcmiş gibi ona yaslanıyor ve caddesinde 40 numarada her tür- 12 çuval Nihnt Üzümcü 15 25 15 25 la da ikametgahı taayyün etme • aleyh Şevketin tayin olunan gün 

Şeker hastalığında perhiz ederken asabi ve devamlı bir tazyik ile onun elini lü memleket mahsulleri üzerine ZAHİRE mit olduğundan tebligabn ilanen ve saatte tahkikat hakimi Rif at 
faydalı bir usul şekerli ve şekersiz gıda- sıkıyordu. ticaret ve komisyonculuk yapan 2532 çuval Buğday 5 50 5 875 ifasına ve bu baptaki tahkikatın Gözübüyükoğlu huzurunda hazır 
lan ayrı ayn öğünlerde yemektir. Mcse- Bir şey anlamazsa. demek ki budala Ali Riza Sıkılıoğlunun itbu tica- 404 çuval Arpa 4 125 4 25 5 Mayıa 939 tarihine rastlıyan Cu- bulunmaıı veya bir vekil gönder-
la öğle yemeğinde şekersiz et ve yağ, ak- bir herifti ve madam arzusunun mütiri ret unvanı ticaret kanunu büküm- 165 çuval Bakla 3 875 ma günü ıaat ona talikine karar meai, aksi takdirde hakkında mu-
am yemeiinde unlu yani ~ler verecek olıu kartonlardaki ikiaci numaraya ge- lerine göre ıiclin 2479 numaraıı- 30 ton M.. Dan 4 75 werilmit ve -.rzuhal ıuretiyle da- amelei annıı.biye icra kılınaca.in 

....... ..._~e~m~e~kQl~r~._BQ.Q.ö~~llWıw:.oL.l~b.izın..~d~a~h~alS,!e~rgd~i. _____ ___.l_~~_jll.~~~n~a~k!Y!:tı. .. 11 ·-· •• 7 ton Fasulya • ~~-..~~e~lr~ntbl:~ıelırtij[.11••111iı·J-ll!!!!lllıı&.ı~~LQJl.aakaz:,: 



.~ı~ llE:l..E:J)l~lf'ıll)E:~: :·: ... ·····································: 
Kadastro 1192 beled~ye 38 nci ~Og"' retmen vek1r -5 

.\danın 635 metre murabbaında- : : 
, i 5 sayılı arsasının sabşı başka- St • • ı • d • k : 

•ılikteki fartnamesi veçhile açık • asıyecı erın ı ·: 
ı.rmaya konulmu~tur. Muham- k t ) : 

... bedeli 2540 liradır. ihalesi a nazar arına : 
r-93? cuma günü saat ~6 da- 14 seneden beri (Nafiz Mustafa)E 
Iştır ak edecekler 190 hra 50 firmasının kırtasiye ve okul defter-: 

uşluk teminat makbuzu ile en- lerini imal eden müce11ithanem bu: 
ene gelirler. kerre başlı başına siparişleri kabul E 

5-11-14--18 1153. (~91) edeceğinden, sayın müşterilerin NA-E 
Bayındırlık sahasında 57 ~cı ada- İL BASJMEVİNE uğramaları men-S 
' 519 metre murabbamdaki 22 sa- faatlerini her cihetten temin ede. : 

,1ı arsası başkatiplikteki şartname- DİKKAT : Adres : Odupazarı Kü- S 
·İ veçhile açık artırmaya konulmu§- çük Demirhan No. 40 S 
tur. Muhammen bedeli 3114 lira İZMİR S 

RYlrAfta--· ------ ~-- =-
p - ~ı L L 

o o 
R R 
E E 
N N 
z z 

Gerek VERiCl ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kazanan : 

1 

! 

··- 6E61 l'IYS U8S1.N 81 

olup ihalesi 21. 4. 39 cuma günü sa- H.3 ı -13 {657) S 
at 16 dadır. iştirak edecekler 233 • • • • • • • 11 •• .. 11 .. • .... • • • ............... .: Lorenz Çünkü ASPİRİN senelerdenbert 

~ y lira 55 kuruşluk teminat makbuzile 
encümene gelirler. olup ihalesi 25-4-939 salı gunu 

saat 16 dadır. iştirak edecekler 
262 lira 50 kurusluk muvakkat te
minat makbuzu 'ne encümene ge
lirler. 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-. 
f ~ -6, 11, 14, 18 1164 (702) 

1 - 30 ncu adanın 2744 r-ıetre 
murabbaındaki 4, 5, 6, 7, sayılı ar
salarının satışı başkatiplikteki 

fabrikasının mamulatları Türlciyede nam ve ~öhret kazannuıhr. rılara karşı tesiri ... şaşmaz bir ilAç' 

5-6-7-11 Lambalık olduğunu isbat etmiştir. 

şartnamesi veçhile kapalı zarflı 2 - Celal Bayar caddesinin Ali 
artır •• 1aya konulmustur. Muham- Çetinkaya caddesi meydanından 
men bedeli 12348 li;a clup ihalesi itibaren alsancak meydanına ka-
25-4·S39 salı günü saat 17 dedir. dar uzanan kısmının 2 taraf yaya 
24SO sayılı kanunun tarifatı dahi- yollarile orta treplenine lSOOmet
linde hazır1an'"!lıs teklif ı::-:ktup. re boyda kesme kordon çekilmesi 
ları ihule günü azami saat 16 ya ifİ ba, mühendislikteki keşif ve 
kadar encümende riy:::~ete ve::Hir. şartnamesi vechile açık eksiltme
Muvakkat teminatı 926 lira 1 O ye konulmu,m""r. Keşif bedeli 3000 

Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 

ASPİRİNin fesirtnden emin 

NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lstiyenler zirdekj adrese müra- lütfen markasına dikkat ediniz. 

kuruştur. !ira olup ihalesi 25-4-939 sah gü-

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKtU ve DEPOZiTERt : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 

Telgraf Adresi : CALDAlJ.." 
~ ~-.AE~~lm:!m!!:l!:!:m.:;:mma::!Ei:3!1 .. .W 

2 - 30 ; 1 "'nın ~051 met-r~ nü saat 16 dadır. lııtirak edecek· 
murebbaındaki 8, 9, 10, 11 ı:~yılı ler 225 liralık teminat makbuzu !•~~ CB9!::l·Mr:ı;•moEC.,. .. _1CPl!l'*E:Umıms:+m1K!-m"s!lll!l-B1a••••r••a;::ıııwm• .. llilHKllS.'!SWma-ı 

::;~::ı:~ ~=~~:ıe b;;!;!~pli;:;~: ile enc~~~:.;:.~~rıe:223 (730) ie Süt m akinala rı 
artırmaya konulmu11tur. Muham • 
men bedeli 9229 lira 50 kurustur. Şükrükaya bulvarının Lo..,,an Dünyanın en büyük fabrikası 
ihalesi 25-4-939 salı günü saat 17- ve Montrö meydanları ara.sıncla • mamulatından 
dd;r. 2490 savılı kanunun !:urifa- ki yolun parke taşlariyle r :ıslı ı ) M• / k [ 
tı dahilinde hazırla:--nıs tekl;f surette tamiri bal}mühendislikten ,a,:~~~ ıe e süt ma ina arı~ 

'WMW'"" 'B!R@I 

SATILIK ÇiFTLiK 
mck~vph.rı azami saat 16 ya J·a- 51 kurus mukabilinde tedarik edi
dar encümendt. riyasete verilir. ecek k~sif ve sartnamesi vechile 
l\'i·-v•'dtat teminatı 692 lira 25 kapalı z~,..fla eks;ltemeye ko~··I -
ku -;tur. mu,tur. Keşif bedeli on bin ;ki 

3 - 83 ncü adanın 192 metre vüz yetmİ!l sekiz lira yetmi~ be~ 
murabbaındaki 21,22 sayılı arsa- kuruş olup ihalesi 21-4-939 cuma 
larının satı\!• icin haşkatiplikteki ~ünü saat 17 dedir. 2490 sayılı 

Çok hassas ' 'C çok dayanıklıdır 

M~ELE 
Süt mak.inalarının bütün aksamı 

paslanmaz 
MİELE SÜT MAKİNALARI 

Diğer makinalardan daha sağlam ve 

Urla kazas•na tabi Seferihisar şosesi üzerinde lzmire kırk beş dakika 
mesafede 200 dönüm mamur bağ. sekiz yüz zeytin ağacı, sayısız de
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçları, ebniyesi ve her türlü 
ziraate elverişli tarla ve mer' ası bulunan yedi bin beş yüz dönümü 
havi ve:: 

daha ucuzdur .. 
.İSTANBUL Satı~ deposu: Tahtaka
Ie, 51 No.lu POJ\ER TRA~ bıçakları 

Burunsuz ~iftUği 
· h"l k kanunun ta•ifatı dahilinde hazır-tartnamesı veç. ı e acı artırma • 

1 ya konulmustur. Muh~mmen be- anmış teklif mektupları ihale eü-
deli 384 lira' olup ihalesi 25-4-939 nü aza~i saat 16 .~a kadar encii -
salı günü saat 16 dadır. ı,tirak m~nde nyas~te verılır. Muvakkat te
edecekler 28 lira 80 kurusluk te- mınat 770 lıra 91 kuruştur. İZMİRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PECO 

deposunda... 

1 
Namiyle yad olunan çiftlik sahlıktır. Talip olanların Urlada tayya

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 
hanında Abidin znde B. Suphiye fazla malumat almak istiyenlerin de 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmele!İ ilan olunur. 

minat makbuzu ile encüm~ne ge- 30-4-11-18 1081 (656) 
lirler. 

8-14-18-21 1192 (718) 1 - Kazımözalp bulvarının 
doktor Mustafa Enver cadd.:.zin • 
den itibaren Alsancak meydanına 
'~adar uzanan kısmının yaya yol-
1ariyle orta T::cplenine yen:den 
1>esme kordon çekilmesi ha mü -
'ıendislikteki şartnamesi veçhile 
"'çık eksiltmeye konulmu,tur.Mu

Mareşal Fevzi bulvarı No. 6 TELEFON: 2273 
~ 

5 

Ri>hreklcrdcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların nıikroplannı kö
künden temizlemek için (HEL1\10BLÖ) kullanınız .. 

Bayındırlık sahasında 57 inci ada
nın 527 ,50 metre murabbaındaki 
19 sayılı arsası h8§katiplikteki şart
namesi veçhile açık artırmaya ko
nulmu§tur. Muhammen bedeli 3165 
lira olup ihalesi 21. 4. 39 cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
238 lira teminat makbuzile encüme
ne gelirler. 

'ıammen bedeli 3270 lira olup iha- 1 ıı::-Jv~~ti 
lesi 28-4-939 cuma ~nü s~at 16-
dadır. Iı;ıtirak edecekler 245 lira ~ 
':?5 kuruşluk teminat makbuzile 6, 11, 14, 18 1166 (701) 
~ncümene gelirler. 

1 - İnönü caddesi umumi ceza 2 - Uray ve Refik saydam cad-
evi önünden itibaren 1300 metre deleri arasındaki 1362 sayılı so
kadar ola.11 caddenin dösemesi sökü- kakta kanalizasyon yapbrılması 
lerek 6 metre genişJi~ind.eki kısmının ba11mühendislikteki şartnamesi 
paket taşlarile ve diğer lnsmımn da veçhile açık eksiltmeye konulmut· 
işlettirilecek kesme taslarla dö~etti- tur. Muhammen bedeli 1167 lira 
rilınesi işi bas mühendislikten 1 lira 22 kuruş olup ihalesi 28-4-939 cu-
10 kuru'\ mukabilinde tedarik edile- ma günü saat 16 dadır. I,tirak 
cek keşif ve şartnamesi veçhile ka- edecekler 87 lira 55 kurm~luk te

. 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadm, erkek idrar zorluklarını, eski ve 

1 

yeni bel soğukluğnnn, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idı·ar temin eder. 

'İdrarda lmrntın, ınesan~ue taşlann tc~ekkiiliin2 mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : HELl\IOBLÖ, idrarınm tcmizliyerek mavileştir.İ!. 

D. 10 G. A. 

AŞÇIBAŞl MAllKA 
Makarnalar 

SeJ.anik sergisinin !:137 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. minat makbuzile encümene gelir• rı·-----------------llllil'M•*K ..... DlllaE!Pmll'.l Cm::llRıCD"tllli!!illJıll •----imi---------·· 
Muhammen bedeli 42612 lira 50 ler. ANNELER o·KKAT' ,-.. -... -.. y-··a·-.ğ.-b •• h-o •• y.-tü.~a-:·f-.a .. rrı··e··s··ım············· .. 
kuruş olup ihalesi 21. 4. 39 cuma 3 - Karşıyaka 1700 sayılı so- ı ı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- kakta 42 numaralı gazinonun iki ' e ı 
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmıf sene müddetle kiraya verilmesi 1!ransanın alemşümul LEFBANC 
teklif mektupları ihale günü azami haşkatiplikteki ,artnamesi veçbile Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen sulann temiz ve saf olma- DÖ PABİ fabrikasının yağlı tüp re-
saat 16 ya kadar encümende riyasete açık artırmaya konulmuttur. Mu- masıııdan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın iç zanna ya- sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal-, 
verilir. Muvakkat teminat 3196 li- hammen bedeli senelik kirası beş pşırak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ5 
radır. yüz liradan iki seneliği (1000) Halsizlik, kansızhk, hazımsızlık, k:mn ağrılan, kano şişmeleri, burun. makat kaşınması. ishal, oburluk, baş CAHİT iSTANBULLU boya ticaret-! 

2 _ Belediye hava gazı fabrikası- bin lira olup ihalesi ~939 cu- dönmesi, salya akması, saraya bcııu-r sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtlann hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 5 
na lüzum olan 5250 ton Zonguldak ma günü saat on albdadır. lttirak tesiridir. boyalan bir defa tecrübe edenler! 

0,10 Zerodis Lave Maden kömürü edecekler 75 liralık teminat mak- 1 s M E T s o L u c A N B •. s K u·· v ı· T ı" artık başka marka resim boyası kul-5 
Hava gazı direktörlüğünden ı )ira huzile encümene gelirler. lanmak istemiyeceklerdir. i 
25 kuruı mukabilinde tedarik edile- 13-18-:"1-25 1253 (758) ..................... u .................... . 

cek şartnamesi veçhile kapah zarflı . Bu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer .... 
eks!ltme ıuretile aatı alınacaktır. 1 - Basmahane ıstasyonu karşı- Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
Muhammen bedeli ;

5387 
lira SO sında bir otobüs durak yeri inşası . D İ K K A T : Kullandıktan yi:nW dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 

kuruş ohm ihalesi 
2

1. 
4

• 
39 

cuma baş~ühendisli~teki keşif ve şartna- ediniz .. Sıhhat vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
günü saat-17 dedir 2490 sayılı ka- mesı açık eksıltmeye konulmuştur. 
nunun tarifab dahilinde baz lana- Muhammen bedeli 1137 lira 17 ku
cak teklif mektuı>ları ihaleırgünü ruş olup ihalesi 2~/4/39 Salı günü 
azami saat 16 ya kadar encümende s.aat 16 dadır. lştırak_ edecekler 85 
riva~ete verilir. Muvakkat teminah ~ıra 30 .. kuruşluk. temmat makbuzu 
4019 lira 50 kuruttur. ile encumene ge1ırler: .. 

KULLANIŞ TARZI: Bir bisküvit çiğzi ile beş müsavi kısma aynlmıştır .. Büyükler : Gece yatarken iki kutu 
bisküvit, çocuklar : 10 • 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi hisküviti verilir. Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR .. 

DiKKAT : Piyasaya taklit olarak başka Solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lütfen kutularan üzerinde t S M E T 
markasını arayınız •• 6 11 14 18 1168 (704 ) 2 - Karaosman oglu hanının ust ' • ' katında 26,37,26;40 sayılı 2 dük- ., ____________ m'I ____ , _____________ •·----;• 

Ba~ndırhks~a~ma57~d~.~nın ~k~r~~kazının ~blmafil -------------~------~---------------------~ 
nın 543,50 metre murabbaındaki 18 başmühendislikteki keşif ve şartna
say1f1 arsası baııkatiplikteki ~artna- mesi veçhile açık artırma~a ~onul ARSLAN MARKA TERAZiLER 
mesi veçhile aç!k artırmaya l;'lnul- muştur. Muhammen bedelı 9 lıra 80 BASiiÜL, 
mu~1ur. Muhammen bedeli 321)7 kuruş olup ihalesi 25/ 4/ 39 Salı gü
lir?t olun lı'ıalesi 21. 4. 39 cuma 1!Ü- nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
nü saat 16 dadır. İ5tİrak edecekler 75 kuruşluk teminat makbuzu ile 
240 fül\ 55 kurur,luk teminat mak- encümene gelirler. 
buzu i e e ... c=:rne ... ~ gelirler. 3 - 900 sayılı sokakta belediye 

TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÖLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T 1 Ş 

Jsr ANBJJLDA I' AHI' AKALE CADDESİ 67 Ho. DA 

J\11. Kapamacı 

İZ MİR 6, 1!, 14, 18 1165 (700) 1 dairesinin altındaki 17/ 1 sayılı ma-
ğazanın bir sene müddetle kiraya 8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 

1 - Refik Saydam caddesi ile verilmesi başkatiplikteki şartnamesi HUSUSİ PAVYONUNDA TEŞHİR ET-
Uray caddesi arasındaki 3633-75 veçhile açık artırmaya konulmuştur. KONULAN MARKA TİÔİ TERAZİ VE TARTILARI BÜ-

DEPOSU .... 

metre murabbaındaki yolun bele- Muhammen bedeli 400 lira olup YÜK RAÖBET GÖRMÜŞ VE GÜMÜŞ 
diyece verilecek kesme taslarla ihalesi 25/4139 Salı günü saat 16 İZMİRDE: Kantarcılar çarşısı Kan- l\IADALYA İLE Mükfilatlandınlmıştır .. GVMVŞ MADALYA 

1 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlefıet hastanesi 
eslıi operatörü 

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

ı r; AR t S FAKOLTESINDEN l 
diplomalı 

l DİŞ r ABİPl..ERi 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Keme:dÇetindağ ı 
Hastalarını her gün saba.la saat 9 

dan başlıyaral{ Beyler - Nwnan za~ 
yeniden dö~ettirilmesi İ•İ bat mü- dadır. iştirak edecekler 30 liralık te- . 
hendislikteki keşif ve ~artnamesi minat makbuzu ile encümene gelir- tarcı İSMAIL HAKKI PUSMAZ VE HER YERDE ARAYIHIZ ALİ ,., de . 21 numaralı muayenehanelerin· · 

SAMSUNDA: B. ŞAPK o~LU.. de kabul ederler.. TELEFON: 3921 
veçhile açık ekailtmç~konul - 1 f •!ilpp\ ~QJ. !~ HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

wl .4'J Q U•-·-~ ..,.f - 3 "-·'"'°' ...,., -ı t ~ ,, ... ~ • _.., •• ~- "'"~ r ~- _ ~ •-tan d ıvıonm"'Tan- bazı kadınlar konağa 
EDİRNEDE: A. HALFON mahdumlan -------~-----! 



. ~ 

-

18 Nisan SALI 19J9 
:::s :ıs: SAHiFE 9 ~EHIASIR -

T. Bovven Rees Messageries Umdal Olfrier ve Fratelli Sperco 1 Deutsche Le· 
ve şürekası Maritimes A.=~~m. ŞüK"ekcisı Vapur Acentası vante Linie 

. ::::SSl 

ARD ı..İUE' BiRiNCi KORDON REES ADR1A2'1CA S. A. Dl G. H. B. R. RAMBURG CllH n.:. HEJJJ;;Nic LiNE.s Lm. *-- HAVIGA2'iOHE 
Liverpool ve K v,,, p AN y Ası BELGİON vapuru 18/19 nisan ara- BanASI 'l'EL. 2443 AKKA vapuru 25 nisanda bekleni-

Glasgov battı 'DIEOPJDLE GAUT.İER vapuru 6 ma- smıla beklenilmekte _olup Rotterdaın LONDBA HATl'l: 1NALE vapuru 19/4 te gelerek Pire yor. 29 nisana kadar Anvers, Rottcrdam 
• • • • • • • • • • • . İs Hamburg ve Anversa limanları için yUk Brindi.si Zara Fuime ve Triesteue ha- Bremen ve Hamburg için yUJı: alacak~ yıs tarihinde gelerek ayni gün tanbul, alacaktır HER.ON vapuru 15 nisanda cellp " tır 
BOTHNİA vapuru nisan nihayetinde . "'--·=ı h k t d · Londr • in yük' al __ ,_.__ reket eder. · 

. Pire, Napolı ve .ıııuu-s.ı. yaya are e e e- TURİHA vapuru ayın nihayetinde 8 ıç a\;öö,.uc. İ Nt .. .. . . 
gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay- BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda BR O motoru 20/4 te gelir aynı 
nl umanda Uverpool ve Glasgov içhı cektir. beklenilme~ olup R~~~ Hamburg Londra Hull ve Anveısten geli gün Patmos Lero.s Rodosa hareket eder. G i R O N DE vapuru 18 nisana 

ARl\IEMENT DEPPE 

ilk _,_ ktır . • . . . ve Anversa lımanları ıçın yük alacak- ' P yUk Cİ'ITA Dl BARİ tö ·· 20/4 t g doğru bekleniyor. Aııvers (Do{tru) li-y awca · il t•• J" · ah t ve malumat ırın Bı- tır çıkaracaktır mo ru e e-
Gerek vapurlann muvasalit tarihleri, er ur u ız 8 ı. • • lerek ayni gün İstanbul Pire Napoli ve manı için yük alacaktır. 

Isimleri navlunlan hakkında acenta rinci kordonda 156 numarada LAU- UNİ'l'ED ftA2'ES AND LİVERPOOI. ~A~I Marsilyaya hareket eder. 

bir teahhnt altına giremez. Daha fazta BENT REBOUL ve.~ vapur acen- LEV 4N2' IJNE L2'D. ~;:~~e~~ ;:n!::ı:: ZARA motöril 26/4 ~ gelir ayni gün DEN HORSKE UmlbDEf,,. 
tafsilat almak için T. Bovm ~ve Şr. tac;m:ı müracaat edılmesi rıca olunur. PRİNCE DE LİEGE vapuru 20/ 22 tır.. Pire Korfu Saranda Trleste ve Venediğe HAVSLiN.JE, osı.o 
nın 2353 telefon numarasına müracaat nisan arasında beklenilmekte olup Nev- L w _ T s-s hareket eder... SAN ANDRES vapuru 24 nisanda 
edilmesi rica olunur. TEJ_,EFON : z 3 7 5 

york için yük alacaktır. DeutSCne ~vante-...... e LERO motörü 27/4 tc gelir ayni gün bekleniyor. Yalnız Norveç Iimanlan iç.in 
Gerek vapurların muvasalat tarihleri, KRETA vapur~ l~. nisanda Hamburg Patmos Lercs. Rodosa hareket eder. yük al caktır. 

Yemeklerin kı· 
rıntııarı, salya· 
nın Hraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sıncla dişler Ye 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo
zuımaea, çürü· 
meğe mahkim· 
dar. Çilrtik diş
ler mide Ye bar
sak lhtllAtlarm· 
elan zattirıeeye 
kadal' her nm 
hastabia yol aça 
blllr. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

. . .:._ .~·~. . . . "' ·. : ~· 

•• 

l 
&mır İncir ve tl'züm Tarını :o1ıı.ış .kooperatifleri Bil'J.iii 

2' A R İ Ş ŞARAPLARI 
Ege bo"1gcstııin nefis ).aş iiztimlerinden yapılmıştır. Sek. Dömmk ~·e kmm

a Tarq şaraplanna dabna tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 
olmamalıdır.. • 

I' A R t Ş SiRKESİ 
Saynı hallamıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirke.~i, halis Uzüm $Ü'kesidir. 

2' A R t Ş VZUM BALI 
Tcbif edilmiş taze nmın auywlur. 'taze üzüm suyunun. biilün hususiyetle. 

riııi taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

'l' A R I Ş IHCIR VE UZUMLERi _ 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Znril ambalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mahsulat ve mamulitı her yerden arayınız. 

izmfr umumi satlf mağazası : 
KEl\IERALTI CADDESİ No. 71 TF.LEFON: 4195 

ı .. 26 (253) 

1 

...................................... 1 .... -~ 

cerek vapur lsiınleri ve navlunları hak- ve Anvcrsten gelip yuk çıkaracak. ROYAl .. E! NEERLAH BALKIS vapuru M.ayısın ortasına 
kında acenta bir tcahhilt altına giremez. - DAİSF, KJ/MPANY ASI doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
Daha fozla tafsilat a!mak için Birinci edilmesi riC2 olunur. DEUCALİON vapuru 22/ 4 tarihinde limanlan için yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada • UMDALw Telefon : 4072 Mildürlyet gelerek A..-nstcrdam Rotterdam ve Ham-
umumi <leniz Acentalığı Ltd. milı'acaat Telefon : 3171 Acenta burg lirr_anlan için yük alarak hareket AMERİCAN EXPORT LİNFS, İNC 

Alilmctl farık• 

TOPANE Terazileri 
• 

Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız.. 

eder. EXCELLO vapuru 1 mayısta bekleni
HERCULES vapuru 30/4 tarihinde yor. Ne\'.}'ork için yük alacaktır. 

~~lenmekte olup Burgas, Vama ve EXCHANGE vapurun mayısta bek:le-
Kostenceye hareket eder. niyor. Ne\'.York için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİEN'J'E ı.ı- D. T. R. T. 

NJEN KUMPAlfY ASI BUDAPFST vapuru mayısın lptida-
PATRİA vnpuru 16/4 tarlhlndc gelir sında bekleniyor. Tuna limanlan için 

Hamburg. İskandinavya limanlan için yük alacaktır. 
yUk alarak hareket eder. 

İSA vapuru 24/4 tarihinde gelerek SERViCE MARlrfHE 
Hmnburg, İskandinavya limanlnn için ROVMAİH 
yük alır. 

DUROSTOR vapuru U mayısta bekle-
SERlf JCE MARl'J'IME niyor. Köstence, Kalas ve Tuna llman-

Romnafn Kampanyası 1arı ıçin yük alacaktır. 
P~ vapuru 8/5 tarihinde beklen-

mekte olup Malta, Marsilya ve Cenova JOBNSTON VARKEN ı.JNEs Lm. 
için y{lk ve yolcu alarak hareket eder ... 

---------------------------- ITAIJA S. A. Dl NAVİGAZİONE J~ORE vapunı 30 n.Lsancla belde· 

NEP'l'UNtA vapuru 27/4 tarihinde nlyw. Burgu, Vama, Ktisteoce, Sulinn 
Triesteden Riosanto, Montevldea, B. Kalas ve İbraU limanlan için yük ala
Ayros fçtn hareket eder .• 19/4 te İz- caktır. 

vuvantin saç boyaları 
INGn.ız l\:ANZUI{ eczanesi Iabomfuvarlru:md?. .lumrlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve zehirli nıaddclcrdcn tamamen fl:l olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder • 
. J~ A~N snç boyalan kmnral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tıp edılınıştır. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek lıatti denize ginnelı: suretiyle de çıkmaz. Eczanc.lerde ve ıtriyat maı~
znlannda araJ'lnız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

mirden hareket edecek olan Grimani va- Vnpurlarm hareket tarihleriyle nav-
puru ile aktarma edilir. lunlardald değişikliklerden acenta me-

tlAndaki hareket tarihleriyle navlun- suliyet kabul etmez. 
lnrdaki de~ikliklerden dolayı acenta 

mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tal- Daha fazla tafsilat fçfn ATA'l'tJRK 
silat için fkincJ Kordonda FRATEI .. Ll caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına mUracaat Zee ve ŞsL Vapur acentalığuı.a mUraca-
edilmcsi rica olunur. at edilmesi rica olunur. 
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Taze T emiı Ucuz 113.ç • 
Heı, Türlü Tuvalet Çeşitleri 

• "· 

Hcımdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAY. Büyük SaJepçloflu haıu .brşwnda.. 

. . . .. 
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Fenni gözlük için 
ECZACI 

NEVROZiN .. .... . ı ,.. .. · .. "' .·.. . ,'' -~ ~ .. ........ -~il AKTAŞ 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 
BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Uu muannit baş ve diş ağnlanru silratle 
lıaJeye kilidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstıraptan 
NEVROZİN'A tedavi edilir .. 

NeiJe, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V B O Z t N dil' •• 

Panzehirıdir 

Çekmeyiniz! 

N EVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİI1R 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. I Mayı.s, 26 Ağustos, 1 Eylw, t lkinci~eşri:t 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

ırzz:n l k rami j ·eler i: CZZ7.Z7.zzzzr./.l?.Z7..7.7.zz;' 

ı Adet ::ooo lira tık ·- 2.000 Lira 
5 n ıooo lirabk - 5.000 Lira 
8 n 500 lirahk ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık··· 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.ooo Lira 
95 )J SO liralık··· 4-750 Lira 

250 n 25 lirabk -· 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 
435 J2.000 

f'.7-77727/./"...aıt:YJiiia.etYZZZ?'.7.;i rn1fl 
T. İf Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

_ , 

Açık Eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediyemizce tesis edilecek hayvan pazan intaahnm birinci 
kumı 6. 4. 939 tarihinden 25. 4. 939 tarihine kadar 20 gün müddetle 
açık ekıiltmeye konulm°'tur. 

2 - lnpatm muhammen keıif bedeli 9565 lira 13 kuruştur. 
3 - Ekailtmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7,5 

niıbetincleki ve 717 lira 38 kuruştan ibaret muvakkat teminat akçesi 
makbuz veya banka mektubu ve 939 yılına ait ticaret odaaı kayıt ve 
ıicil hüviyet varakasile birlikte 25. 4. 939 tarihine rasthyan Salı günü 
saat 15 de belediyemiz daimi encümenine gelmeleri ve plan keşifna
me ve fartnamesile mukavelename projesini gönnek ve bedelsiz ola
rak birer kopyasını almak istiyenlerin de eksiltme müddeti ve çalışma 
saatleri içinde her gÜ:a belediye baş katipliğine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

J ~ 1A ...J.22ll .1.%CU 



SAHİFE JO 

Akdenizde harp tehlikesi artıyor 
Cebelüttarık etrafında yapılan lspanyol istihkamlarının inşaatını Alman 
mühendis ve teknisyenleri idare ediyorlar. vaziyet gittikçe gerginleşiyor 

Akdeniz lng iliz hazlarında B. Ruzvelt'in • son mesaJı 
Büyük bir hareket ve devamlı bir 
askeri faaliyet ~öze çarpmaktadır 

Totaliter devletlere bir davet değil 
bir ihtar mahiyetindedir 

lspanyol 
askeri de 

asker var. 25 bin Italyan 
limanınd a hareket emrini beklivor 

90 bin Fasında 
Almeriye 

Mesaj tekliflerinin 
müşterek cephe 

reddi, sulh istiyen devletleri 
karara sevkedecektir teşkili için 

Londrn 18 (ö.R) - Bazı haberlere 
göre Ispanyollar tarafından Cebeltitta
rık etrafında yapılmakta olan istihkam
ların inşasını yüz Alman mühendisi ida
re etmektedir. Bir çok Alman teknisyen
leri de Akdeniz Ispanyol bazı Kartaca
nm tahklm1 için oraya gitmişlerdir. 

Paris 18 (ö.R) - cEkselsiyon gaze-
1esinin Londradan istihbarına göre Ak
~ Ingiliz deniz hazlarında büyük bir 
hareket ve hazırlık göze çarpmaktadır. 

Franko Ispanyol limanlarına gelecek 
olan 40 gemilik Alman filosunun resmen 
kabulilnU emretmiştir. lspanyol diktatö
rü Alman amrial gemlsine çıkarak ma -
nevralarda hazır bulunacaktır. 

Londra 18 (ö.R) - cDeyli Telgraf~ 
gazetesinin yazdığına göre Ispanyol Fa
mıdıı30binden fazla olmıyan askerl kuv
vetin miktarı şimdi 90 bine çıkarılmış
tır. Tancadan, son iki gün zarfında is
panyadan Fasa 12 bin asker geçirildiği 
haber veriliyor. 25 bin Italyan askeri de 
Alınerya ve Alikante limanlarında bu
lunuyor. Kırk harp gemisinden mürek
kep Alman filosunun gelmesi dolayısiy
le totaliter devletlerin genişleme siyase
tine Tancanın yeni bir hedef olmasından 
korkulmaktadır. Diğer taraftan ispanya
nın cenubundakl ~iddetli hazırlıklar Ce
belilttarıka karşı da bir tehdit sayılmak
tadır. 

Italyanların da Trablustaki tahşidatı 
devam etmektedir. Ekseriyeti Somali ve 
Habeş askerlerinden mürekkep 8 bin 
kişilik bir kuvvet Tunus hududuna nak
ledilmiştir. Burada yerli ahali tahkim 
işlerinde çalışmağa mecbur edilmekte -
dir. 

.. 

Nevyork, l? (Ö.R) - •Nevyork Tay
mis• gazetesine göre reisicümhur Ruz
veltin mesajı Faşist hükümetleri reisine 
bir davet değil, aydınlık bir ihtardır. Re
isicümhur Ruz.velt ancak Hitler ve Mus-
solininin harp çıkarmağa çalıştıklarınıı 

göstermiştir. 

•Nevyork Tribün• gazetesine göre 
mesaj beynelmilel vaziyetin vahametini 
göstermektedir. Fakat Hitler ve Musso
lini üzerinde tesir yapscağı şüphelidir .• 
Bunların red cevabı sulhu istiyen mil
letleri müşterek cephe teşkili için kara
ra sevkedccektir. 

Vaşington. 17 (Ö.R) -.. .f.ınerikada ve 
Amerika haricinde umum! kanaat şudur 

1\1 ta. .ı _ 1_, ki Hitler ve Mussolini Ruzvelte vere-
aı U«n vır 1nı.mzara 

Londra 18 (ö.R) - Italyanın Libya- zurunda manevraların kritiğini yaptık- ce.kle~ ceva~ ne 01'5;a olsun, Ame~ 
daki tahc:idatı sebebiyle Filistinden Mı-1 tan sonra bugün g-irilen saatlerin ka- milletı. ve. d.unya uıiltipıt efka.n .nezdin-

ıı ı -~ d k dil ld dilıni la Italyanların Draçaa!ker ihra.çlan 
sıra Ingiliz askerleri nakledilmiştir. Di- rar saati olduğunu, Fransanın müstem- e ta ıp e en gaye e e e § 0 • 

ğer taraftan Cebelüttarık etrafındaki I leke imparatorluğundaki büyük kuvvet-;~·. . . . rinde rcisicUmhur Ruzvelte karşı çok gazetesinin yazdığına göre İtalya ve Al-
kaynaşmanın artması sebebiyle lngilte- lerine güvenerek istikbale emniyetle ba- Bcılin, 17 (Ö.R) - Rayıştag meclisı- kızguı neşriyat yapılıyor ve niyetleriyle manya Ruzveltin mesajına ayni ibarele
reden Cebelilttarıka da asker gönderil- kabileceğini, fakat Ruzveltin sulhçu ve nin davetine İtalya ve Almanya arasın- alay ediliyor. Bu aksülfunelin bilhassa ri muhtevi bir red cevabı vereceklerdir. 
miştir. cTaymis> Mussolininin Madridde fil.icenap teşebbüsüne rağmen bir harp ~~ milta~kat neticesin~~ karar ver~di-ı şiddet.l1i olm.a~ı~ bir sebep. Romanın Fakat bu red cevabı sert bir şekil alnu
cZafcr geçidi> tarihini daha geçe attı- olursa Fransanın düşmanları Fransız as- gı umum1yctle kabul ediliyor. B. Hitler Amerı;ta reısıcumhuruna verilecek ce- yacaktır. 
rarak ltalyanların Ispanyadan geri alın- kerlerinin mazideki bütün şereflerini Roma, Budapeşte, Berlin ve Burgos 
masını tehir ettirmesi ihtimalinden in - canlandırarak kendisini müdafaaya 1 arasında Ruzveltin teklifi karşısında 
fialle bahsediyor. muktedir olduğunu göreceklerini söyle-1 Avrupada •Anti Komintern• paktına 

Cebellittarık 17 (A.A) - La Lorraine miştir. ı bağlı dört devletin müşterek vaziyet al-
ve La Bretagne adındaki iki Fransız Paris 17 (ö.R) - La Repoplik gazete- malan için müzakerat cereynn etmekte.. 
zırhlısı ile Le Fantasgue ve Le Lerrible sinde Piyer Döminik, Akdenizin askeri 1 dir. 
ismindeki iki torpido muhribi bu sabah ve bahri vaziyetine tahsis ettiği bir ma-ı "Deyli Meyln gazete!i mesajın dikta-
buraya gelmişler ve medhali kapatan kalede Italyanların bu denizde kendile- törlük hükümetlerini müşkül vaz.iyete 
barajlar sebebiyle amirallık limanına gi- rını hfıkim vaziyette telefıkki eden gö- soktuğunu ve totaliter devletlerin taar-
remediklerinden cenupta dalga kıranın rüşlerine temas ederek diyor ki: ruzi hareketlerine bir vesile olarak gös-
yakınında demirlemişlerdir. cDoğruluğu ispat edilmemiş olan bu terdikleri tehlikelerin manasızlığını gös--

Bu gemilerin ne kadar zaman burada görüşlere göre Itnlya isteseydi Arnavut- terdiğini kaydediyor. Bu gazete Sovyet 
kalacakları malum değildir. luğu işgal ettiği gibi Korsikayı da işgal Rusya ile iş birliği için daha enerjik gay-

ede bilirdi .. Italyanlar vaziyeti böyle mü- retler sarfedilmesini istemektedir. 
Cebelüttarık 18 (Ö.R) - Kontr ami-ı talca etmektedirler. Yine Italyan görüş- --~--

ral Valenin kumandasındaki ikinci Fran- lerine göre general Franko arzu ettiği BQ Çe m berla yn 
sız atlantik safıhnrp fırkası, başta cLo - ı takdirde lngiliz gemilerine Cebelüttarık 
reu> amiral gemisi olduğu halde Cebe- 1 boğazını kapıyacak mevkide oluyor- Draç lima~mda ıtal y::m harp gemi.Zer'. Bugün Avam 
lüttarıka gelmiş ve amiral Vale Ingiliz muş ... Italya, istediği zaman Akdeniz reisicümhur Ruzvelte doğrudan doğru- vap hususunda Berlinle ayni fikirde Kamarasında 
askeri valisi general Ayrovsaydı sabah yollarını kapatabilirmiş.. Sicilya kana - ya cevap verecektir. olmadığına dair hariçte yapılmış olan beyanatta bulunacak 
resmen ziyaret etmiştir. Mogador, Vol- lında yapılan tahkimat, Otranto kanalın- Berlinde bazı ecnebi gazetecilerine neşriyattır. Romn gazeteleri B. Ruı.vel- Londra, 17 (Ö.R) _ Pres Asosyeşin 
ta 7.ırhlı kruvazörleri de öğleye doğru da Arnavutluğun işgali ile hasıl olan ye- karşı şiddetli infial vardır. tin Hitler ve Mussoliniyc gönderdiği tarafından bildirildiğine göre başvekil 
Cebelüttarıka •varmışlardır. Marseyez, ni vaziyet, Rados ve Lero adalarının •Niyuz Kroniklıo gazetesinin Berlin telgrafın her vasıta ile dünyanın her B. Çcmberlayn yann öğled.en sonra 
Galisonyer ve Jan Dovye kruvazörleri tahkimi, nihayet Cebelüttarıkta Ispan- muhabiri B. Harrisona dört gUn içinde tarafına yayılmış olmasına bilhassa kız- Avam kamarasında beynelmilel vazi
ile Tampct, Siınun ve Forten destroyer- yanın yardımı ile Italya Akdenize bakim Berlini terketmesi emri verilmiştir. mışlardır. yet hakkında kısa beyanatta bulunncak-
leri de gelınişlerdir. Böylece 24 saat için- olmak maksadını temin edebilirmiş. Roma, 17 (Ö.R) _ İtalyan gazetele- Londra, 17 (Ö.R) _ •Deyli Telgraf• 
de 13 Fransız harp gemisi Ingiliz harp Gazete, bu görüşlerin ne kadar hatalı 

tır. 

limanına girmiş bulunuyor. olduğunu tahlil etmekle beraber Italya-
Paris 17 (ö.R) - Rahattan bildirili- nm bundan sonraki taarruz hedefleri 

yor: Fas manevraları neticelenmiştir., Kıbrıs mL. Hayfa mı yoksa Iskenderiye 
General Nages bir çok generallerin hu- mi olııcağmı sormaktadır. ispanyada zafer alayı 

Macar başvekili Romada 15 Mayıs için hazırlıklar başladı 
Şehirlerde zafer geçitleri yapılıyor Leh ve Rumen nazırları görüştüler 

B. Marinkoviç de Venediğe gidecek 
Roma, 17 (Ö.R) -İspanya, birbiri ar

dınca yapılan zafer şenlikleri içindedir. 
Sevilde bugün 75 bin askerin iştira

kiyle yapılan askeri geçit resminden 
sonra Burgosta büyük bir geçit resmi 

Roma 17 (Ö.R) - Yugoslavya harici
ye nazırı Marinkoviçin önümüzdeki Ma
yıs ayının ilk günlerinde Venediği ziya
ret ederek kont Ciano ile görüşmesi bek
leniyor. 
Budapeşte 17 (ö.R) - Macar başve

kili Teleki, hariciye nazırı Ksaki bugün 
Romaya hareket etmişlerdir. Heyete 1 

Macar gazetecileri de refakat etmekte_ !
1 dir. 

Varşova 18 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
B. Bek Katoviçe kadar Romanya hari
ciye nazırı Gruenko ile birlikte seyahat 
ettikten sonra huduUa kendisinden ay
rılmış ve Katoviçte kalarak yukarı Si -
lezya Voyvodi ile birlikte akşam ye -
meğini yemiştir. 1 

Leh ve Rumen hariciye nazırlarının 
beklenmekte olmıynn mülakatı Varşova 
siyasi mahfillerinde büyük bir dikkat 
uyandırmıştır. Bu görüşmelerin Varşo- Yugoslavya bCI§vckili Svetko~ 

va ve Bükrcş arasındaki yakın müzake- Leh gazeteleri Almanyadaki Leh ekal-
kerelerde ve Romanynnın Macaristanla liyetinin vaz.iyetiyle meşgul olmaktadır. 
münasebetleri üzerinde büyük tesirleri Muhafazaknr cVarşovski Narodni> ga-

.............. 1 • 11; • ... ~~..,,_-.ııı..L.a-A: ... 
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vaziyetiyle Almanyadaki Leh ekalliyeti- yapılacaktır. 
nin vaziyetini mukayese ediyor. Alman- Valanslya önünde İspanyol donbnma
yadaki Leh ekalliyet mektepleri Lehis- sının da bir geçit resmi yapması bekle
tandaki Alman ekalliyet mekteplerinden niyor. Madritte San İzodor yortusuna 
çok daha azdır. Leh milletinden oldukla- tesadüf eden 15 mayıs günü yapılacak 
rını ilfuı eden işçiler Almanyada derhal geçit resmine 200 bin askerle bütün ha
işlerinden çıkarılmakta ve işgal ettikle- va filolannın iştirak edecekleri bildiri-
ri evleri terke davet edilmektedir. liyor. 

Belgrad 17 (ö.R) - Başvekil Svet- Bu geçit resmini müteakip İspanyanın 
koviç Hırvat partisi reisi Dr. Maçekle hali sulha avdet ettiği ilan edilecek, İs
birlikte matbuat mümcsmllerini bugün panyol toprağındaki yabancı askerler 
Zagrepte kabul ederek günlerdenberi Kadiksten veya Almeriyadan hareket 
devam eden görüşmelerde Hırvat mes- edeceklerdir. 
elesinin halli için teşebbüs edilen esasları Mayısın üçüncü haftasında İspanya 
bildirmiştir. Görüşmelere bir kaç gün ordusunun terhisi başlıyacaktır. 
sonra devam edilecektir. Zafer geçit resmi günü general Fran-
Budapeşte 17 (A.A) - Macar ajansı ko Madritte milhim bir nutuk söyliye-

bildiriyor: cektir. General Franko 
BB. Teleki ve Csaky Romaya hareket Sevil, 17 (Ö.R) - Sevilde Flanjistler Bundan sonraki gayretlerimiz de, ölü- yaret ederek Portekiz hükümetinin Qe.. 

etmişlerdir. Yanlarında ltalya orta elçi- içtimaında bir nutuk söyliyen general lerin bize bıraktığı vazifeyi ikmal ede- veran eden bir çok asılsız şayialar üze
si B. Vmci ile hariciye yüksek memur- Franko demiştir ki : rek, imparatorluğu tesise matuf bulu- rine slikCinetini muhafaza etmiş olına.5ı
lan vardır. • - Şimdi size düşen vazife İspan- nacaktır. na teşekkür etmiştir. Sefir, İtalyan a.,.. 

i stasyonda Almanya ve Yugoslavya yayı yeniden inşa etmek ve harabeleri Lizbon, 17 (Ö.R) - Hariciye n ezare- kerlerinin Portekiz hududunda~ 
orta elçileri ı tarafından selAmlanmışlar- ortadan kaldırmaktır. Şimdiye kadar tinin matbuata verdiği bir tebliğe na- etmeyip Alikantede 

1?r ' ~ ·ı 


