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Suat Davaa Franaız 
Hariciye nazırile görüftü 

Paris 18 (ö.R) - Hariciye nazın mösyö Bone 
•~ bugün hariciye nezaretinde Türkiye btiyillt 
elçisi Bay Suad Davası kabul ederek Türkiye 
ile cereyan etmekte olan mUzakereler hakkmda 
kendisi ile gö~milftUr • 
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takada diktatör rolünii. görecek on iki 
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Roma 18 (ö.R) - Amerika Cümhurreisi B. Ruzveltin B. şebbilste bulunulması tnvsiye edilmekte idL 

Bitler ve Mussoliniye gönderdiği mesajdaki tekliflere !tal- Mesajın diktatörlüklere bir ihtar mahiyetinde olduğu ve 

B. Çembcrla1• ı 

Nevyork diplomatik niahf ellerinde 
1 yanın kat'i bir rcd cevabı verdiği hakkında yabancı mat· aşağıdaki noktaların teminini istihdaf ettiği gUn geçtikçe da

buatta intişar eden haberleri Istefani ajansı tekzip etmiştir. ha eyi anlaşılmaktadır: 
Bu haberler zamansız. telakki edilmektedir. Roma siyasi 1 - Muhtemel yeni taarruzlara karşı bir emniyet cephesi 
mahfillerinde mevcut kanaate göre Bay Ruzvelt teklifini teşkil etmeğe azmetmiş bulunan bütün milletlerin arasında
diplomasi tariki ile yapmış olsaydı bu kadar ciddi ve mües- ki tesanüdü takviye etmek. 

hedhinJik gittikçe artmaktadır .. 
sir bir teklif üzerinde dedikodulu ~eşriyat yapılmasına se- 2 - Bitaraflık hakkında kongrenin semere venniyen mU-
bebiyet vermezdi. zakereleri neticesinde yolunu şaşırmış olan Amerikan efkArı 

MESAJIN IHTtVA EIT10t IHTARLAR umumiyesini tenvir etmek. 
Vaşington 18 (A.A) - Ruzveltin mesajının Alman ve Efkarı umumiyenin büyük bir kısmı bugün Ruzveltin te-

Italyan matbuatında husule getirdiği akislerle buraya gelen şebbüsünü takdir etmekte ve bu teşebbüsü s~lha az.imkara-

Mesa ,•ln dı'ktato''rfu" klere bı'r "h h haberler diplomatik mahfillerde hakim olan bedbinliği ar- ne bir davet mahiyetinde teHikld eylcmelrtedır. 
l f 0 r m Q i Ye f l n "e ıırmıstır. Ruzveltin harekete geçmesine saik olan mülahaza- AVAM KAMARASINDA ÇEMBERLA YNIN BEY ANA Ti 

lar a~a.sında 8 Nisanda Avrupa muhabirlerinden gelen ra - Londra 19 (ö.R) - Avam kamarası bugün öğleden sonra 

oldug., U gu" n aec. fıkc. e daha l Yl anlasılmaktadlr porlar zikredilmektedir. Bu raporlarda yakın bir istikbalde ea::ı:::~~~~~~!'!!!!!!!~~=":!!~~':!"'ö...,.~-.-"'!"!!!!~:"""""~~~'!"""""~~!""!""".:...._~~~~~·~~ ...... ~~~~~~~~v~a~h~im~h!;u~d;:is~el:.;e~ri~n~c:;e~re~y~a;nı;n~a~m~a~An~i~o;lm;;;;;ak~iç;:;.;in derhal bir te:_.~----111111!"'------S-ONU 4 neli SAYFADA -

Çininmukavemetiarttık.IG f enko -
ça Japon~a sinirleniyor ın fi. 

................................................................................... , 

Am de.aanmasının büyük kısmı Romanya hariciye nazırı Romanvanın ~ 
Büyük OkJ&R'oala toplanmaktadır hudutlarında h;ç bir tadilat kabul ~ -*- etmiyeceğini Ribbentropa bildiriyor : . 
Du"nyanın Tokyo, ıs (A.A> - Garbi Japonya- ................................................................................... : 

dan avdet eden harbiye nazırı İtagaki . Ö · · 
b 

Bcrlın 18 ( .R)-Romanya harıcıyc n -ızın n. Cafenko bu sabah saat 5.40 tn 
mat uatn beyanatta bulunarak Çan Kay B lin lm" t" Al h .. k.. t · d · 

Y 
er c ge ış ır. man u ume mcr C'Lın e U!s gün kalarak Alman de-vl.! l • b • Şeke yardım etmek suretiyle uzak şark- adamlariylc muhtelif temaslarda buluıucaktu. en ı ı r ta kasden sulhu ihlal eden garp devlet- Gara muvasaliıtında Romanya hariciye nazırı, Almanya hariciye n.ımrı Fon 

lerine bir ihtarda bulunmuştur. Ribbentrop ile hariciye müsteşarı ve Ro::nanyarun Bedin elçisi tarafından kabul 

rr0 a rruz Mumaileyh, Çin ordularının muanni- edilmiştir. l 1 a dane mukavemetlerine, yapılan bu yar- Şeref müfrezesini teftiş ettikten sonru B. Gafenko Fon Ribbentropla birlikte 
dlmın sebep olduğunu ilave etmiştir. otomobile binmiş ve Alman hariciye naım, ikamet edeceği otele kadar, kendisi

----tr·---
Tahanunilltt 
kalınamıftır .. 

--tr-
ŞE VKET BiLGiN 

ne refakat etmiştir. 
Vaşington, 18 (A.A) - Bütün gazete- . 

ler donanmanın büyük bir kısmının bil- Berlin, 18 (Ö.R) - Fübrer şansölye' Bay Gafenko bu garantilerin bir ta-
.. k Ok .. d ilın . d · hah- saat 15 te Avusturyadan hususi trenle raflı olduğunu ve başka memleketler 

yu yanusa gon er esme aır . . ··ı · •. · . . fı d il karar Berlınc gelmı.ş ve derhal Raylı şanso - tarafından dahi aynı mahiyette garanti· 
rıye nezaretı tara n an ver en . . . . . . l · 1 . hakkı d fs' 

1 
de bulunmaktadırlar. yelı~ daıresıne gı~ıştır. er verılecek o ursa bunu memnunıyet-

Hadiselcri tahlil ederken görüsleri ve n a te ır er . . ki BÜKREŞ, 18 (O.R) - Berlindc bu- le karşılıyacağını bildirecektir. 
mantıkları birbirinden ayn ili alem Evening Star gazetesı diyor : lunan Rumen hariciye nazırı B. Gafen- Paris, 18 (Ö.R) - Romanya hariciye 
karşısındayız. Burada elle tutulan haki· Donanmanın avdeti Japonya~~ Va- ko yann (Bugün) Alman devlet reisi nazırı Gafenko Alman hariciye nazırı 
katler ötede inkar edildiğine göre ekse· şingtonun büyük Okyanusta muteyak- Hitler tarafından kabul edilecektir. ile mülakatında Romanyanın istiklal ve 
riya varılan neticeler birinde beyazken kız bulunduğunu gösterecek ve bir de- Bugün Alman hariciye nazırı Von 1 tamamiyeti mülkiycsini muhafaza husu
diğerinde siyah olmaktan kurtulamıyor. receye kadar da İngiltere ve Fransanın Ribbentropla Almanya • Romanya mü- sundaki azmini bildirmiş ve Romanya 

Bu baleti ruhiye içinde, emniyetlerin· uzak Şark hakkındaki korkularını azalt- nasebetlerini alakadar eden meseleleri !hudutlarında en küçük tadilatın bile 
den endqede olan milletlere garanti ve- mağa hazır bulunduğunu işaret edecek- ve bilhassa Romanyaya verilen garanti- asla kabul edilm.iycceğini bildirmiştir. 
rilmesinl etrafa panik saçmak maksadı· tir. • yi görüşmüştür. - SONU 4 ÜNC-0 SAHİFEDE -
ua atfedenler, sulhun istikrarına hizmet 
edecek surette kolleküf emniyeti teşki· 
Jitlandırmağa çağınlchklan zaman : 

- Dünya bizi yolumuzda serbest bı
nbın diyorlar. 

Ayni zamanda tehlike anının yaklaş· 
tığını hisseden milletlerin muazzam he
yecanındaki manayı kasten tecahül ede
rek kararsızlıktan en ziyade telişa dü
fell milletlere verilen garantileri çürüt· 
meğe çahşıyorlar. 

Meseli İııgiltereden baıa.ederken Bü
ytik Britanyanm tükenmez kaynakları
m, İngiliz milletinin tarihini ve karakte
rini unutuyorlar. İngiliz devlet adamla· 
nnm sulhu teşki18tlandımıak m.aksadiy
Je sarfettikleri gayretleri •Çılruıhk• 
diye tavsif ediyorlar. 

Anlaşılıyor ki akıl ve akılsWık keli
melerinin her iki iJemde ölçüleri bam 
başkadır. Beynelmilel nizamı kurmağa 
falışmak delilikse küçük milletlerin hür
riyet ve ist.ikJillerini boğmak istiyen te
tebblislere aklllıbk mı diyeceğiz? 

Mihvere mensup gazeteler diyorlar ki: 
•Maimr İngiltere Fransa ile birlikte fi-

1 
7Ukodan fiyaskoya düşmüştür. En akıl
lı, en müdebbir devlet adamlan ne ya-

1 

paeaklannı bilmez hale gelmişlerdir. 
- SONU 2 iNCI SAYFADA -

EVDl'BtLGtlf 

Altı Alman fırkası ltal-
• 

yada yerleşmiş bulunuyor 
---·*---

ltalyan ordusu 
ispanyadan ne vakıt 

çekılecektir? 
. --tr-
lnglllz parlamentosun· 
da mabaleletin istinln 

--tr-
P ar is, 18 (Ö.R) - Gazetelerin Ro-

madan aldıklan haberlere göre, İtalya
da altı Alman fırkası muhtelif mevki· 
!erde yerleşmiş bulumr..aktadır. 
Diğer taraftan bu son günlerde t.

panyaya İtalyadan daha iki tabur topçu 
kuvveti gönderilmiştir. 

Madrit, 18 (A.A) - Littorio fırkası· 
nın bütün mevcudu halihazırda Alikan
tededir. Öirenildiğine göre bu fırka 
yakında İtalyaya gitmek üzere vapurla-

- SONU 4 UNCU SAYFADA -

Yukanda Göring ve Rumen Berlin scjm 
a.gağıda Ribbentrop Hitlef" 

Vilayet idaresinin iki ahbap çavut azaaı B.Eaat Alper 
ve B. Rami Gökçe 

&tmeleylc çıktık 11ola, J Bugün de ifi pavdot etta 
S.U"' ~ aığa lola Y Mm ola 1&cıvrolcaJI .. 



........ D. 
iş ihtiliflarını uzlaştırma 

1 

ve tahkim nizamname
sini neşrediyoruz 

Biitün lşvericiler ve işçiler bu 
nizamnameyi dikkatle okumalıdır 

. ŞEHiRHABERLERi, 
Burna va 

Dünyanın 
Y~ni bir 
Taarruza Kırağı . _H_a~~,_t _Ziya 

--* liecliyeler imar ~ ~--
Bağlara büyük lldürü oldu.. Trenı·nde bı·r Tahammülü 

kal•am•ıtır-
tahribat yapmıştır kaza oldu - ,BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
OZüm mıntakasının muhtelif ,_ıe.rtn- Po ... ya, Romanya ve Ytın..ıstana ve-

de 
n1ea pn..cler iu __..ı.deri temin 

1 ihtil 
.. fl --I tahkim • -L-('---' bul . --'-~ a don Yaziyeti hakkında ~il baber-f a a ... _ • ....,.... nı· ayn in-~e -n ııyenaıncfe. ler etmekten 21J'aÜ a.,..uc •• , yanın te.. 

remaamesinin çıkarak bütin it dairele- bmhi · • .. · • L_ t maalesef fenadır. SoG günlerde dü- _..._ _.-......_ _-.... • ...n.,._ •• 
.. rı~ ~ı. ~:a "':1~ yanut şen kırağıdan Manisa ovasındaki bağlar mmnadea :.onma .-Yetini TIIUlfe ıçın-

riae teblii edlldiiini 7aznuttık. lı ve- kmuteferru ışlerı goren ııçılerın top ye- ia2.laea zarar giirmüştür. Zarar nisbeti Dün sabah saat 6.45 te Burnavaya git- dir.• 
r-ıen Ye ifçi(eri çok yakından ali.kadar Un sayısı alınarak ona gÖre lazımgelen b } . de .. d \ m-L ,._ Basmat..reden hareket eden ~ YUIJ'etill ,.-ırz - )0 I' I' 
e4len bu nizamnamenin birinci kısmını d ·· k ·· ·1 · · öd ovanın azı yer erın yuz e a tınıp t:A ~"' ....std-ı...~- - p.a- 1 -· -sayı a mu§tere mume..ı l§Çl - evini kadar ükselmektedir 53 yılı banli a katarmda müt:bit bir ....--.,---. • -· Aii>• ' -
n.,..edi)<oraz. yapmap ehliyetli MÇİIİr,. y · U: _ı-.-. .. 1 

Tr u-n • ..-.. - istu- 11ilııte1u•n, ea Jllii6ıit 1* ı..,,.I ....._ 
MADDEı ı Kırağıdan müteessir olan mıntakalar UUU"":f-· en ~.....- ...:....__.._ ç • ....JI ,, h..._ eldi"' sırada treniıı durmasını rme ;;pm:;=.ın - rrap ı .. --

sırasiyle Alaşehir ovası, Salfr2.i, Turgut- yonuna g iP ıc:...... -ı...ı Mta. .. •- ı 1--...o. 

beL1-.-... lOzum gtW-mn.m bir -=:.ı- ?U 5Wea-em,.-. wıe • -
lı kanununa tabi işyerleı:inde ifvcrenle lu, Manisa ovası, Menemen, Foça ve Ke- atl....,.':'5~--... ısın5"' darbedir Jd hciJten buiWaia mı. 

if9ler arasında zuhur edecek (tekbatlı) işçilerinin bir kumı, muayyen veya malpaşadır. Karaburunda hamdolsun za- amaga · adMa bıımw te• t - Mi)+ 

MADDE: 6 

nra (topluluk.!") it ihtillfJanm ual• gayri muayyen devrelerde mlitevaliyen rar yoktur. Kastro umum müdürlüğü müpviri Bilihare Ömer otlu Salt olduğu an- thli yiddud tir- 1*jı ~ lıi-
tmnaya çalıımak ödevini yapmak üzere, değişmekte olan iıyerlerinde (bazı ma- Burnava haşerat istasyonundaki mü- azizemıehrimiz bay Halit Ziya TUrk- la.,.'Qİan bu adam atladılı sırada arkada- rine hftm J .... Wr ....., ..... 
Ler iki senede bir, Mart iptidaıımdan Ma- den ocaklannda olduğu gibi) seçim, tahassıs memurlar Manisa ovasına gi- kan1ahiliye veldJeti belediyelel' imar Li vagonun merdivenine çarparak tre- ratorhlk o.mm lllır t..a. ..a.. 
7• ıonuna kadarl:i devre içinde iı kanu- münllasıraa daimi işçiler arasından bu derck zarar nisbetini tetkike başlamıt- mü~lilğüne tayin edilmiştir. nin altına dilflnU§ttır .• Vagonlar bu ada- likeJe .::.. bMRi• ~ .Je 
naıun 78 inci maddesi mucibince m~ ifyederinin en faal de-naindeki işçi sa· lardır. Hakiki vaziyet ancak iki gün son- llastro ıneflıurnunmı maNmnı ının ayaklan Uzerinden ıeçerek iki aya- ı..eketlb ladaWlir mi!- Buna ilı~ 
ımuil İKİ &devini yapmağa ehliyetli iı- yısı esas tutularak yapılır. ra ~ac~~]dır. ~ğı mıntakasmda meırketimize yerleştirmeğe ~~ ilnı da k~. ..ı vermek, yahut ta lnciJ~ ..._. 
çilıerin genel seçimi yapılır. Muayyen veya gayri muayyen zaman· ma~ulun y.üzde elli ile 60 arasında aza- olane bu mevzuda değerli hizmetleri Yarah bAdi9eyi müteakip hastaneye ıı.e aalEtı&lir ...._pceln eaıl 
MADDEı 2 larda itçilerinin hep.i birden değipnek- lacagı ~olunmaktadır. . . sebken bay Halit Ziyanın belediyele- kaldırılmaştır. .. . . . ıtH teki Juıea11 tebar etmeldn Uııtka 

te olan ifyerlerinde ise her bir yeni ge- H.aşerat istasy.onu. ~~ sen~ don . ihti- rin iu işlerinde de büyük bir kudret Tahkikata muddeitnnumilik el koy- Wr PJ• ,......_ :bd.d v-..... ıtH 
Birinci maddede yazılı genel seçimler 

b~tikta. eonra yeniden açd-=alıt işyar

lesinde aeçim, ityerinin faaliyete bllf}a
dıiw tarihten ib"baren Oç ay zarfuıda ik
mal olunur. Bu surede mmadan ıeçil

mit olan itçilerin mümessillik. ödevini 
yapmak salahiyetleri. yeni .ıencl seçim 

Deli: "·h ~ ..ı.c.k ,eni müme. 
• iıtcjlwla ~ 1wc• hmla bdu 
i:leYam edet". 

llADDEı 3 

len işçi kitlesi tarafımlan iıe girdiklerinin maline~ milst~ili tenvır e~mış ve gösteceğini şüphesiz sayarız. .. muştur. ~aralmııı. tren durm:ıdan atla- &r, ~ ı.n. sirecıtt-'n .. 
ilk baftaaı içinde ıeçim yapılır. gazc~eml7.le de ~edbir w alm~larını ılan el- Çoiyerinde olan bu tayin&ın mute- mq olmasıyle hldiseye sebebiyet verdi- o1-ytb heBd 'biiy8 ... te1ihd -.. 

mlştı. Bu seneki kıraı:,'1, dört sene evvel vellit:ıemnımiyetinıf.zi izhar ederken B. ği anlaşılmaktadır. Yaralı, Dev1et De-- ....._ 
23 nisan tarihinde düşen kırağıdan son- Halit~-.ayı: tebrik eder kendilerine mi:ryollan Hal1rapmar Cer atelJesinde 25 ---" L..:... . .,,.., .... .....,,.. ; wva _. _. 
ra en fazla tahrıbat yapanıdır. sonsumuvaffakıyetler dileriz. mnele olarak çabpyordu. rmla iıJl-m .... • aıil:» 1 ' a ._, 

:MUmessil işçi seçimine alt işlerle mü- -*- _ _. -*- - ..., 0 

, ...,....... >*' ..,. 
messil işçilere vazifeleri icabı terettüp Çekirge M . Elhamra sinema- ..... ... , ;'• ..... - ..,, 
eden çahşmalanıı, i4 saatleri haricinde anısa .... ... .. . .. ıw... 1 

t 
yaplmeq enstJr. Aacak fevkaliıde. ~ mu ... ca delesı· d b .. .. k tin enerjik bir idmreclm ...... oWu-
yetlsde ş TI!ftll W7• it ftrell wlriliaiııııı Fıua geniş ölçüde Si D a Uyu iunu iddia ec1enıer ayni meşum ıı.tayı 
mınafabtiyl~. MÇi~ ft18 mlqtırma lttQft ldr ~ ...... edi7or - ...... eu.ebe ......... ~ mdi 
işleri Ş mtlcrinde de yapılabilir. dev- etmekfedl• M~ vilayeti 93t İzmir entema910- ID USa me f e ailhıderilliıl, hem •e im-laim .elime· 

MADDB: '1 

MADDE: 
8 

E&e mwt•••am. çıeiirp i>l:ilisma nal furına geniş iMçüde iştirake karar Sağır, Dilsizler ve Körler menfaatine ti namına düşünmelülirler. 
•rttmm i11eıleıinde e9kidea mewcal dai- uğradığı hakkında İstanbul ~ vermitir. Mm:ııisa pavyonu modenllıııe Eıpelpmp kamoaa ~ 1ıemlil ~ Britaap - Fnnsa - Sovyet 

mt ~rle bu~a ilbeten. itlM& fazla Mib, .n ifc;i ödeviai w ~ ne Anbradan akseden haberlerin yan- edileck ..e mahsul te§hiriııe senit ölçö- kola tarafından 15 ldşüik mmdolim ta- 8:-7• va ~ •r~ yeni 
~ «L:~~ m L il olmak üme. etli olarall i1ebi1melt ~ 1ış olduğu anlaşılnu~. Filhakika bu se- de yeı verilecektir. kımının iştirakiyle 24/4/939 pazartesi hır taarroza karşı harcketsız kalmıya-
alman yem lfçİlerin yekibm İf baananan Y a) 'l'r...t..:-RÇI •• li . _,,.; ta.bii . de ne çekirge ~tır. Tralyanın da 939 fuarına mükemmel günü akşamı saat yirmide bir müsamere caklardır. 
71 • • mecld • deli nİ9id>I L ... ""~e cum unycw. yetiiı . --=1 __ ..... 1L•- Bİ:IİID -...r . hadler. 

111C1 am . an atanuı: bulunmak. Bu seneki vaziyet, geçen seneden da- bir ~onla iştirak edeceği haber veı-ir- verilecektir. Loca, birinci mev.ıÜ ve JAMr • • .. ıınız -
ona g~re mümenı1 ı~er .. yısının da b) 

18 
yaşını doldurmuş olmak, ba fazla değildir. Çekirge çı:kaıa yerlın mektecir. Trakyada bunun için bir ko- ci mevki biletleri numaralıdır. Biletler . Zı~. ~ilyük de~okr~er ~iltle~-

aru.nlmasa )izam gelırse, yeai işçilerin --tanfır : mite t ... ekkül etmiştir. un' diden Elhamra sineması oi.-iv)e, ... but ... aıeRlıyeileriai ft vec:ilaelen· 
-•- .ıı x.. h e) Dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, ~u'-" --Y ' ~"' L -:.1 d' ~ıgı·ta· _ri t.en. itibaren on beş gün zar- İ.:uııirin Menemen, Kar...ıy~t~~ 'to .. '-- -*- hük:~m .. ·t c-..ı..ı_sinde SS numaralı Tay- Di deruhte etmeğe &&nll' ve.~er ır. 
fmda b hırsızlık, sahtekArlık, yalan yere yemin, r ~ .. ._.. -·- auu-= 

üb.in ifçilu taraEmda.ı it1>u yeai ,,.alan.,_-"~ -~ .... _:: _ if- lı, Tire, Bayındır ve i\..L......:. mıntakala- BABA ~Air · ... -1
' k' ın· de ve Mimar plea igiler ara-nda-~ 'ft ., ... ---~ ....... __ .-m& ... ~..,.,.~ .- yare pıy~gosu ı.au. l§4?S. ~ Fransa ve luıilterc gözleri tok milt~ 

1 .. -- 3 ;.,.,; "'.:ıı _ _,_. -~ tira saç)ar:mdan lıüiyle ftya afebtlak iiç 1"1... Kalp seldesinden Kemalettin bulvan Necati bey sokagın- terdir. Bubi tabra emekte ...-.ıı. 
..,..,... ıııııacTJm ,,-____.. ...:&..-~ ~ --L.L Manisa merkezi ve Eşme, Kula kaza- .l 20/1 ah Al'-~ Karmonamn elıli,.ıtli al.elar mçilir. a,_ - -.- c••MEn.a w&m ol- ölmüf- "a numar 11'!'r ri yoktur. Bilikis harbin mağluplar b-

Fulıa hal-Jet de .. eaıi L!o.___ L..1..- _._ ~ 1ı 1 k, ları... K ı.~~ı ... - ... da harap bil' bahçenin terzihanesinde satılmaktadır. Bu fırsatı dar ali 1 1 tta b'tarafts . . d h 

,..ı ...ı.. .,._. - ,;;;-:=,; <> :e. .; . = .. • -' .-.md• ,,,.:~~::-'n::.uu ,.:ı.~ ~~ .,,..!"":::".fil";:.,== ...,.- •• ,~ ·~-m..._ .....!..::.;;.. ~ _..::..:..;. 
bt 

3 
iıgMaÜi de .. mevcut olup daim1 .sarette faaliJ'ette bu- k.. lannda bir adama ait bir ceset bulun- -- )et vcrtteğini bilir1-.. ,...= :;, >d w!. 1~ iıt J81ıaiede .ıtı ~ ~i 0iİ~cadele teşkilatı ehemmiyetle çekir- mupm. Yap1lan tahkikatta bu cesedin, Kredi lıoope,..,,fle.....,,. lhmmlbl beraber tahrik edilmiş taar-

~ı .. ve ........ )'a:lna maanea lııir menı- _,_,_,___ •~!.-:- _..___ı;..._ .. ?=-1- bu chıarda oturan ve sefalet içinde g~ fıülıÜl't ue !!A!as Ullti"CICI nalaw kanmn .. bllan ~·· L-1---
-- minde 

1 
, _.._~ ~~: ge Vi:IAw-ı -. filWILtıe, mucawc• I ld P-' 'I -,-- ....,.. -~ 
Jde PP9 ~--:- -.-,~ ... memurlan çekirgeleri daha çıkarken erini do mmakta olan bebe Saide ait Ziraat bankası, kendi idaresindeki zf- cdlanfır. Bandaa 90lll'8 ller faarrmun 

y .. ._ '-l8i l.ir deuı • M ı..&. aıtilıbirııı"•-• "::!.ısi:t~ lııu: nrpmnamrnın başında l>ekliyerek iinha eylemektedir. olduğa anlaşılmıştır. Cesedin yapılan ral kredi kooperat.iflerinin yıllık ihtiya- bir dünya harbi t.ı.rik etmesi beti-
Y ... 

1 
, öeeki de • :le ......._ UsBncü nw ne tınfikaa mavakkat * mun;yenesinde kalp sektesinden öldüğU cı olan kükilrt potasa vesair malzemeyi bilir. işte h.nan içindir l:i ifrata ftl1IB 

D •• ve P"PAMfi mi wi1 iıçilıır mıçi'frnPk - - anl im tır ' 
• h Ec•nw n... ieuleıiaale ._ . d , .... 

1 
ri n . . ld w Ekmellsiz köyu·· davası ~ ış · temin ederek kooperatiflere göndermiş- ila&ular a.uke.lilenk fUUa avtiei ..uı-

• • ıcap c en "'Uer e e seçımın yapı ıgı -- . eı·d· M'll · ı oa,.I .. ...,.._ itilaarea on 1.et süa tarihte heaiiz akı a;rbk iıir faaliyet dev- SOft safhada- tır. m ı ır.. ı etin seven devW ..&Itri 
wfwla • dwıeye ""'- olıaM izen esi . . olan . . J'IS'lıerind KemaJpapnın Ekıneksa köyöiıde Ha- o D EM ı ş r E Bunlar kooperatif onaklanna ~ başka nrette hlelset ed...mr. h.-
.... ~. ;~:;:... ilk 7:' ~ be~ lil adımla bir çoballa 1ecaVÜ% ederek ha- Yeni .,.,. isıasyoa chrma suretiyle teV'zi olunacaktır. lt~ı. en ?n.üf~.iş musıöet& siiril~cm~k me-

llADDE: S rl ~ iı_gi LwJs +aık şını taşla ezerek öldürmek ve cesedini ldllml 'Jffll'dJ]10P İzmir. 'rilayetinde kredi kooperatifleri sulıyetim yük)e~ ~ hıç hır clıtN-

•iFu · ~ ... d.\T de ayn 

M•ıisa llalkevi: Halkevi sosyal yarchın §Ubeıi 23 Nisanda 300 fakir çocuju 
gewcJ.rrecektir. Bunun için 14-4-939 tarihimle nde bir pPı dans toplantısı 

tertip etmiştir. Bu T'esim l>u ifle lMiyüi van!ı1111ııTda bulunan 
l§ komiteani göstarmektedir 

yakmnğa ~ suçlu ayni köydım. Devlet demiryolları idaresi ÖdemŞn muntazam bir aurette iAkipf yohmde.- Jet adamına •enlmit dejjlıliır. 
Mustafa ol1u Ali Blyık ve Musa cıtbı Toı>bap mevkiinde modenı bir isiasyon dır. Banka, keofıeraüileria bedi ih~a- ŞEVKEr BiLGiN 
Alinin ağır cezadaki muhakemeleri son binası yaptınnaktadır. 60 bin linya mal cıru zamanında temin eylemektedir. c ı 
safhaya gelimişeiır_ Jıl~ -... ~olan bu istasycm binam: ikmal edi- - *._.,. A 1 
vini a ~ dünkiı ~ iddianame- lince pmdiki istasyooıtan yeni istasyon Rallle•lll4e koalel'_.. r a Si r a 
sini. serdederek maznunl~r.ın suçl:U-ının ~inasına kadar ra: ~ ft ~ Ankara Hukuk fakültesi profesörü B. ~ -
sabıt olduğunu~ ancak failin ~ı mu- ıswyon yalnız bagaJ ve yol tahmili M. Ali Bilgişin 221~1939 cumartesi gll- PIAttft Şlrlllp ıtuelerl 
ayyen olmasmdaıı her iki suçlunun ida- ~de, Adeta depo vazifesini g6recek- nli saat 17.30 da Halkevi salonunda 
ma bedel ceza kanwıunun 463 maddesi- tır. (Türk inkılabında devletçilik ve ticaret yazan: ECZACI la~AL K.AKT ~ 
nin nazara alınmasını istemiştir.~ Celse, -- L-~:-:) vzuI 'L:- konf Koldan, bacaktan derı alb.na, et ara-

ser~~ me u :.ıtl' erans vere-
suçluların müdafaalarını yapmaları için K 1 Z 1 L Ç U L L U -· h be lınmı B k--r. sına. damara yapılan şınng;ılarda kulla-

talik edilrn
;d; .. , İ cegı a r a ştır. u Wlleranstan lan .• 1 . • . _ ıatin 1 dır 
"ıı..... sıasyonu genqletiUyor biltün yurddaşların faydalanmalannı nı :- • ıgne erın en ıyısı pw . o anı .. -*- KızıL.ı:ıllu istasvnnunda çift ra ların • , ed • Piatın 1735 te Cenubi A.merikad'a Ko-

• • "':s .r-· Y laYsı)Je enz. 1 b" d k ~ clilm' A paiıl '-Beledi)le eti~ il arası dar ol.du2undan bu istasyon civa- om ıya a ei.e ış, vru an çono. 
Belediye daiw.i: enciilneni dün öğle- r.ında karşılı.kh iki trenin tevakkufu ha- : 1111• 1111111111 ..... ,.,.,~ ....... ,,., .. : alakadar etmesi üzerine oraya bir i1lıu 

den sonra toplanUUJ ve bazı :ihaleler linde telılikeli bir vaziyet hadis olu or- : Ge/~nler, Gıdenler: heyeti gönderilmişti. Bu heyet içinden 
• + .. ____ • • . Y --·-·---·---........ _ .. _... İspanyalı Antonyadi adında bir Alim 
~apmıştır. du. .l'WW! iki ray arasım g~letmeğe Fransa ticaret neureti fUbe müdür -*- kaı:ar ve ...... ı.H ... Buraya tel örgill.er de . . . . 1741 de platini ille. defa Avrupaya getir-

·~ nmrnm Maarice J · Viı:tor fstm\ıuld.n di. 1753 t İs alı f ·· Şifr lltin Bir ......... kaZası çekilecek ve kazaların önü almacaktır. . . t __ , __ ,__ . e veçy pro esor P 
... -,,, şehrimize gelmiş ve .1.L1ıuc~ otelioe. üzerinde derin tetkikler ya---t. ona 

Vat.maA AlmiA .i.d.aresiııdeki tramvay _,,,,,_ ~ İki gün 80m'ıt htanhtıla d(;ne.. ı--:--
arabası, arabacı Al.iye :Karantinada çar- Bil' gen• karde~İlli . · (Beyaz altın) adını verdi . .Platin Mil 

7f ~ cektir. Brezilya, Meksika ve Oral havalisinde 
parak hafif surette yaralanmamıa •be- lllçalda yaraladı .lktısat Yekaleti t.ş müpviri Pon Der bulunur, kendisi beyaz sincabi reılkte 
biyet verJDiP. S.Çlu hakkında tahki- Ödem. · B' · -ı.ı---'-.:ıı... p f b ı..ı-- ....ı.-:-:- -L...: ... : .. ışaa ~. n. ....... ,cw- owr- oriell stmı. u UCIM ~~ g~..,... olup cı1a ile güzel parlar. Gayet ince ve 
kata başlanmıştır. Salih oğlu Şahap Ozeri, on dört yaşında- Sivas mebusu Mithat Şükrü ve me- mukavemetli oluşu. sıcaklığa fazla da-

,,,,_*_ ki kardeşi Nihada bıçakla sırtından J&- buslardan B. Halit Ziya şehrimize gel- yanışı, havadan, sudan müteessir ol'ma-
Aurllpa ,.,,,,... ralamıştır. Suçlu yablaıımışb.r. m~. yışı şu:ınga iğnesi yapılmasındaki isabe-

lllaPefıef I• lfesl • 9' ti göstermektedir.. 
Edirne (Hmusi) - Avrupa hattının 

1 
TYıat• · k · b" hal. daha ••m•••••----------------------- Biri teknik ve temsil şaheseri, diğeri çok acıklı ve müessir bir mevzual rlll ının C$P garıp ır ı var-• • hkudu

1 
t::uz dua~~~. ~a:_ket tardifeks'. ..a iki .. ,. .._ dır. Gazlan ve buharları cezbederek 

ısa b .. ...., -we ~opra ıs-yonun a ı 8 U G ~ ._ mesamatında teksif ve zapteder, bu has-
Bütiln Anneler- Bütün genı Jaııı. ..... Ve bütia münevverler.. · k J · ··dd · 

11 
n pasaport ve gümrı.i muame esı mu etı • sası yüzünden kimyada sanayide çok 

iki ..nen yebnİf d.kika,.. inclirilmit .ı- K • lt .. k . tif d clil. Müsa . mikdarda !atin 

HAZIRLANINIZ 

DAMGALI Kı~oır" 
0.Ştan bap ibret ve biidiale dolu FRANSIZCA sözı.it lmikalar plıeseri 

ö.iımllzdeki 21/4/1939 CUMA ~ita.en 

Elhamra Sinemasının 

duğunda~ gerek Semplon ekspresi, ge- U urpar sıneması ::u;r ~= ~~se ;~renginde ~e ta: 
rek konvansiyonel tarifeleri esaslı suret- GhlGlr "....t bw1aed ile 'Witiia ıilia7a ah' ~ llOBDT mamen altın hususiyetini taşıyan bir ha-
te deği~tirrnektedir. Yeni tarifenin tat- lita elde edilir. 

TAYLOll ie diaıı) - pil w ctbel ...._ im DUNliE'.- .. .._ 
biü.e lımık•d.iw t-mtea ili'benaa Edine ._ eöi'lııd İki kısım pIAtin, bir kısım gilm~ ild 
ı.1aıe1ı al ,..la Plil -ıre ııeliP clc*uz •- kısım nikel beş kısım bakırdan hbıl 

att~k:;e:::;:•· "'---ll..n g-'-n Ye K a d 1 n 1 a r 1 n s ı r r 1 olan halitayı altından farketmek ancak ttu~ en: mihenk taşı ile mHmkiirufür, dişçiler, ce-

?2,4S te Edirneden haTeket eden Kon-- vahirciler yUzde 95 plitin. Deş bakırdan 
Yansi,.onel 6.4.5- de htanbafa, lstanbul. W lıjeilıM;Jle 7 1 b ._a Pi 8W mUrekkep halitayı çok kullanıriar. PlA.-

dan 22,3S te haTel-et eden konTatılİJ'~ Akd • k ı tin altın gibi pas tutmaz değeri altından 
nd de 7.3S de Edime Kuaağaclll8 n- enız orsan arı yüksektir. Uzwımüddet şlı'ınga yaptıra-
racaltır. caklarm kullanacağı en emin ijnelerdir. 

Edime (Hususi) - Eclimedeki koza- ..... B l'WJl~T İğneyi yakın zamana kadar d"ıkiş ijlerin-
cıhJ: l"rorm açddı. Vç ay devam edecek A• ' • 1 """"._ • Pı ' ..... de kullanan insanlık onu şimdi bir de 
ve Ziraat Velilerinin plan ve lnitçesi li ..__ 74? 'hu ....,. ŞAlll!Sppt sıhhi sahada kullamyor. Mecazda ijnele-
daflilinde baluwan ba l:ırrsa Trakya Ta- SEA1'SIA1' : Her lh Al 1 r Kez 1 ı ı S - 'Ut 11111 mek başka ııwya ,.ıs .. Biüa plltin 
mnlnıtı l:unam!ım 29 genç daln deT1Ull 4.50 - 9 DA... Cumartesi ve puu Saat .J.11 DE BAŞLAR... iğnelerimi& batas. takat acıtmaz... Sal-
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19 Nisan çarsamna 939 

Genç evliler Gülüstan sarayında 

Dost Iran ülkesi dündenberi neşe 
ve saadet içinde çınlamaktadır 

Bu mesut hadise, Türk· .lran dostluk tarihine 
altın harflerle kaydedilmiştir 

Elim b~r • 
zıya 

Mme~eı Çakmağın 
Jıerimelerl 
11efat etmiştir •• 
İstanbul, 18 (Hususi) - Genel 

Kurmay b"§karu Mareşal Fevzi 

1 
Çakmağın kerimeleri ve Güzel sa
natlar akademisi müdüril Burhan 
Toprağın refikası Bn. Muazzez vefat 
etmiştir. Merhum ahlak! faziletiyle 
tanınmıştı. Ölümü zıyadır. 

1 

Ankara, 18 (Telefonla) - Mareşal • 
Çakmağın kızının vefatı Ankarada 
büyük bir tessür uyandırmıştır. Ma
reşal cenaze merasiminde bulunmak 
üzere bu akşam ekspresle İslan bula 
hareket etmiştir. 

fahran 18 (A.A) - Iran imparatori
çesi ile Mısır kraliçesini, Iran veliahdını, 
Prenses Fevziyeyi ve Mısır ve Iran 
prensesleri ile maiyetlerini hamil bu
lunan husus! tren dün saat 15-15 te Tah
ran garına varmıştır. Gar zengin bir su
rette donatılıruştı. Mısır krallık ailesini 
karşılamak üzere Şehinşah hazretleri, 
hükümet azası, daireler erkanı, yüksek 
rütbeli zabitler de garda bulunuyorlar
dı. 

firleri çok güzel açık otomobiller içinde 
yavaş yavaş ilerlemekte ve on kilomet
re kadar uzıyan bütün yol üzerinde çi
çekler ve sevinçten çıldıran halkın teza
hüratı ile karşılanmaktadır. Alay saat 
16-15 te Gülüstan sarayının bahçesine 
giriyordu. Mısır kraliçesi ile prensesle
rinin ikametine Tahranın en tarihi sa-

Reisicümlıur İnönü Mareşalın ha
tulmaz bir hatıra olarak kalacaktır.ir reketinden evvel erkAnıharbiyede 
Iran müfrezesinin Türk kardeşini ziyaret ederek taziyetlerini bildir
beklediği Pehlevi caddesinin mecli miştir. 

ve civarı kalabalık bir halk klitlesle !~~~~~~~~~~~~~~~ 
dolu idi. Türk heyeti de mihmandarı 
ile birlikte hazır bulunuyordu. 

Tren durduğu zaman her taraftan şevk 
ve heyecan sesleri yükseldi. Bir taraftan 
Şehinşah misafirlerine choş geldiniz> 
derken diğer taraftan da muzika Mısır 
Ve Iran milli marşlarını çalıyor, 21 pare 
top atılıyor, tayyareler uçuyor ve müt
hiş bir alkış, Y"§a sesleri göklere çıkı
yordu. Küçük bir istirahatten sonra oto
mobil alayı yüz binlerce halkın tavsifi 
imkansız tezahüratı arasında garı terk
etti. Yolun iki tarafını tutan talebe ve 
izciler ellerinde çiçek ve büketler oldu
ğu halde Şehinşaha sonsuz sevinçlerini 
ifade ediyorlardı. Şehinşah ve asli misa-

Saat 18 de ol<ıkarlar bir kaç yüz •t
re uzakta durdular. Türk askerleri li

raylarından biri olan Gülüstan tahsis !er ve başta bayrak-ve muzikalan tu
eclilıniştir. ğu halde Iranlı kardeşlerini selfunia

rak geçtiler. Şimdi iki şanlı kardeor
Tahran 18 (A.A) - Anadolu ajansı- dunun mümessilleri karşı karşıya zi!-

nın husus! muhabiri bildiriyor: miş, iki bando tarafınclan çalına iki 
Dün Tahran için bir milli sevinç gü- milli marşı dinliyorlar. Iki Albay ira

nü oldu. Üzerinde Mısır ve Iran bayrak- retle birbirlerinin ellerini sıkıyorla Ve 
!arı ahenkli bir şekilde dalgalanan bin- halk sürekli alkışlarla alkışlıyor. 
!erce takın süslediği şehir bugün güzel Bundan sonra önlerinde Albay Jıya-
prenses Fevziyeyi karşıladı. balı ve Iranlı Albay Arla bulunan ürk 

Türkiye - Iran dostluk tarihine altın müfrezesi halkın samimi tezahüratara
harflerle kaydedilen bu mesut gün Ma- sında Tahran sokaklarını geçerekika _ 
jeste Şehinşah ile Ebedi Şefimiz tarafın- metine tahsis edilen harp okulun git
dan kardeşlik yolunun çizildiği tarihi rniştir. 

yaşıyan ve Türk müfrezesinin kardeş Tahran 18 (A.A) - Türkiye Ji ük 
Iran payitahtına muvasalatinde hazır bu-, elçisi dün akşam Türk heyeti şe~~ine 
lunmak saadetine eren bizler için unu- husus! bir akşam ziyafeti vermişti. 

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

ingilterenin müdafaası 
ihdas olunacak harp malzemesi neza
retine Vinston Çorçil tayin edilecek 

_ ...ı .:. tJıye nazırı 

Sir Hor Belişa Avam Kamarasında bil
dirdiğine göre İngiliz silah fabrikaları 

§imdi ordunun ihtiyacını tamamiyle kar
şılıyacak mikdarda makineli tüfenk çı
karmaktadır. Kanada fabrikalarının is
istihsal kudreti de kafi bir dereceye yük
selmiştir. Avusturalya, cenubi Afrika 
ve Hindistan hilkümetleri de makineli 
tiifenk imali için fabrikalar tesisini ta
sarlamaktadırİar. 

Londra, 18 (Ö.R) - Yakında teşkil 
edilecek olan harp malzemesi nezaretine 
ilk tayin edilecek nazırın B. Vinston 
Çorçil olacağı kuvvetle tahmin edilmek-

Son sistem Ingiliz tankları 

bulunmakta<..-'. 

Vaşington, 18 (Ö.R) - Bahri ticaret 
komisyonu Panama kanahnın ıslahı ve 
genişletilmesi için iki milyar 771 milyon 
dolarlık bir kredi kabul etmiştir. 1 tem
muz 939 da h"§lıyan malt sene için ilk 
kredi 15 milyon dolardan ibaret olacak
tır. 

Paris, 18 (Ö.R) - Nazırlar meclisi bu 
sabah saat onda Elizede cümhurreisi B. 

ren on sene müddetle harbiye nezareti
nin bütçesine 500 milyon liretlik mun
zam tahsisat verilmiştir. 

Paris, 18 (Ö.R) - İngiliz kralının 
kardeşi Kent dukası ve zevcesi Kent 
düşesi tayyare ile. Burje hava limaruna 
inmişlerdir. 

Fransız 
Alber Lebrünlin riyasetinde toplanmış- ---&--
!ardır. Nazırlar meclisinin 
Başvekil ve harbiye nazın B. Daladi- imzaladığı 

ye beynelmilel va~:eti ~ ve ~yanık kararnameler ... 

Reisicümhur 
Hatay devlet reisini 

kabul ettiler 
Ankara, 18 (Telefonla) - Reisicüm

hur İnönü bugün öğleden sonra Hatay 
devlet reisi Tayfur Sökmenle b"§vekil 
Abdurrahman Melcki kabul ederek ken
dileriyle yanın saat kadar göriŞnüştilr. 

Tir han 
Vapuruna bir kazan 
ilöve ediliyor 
İstanbul, 18 (Hususi) - Alman tez

gahlarında inşa edilen Tirhan vapuruna 
son anlaşma mucibince bir kazan daha 
ilAve edilmektedir. Vapur, bu ilave mü
nasebetiyle ancak haziranda memleke
timize getirilecektir. 

B Yusuf Ziya 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Denizbank 

umum müdürü Yusuf Ziya Ziraat ban
kası idare meclisi reisliğine tayin edil
miştir. 

-*-
C~ H, P. 

Grubunda hariciye 
vekili izahat verdi 
Ankara, 18 (A.A) - C. H. Partisi B. 

M. Mecih;i grubu bugün 18/ 4/ 939 saat 
l:Ue reis vekili Hilmi Urarun reisliğin
de toplandı. Söz alan hariciye vekili B. 
Şükrü Saracoğlu, son hafta içinde cere
yan eden siya•i hadiselerin akisleri hak
kında geçen haftaki toplantıda verdiğ 

malumatı itmam eden bcy=atta bulun
du .. 

Bir çok hatiplerin suallerine tatmin 
edici cevaplar verdi. Ve hariciye vekili 
nin bu izahatı umum! heyetçe tasvip 
olundu. 

Hİ'JI'LER DANZiıt;; 
HEMŞEHRİSİ OLUYOi~ 
Ankara, 18 (Radyo) - Yirmi nisa:ı

da Alman şansölyesi Hitlere Danzig şö
rinin hemşehriliği tevcih edilecoktir. 

Amerika 
Atlantikte 60 ha~ 
gemisi bulunduracak 
Ankara, 18 (Radyo) - Amerika At-

lantik denizinde daiınt surette 60 harp 
gemisi bulunduracaktır. Bu gemiler üç 
zırhlı, dört ağır, beş hafif kruvazör, bir 
tayy.are gemisi, yirmi beş destroyer, yir
mi tahtelbahir, bir tayyare muavin ge
misinden ibarettir. 

On tahtelbahir daiınt olarak Panama 
kanalında bulunacak, iki gambot ve iki 
muhrip te Amerika sahillerinde dolaşa
caktır. 

tedir. bulunmak zaruretini tebaruz ettirerek Paris 18 (A.A) _ B hah · · .. _ 
Mili• "daf 't b' k ' usa reısıcum G {ı k H l ı mu aaya 81 ır ço emirname- hur Lebrlin" . . d lan a en o 't 

dr ÖR) $
. H Belişa l . "mh . . . •--~"-' un rıyasetin e top an na- - f er 

Lon a, 18 ( . - ır or ~rı cu urreısının La.>WAJne arzetrniş- zırlar meclisinde bll§vekil Daladiye umu-

Avam kamarasında Çekoslovakyadan tir. mi vaziyeti izah etmiş ve bu vaziyetin mülakatı bugün 
Patentası satın alınmış olan makineli tü- icap ettirdiği büyük teyakkuz üzerinde 
fenkler için İngilterenin artık imal hak- Rom.a, 18 . (A.A) - Re~mi gazet~d~ ısrar eylemiştir. - BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA -
kı ödemek mecburiyetinde olmadığını neşredilen hır kararname ıle kara or- Hariciye B d Ent Romanya hariciye nazırı cuma günli . . . . nazırı onne e, ernasyo- . 
bildirmiştir. B~ tiifenkler İngiliz kıtala- dusu~'.111 muharebe kabiliy~tini a.rttır- nal vaziyetin heyeti umumiyesi hakkın- P"':ıs ve Londraya müteveccihan seya
rından her birınin teçhizatı meyanında mak uzere 938 - 1939 senesınden ıtiba- da beyanatta bulunmuştur. hatine dev·am. edecektir. B. Gafenkonun 

.~.JU/.7//.Z.&ı'ZT.CLZ.it'Z:rdZ7~ • Nazırlar meclisi aşağıdaki emirname- ~~ansız ~ fogil.'.z de.vlet. ad::mıariyle gö-

y E N 
• s • N E M A N J N !eri tasdik etmiştir : r~elerı buyük hır sıyası ehemmiyeti 

19 çarşamba ) J Harp levazımının, si!Ah V€ mühimma- hföz bulunacaktır. 
tın tabi olacağı rejim, silah altında bulu- -------..,-------- I 
nan askerlere gönderilen ve askerlerden ENTERNASYONAL KAHKAHA VE HEYECAN HAFI'ASI BAŞLIYOR ... 

HEPSİ İZMİRDF. İLK DEFA 

TÜRKÇE 

LOREL -HJ-\RDI 
ÇiFTE AVCILAR 

CANi DOKTOR 
Türkçe 

gelen mektupların posta pulundan mu- VE ÜNİVER!EL 
afiyeti, ve Tunus radyo istasyonunun p • F 
kuvvetlendirilmesi, petrol müştaklarının a r l s u ar l 
ithaline ait mezuniyet, çok çocuklu ai

~ lelere yardım ve halka gaz maskeleri 
"te" 'il VZll ve ışç· erin seferberlikte kullanıl-

maları hakkındaki ll/7 'D3S tarihli ka-
nunun tadili. 

-*-B. BENES RUZVELTE 
teşekkilı' ediyor 

'\ Şikago, 18 (A.A) - B. Beneş, Cüm-
hur reisi B. Ruzvelle bir telgraf çekerek 
mesajından dolayı teşekkürlerini ve hür 
Çekoslovakyanın mesajda derpiş edilen 
barış lehindeki bütün gayretlere iştirak 
edeceğini bildirmi~tir. 

Bütün dünyanın is ve 
ticaret mege§ıezid8r 

8.SOD Eks:ııozan 
:z.,000.000 zi;yarı:tçi 

13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de
vam edecek olan P ARİS (uarııll zi\'arct 
ediniz.... ~ 

Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat 
kolaylıkları gösterilir. Bunun için yalnız 
fuara iştirak kartını lıilmil olmal.. kafi
dir. Bu kart İzmir Fransız general kon
solosluğundan temin olunabilir. 

Pa. Çıı. Sa. 3 1 - 15 

lstanbulda bir deniz faciası 

Bir sandal devrildi, dört 
kardeş sulara gömüldü 

lstanbul 18 (Hususi) - Limanımızda bir deniz faciası olmuştur. 
Çatalcanın Balaburnu köyünden Hüsnü, diğer üç kardeşiyle birlikte 
kömür yükledikleri bir kayıkla Terkos kolunun bir tarafından diğer 
tarafına geçmek istedikleri sırada kayık devrilmiştir. Kayıkta bulunan 
dört kardeşin hepsi de serin suların içine gömülerek boğulmuşlardır. 
Cesetlerden yalnız ikisi bulunmuştur. Diğerleri de aranmaktadır. 

Kazanın kendi tedbirsizhkleriyle meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Ceza kanununda tadilat 

Zehirli maddeler satan
lar ağır ceza görecek 

Ankara 18 (Telefonla) - Ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında hükümetçe hazırlanan layıha meclise verilmiştir. 
Türklüğü, Büyük iMllet Meclisini, Cümhuriyeti, hükümetin manevi 
şahsiyetini alenen tezyif ve tahkir edenler hakkında tatbik edilecek ce
zayı gösteren maddeye icra müessesseleri tabiri de ilave edilmiştir. 

Bundan maada, esrar, kokain gibi maddeleri izinsiz memlekete so
kanlarla izinsiz satanlar hakkındaki madde genişletilmiş ve şu hüküm
ler ilave edilmiştir: 

Bu suçları işlemek maksadiyb hır teşekkül vücuda getirenlerle ida
re edenlere bir seneden dört seneye, mücerred böyle bir teşekküle in
tisap edenlere altı aydan iki seneye, teşekkülü vücuda getiren veya 
idare edenlerle teşekküle intisap edenler aynı zamanda bu maddeleri 
hariçten gizli getirip satacak olurlarsa beş seneden yedi seneye kadar 
hapse mahkum edileceklerdir. 

Bu ·maddeleri mektep talebeleri ile ordu ve donanma mensuplarına 
ve devlet inzibat ve asayişi ile mükellef olanlara, mevkuf ve mah -
kumlara satanlar, tedarik edenler, verenler ve kullanmağa teşvik 
edenler hakıkndaki cezaların üçte birden yarıya kadar artırılacağı 15.
yıhada tasrih edilmiştir. 

Kanunun ammenin nizamına müteallik kabahatler Kısmında arap
ça ezan okuyanların yedi günden üç aya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılacakları tasrih edilmiştir. 

Toprak "ıahsulleri of isi. 
eıindeki af yanları satın 

tüccar 
alıyor 

Ankara 18 (A.A) -Afyon mübayaa planında ve usullerine uygun 
hareket etmediklerinden dolayı inhisar idaresince malları şimdiye ka
dar satın alınmamış bulunan müstahsil ve tüccar ellerinde kalmış Af
yonların muayyen bir plAna göre satın alınmasına karar verilmiştir. 
Bu satın alma işinin tabı olacağı şartlar ·ıe usuller toprak mahsulleri 
ofisince ayrıca ilan edilmiştir. 

Türk- Yunan rl~u{;qdenet cemı yeti 

Selanik kcınsolosumuz 
şereiine 2iyafet verdi 

---------------
Selanik 18 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiri

yor: 
Evvelki akşam Türkiye - Yunan :nuhadenet cemiyeti tarafından 

konsolosumuz idris Cura ve refikası ~erefine Mediterana otelinde bir 
ziyafet verilmiştir. Çok samimi bir hava içinde geçen bu ziyafete re
fikalariyle birlikte Makedonya umumi valisi nazır Kirimis, üçüncü 
kolordu kumandanı general Politis, umuru siyasiye işleri müdürü Lek
kos, üçüncü kolordu kumandanlığı erkanı harbiye reisi general Hriso
ohu, general Kavrakos, belediye reisi ile ticaret ve sanayi odası reisi, 
hı;~nelmilel Selanik Fuarı umumi direktörü, konsolosluğumuz erkanı 
T urk - Yunan muhadenet cemiyeti idare heyeti azaları ve Selanik 
Türk kolonisinin ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Türk-lngiliz müzakere-
leri devam ediyor 

. Londra 18 (A.A) - Türkiye büyük elçisi, tekrar bu sabah hari
cıye nezaretine gitmiştir. 

lngiliz diplomatik mehafilinde beyan olunduğuna göre Londra ile 
Ankara arasında müzakereler faaliyetle devam etmektedir. 

. ~o"'.'anya ve Fransa arasında Pariste son imza edilen anla•madan 
hır ıntıba ... Resimde ortada Rumen ticaret nazırı ve yanlarında Ro
manyanın Paris elçisi B. T ataresko ile Fransız hariciye nazırı Bonne 
görülmektedir. 

..,.._;::__, .. 
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Çeviren : Haıim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Loisir 
MİRAÇ KATmcıOCLU 

Bu frenkçe sözün Türkçede söz ola
rak karşılığı yoktur. Fakat insanlar han· 
gi dili konuşurlarsa konuşsunlar ihti· 
yaçlan 'birbirine benzediği için bu sözün 
Tiirk muhitinde his olarak karşılığı ol
malıdır. Bu his hemen heıiıen o sözün 

ngilterede bü~ ük ha
zırlık var 

• 
.vıçre - Holanda ve Danimarkaya 

taarruz edilirse ..• 
--\ŞTARAFI t tNCt SAYFADA -
Patya tatilinden avdet celsesini yap
ını, Başvekil B. Çemberlayn bir çok 

olabileceğini zan ve tahmin etmektedir. 
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DOK'J'ORUN KÖŞESi: 
••••••••••••••••• 

Kübik hayat 
-----·..f:r---

YAZAN: Dr. C. A. 

ifade ettiği mananın öziidür. su~e cevap vermiştir. Cevapların baş-
~anhklarla örtülü bu tenha, ıssız işte, on beş gün oluyor, ls~nbul- Frenkler Loisir diye, yapılması gere- lıcıı şunlardır: 
~aziyet, onun gayrı muntazam, muğ- dayım .. . Bu on bes gün zarfında bir ken işler yapıldıktan sonra, zamnnuı bir -ngiltz hükümeti Hollanda, Isviçre 
lak şeklini bir kat daha büyümüş gibi çok salonlara, siyasi yerlere girip .kısmını hayale hasretmeyi kastederler.. ve}')animarkaya karşı, bu memlekct
~österiyor ... Nihayet iskeleye yana- çıktım ... Bu salonlara her girişimde insan günün muayyen saatlerini hoyn· lenr taarruz halinde yardım için hiç 

(Mah1m olduğu üzere, hükümet ek
seriyetini teşkil eden mebuslardan bir 
çoğu böyle bir nezaretin teşkiline taraf
tar bulunmaktadırlar.) 

B. Nevil Çemberlayn, beynelmilel va
ziyet hakkında da şu beyanatı yapını~ 

Mimarlıkta ve daha başka sanatlarda 
kübik tarzını meydana çıkaranlar, en ta• 
bii ve hayata daima uygun sanat tarzı 
bu olduğunu söyledikleri vakit, dojrua. 
inanmıyorduk. Meğer yerden göğe kadar 
hakları varmış. öy1e söylerken adeta 
keramet savurmuşlar, kübik sanat mey• 
dana çıktığı vakit henüz bilinmiyen ilmi 
bir hakikati önceden haber vermişler. 

Hayatın en küçük şekli hücre olduğu 
için, şimdiye kadar herkes hayatı, büsbü
tün yuvarlak değilse bile. ona yakın bir 
şekilde tasavvur ederdi. Hatta orta mek
teplerdeki biyoloji hocalarından bazılan 
çocuklara hücre hakkında kaba taslak 
bir fikir vermek için onu taze kayısıya 
benzetirlerdi. Kayısının ortasındaki çe• 
kirdek de hücrenin çekirdeğini anlatmak 

ak 1 d k ba 'k 1 · kl birahhu'" de girış· mcmis.tir. Bununla i!ar vapur ar an çı ıyoruz... na ı ram o unan çayı ıçme e tıru kazanmnk için harcar. Bu çoğumuz 

tır: 

c- Ingiliz hükümeti diğer alakadar 
hükürnetlerle ve bu meyanda Sovyet -
ler ittihadı hükümetiyle sıkı istişart.?leri-

lstanbulun, geceleri bir kat daha beraber, muhtelif milletlere mensup için acı bir zarurettir. Bu zanırete katin- beJ"?r şunu da ilave etmek icap eder 
derinleşen, masallardaki haya1ler gi- bir çok adamlarla da muarefe pey- nırken 0 muayyen uımanın geçeceğini ki lUç memleketin istiklallerini muha-
b. b" h" d d h ik l"d d b · hA 1 ld B fazamelerine Ingiliz hüküınetinin gös- ne devam ediyor. ı ır ma ıyet pey a e en ar u a e asına mec urıyet ası o u. ütün diişünür, dinlenme znmanıııın gelmesini 13 

h k b · d d b ter.l alaka üzerinde ısrar etmek bile cBu hususta, avam kamarasm .. , manzarası, er va it em ur uru- u temas ettiğim insanlar arasında, bekleriz. Dinlenme zamanı gelince kcıı· 'I d Nisan tarihli müzakereleri esnasın a 
yor... Köprünün parmaklıklarına bizim sefiri, cidden tetkike şayan bir dimizi her şeyimizle ona veririz. Fakat zaitı h a"çin rok i•e yarardı. 
ı·.ı· eki · · d k b"' '"k b" h · ı_c l K b l v h Mafazakfir mebuslardan biri sor- hüküınet namına yaptığım beyanata e- ,. " 
aırs erımı ayıyara , uyu ır şa sıyet ou uyorum.. a a ıgı ve a - onu kullanmak adamdan adama dcgıV'şir. k kid d Halbukı' hayatın ilk o.ekli öyle yuvar· 

mu"'~: nilz hiç bir şey i15.ve edece mev e e- " 
heyecan ve meftuniyet içinde onu !akındaki garabetile nazarı dikkati Kimi yalnız uzvi bir zevk olan istirn· Y b f · ı· lak degvil. kübik olduğu meydana çw· \ k 1 1 --ırıiltereyi yeni askeri taahhütleri- ğilim. Bununla bera er, ırsattnn ıs ı -
seyretmeğe oyu uyorum... ce beden bu zengin ve son derece hate kendini bıralar. istirahat her kesin b 1 k d 1 1 · · ·· yo•. Kübik binalar irinde ve kübik dö-

l ni ifedebilecek bir vaziyete getirmek fade ederek, bir eşi ev et er reısıcum- • -. 
fşte stanbul oradan, durduğum hasis ihtiyarı, sırası gelmişken, şura- hakkıdır. Ancak izrun edihneınek şartiy· 1 burunun son teşebbüsünü maJ·este hü _ ccmeler üzerinde geçen içtimai hayat da 
k b. ·ı · · d · "b d b' k 1 1 ak için ikümetçe ne gibi tedbirler a ın - ... no tanın ır az ı erısın en ıtı aren a ır aç satıra an atm istiyo- le .. Çünkü unutmayalım ki bir şey yap- 1 ku"metı'nı·n ne kadar bu"yu"k hır' memnu- kübik midir, degwil midir, bunun halim· 

ba 1 B l d kad mıstı Bilhassa mecburi ve tam bir mi -
Ş ıyor... ina ar enize ar ini- rum... mıya yorulduğumuz zamanh }lek d 1 . ru"y-",e knrsıladıgwını kamaraya bildir_ da henüz bir fikir yoksa da tabü hayabn 

F k d 1 h h d 1 · A I b k li kat muamelesi tetkik e i miş mı- t:u • 
yor... a at eniz e şe rin u ut arı- s en adi ir öylü parçası olan çoktur.. Böyle bir istiralıat insanı en ku"çu"'k ceklı" '-übik olduguv sabit olu-di ' mekle bahtiyarım.> ,, il 

m biribirinden ayırmak ve bunları bu adamın mazisile şimdiki içtimai esnetir \'e bu hal seviyesi düşük olan r. D'ıgwer taraftan, sivil müdafaa nazırı yor. 
k"k k · k"' · · d d v 1 k d b B~kil şu cevabı verıni§tir: ayrı ayrı tet ı etme ım ansız ... vazıyetı arasın a ag ar a ar Ü- adamı, yani aşağı yukarı her kesin mi- Sı'r Con Edison milli hizmet proJ'esi"in Bundan, ötedenberi bildiğimiz hücre 

C k b b b k d k b . f k d B F · - ;>yle bir suale cevap olarak tas-
~Ün Ü ütün eşya iri irine o a ar yü ır ar var ır... u gün ran- zacıdır. l d mahalli olarak tatbikine nezaret etmek ,.eklinin degvi<>tigvi manasını elbette çıkar· 

' k k k B ·ı d l d rih eccmiyecek olan bazı tedbir er en " w 
81 ışmış ve aynaşmış i.. azı ev- sız mı yar er eri arasın a gösterilen, Rimi kısmen uzvi, kısmen ruhi bir u"zere tcsıs· edilen muhtelif mıntaka ko- mazsınız. Onun cekli gene bildiğiniz si· 
1 J 1 R kf 11 V d b 

başkaon hadiselerin göz önünde tut- ~ 
er denizin içinde ve gemi seren eri e o e er, an er iltle rekabete gi- nevi sükun olan eğlence ile dinlenmek mnk ;ruretini ihdas ettiği ihtiyaçlara misyonları riyasetine hükümetçe tayin bidir. Değişen şey bayatın ilk ,eklidir. 

cami minareleri, balkonlarla gemiler rişecek derecede zengin olan Narsis ister. Parası varı;a hemen eğlence yer- yetecederecede istihsal esasını ve kud- edilen şahsiyetlerin esamisini avam ka- Yeni öğrenildiğine göre hayatın ilk tekli 
biribirinin arasına sıkışmış, karma- Buşe, vaktile F ranş Kontali fakir terine ve bilhassa meyhaneye koşar. İş- retini rtıracak tedbirler de alınmıştır. marasına bildirmiştir. Tıpkı mahalli dik- hücre değil, ->ndan daha küçük, pek çok 
karışık bir halde görünüyorlar... bir çiftçinin oğlu idi .. . Babası ogvlu- ıet ... a kötü bir itiyat olan alkolizmin lz tato"r rolu"nu" go"recek olan bu komisyon ku"çu"k ve kübilc cisimlerdir. Şimdiye ka· " Diğer raftan hükümet bir harp rna e-

f stanbulun geceleri iktısap ettiği na hiç bir miras bırakmadan, birden- ııeticcsidir - ki bu hem azdır, hem ba- mesi rzarelinin ihdası hususunda da reislerinin sayısı 12 dir ve her birinin dar kübik cisimlerde hayat olamaz, ha· 
vaziyet, gündüzki alemine hiç ben- bire ölüyor .. Bunun Üzerine Narsis yatın sonlannda başbyan bir haldir ... - yakınd beyanatta bulunacak mevkide bir yardımcı komiseri de olacaktır. yat yuvarlak §Ckilde ba§lar, diye bilinirdi. 
zemiyor ... Karanlık, onu bir kat da- bir müddet rençberlik yapıyor .. Son· Yahut arsızlığın, işsizliği ve daha doğru- ---------------- Bundan dolayı eski mısırlıların, kübik 
ba büyümüş ve irileşmiş bir şekilde ra bir çiftlikte yanaşma oluyor .. fş- su tenbelliğin ortaya çıkardığı bir lüks- f k 1 ı tarza benziyen, köşeli sanatlarına cansız 
gösteriyor ... Adeta namütenahi bir te Narsis Buşenin içtimai hayata ka- tür. Bu liilcsiylc nice adamlar vardır ki 'tı Alman ır ası ta ya .. diyenler bile olurdu. 
vüsat ve cesamette imiş gibi ~örü- rışması bu suretle haşlamıştır .. Şimdi eğlendiklerini , .e dinlendiklerini zmme- Kübik şekilde hayat olabileceğini bize 
nen ve göz alabildiği yerlere kadar karşımda yorgun bir vaziyette otu- derler. b ı öğreten • Amkanın ortasını tanıtan adam 
uzayan bu siyah, esrarengiz kütle ran bu emekli rençber yamağının gü- Kimi lıunların hiç birini aklından bi- da yerleşn .._ı• ş u un uyo gibi - lstanley adında bir lngiliz ilimi i9e 
denizden başlıyarak semaya kadar nün birinde bir sefir ve aynı zaman- le geçirmez, bunlann uzviyetleri gibi .... • de bu mühim hşfe vasıta olan, bir ~ 
~ükseliyor... da milyarder olacağına, en mahir i~ alemleri yapısı da bambaşkadır. Bun- ay oluyor, burada size tanıtmıya çah~ 

Biribirinin üzerine yığılan evlerile, falcıların bile ihtimal vermiyecekleri- ]ar hayatlannı kazanmak ~çin giinün _ BA~ ARAFI ı lNCl SAYFADA _ 1 smda komi.inist mebus Geçer tnrafından tığım ültra • virüslerdir. Mikroplardaı 
lstanbulu deniz kıyılarında kaya yı- ne kat'i bir surette eminim .. Yirmi nıuav'-·cn snatlerindc seve seve \'C ifti- r b' d ' .1 kti sorulan bir suale cevaben hariciye müs- pek çok küçük ve insanlarda, hayvanlaı· 

1 b d P · 1 k · " a m ıu ece r. 
ğın arma enzetiyorum... Gecenin yaşın a arıse ge ere konservatu· hnrln çnlı~ırlar. Çalışırken kendilerini iş· Siynh oklar, yeşil oklar, Kızıl oklar te§arı B. Butlcr demiştir ki : . da ve nebatlarda türlü türlü hastalıklı.· 
kurşun renginde bir sisle mahlut ka- vara giriyor ... Ye "çalS{ıcılıkta olduk- )erine 0 kadar samimiyetle vermişlerdir •~dındaki diğer İtalyan kıtaatı da Al- . _ İtalya hariciye nazırı Kon~u ·Cı~no, ra sebep olan bu nesneleri, süzgeçlerdtın 
ranlıkları şehri bastan başa kaplamıs. ça maharet kazanarak, hatta müsa- ki, dört gözle bck1cdikleri dinlenme za- mımsa, .\likante, Almeria ve Albercete Ingiliz sefirine 9 n~da verdigı ı~- geçer, gözle görülmez, ölçüye gelnıd, 
Hiç bir şey forkedilemivor .. Yalnız, bakalardan birinde mükafata da na- mantarını nkıllanndan bile geçirmezler .. de tahşit edilmiştir. lıatta, İspanyadaki ltalyan. kuvv~t~erı- şekilsiz şeyler diye öğrenmiştik. şimdi on· 
camilerin yuvarlak kubbeleri ve in- il oluyor ... Bu işte devam etse, gü- f'akat dinlenme zamanı gelince çalışmış Yüksek kumanda heyeti Logronoda nin Mndride zafer alayı halınde gınşle- lnr da görülüyor, fotogrnfla reaimleri bi
ce minareleri yıldızlara kadar yeti- nün birinde, belki de meşhur bir ar- olduktan saatleri hemen unuturlar ve bulunmaktadır. Siyah oklar fırkası ile rini müteakip derhal geri alınacaklarını le çıkartılıyor, cüsseleri de ölçülüyor, ne 
şerek bir tasvirin anahtarı gibi bazı tist olabilirdi .. Fakat asle.n bir köylü bütün ruhlnriylc içinde bulundukları Yeşil oklar fırkasından bir müfreze 15 bildirmiştir. A • kadar olduğunu merak ederseniz; vuad 
çizgiler vücuda getirdiğinden, şehir olması ve sanatkarlar için mutlaka zamana kendilerini verirler. Varlıklah ma ıstn l\iadritte aP-ılacak zafer şen- Geçer : - Ala, fakat ger~ alındıktan olarak bir fuilimetrenin binde biriniD 
bu hatlar sayesinde bir az secile.bili- lazım olan fıtri bir terbiye ve neZC\· bastan ba c1ıŞ aıeme aonm~ uu u""° lJklcrmac gontnın ltaıyan kıtaatuıı tem- sonra tekrar Ispanyaya goı:ıdcrnnııyc- tekrar binae l>ırın n otuz misli katlar, fen-
yor ... Başka her yer siyah ... Ve baş- ketten mahrum bulunması bu işte uzv,u olmuştur. Mütemadiyen dtşarıdan sil edecek-tir. cekleri hakkında elinizde bir garanti var cesi' otuz milimikron. 
tan başa yıldızlarla süslenen gökyüzü devamına engel teşkil ediyor ... Umu- aldıkları intibalan ruhlarında yoğurarak Siynh oklar fırkası, İspanyaya gön- mı? Şekillerine gelince, onun kübik ol
ile ayın renginde görünüyor... ma mahsus konserlerde ona bir vazi- onlara yeni bir şekil vermeye çalışırlar. Clerilmiş olan ilk fırkadır. Bu fırka he- - Bize verilen teminata göre bu duğu anlaşılıyor. Fakat bizim küçük kü-

f ste dirseklerim köprünün par- fe verilmediği gibi yüksek kibar sa- Demin hayatı ka~~- i~in yapılan men hemen münhasıran siyah gömlekli- kuvvetler Madride zafer alayile girişten bik binalar gibi eni ve boyu bir kübik de
makhğına dayalı İstanbulu seyreder- lonlarına da kabul olunmuyor. Bu- uz'i bir İi? vardı. Şımdi ıç alemde yaşıya- lerden, yani milislerden mürekkeptir. sonra geri alınacaktır ve bu zafer alayı- ğil. boyu eninin on misli uzun bir b-. 
lccn 0 dakika d~ bana orta zaman· nun üzerine artistliği, kemancılığı bilmek için yapılan ruhi bir iş vnrdır... Londra, 18 (Ö.R) _ Avam kamara- nın da 15 mayısta yapılacağından haber- tal şeklinde kübik. Bunların canlı olduk· 
lara' ait manzaralar gö~teren bir re- bırakarak, birdenbire ortadan kaybo- İşte Loi..sir buna denir. Bu bakım ~isiri dar olduk. ları da şüphesiz, çünkü kendi kendilerine 
f/sim lavhası karsısında bulunuyor- luyor... . j sakın avarelik ve tufeylilik gibi ~clu~~- denilcndir. Hakikat olan da şudur ki Diğer taraftan, mebus Danken tarkafın- çoğalıyorlar .. Böylece hayatın. fimdilik 
muşum gibi geli~or. Bu tabloda ne- •• Bl'l'MED •• )erin miiteradiri sanmıyalım. Loisır ~ıl~- iHm ve felsefe o avarelerden ~ı~ıştır. dan sorulan bir suale cevap olara ta ilk ~linin de, en son moda eanat gı"hi. 
1 k M .. t hk t l M kis içimizin bütün iman ve kuvve*iy e Yine hakikat olan da şudur ki ılirn ve hariciye müsteşarı İspanyada Pirene ku.'bı"k oldu~• sabit oluyor. 
er yo : us a em şa o ar... az- B p. 1 . ~ . 0 .. .. . b . ~ rafınd e-

li k 1 ı S l M··ı h "k _ I yer O samımı olarak çalışması demektır. nun felsefede her turlu hamleyı u tıp ava- hududunda ve Cebelüttank et a Bu lng"ılız" den önce, dnha 926 da. T".o ga ı u e er.. ur ar... u e arrı ~ . . dan h ,__ istihkfl 
köprüler .. Zencirler.. Darağaçları.. ıçın tenbeller ve aptallar bun u• oş~- reler yapmışhr. yeni tayyare karargahları ve m- ndmda bir Fransız alimi. bayabn uh 
Mızrak ve balta ile müsellah nöbet- Belçikada yeni mazlar ve buna muktedir . degıllerdir.. Mirasycdilerle dayıları şans olanla- lar inşa edildiğine dair neşredilen ha- küflerdir, cnnlı cisimlerden her cimia 
çiler .. Ve hendeklerde zırhlı asker- kabineyi kurdu.. Tenbeller ve ~ptallar ~a zı)'iki'a~e, yukalki: ta bir diyeceğimiz yoktur. Fakat ihti- herler hakkında hükümetin teyit ha- aslı ayn ayn fakat uzun uzun tel sibi bir 
1 Öyl b" tabl k" . k Brüksel, 18 (Ö.R) - Sosyalistlerin nda anlatrnaga çalı~tıı.'lDllZı evve ..-usı knfasile yaşamak olan bir adam berleri almadığını bildirmiştir. küftür, demi:lti de o vakit bu fikre herkes 
er B .. e. _ır 1 ot ıbeş~, na;;rı yo .. kabineye icliraki reddetmeleri üzerine zümrenin nok.c;anlariyle maliimdurlar. için başkasının himayesi no kadar acı - ----- gülmüstü. Şimdi onun dn büsbütün yaml-

ogazıçı ve 8 an u ... e man- ':l' • • "t ld u b d l'k h '------ak · · b" BULGURCA KÖ'"~DE 
zara Allahım ... Eski asırların katli- üç partili, yani katolik, sosyalist ve li- llalbukı pek az ınsanm aı 0

• ugu ~ ise gün e 1 ayatını ıı.u;r.w.un ıçın u- & """ madığı meydana çıkıyor, bayatın ilk 
amlar, kanlarla dolu 0 feci manza- beral müznheretine dayanan bir kabine üçüncü zümre psiş.ilı:: (aaliy~ti kad~ f~- rolarda çiirümek 0 kadar zehirlidir. Ki- Bir yaralama hadisesi ıekli tel gibi küfler değilse de uzun una 
! I · d b" . . . t kT · kf.ı 1 ğı k d B Pi zik faaliyeti de kesif olan kimselen ihti- mi uzvi zevkleri için aklın almıyacağı Cumaovasının Bulgurca köyünde Sa- k bik ._ talJ ra arını tasvır e en ır pıyes ıçın ne eş ı ı ım nsız ı nrşısın a · yer- ü · Lris er ... 
muhteşem bir dekor... lo Katolik ve Liberallerden mürekkep va eder. sermaye ve serveti buluyor ve cemiyete dık Ener Emin oğlu Muzafferi bıçakla Bu yeni fikirlere kargı, aman: 

Ne yazık, evet ne yazık ki, 0 de- iki partili bir kabine yapmıştır. Yeni ka- Diyorlar ki eski Grek mcdeniyetinbı faydalı o1mıyor, kimi iyi bir şey yap- ağır surette yaralamıştır. Yaralı imdadı _ Neye lazım, hayatın aelı yuvarlak 
virler arbk maziye ve tarihe karış- binenin mebusan meclisindeki ekseri- yıkılmasına amil olan sebeplerden biri mak için başını dinlendirecek bir yer sıhht otomobili ile memleket hastanesi- olııun, kübik olsun, bana ne) 
mış bulunuyor... yeti 96 muhalife karşı 106 reyden iba- de o gün.kit insanlann müşahededen zi- bile bulnuyor ve senelerce yıpranıp du- ne getirilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Demeyiniz ... Çünkü hayabn ula ~ 

- 6 - rettir. Ayan mecfü;inde ise hüküınetin yade temaşaya ehemmiyet verişleridir.. ruyor. varlak olursa 0 yuvarlak mutlaka kencl-.. 
24 A :::.. . llos ekseriyeti bundan da daha az olacaktır. Beyaz köpüklil mavi bir denizin kıyı- Sonra da ahımızdu cemiyetin mev- "'W l ıre &"Mttfl~W 2 a den o"nce yaa,.mı!I, bir yuvarlaktan -•:... 

rılo5"" km ''th' b" Ailede çocuk hayatlarını birbirine r- __... 

Bu sabah T arabyada, Fransız se- Meclis riyaset divanı teşekkül eder et- ı;ında ince mermer sütunlan saran zey- naatına karşı bir şey çı ca mu ış ır ~ ekliyen en sağlam düğümdür. Halbuki kübik olunca hiç canaız bir cieim 
farethanesinde sefir Narsis Buse be- mcz hükümet parlamento huzuruna çı- tin dallarının altında uzanarak hiç bir aksülamelle karşılanıyoruz. Bize bir se- İSMET İNÖNÜ toplana toplana kendi .kendine kübik 
ni yemeğe alakoydu .. Son eks;ltms-

1 
kacak ve söylendiğine göre fevkalade şey yapmadan felsefe ve şiir düşünmek: 1 r.c için istcdi~iz fil~ verilseydi ve ~llZllı:ıı.lll"Jlcıııı:ıımmammnm?:l'!!l'i• olur. Bunun neticesi de pe.k mühim .. Dua· 

l .. a:.,:ba:;:ş;b;a~şa~ö;"ğ~l;e~ta;a;m;;ı;,;n~ı~y~a;;p~tı;k~ .. ,;,.. """""'!~sa~lah~i;y~e~t ~is;..t.,:iy:.,ece~!!!!k!!!!tir!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!~~~"'!!!!!!~..:...II..,e;:l-en7a':'l";e~m~in~i '"'.b:"'u~fı,,..var~e;-lilı::~r-yıkmış~~~tı.~B;_:u~·so~nllllra~~n:'.':e~o"'"l~a~3caC.gı"=:m:'.:ız~b~ı~zd:'.:e:n=:sSo~ruls~~a):·dıÜ..~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~ dan sonra da yeniden yeniye kübik ci· 
111 Dedi Havva Ademin kızdığını ve oğ- yüzünden oldu ve o zamandan kaldı. Diye ııordu. simler peyda olacak ve bunlann her biri 

~/T/,; 

Masal masal icinde • 
- 88 -

tövbe etti. Ey şah ..• işte bu oğlan da bu o zo.mandanberi adama karşı kin gütmc

deliye benzer. Evvela taUı tailı söz söy- ğe başladı. Şeytanın Hannaıı adında bir 
)er, fakat maksadını sona saklar. oğlu vo.rdı onu oğlak şelcline sokup Ha-

Padişah bu hikuyeyi duydu: vanın yanına geldi. 
- Yarın bir oarfjiö - Bu oğlak yanınızda dursun .. Ben 
- Yarın ben onu helf.ık ederim. birazdan gelir nlırım .. 
Dedi ve uykuya vardılar. Sabah oldu. Dedi. H:ıvvo. da sesini çıkarmadı. Biraz 

Padişah cellada emir verdi. sonra Adem geldi. 
Bu sırada otuz yedinci vezir yer öpüp - Bu oğlak kimin? 

ileri çıkt1. Dedi. Hava: 
- Padişahım, dedi. Bu işte acele et- - Şeytan getirdi bıraktı, dedi. Biraz· 

me .. Kadın kısmının sözünde muhakkak dan alacak. 
şeytan parmağı vardır. Meğer siz Havva Adem hiddetlendi. 
ile şeytanın hikayesini duymamıssınızdır. - Biz bu mclunun yüzünden cennet-

Pııdi ah: ten koğulduk. Şimdi ne diye tekrar bize 
- Söyle de duyalım.. sokuluyor. Muhakkak yine bir layinliği 
Dedi. Vezir anlatmağa başladı. 1 vardır. 

OTUZ YEDiNCi VEZiRiN HlKA YE.Si Diyerek oğlağı öldürdü ve ölüsünü bir 
tarafa fırlatıp attı .. Kendi de gitti. 

Şeytan, Bir müddet sonra şeytan çıka geldi, 
Ol • akit ki şeytan, Adem Havvayı Havvaya: 

iğfal etmesi yüzünden cennetten çıkarıldı, 1 - Hnni oğlak? 
v•~------

lağı öldürdüğünü söyledi. 
1 

Sonra Adem oğlağı kesti. Pişirdi. Havva Padişah: bir hastalığa sebep olduğundan tim~ 
Şeytan: ile kartı karşıya geçip yedi Ye gitti. 1 - Hayır .. dedi, bugün de falan vezi· kadar bildiğimiz hastalıkların sayısı arta· 

- Hannas! .. Şeytan gelip oğlağı sordu. rim rica etti. Ben de ona bağışladım, zm· cak. 

Diye aeslendi. Oğlak: 
- Geyik baba .. 

Havva: 1 dana gönderdim. Kadın: Vakıa bu korku bugün için deiiJdir. 

Diyerek dirildi ve geldi. Şeytan 

- Adem onu kesti, pişirdi ve beraber I - Padişahım, dedi, sana kırk defa Faltat bin yıl, on bin yıl sonra diin7a7a 
onu yedik.. , ıöylı.!dim, vezirlerine itimat etme .. Onla- gelecek çoculdanmızı da dÜfÜnmeliyİa. 

yine Havvanın yanında bırakh . Cevabını verdi. 1 ra emniyet olmaz: dedim. Eğer hayır di· Dünyada insanlann hayatı devam ..... 

Havva: Şeytan: yecek olursan onlann sebebinden sefil çe ona mwıallat olan tehlikeler de 99" 

- Al götür bunu .. - Ya Hannu 1.. olursun hayatın da tacın da elinden gi· ğalacak demektir. 

Diye ne kadar ı.srar ettise de tesir et
medi. Adem gelip oğlağı görünce yine 
hiddetlendi. Havva vaziyeti ona anlattı. 

Diye seslendi. Oğlak Havvanın kar· der. Meğer ıiz üç vezirin hikayesini duy· 
nından: 

- Lebbeyk baba 1 

Bunun üzerine Adem oğlağı knk par• Diye cevap verdi. Şeytan da bunun 
çaya ayırdı ve her parçasını bir tarafa üzerine: 
attı ve gitti. - Şimdi yerini buldun oğlum, dedi. 

Şeytan tekrar geldi. Sen içeriden ben de dışarıdan tiı kıya· 

- Hani oğlak? dedi. mete kadar Adem oğullarına ve Havva 
Havva: kızlarına musallat olalım ve onlara 
- Adem onu kırk parçaya ayırdı v'e j türlü günahlar işletelim, cümles;_ui cehen· 

her parçasını bir tarafa attı cevabını ver· nemlik edelim .. 
di. Şeytan: 1ııte padişahım.. Malumunuz olsun ki 

- Hannas!.. şeytan insanın içinde ve damarlanndadır. 
Diye seslendi. Oğlak: iyi düşünmeden evladınıza kıymayınız. 
- Lebbeyk baba.. Sonra nedamet ateşine yanarsınız. 
Diye tekrar dirildi ve geldi. Şeytan Padişah vezirinden bu hikayeyi işitin-

onu yine bıraktı.. Havva bırakma diye ce o gün de şehzadeyi öldürmekten fariğ 
yalvardı ve ısrar etti ise de fayda verme· oldu. Onu zındana gönderdi ve kendi de 
di. Adem gelip oğlağı yine Havvanın ya- avlanmağa çıktı. Akşama saraya döndü
nında görünce bu sefer büsbütün kızdı. ğü zaman kapıdan karşılıyan kadın he-
Havvayı döğdü. men ve sabırsızlıkla. 

Erkeklerin kadınlan döğmesi şeytanın - Oğlanı öldürttün mü? 

mamışsınızdır. 

Padişah - hayır. 

Deyince kadın anlatmağa başladı . 

OÇ VEZiR HIKA YE.Si 

Evvel zamando. bir padi§ahın üç ve· 
ziri varmış. Fakat bu vezirlerden ikisi 
çok fitne ve birisi çok alim imiş. Fitne 
olan vezirler B.lim veziri bir türlü çeke· 
mezlenniş. Daim onun aleyhinde padi· 
şaha sözler söylerler, gözden düşürme
ğe çalışırlarmış. Hatta bir defasında: 

- Padişahım demişler, siz o vezirini· 
ze yüz veriyorsunuz ama.. O daim sizin 
aleyhinizde bulunur. Saltanatınızı devir
mek ve kendi sizin yerinize geçmek İs· 

ter .. 
Demişler.. padiph vezirlerini sevdiği 

için hu sözlere kulak tıkannl§ ... 

··BİTMEDİ·· 

G. A. 

-*-
İngiliz iınparatorlata· 
nun müdafaa i~lerl 
Portsait, 18 (Ö.R) - Filistin ve Hin-

distandnn ehemmiyetli takviye kuvvet
leri gelmektedir. Diğer taraftan bir çok 
sahil bataryalnrı ve D. T. topları gelmiş 
olup Süveyş kanalı boyunca yerleştiril
mişlel'dir. İskenderiye civannda da bir 
çok İngiliz harp gemileri bulunmaktadır. 

Ruzveıt mesajıma 
Solyadaki akisleri 
Sofya, 18 (A.A) - Ruzvelt mesajı 

hakkında resmi mnhfeller noktai nazar. 
larını şu suretle ifade etmektedirler : 
Barış için ynpılan her teıebbUs bant 

muahedesinin sulh yolu ile tadili ilmi
dini ortadan kaldırmamak şartiyle Bul
garistan tarafından müc;ait bir aareMıe 
karşılanacaktır 
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 

Bir <iiifiÇi·~-y;p~I~;;-ikf";·~zba ta 8 

Gavenin meşhur isyan bayrağı 
Teşrifat nazırı, eski hayd ofan kapı yoldaŞl Sebastiyr- _ H rf O k d l · H ı·f 

.. · · d kd b ı Ta a ı e mer zamanına a ar ge mış ve a ı e n nun planını anlamış ve onu ıçın en la ıre aş amıp .. k) k ·ı d k ld l 
-•ııtıı-all!!c·ca ~m. Muhterem baş papawn - asıılet38.! ,__ Hıruıeıli · Sı.bastiymwnmı.mane:ıı-

arafından ateşte y.a ı ma sure ı e orta an a ırı mışhr 

as 1:a illleralı: Mi- hııfıı: k an,_,"'."" ~-~ e!botte ssını anlamıştı. . • cGlivenin ihtilal bayrağını lal, yakut l!Eyyüp peygamber zamanında p · · ik.ümdar yapdı.ğı gibi Nııl>.taıı. Ibı:ahime 
ki rüya görmüş hır_ c~rıye ile :ı;apk}ıyaa ~ _.,,.ıda§ınm_ u .keskin zekıı:na - cevahirle tezyin e'trrrlşkrdi. öyle 1d bir hükümdardım ~ Bu hlü:lim- kadar .U. Feci!ıuıdan "'.'nra ~ı;ı.-e~ su-
bir muhafız neferının şehade.1lerindmı lkaıqo .;;nnı .. takdir dn;vdu. Uzerinae olan cevabirin kıymetine tdamıı. adı .. Çehre> · . ;(Ml!tli Çeh- retiyle cHuıb, ve cSalih> üıi.aılerı.ıı.de 

llıllııtı!ftla p u ~ ıı:ir- üıtfuııcliir. Şlınıı1i Ye :maıl- lıd l>ep bura· ~ . . =• baba biçemezdi. Bu bayrak ırla- .re) Feridumm. ruınıdı:ır. i iki de peygaınl>er g~tir. 
"'~ tı;w wııe -- 'sil bıa ciıııqııt ip dayız başvekilin ~11üm .lızr'fi7:b_ · :e!tiıülıı~ . - Iki~~:ı_zba1;: .ben: . .if~~~<>-di mn ataya .. nesilden nesile iııfikıil e4e ~eııid.uaıııı ""çiiltlığlıı droıin bir!kı- Buıılara ait meraklı meııkıbeler_.~• 
.,.. .ııı1J1- ~-· eıkta bir mazbata ı e t.'.'s ıt .atmemız _.ıcap r.mr .,<R_ ':'."""'.'."~. "'.:'ş": •mızın ... dle tA Islam devrine kadar ~1fü ve ha- .,,. DUi§.. Bu kız 0 kaı!m- 'l:üz.elııaiı} ki.. kıualar da evouttw:. Fakat .oJ.an ..;.... 
- .laıq1mf • • w W i1ıı; ...ı ço- ecllyor. Ben giılıjp kfıPt kalem ~ • lre+ • . 9ldiılrıluğ~a. go~~- lılıı- liie lh. Ömer zamanında miislümanla- !Feııi. oğluna: 1 retmelı: (P.eygambeder tarihinin) ay.a 
bır. ~ :a&zbaıla:rıı ~...,,kl;a "'.'™' p d~ benıın şebadffüll de 2.ikredileııe we na etine geçti. 1la1ife, 'im 1ıayrıığm Uze- - Bu güzel kızı ba§bgıpa v- . bir faslını teşkil ed~den b~da 

Da jıenW ..., ..ııra •ıçwr•tıla DllJ'8'"- J'2l'I' amu lMııt ınwılııp.cağı&. Mahut ·ııııB.e mtm:ut mü-cevherleri aJa.ılar müıı- · al.. Y;abancıya gibnesin.. d.emiş. mevzuumuz içinde kaydını 1\wıı:Muz 
.... nasıl ri,.eyi hadiseden haberim- -ederiz. "-" .. ........,. olacak .ıııwı.zbaı.a bu 11onırmı rı , .ı.. t .....__._ --~ .._ ~ ,__ ..... ,__ -'-·· «ördük. 

-s • ~ • Jjjnmn1ar arasınua axsım 5 Clj ........ er tW"e 1&& w: .JIEIUill &.ızuu. ~ .:> 

Bıqlftllı:ili." kim oıiildii:rti. 

.ISlll:i-iiıl. ""' -

Sebastiyano: mazbata olacaktır. BiıiDci ma7..bata;;.., - <-'·" ed a - ... _ ~ mest -Uııklm:nrdan bnule * . _ _..__,_,_ . l>ayragın esasım ••<""' en erıyı = ...._g JllU -· 

- Çok ~- <iedi. F.akat ı·lfllfa· ........,"""" ~ hatıra -ol'."'"' "" iliı. - e yaktılar. (1)> '§eyleri mübah görürlermiş (Irc) kendi Nemrud, babası Kenandan .ııonu ı;al-
calı: mar.bawwa ikı ""kilde 1>1-a•ım iek- :ıa:aiım- Eı:er tekfünni gerek ız .-e ııı'lafl ıı- ile eıvJımıliktmı -.mıra ondan bir Kı· tanat ııediruıe kurul uğu ~ elinde 

:...,o§ıiD 1renıli bıırllini ... ldii:J~ ..... lif ·y-. !Birinci mazbata :eki- gerekse WUe.rem peder kabul ettwz .d h""küm" *a !ık de . '~-L ,_L_ '-- .,_, :L.. daha••ll-'-'- Fe- Bag·dad ..a..i mamur ve z--"'- bir uıı.ı, . . ' . . . . . . F.en unun u ar vrı, nua- zı:ı ~ o~~ •uu, eo-&.LI-.. .., ~ 
lin ölüm hl-disPm,,ı, bu Ddava bış papas takdiw :mu:\ıaLım• lkunm de lll':ala - be• . altıuıat tıırihiml ıı:iiım: vardL Bu diyara (Arzı Kenan) adı ?e-._ ..... OlllD!ılı: bTI-dıit imıı;rri 

3 i . ~e !lı.u:retleriııiıı 

~ biaal'la!n:diıı:i 

.eenaplarının girdiğini gör!!ll phitlerin :rmı. Aksi takcllrde.. la "°":" . '= s tu. Mem1 ket e Pkı _ Onu da hen calaym:ı bari.. rilmiş ve Tanrının Kusa peygambere: 
ifadelerine o1ii:me s<!loeı> olan .h.aotçe- - Aksi takdirde' ıııblet evn uş ' tı "" "-- ı _ Be-"--"' -' .. ___ , __ -·" süt ve . . . . . . . · . .. ......-.ıan evvel ve "Feriilumm atası 'Cem- Demiş .. Bu suretle .,.unu ""'r:ı; e ev- ~-....., -. _..._..ww ,..._, 
:ıaa ı.allieye .aıdi :eti halamı~. ~u - Bu .lıançerın bu gece. - hu >lwı:ııe Fi zıımanmfüı. o1auğa. -gibi -mamu:r e1- lendirdikten sonra taıramınu kemli. alım bal memleket! oiaıl Keaan diyarına akın 

:ıö- öJiiıoı. .keyfiyL'tıiniı:ı. -biitWı UlESUljyetirıin .sıSep .alm·•d•n evveil muhteremped.e-- _ l t ,.,. ._, ~ ... iUlkümdm:ul ıhı""• ......._ ,_.,,tu et.. Oraı Beniisrail \ııjllrma acı:ı mev-
!lı.... ... pnliiln. 

EfiİllS'I- ııleria .. __ ,_,_ ..__, __ ,_. · '-• ,_ ""bb . . ga baş amış ı. .ca-ınun, .a~şe ve _... __.. r-- , 
mıhterem ıpe.ııler ıızernı.= • .,......wugın.a 11:1A -. .umDWL .• ve cm !!SUUD "1tında . •. kula "tflm-"y'I ~dmhı.- ...... bUaıımıı l>enzedii;i ~ Clrleti uddur. 

Fakat gôilerilul" hll.i Joir ....W,. ve dait ~•0akhr V" .ba ma:ıiltatay> raııh- old11ijmnı .ispat edici vesilı:aları.m orta- ~env~• ı e ilı. 'Dip Çehre• adını almış ..... (2) Demesi de .ıı;;ıteııir lı:i Keapnm ta-
k.m _.. tem~~ .de ~yaca'k!lardır. y.a ılekerim._ · ::iııi ;"°Um.il en -.d~ -derler. * ııat *4iiiil bv ır~ o ••ıeaaın en 

&ı.r*iin lızıMil l<ediıini 4ildiln:a.llı l!ftımywı titredi - · IMBDf - "Efııane 1Brımam ka,ıaına "' .,... 11!1&- flrıriıiam ıilı! lNrnııml. ınıi• ~ :zmıııia ~ 
+ m.a:ıror. .fab.t lıançm=in ldJis,e- riclwmıı "iiç 1lğla Ve ımııııııllıl<&- ...., (C ) allımda iJıi patpııs:ııı1t Gii- Ve Nemrud.. işte bu topraklar üzeıiıı. 
da_,. mabmdmı ıilmılJ#n• iıomıım- 25 Nisandan itibaren !iini ,,,, üç ğl.u .,.,_da ...., :badaıw de saltanat sirıDelı: ... lı,ah-a·• tııll 
pıı:du. .Naıısl iıowabiliır.di, &ıi o oıı hım- gwre .,..iiJ.,ğmda, bwrllanna güre -... (li Tımlııilü- Vel,..ii2ülc - ııiU J- :na 1'llzın~-
çerı bizzat trendi almıştı. Halıll aece..- ınırefıiJ'le ,...... .11ı1 • • 

)'.aQima ,yat ıı11·.....,.. .QlUI ,me lııım- J ı·ralık bank· FeriAnn= üy . .,ğl_,m..., < 

• .ı " ' ' :-- t . -
di eliyle çıkarmış, baş ucuna, kara dl>- rtanca oğlunun ailı. , kiiç" 
beainı.a. altın.& .ııak:lnuştı. Sabaltieyin ınunrm ;aih {\, iiçiik 4 n Romanya hudutlarını 

silah elde bekliyor 
aradığı da o .ıdl_ ..-..:ı•-avu-ıe çıkıyor ıdahaıçok ııevmdi..Bıınibzı:la mmıılekııdi 

SebastiyanonUD! O tabi ıu ed.eclı:.en en zmıgiıı. :tupı:aldııım 4h-
- Bir şıır mi arıyoı:suruız. ııı.erak et· tin eden. lr:aJı: topraklarını ,,.,.-d.L 

meyiniz.. hurili hi; bir fllV kaybolmaz.. Feridun o1dükten sonra büyülı: ve or-

Anıdığı».1Z1 belki .şi.mcli gütığinıiz yerde A .,n · tarJıten ıtlbaren. bir lira/- l. tımcıı çacu1ı:1arı küçük kar~ b t 
blllnrımnıız. r lJ( bndiliır.0nrm.eımde.o1an •engin wı.. Verilen garantiler münase eti e 

Sözleri müthiş bir tehdit balincle ku- bank tlaT peyderpey fonlanacak !Y" ,büc~ _eın:er .. (lr<>) i öldürdill.m:. ,j • .. • 
lalclaı:mda çınlaJ<ordu. r Memleketini elinden .aldılar. Bır ZIUllB Rumen gazeteıerın n ncşrıyatı 

Göz ucu ile muhafız kuvvetleri lmı- Aoibı:a (AA) - Tıirlı::iye Cmnlm- api:ıda kuıııca göat~: -ııı:ınra onlar .da öldiiler. Yerlerine Dah-
mandanın.a baktı. .-p _.lceı . rn :ı;ı .aıılrm :görmek istijrenler llılDı:"m neSlindmı ll!.:iı.§ .adında biri. hii- Bükreş - Rumen basın:- IngUlere ta- beyn•lınilel teminat 'husllSW>da 1ıir ta · 

Selıaıi:bımw. ~lt,;p;m bir.aoğukkan- •\ !haUka we ·m·er 'banka!...- gişelerine ve 'kiimdar oldu. Kilşten .8llDl'll oğlıı Kenan ;nıhnian Romanyaya verılen . gar~ü kım şayialar çıkarmış1ardır. 
lılıkla ve · at ili- ......._~_, »o.ur- saltımate ii. nu a 0 - .!,akjp .e - .,,p.e,ebc\iy1e acar1arın :çevırmek ıs- UZATILACAK ~?STANE ~ 
yoriıı. eftl!I DA lblilı..., J.ük1erim, iiracaat edeDilitler. !Oğlunun .adı JOSe:r.imizin esasını tqkil ıı..i!ı1.'l.ımi entrikalaıdaıı bahsetme"k.tefilr. Komşulıımnm.n sinir'len~ermı aa-

Sebastiyano yalan söyliyordu. nwribime .....,. 2 t liralıkların ebad ve evsafı: .,a din tarihini F" vurulan .. :Nete"kim 7'impou1 gazete.ii bu mevzu lıyoıruz. !!ize alikamı:a l:"linc"· mils._ 
.Bomu ıb"" ••nas anl•m1m --.. a •oe •• 5 -~~-~-,... ..___,._ lF" en ,,. k d b"" ... k b:ı:ra b--~ il&erine .ın-eşretüğ.i bir "\ı~aleae, .Bün- bip ohnak için henüz bir şey yapmıdlilt . ... ,...,.. ,,... l ' llıija_.,n... ı..c.r- ...... 11 ..,. :s ..,., ~· ,.....,, ıravun a ar uyu ır nam ............. . , .._..._ ik -1-·t '-•~ 
Neden yalan .ti;y'lp.clıa? djğio.i v.e lıe•likleriıı.lS T.P...m.iew.el.1937 ·· -- · ........_. ,,.__,, _...._ ...ı- · "'T--.,~ ,,aila ;ıek laz1a tES<elzüle uğratilan suDı :8ır taıepte "Uınumruı ve ... -~ ....,...--. 

" -.-- on =,.- ..,,... """"""' ....,. ;emııı ~ ........ .....,u.. hakkını be · k lnmısnn!a 1ılıç 
Hakikaı ne tarafta idi? :yüzlilk1erin 1 Maı·t 1938, elliklilclerin ı ~ aıttdaki '1"Wllltiıı ft:rııiıaı1a 21.&ık sa- Sırası dii§tüp. 4in •·e Nemruda _gel- <ve -emniyet idea1lerini tabiye hımısun· ~ . nıms""'.e bir 
O bunu hiç bir zasıan anlamıyacaktı. Nİiaıı. l93B w.e onlııklaıuı da .lli lılqıs :m i~ l\rnamlam açık maniur. Ortasın-' lllll!Eden -evvel Ferid.unla alakadar bir da sarfedilen gayretleri allli ve sempa- lıir 'kimse!en "Y~ ;steme~ ~ 
Sebastiyanomın y.alan söylediğini R1· 1938 tarilılerinılen itibaren tedavi.hı çı- da kırmızı sarı efiltun renklemnden.mil- nok.tey..a daha i§aret edeceğiz. fti ile taltjp ettiklerin~ .ahliı.ka ve beynel· kims.,..e karşı 1hı a~nbk hissı bes'l.e-

rlstidi de biliyorau. Fa1<at bu y.alıının karıldığım hundan .evv.e! lehliı:oetnı4idL reldı:eı!ı bir nızet vardır. Kenar çerçev,,. Tarih. Firavuna tekaddüm edon ve ıınilel mukavelelere kıymet verilmedikçe miyaruz. Fakat _fo~iilletı! d~yanan ha-
ne maksatla söylendiğini o biraz sonra .23 Nisan l:!l38 tanibinden ii:ibar.ım yeni sinin üst ortasmıla Tiirkiye cümhuriye-- su1hıın ve Avrupa medeIJ\yetinin milin· kiki ve stıllıçu hır sıyaset takip etmekte-

llI:reneceltti 2 ~liralık lcupurlar :tedavüle çıka- ti merbrz h•nkuıı-i.baresi, .alt iki köşe- (1) Tarih.i Taoeri: Cıld 1sah.ife:107- kün.U 1 ıCıım ~-~ _,~ :ı .. lje .·.~ ., il ..i:...ı..e 
lşte bunun içindir ld sabırsızlıkla ınlı:nıya ib31lan•mık ve ""11'.ellti kupurlar .sinde iki ufak madalyon içerisinde 2 i IııtınıbııZ tab'.ı. ıe diı<or i§bıı ıriaiia --

sordu: ~ .J'l!P1ldıiı _gibi çıkar.ılacak miktar rakamları, iki iiSt ltÖf""ide maaRl,,ımıat çmiftir. il, pqmı ııi:a- iiD- e1leııi jeo. r& ı •Is• 
- Başveküin bu hançeri ki!iseıle:ıı nıılkaloiliı:ıde =ütedavii iıanknot.lardan içerisinde de iki Jillbili :2 l ırürk liraııı iiki satıraa Tiirltjye Cümlıurjyet mer"kez forde mfmue etles:i -verihmlı: ,..._h 

k!!lldi aldıtma ~ehadet ediyorsunuz de- llYll1 milı:ııır tedaNül.deıı ~ekilecektir. -mDmı ..., J<••ıl•n ...arılır. Orlla JEelllini !bankası. ibaresi ve iist iki .köşesinde ild haldlıil 1Bımin.ııoe 
melı:. Baah §imdilik yeni hmfli bir liralık ,.g tm:abnıila Atııtiir.küa ıı=imleri. llo- rınadalyon '&erisinde iki .JMıtıı:da 2 l T.üik .sulh ·<Ç&lıft,Poı 

Sebastiyano: 'banknot teda.viile 9'l<armı;.vacak ve ~ =-a..ıa.mda :2 i Tüı:ılı: .llrAS\ rakam ,,ı 1irası rakam ve yazıları vardır .Çerç..- tiği . ~ -mu:':O:.~ hwld!larmı 
- l"Ster Mesih, ister Meryem ve ister lir.alıkların tedavüle çıkımıl.aca~ı _yuka- y.azı!.,.ı ve mım'larm ..ıtıruı.a iki ERt:trda Yenin ortamulıı ınus meydanındaki za-1 bed~ . ......,.. 

şeytan '!!zerine yemin ellerim ki doğru rilü .Rırihten ilibaren J:wılen ınü.tedav.il 11 H••ire 1930 Uırih ve lOli m•mıırah ler aı:udının remıi. ve 1ıunun .sağ tarafm- lenuiF- ""' .•. aa:ıpıı 
söyliyorum. Yemin .ediyorum, çilnlcü bir lirıilık baı>laıo.tları pey-derpey teda- kanımı öre çılannlnnpr "bar.esi vardır. ıd.a da bir daire ""11.rWr. Ban1aıo.t ıjyay.a' Mıgrllıelretjmizjn mıklııi '1lll7.BJ:I, er ta- edetıeiıiL ilS'!.'SLAJ..1 
mukai!llesa"t üzerine yemin etmeıi muh· viilden lı:aldıracıı:ktir. Bıı tarihten itiba· Rozetin alt ve üstünde Jl8ğ ve sol taraf- !tutulduğu zaman bu dairenin içeTisin- Tafta • 'lıillı:iim "Biiren Jbn. mm>t71LAlCI ;v'E 

terem ırell-erden öğrendim. ren bir liralık J:ıanknotlarılan beş sene lıwnda kr.rmızı l'.enkte .seri oıe ıw:a .nu- de Atatürkün Filigran şeklinae 1ıaş re- günkü. temiıı< .dii§iinırelere ™ 
üda t1e cb • J k d L- -•'-"-"'-l- bi-"1 kı ~ lsfilrDl;mizi ve jıu utlamımzı ai!JIJıl:_, Bu ita giZli ve baŞka bir tehditti. m ·· e me ıırı o ara te avül edecek mnralan ve alt seri ve sıra mımarnlsrı- simleri görülmektedir. Çerçevenin ıilt ve """""""""'" ~ ·,....en ymı!t l 

Eftimyo• ç1lllıracaktı.. ve bundan sonra l<anun1 müruru zaman mn altında da unz" alar bul·--ktamr. iki kös, esinde iki ıifak rozet içerisinde lfıyılı: olduğu "'1eti tilm.ll§lur. dest -a1ıırü: Wbıfaa edeceiimizl ııöy]ı, -
~~·

0 dik. u · ..n.~ülm.elidir. Ya•amak 
Olünün ollasmda ve ruünün hnzıırun- müddeti nihayetine kadar yani beş sene Orta roz<!Un altındaki kcmım fonunu 2 • rakamları vııraır. ÇeTçevenin alt or- Fılkat, ugiin Bl' taraftan bize ıös-- .. -

da gittikçe uzıyan bu sıkıntılı dalo1rnlar daha merkez bankası ei.~elerinde tebdil ı.;falı: yazılarla yazılmıt Türkiye cümhu- ta kısmında da iki buçuk Türk lirası terilen lloııflıığu ve menfuti !fena ni ete kııyaısmda ibulıman her ıhanııi ibir millet 
baş papasa Adeta ecel terleri döktürüyor eı1ilecektir. riyetml!!l:kez bmılı:ası2-t iki.buçıık !l'ilrk ibaresi vardır. Bariknotun her iki tara- ham1eaen bazı kimseler çıkmıştır. Bu- aynı'"' il lron"'1Jr. 

D ·- ku l t bdil" b lan Dostumuz olanlar, !Azmıgelen şeyleri idi. ıı:er pur arın e ıne aş ma lirası · ar61.eri teşkil "'1mektı!dir- fınm çerçeveleri "Türk tezyini sanalın- güne kaaar kendilerine faydalı olan tav-
•--•L ı-· b"lcll ·ı ,_,,_ müdrik olarak dostluklarını ispat etm .. 

llıristidi: ı=uıırıı ayrıca ı rı ece"= Arka yüzü ön yüz reaginin apudn:. -dan alınmış ınolifler1e teı:Xip edilmiştir. rı hareketimize rağmen komşumuz Ma-
l k lm d Y · 2 ı li 1 k ba 1rn tla lidirlm:. iD stumuz olınıyanlar da, bi&e - O ba11le, lledi. Mese e a a 1· enı I ra ı n " rın evsafı Te>:v; ... ı c..,,.,.._inin üst ortasınaa ve Banknotun her iki tarafı "Taydus tipidir. car1ar, memleketimize kar.;ı ven1ecek z__ ___ __ _ _____ __ _ ait ohmyanı istemiyeceı}imiıi de bilm .. 

l///././///////f////~/"/",;;,&A/ut//J/,;//d-- .,,,,..,_.,,,,,,_ -Tahtına çıktıı:ı zaman beni liollan- dercll~biliyor ~~uz? ırlri"Osilmde bu sözlerden -;ı~a deli- lidir1..,. Fak.at siyasetimizin esas temeli, 

DE Mı R MASKE danın devlet reisi olarak tıın1yacak mı? Genç prens başını .kaldırarak li<lrdu: kanlmın önünde "hürmetle .,ğildllerıOn- bWnı -olaıılarla bil':e ait .olanı mlttteh 

Büyük tarihi ve macera 
-135-

ron1anı 

Es.sen Dünkerktıe vaki .ım-iiJmemizde l leri söyl-~rke~ titriyen sesiyle on~ ~n 
de bu cilıcti istihdaf etmjyor mııydunuz? dördüncu Lınye karşı ne kadar buyuk 

-Doğru ... F.akat ı.cn o zaman har· bir kin beslediğini anlamıştı. 
bin 1ıöyle ve memleketim jçin feci biri -Aldanıy-0rsunuzAltes"? aedi. 
mağlilbiyetle neticeleıı.eceğini habmma - Ne gibi'! 
getirmeın.iŞim. Hariçten dil§maıı tara- - Monsenyör Luinin ülıniiş olduğunu 
fından ezilmiş olan balkı bir de dııhill :zannetmekle .. On üçüncü Luinin oğlu 
isyan ile ezdirmek arzusunda değilim._ . .sağfur. O Pinyero!aen bizim ailam1arı· 
Benim kendi hesabıma ya,pacıığını 'l"Y mız tarafından kurtarılmıştır. O ~imdi 
hasittir- Yarın pfak1a beraber, Ben, Font.eneblo ormanında. Apreınon ma -
kendime ve vatanıma sadık bir .avuç ğara"larm.da sizllı .zaferinizi ve bu suretle 
kahramanın ba~uvla sizin kralınızın ...,.. "kendi meşru 1ıakkmııı .meydana çikaca
ker1crinin üzerine atılacCız ve vurup. ğı zamanı sabırsızlıkla beklemektedir. 
vuru'."' ~atımızı feda edeceğiz.. Giyyom d'Oranj sev~e .ayağa kalliı. 

- Fakat monsenyör.. - Sahi .mi söyliyorsunuz? .decll. Onu 
- Hem esasen bunun böyle olmasını ~' bizzat gördünüz mü' • 

Cenabı Hak ta istiYor demek .. J!;!er böy- -Evet monsenyör. 
le olmasaydı bı.ıgün Fransa tahtında bir - Ona :beraber karar~tır<Uğımız 
piç bulıııımıız "' siz de F.ransanm haki- !Plandan bahsettiniz mi'! 

- Ev.et .. .hatta Hollanda olınasa bile - Nereye göndercllniz mö~ö? da istecllkleri müsaadeyi aldıklarına kuvvetimizle muhafaza etmektir.> 
her luıngi bir memleket tacını sizin ba- - Liıbeye, yani bugün HoTianiU\yı mamnun, eri geri yürümek suretiyle MA.CARLABIN S LlLtCt 
şınız üzerine koymağı "aadetti. idare eden Vitt kardeşlerin bulundukları kçıya kadar er. çıktılar. Cunınlul .ı:azatesi de öyle diyor: 

Genç prens, gayri ilıtiyarl bir sevinç ı.şehre gönderdim monsenyör .. Verece- Merdivenlerden inerek bu evi terketti· d/Iacar matbuatı, son zamanlarda 
say~ıısı tırlattı. Şövalye dö Loren için· ı ğiniz tek bir emirle . . . !er. Kendilerini bekliyen adamlarının Londra tarafından bize karşı gösterilen 
den: Delikanlı, elinin bir hareketi ile şö- ynl•mna ı.ruın.., Atlııırma atladılar. ıamiınl d11Ygulııra üliinç bir ııı'kilde il-

- Vay .canına .. dedi. Ben onu bu de- va~e dö Rahanm sözünü kesti: Fakat geldiklm tarafa, Fransız ordu- nirlenmektedir. Macaristan, Romanya· 
rece saltanat haris.i bilmezdim. Onun bu - Bütün bunlar, dedi. Bir hayaldir. sunun karargll}ıma döuecek yerde aksi nın hiç bir kimse ile hali harpte olmadı-
ihtiı:ası i§imize yarıyacak. Farzediniz ki projelerinizde muvaffak istikmnete, 'Lô.hl!J şehııiD.e d if1ru ve dolu ğını pekala biliyor. Bu ihtiyatklrııne si-

Ve ıie:rbal ilave etti: oldunuz ve Hollanda halkı beni reiska- dizı:in gittiler. ya'"t manasız infiallere karşı yapılmıt-
- Monsenyör geı:ek sizin ve eerekse ra getirdi. Sonu ne olacak? Ben çok ağır Giyyom d'Oraaj bu kilçülı: odada yal- tır. Ingiliz tarafından i•tikllllimize ve 

Hollanda vatanının yüksek menJaatlcri vatan mesuliyeileri altına gireceğim ve ,nız ve düşünceli olarak kalmıştı. arazi bütünlüğümüze karşı vaki olacak 
hem hariçteki düşmanla Jle bem de da- bu şartlar a1tınaa, bütün Hollandanm Sözleri ile rakipleri olan Vitt kardeş- her hangi bir teşebbüs, onu takviye ;çin 
hilaı.ki şerefsiz sulh taraftarları ile mü· göstereceği en yüksek vatanseverlik -!erin ölüın kararını vermiş olduiunu an- bizi müttehit olarak bulacaktır. 
cade1e etmenizi emreylemekteCl.ir. Biz, .hislerine rağmen yurdumu on dördüncil !lı;yordu. Romanya ile ınünasebatta bulunan bil. 
kendimize ait vazifeleri tamamen yap· Luinin pençesinden kurtaraıruyacağım. Dudaklaı:ı arasından mırıldandı: umum memleketler, Rumen harici siya-
mış, hazırlık1arım1Z1 tamaınlamı§ bulu· - Monsenyör .. En güç olan her §eyde -.Haı;p .. daima lıarp .. Varsın olsun ... setinin karakteri olan temkinli ve mu
nuy.oruz. Vereceğimiz bir işaret .üzerine başlangıçtır.. Bir kerre başlandıktan B.eıı, protestan dininin ~efi sıfatiyle ve tedilane oldu~nu tahmin edebilmisler
Normandi vilayetinile Latreumou derhal sonra netice kenailiğinden ve ko~ ge- mulcaddes dinimizin uğrunda harbe hak· dir. 
.isyan 9ıkaracaktır. Şövalye aö Rohanın lir. Bu mühim planda 1ıi.ze, kendimize llıyım .. Kan do"kil!ecekmif .. Varsın dö • Her şeyden evvel ıunu eyi biliyoruz 
en emin adamları oraaa bu isyanın ele ait vazifeyi görmemize müsaade eder 'killaün .. Monsenyör Lui madam ki sağ- ki, Roınanyanın istiklıilini, Romaı:ıyanııı 
1ıaşı1arı olacaklardır. misiniz? anış •.• hudutlarından ayırd etmenin milmldln 

Giyyon d'Oranj, ~ öne eğik, alnın- Giyyom d'Oranj yarım yamalak ve Bu sırada odada hir ses duyuldu: olabileceğini tahmin ederek sabrmıızla 
da derin e1em ve üzüntil "kıvrımları, dü- dal&ın bir halde _şu cevabı verdi: - Evet ... monsenyör Lui sağdır. Fa· oynıyanlar. derhal askeri kozumuzu qy-
:şünüyordu. - Efendiler .. Siz şiıncll Hollanda top-- "kat o bil.la Pinyerol kalesinde mevkuf- namak üzere bizi hazır bulacaklardır. 

Şövab>e dö Rohanın sesi yükselcll: raklarındasınız. Bu topraklar bugün tur. Romanya, milli esaslara istin.at etm.1-
- Monsenyör .. Şövalye dö Loren size IFransanın işgali .altındadır. Binaenaleyh Giyyom d'Oranj korku içinde sıçradı yen bir memleket değildir. Biz Rumen_ 

bir noktayı söylemeği unuttular. Apre- istediğinizi danışmadan yapabilirsiniz. ve etrafına bakınclı. ler, Macadarı da saymak suretiyle az_ 

le! la:almı lrurtıırı:ıuş olurdunuz. - Evet .•• lıem de bütUn tafsilatı ile mon mağaralarında toplanmış ve emrim - Monsenyör .. Biz, bütün Hollan11a;vı Kimseyi göremedi. lıklarm yanında kahir bir ekseriyeti ha-
Şövalye dö Loren genç prensin bu söz. 'lllO!lS1!1Iyör- .altında o1an koınp1ocuları nereye gön-, sizin hesabınıza işgal etmelc istiyoruz. _ air.MEDf - iz olarak Ylll!tyan bir milletiz 
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Kara Yazısı 
Vaydman divası 

-28-

Geçen gün bana yüksek nazi memur- ~alı haç yerine, ıKurt kapanı• oldu-
Kararın verildiği gece Holandanın • 

azıp tarafı! 

Iarından birisi : ğıu söyledi. Hollanda nazilerinin kurt 
- Siz hep •Şarka doğru akış• tan k>anını timsal olarak alrna1an mani- Müdafaa 

bahsedip duruyorsunuz.. Bilmiyorum ddır. Bu kapanın şekli vaktiyle köy 
niçin? .. Halbuki •Şimale• ve cGarbe• e"erinin kapılarında vardı ve zavallı 

liri katlı ahıap bir ev önünde ' Odaya girdiğim zaman ük gör- doğru olacak bir yürüyüşü hiç hesap krlülerin kurt sürülerine karşı yaptık-

Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-64-

vekili Metr Moro Ciyaferi 
bir kıyamet kopardı • 

yıne 

ü/ik. düğüm zat, ayakta duran Ferid ebniyorsunuz. ı la mücadelelerin bir hatırası idi. Mus- Saat 15,40 ... 
Kapı, çalınmadan açıldı. beydi. Dedi. Ve bana Hollandadan, Alman- ~bana dedi ki: Reis, muhakemenin hitamını bildir-
E,ikte Nihal göründü. Onu bir kaç ıaat evvel ıinema- yanın yapacağı üç katlı istifadeyi ~usu· • Ecdadınuz kurt sürülerini nasıl dikten sonra jüri heyetine sorulması la· 
- Ah hanımefendi .. ne iyi et- da Nihali almağa geldiği zaman ı·etle anlattı : kcrlularsa biz de demokratları öyle ko- zimgelen 80 suali okudu. 

tiniz de geldiniz .. diye beni karıı- görmüıtüm.. 1 - Almanya, Hollandadan stratejik vaığız. Jüri azaları odaya çekilerek müzakere-
ladı. Kızcağız az daha boynuma Kulağıma bir ıeı geldi: olarak istifade eder. İngiltereye karşı !r bardak portakal şerbeti verdi .. ye başladılar. ... , 
MJrdacaktı. -Vay anam .. bu ıenun gız gar- Almanya bir •Sürpriz harbi• yapacak So~a, mutedil bir sesle bana programı- Saat 19 ... 

Sabri bey kaılarmı çattı. da,ın mı be Zabri bey.. olursa Hollanda mükemmel bir geçit run?saslarını anlattı : Müstemleke im- Jüri üç buçuk saate yakın bir z2man-
- Nihal .. dedi. Sakın boıbo. Odadaki kon•olun iki yanında- teşkil eder. paıtorluğunu değerli bir mevkie çı- danberi müzakerede. 

'iazlık etme .. SerıJet hanımın adı ki ayaklı Amerikan lambaların - 2 - Almanya Hollandanın altın vel karıak, devletin korporatif olması, Bir zil sesi .. 
burada Şahende hanımdır. Ve be- dan yayılan ziya içinde bu ıözleri döviz stokundan istifade eder. Ho~.-lt- parlerin ilgası; yahudilerle mücadele.. Acaba karar verildi mi} 
nim kız kardeıimdir. ıöyliyene baktım. altın ve döviz stoku itibariyle dünyaaa ?IQssert mağrur bir tavırla : Hayır .. Heyet istirahat için bir saat 

Nihal •ustu. Tıknaz, ıal yüzlü, fakat olduk- dördüncü gelir. Bundan başka, Hollan- -Bidayette 600 dük, şimdi 300 bin tatil yapmıştı. Saat 20 de tekrar müza-
Ben ıafırdım. ça /azla içmiı olmanın aıırı neıe- danın ziraat mahısulleri de Almanyanın lri§i1Z .. Bir sene geçmeden bütün Hol- kereye ba11lanacak .. 
Gıcırdıyan tahta merdivenler. ıi gözlerinden belli bir Anadolu- açlığına güzel bir yem olur. landyı kaplıyacağlz. Saat 20 ... 

den çıktık. lu idi. 3 - Hollandanın müstemlekeleri, pet- F~at hakikat onu tekzip etti. 1937 Jüri heyeti toplandığı zaman bazı nok-! 
Sabri bey önden gidiyordu. Bir Yeleğinin bir ucundan öbür rol, kauçuk, kahve, kakao, vanilya, ko~ umuu seçimlerinde reylerin yüzde 47 taların tenviri için mahkeme reisini içti-, 

laıat bulup Nihalin kulağına ucuna bağlanmıı, göbeğine kadar ra, kalay, manganez gibi nebati ve ma- sini \ıybetti. La.hey, etajenerosunda ve ma ettiği odaya davet etti. Usu1en müda-
•iildim: ıarkan altı ııra gümüı kösteği ile, deni istihsalleriyle Almanyanın müs- meclite ancak 8 yer işgal edebildi. faa vekilleri de odaya girdiler. 

- Bu ev kimin evi? parmağında fındık ce•ametinde temleke ihtiyaçlarını karşılar. Hollanda Diğr cihetten nazır Koljin, enerjik Saat 22,30 ... 
Dedim. Y aıJaf ıesle: akık yü%üğü ile tam bir köylü imparatorluğunu parçalamak için Ber- bir ieaata girişti. Evvela halkın siyah Müzakere artık hitam bulmuştu. 
- Ferid beyin evi, dedi. /ki ya- %engin tipi idi bu.. linle Tokyo arasında yedi maddelik gitli gömle; giymesini yasak etti. Memurla- Jürinin 80 sualine ayn ayn verdiği ce-

bancı miaalir var.. Anadolulu.. Karıııında, daha düzgünce ge- bir muahede yapılmadı mı? nn veaskerlerin N. S. B. ye girmeleri- vaplar okunmağ:ı başladı. Cevaplar için· 
Çok enai imiıler.. yinmiı ve ondan daha genç olan İşte bütün bu vaziyetleri Çemberlayn nin Öıt.inü aldı. Mussertin ıHususi or- de pek azı ch~yıu dı. Hemen hemen Vcıydman Jliim kararını 

Ama çok zenginler. arkada,ı: pek ala biliyor. Onun içindir ki, Çem- dusu• ;m silahtan tecrit etti. •Millet ve hepsi evet .. Evet .. Evet .. Şeklinde idi. ıürerek bir fırtına kopardı. 
ikinci katta ıJe arka tara/ta bir - Ulan kendine gel.. dedi. Dağ berlayn Polonya ve Romanyayı ~limaye vatan• ismindeki Mussertçi gazetenin, Bu cevaplara göre Vaydmanın ve Bu kararın Vaydmanı idamdan kur· 

odanın açık kapııından ziya geli- baımda mııın, yokıa kendini bağ etmek isterken İskandinav memleketle- işçi mtıallelerinde sabşını menetti. Ko- Milyonun ölüm cezasına çarpılacağı, Jan tardığı, mubakeme heyetinin idam ka· 
yordu. kule.inde F adimenin yanında mı riyle kraliçe Vilhelminin devletine de münisterle nasyonalistler arasında hl- Blanın hapse mahkum edileceği, Kolet rarı veremiycceğini, buna artık salahiyeti 

Bu evde elektrik yoktu. ıandın. Bunun buraıında medeni himayeyi teşmil etmek istedi. Fransız dic;e Ç~masının önünü bu suretle aldı. Trikonun beraet edeceği kolayca anla- olmadığını, kararın bozulacağını, jürinin 
Nihal, elinde bir idare lamba- olmak lazım .. Şöyle bir ayağa gazetecilerinden Pierre Bcmus daha ge- İntihlbattan sonra Mussertin N. S. B. I arbk geriye dönmiyeceğini haykıra hay· 

.iyle kapıya inmi,ti. kalk .. rükôa var.. Eıtağlirullah çenlerde, bir Alman planı neşretti.. Bu partishi 20 bin kişi terketti. Fakat Mus- ı kıra söyledi. 
Sabri bey oda kapııının eıiiin- mahcup ettiniz.. lalan gibi neza- pianla Almanların Hollandayı zaptede- sert geıe cesaretini kırmadı : Muhakeme reisi Laemle gayet ııoğuk-

'Je durdu, içeriden: kevetli laflar et.. cekleri gösterilmektedir. - B.ı sefer Hollandalılara, reylerini kanWıkla: 
- O .. hele ıükür gelebildin.. lJteki bu •Özlerin içkili kalası- Hollandada bir kaç seneden beri bir bize vttmelerini tavsiye ederiz.. Fakat - Meter Moro Ciyaferi .. dedi, ııize 
- Geç kaldın.. na vurmaıından, kızmıf göründü. Nazi partisi vardır. Bu partinin lideri gelecek sefer, reylerini bize vermeleri 1 cevabımı kararımla vereceğim. 
Sesleri geldi. Sabri bey: - Kırk yıllık Yani.. olur ma Adriyen Mussert'dir. Söylendiğine gö- için on\rı •mecbur edeceğiz• dedi. l Meter Moro Ciyaferi: 
- Açık manav bulamadım.. Kani.. dedi. Biz böyle alı1tık .. re, bu lider, Hitlerin i§areti ile hareket Muss•rt, Hitlere hitap etmeyi düşün- - Reisı. efendi .. Siz jurinin vereceği 

Ta .. nerelere gittim. Böyle gördük .. Böyle gideceğiz. etmektedir. dü .• So.- zamanlarda Hollanda matbua- lbir kararı tashih ettiniz. Yapbğınız ıey 
Dedi. Ben Sabri beyin buradan NezakeıJetimiz yoksa paramız da Mussert, Hollanda nasyonal - sosyalist tında g~ip garip makaleler intL.,c;ar et- belki doğru idi fakat kanunsuzdur. Ve 

beni almak için değil, fakat ma- yok değil a... partisini tesis ettiği zaman 37 yaşında meğe başladı. Başlangıçta vilayette ge- 1 siz .:trtık idam kararını kanunsuz olarak 
nava gitmek bahaneıiyle apartı- Elini göğıündeki cebe attı .. Şiş- idi. Evvelce Delit üniversitesini bitirmiş, çen bir seçim hfidiscsi nihayet Hitler · ·..-eremiyeceksiniz .. 
mana gelip anahtarını almak için kince ve Üzeri bir kaytanla bağ- mühendislik yapmıştı. Mussert devlet emperyalizmine çevrildi. ı Muhakeme heyeti müzakere için çe• 

~tığını bir daha anlamı,tım. lanm11 kırmızı deriden bir cüzdan hizmetine girdi. Birden bire kendisini Hollanda polisi son günlerde N. S. B. , kildi. 
Sabri beyin ıeıi tekrar duyul- çıkardı. gösterdi ve süratle yükselerek Utrecht ı.ıartisine mensup bir çok memurlar tcv- Gece yarısına bir çeyrek var. 

'du. - Buna, para.. derler, dedi. vilayeti için •Seyrüsefere salih su yol- kü etti. Bu yakalananların hepsi Rei- Maznunlar salondan çıkarıldılar. 
- Maamalih bir aralık eıJe de Biz bu parayı nezakevetle değil .. ]arı• nezaretinin baş mühendiSi oldu .. chlri gWı hıı.ı eU rmı goruyorfardı .. Uç ı Heyeti lialUme yerini aldı. 

ağradım ve Mmfİreyi alarak ge- alnumuzun teri ile gazandık .. il Gayet karışık işleri bir saat gibi işlet- tanesine hiyanet suçu ile attır ceza veril- j llkönce ve yalnız Kolet Triko getiril-
ifirdim. alem gümden gelen üç beı guru1- meğe başladı. Kanallar açtırdı, setler di.. • di. 

Baıını lıtapıdan ıolaya, bizim la dandan ıöyler de nezakevetli yaptırdı. Hollandahlar, Hitler siyasetine gire- ı1 Genç kadının genç avukatı kulaiına 
. Warala uzattı. olur, biz duyura duyur söyler•ek 1931 de Utrecht'de, bir hareket oldu. re:: Mussertin nara yandığını söylemek- Milyon öliim kararım dinliycn eğilerek bir §eyler söyledi. 

- Şahende .• gel .. dedi. Utan- günah mı olur.. Felemenk nazileri meydana geldi .. Fa- tedir. Çünkü kraliçe Vilhelminin mem- şılıyordu. Kolet tebessüm etti. Sonra batını sa-
"'° yabancı yok .• Ferid beyin mi- kat bunlara para nereden geliyordu? lekeli kendisini Hitlcrci yapmakla bir Muhakeme salonunda çıt bile yoktu. miin tarafına çevirdi ve orada bulunan 
mirleri .. Çok muhterem zatlar.. -- BİTMEDİ -- Bunu kimse bilmiyor. Fakat Hollandalı- şey anlamaz. Herkes jürinin cevaplarına nefes al- kocasına da tebessüm etti. 

tarın Führeri gayet muhteşem bir mev- PARİS - MİDİ madan dinliyor, takip ediyordu. Reisin sesi: 

A ıı .. \ .ı.: ... { ı ...... ...! mi takip eden büyük siyasi faaliyet üzeriılde Romada nü
mayişler eksik olmamaktadır. 

Resmimiz bu nümayişlerden birini cöMeriyor. Nümayişçilerin ellerinde taşı
.. lan levhalarda •Pasifistçiliğin ve ferdiyetçiliğin düşmanıyız• yazmaktadır. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

kie yerleşti. Bulunduğu yerde sigara iç- K Jüri heyeti daha müzakerede iken mu· - Kolet Triko beraet ettiniz .. 
mek kat'iyyen memnudu. Etrafında ve 3 Ya b 0 k SÖl' hakeme reisinin bazı izahatını dinlemişti. Kolet hala gülüyor ve son defa olarak 
kapılarda bulunan nöbetçiler cLidcr si- Heyet, Vaydmanın cinayetinden Lö- maznunlar kapısından çıkıyor. 
gara kokusunu sevmez• diyorlardı. Tekrar dünya sobr ve Fromer vakalarında, bunların Vaydman, Milyon ve Jan Blan geti· 
Mussertin bulunduğu odaların duvarları şampiyonu Oldu hakikaten Vaydmanın mı öldürüp öldür- riliyorlar. 
hep Hitler, Mussolini ve kraliçe Vilhel- Faris, 18 (Ö.R) - Kara boksör Coe mediği noktasında tereddüde düşmü~ ve Milyon sapsarı kesilmişti. Elini sık sık 
minin resimleriyle süslenmişti. Musser- Luis diinya şampiyonu unvanı için C~k bunlar hakkında cesbabı muhaffcfe> alnına götürerek terlerini siliyor. 
tin ziyaretçilerine yalnız portakal şer- Lonio ile karşılaşmış, fakat hır ravunt kaydını yazmıştı. Muhakeme reisi «es- O neticeyi tahmin ediyor, müdafaa 
beti ikram ediliyordu. Ve bu suretle içinde hasmını yenerek dünya boksörü babı muhaffcfe> nin esas vakada değil vekili yanına yaklaşmış, düşmemek için 
•Liderin» alkola portakal şerbetini ter- unvanını kolayca muhafaza etmiştiı. cinayeti işliyen kimsede aranması lazım onu tutmaktadır. 
cih ettiğini, ve nasyonal - sosyalistlerin Çarpışma iki dakika yirmi saniyeden geleceğini söylemiş ve jüri heyetini on Hemen hemen bayılmak üzere .. Fa· 
alkolle mücadele ettildcrini göstermiş fazla sürmemiştir. sene evvel yine böyle bir hatası yüzünden kat müdafaa vekili teminat veriyor .• 

oluyordu. "'7//;r7.//.///777.ZY7/.7.7/Z/L~J1 bir idam mahkumunu ölümden kurtar· - Hiç merak etme.. Muhakkak bu 
Mussertin partisi 300 bin ı·cy alınca, 23 NİSAN r1o mış olduğuna İşaret etmişti. Jüri de bu- kar<ırı temyizde bozduracağız .. 

kendisini ziyaret ettim. Çünkü bu kadar '\ ÇCCUK DA YRAMJ ~ nun Üzerine ilk ön~e ~er~iği cesbabı ır.u- Reis, yavaş se le ceza kanununun mad-
rey, küçük Hollanda için çok manalı idi. , . . haffefe> kararını sılmıştı. delerini okuyor. 

d d .. . Bayram yaklaşıyor. Şımdiden yav- M t M c· f . ... . h t " • S k 1 bil 
Bazıları li erin •Amster am uzerıne e er oro ıya rı JUrı eye ının, esi anca işiti e · iyor. 

ı clı rularımızın hazırlıklarını yaparsak h k . . . .,d h 1 il k. b M 1 S l yürüyeceğini• zannediyor ar . li mu a eme reısının mu a a es e va ı u - Vaydman ve iyon... iz ö ilme 
çocuklarımız bayramı daha nese k Beni gülerek, ve sağ kolunu kaldıra- aran geri alması ve cevaplarda silinen mahkum oldunuz .. Umumi bir meydan· 

f geçirirler!. ı___ ı k l d l rak karşılaclı. Ve bana Hollanda aşist- ~iil'l"M' 'P ıuaım arın jüriyi t e q i e en er da ve başınız kesilmek ıuretile idam edi· 
lerinin selfumnı anlattı ve işaretlerinin tarafından ayrıca imza edilmesini ileri lcceuiniz . 

kesildi. 
- Evet, dedi Onu seviyorum .. Fakat 

aizin tasavvur ettiğiniz şekilde değil.. Bu 
tekilde bir qk henüz kalbimden geçmiş 
değildir! Buraya geldiğime göre itirafı 
ile yüzüm k.ızarmıyacak bir aşk ile sevi-
yorum. 

- Helena ... çok gilul, bir melek gibi 
söy liyorsunuz, devam edJn1z rica ede -

kat'i olarak kabul etmelisin.iz ı 

Zabit - Helena.. dedi. ve genç kızın 
bir ölü gibi yere düştüğünü gördü. 

Alvarez, baygın kızı kolları arasına 
aldı ve bir müddet yüzüne baktı. 

- Hayır mı? 

- Evet. 
- Peklla .. Kalbim ve vücudum lco~a 

kurtaranın olacaktır. Bunu Allahın mu
bddes adına yemin ile temin ederim. 

Jan Blin ... Siz de yirmi aya mahkUın 
edildiniz .. 

Vaydman hareketsiz kalsyo_r. Yoksa 
duymadı nuL 

Milyon haykırıyor: 
- Fakat ben masumum .. . 
Samiin malannda: 
- Ob olaun. 
Sesleri .• Meta· Jero. 

Tefrika: 67 Nakleden : F:. Ş. B. m: Söyliyecek az .cszllin kalınqtır. 

Genç kız biraz sonra kendine geldi ve: 
- Eğer onu kurtarırsanız, sizin zev

ceniz. olacağım .. Sizi. sevecejim Alvarez. 
Bu masum, fakat bedbaht adamı kur -
tannız Allah qkına .• Kont, sizin de hiz
met ettiğiniz Şarlken ordusunda kahn
nıanlıklar yapmam!§ mıdır? Kralına, Al
lahına hizmet eden bir bedbahb kurlar
mak fena bir hareket midir? dedi. 

- Helena, böyle sözler 8Öylemeyiniz, 
hu sözler kalbimi parca parça ediyor. 
ÇUnkU lizi seviyorum. Fakat krala bU
tiln mukaddesat namına yemin ederek 
adak.at vaadettim. 

- All.. demek ld tSliflmi reddedi -

- Yamyamlar djye bajmyor. 
Reia: 
- Muhafızlar ... Salonu tabliye edialz. 
emrini •eriyor .• 

- Heyhat 1d hakikati aöyliyonım., ve ailesinin saadeti demektir. Bizim ser- - Söyleyiniz! 
Qer yalan söyliyorsam.. beni yeniden vetimiz, kontun servetinden ayn bir şey - F.ter kont ölürse, ben de öleceğim! 

· ,tahkir hakkınızdır. Buraya benim için 
1 değildir. - Fakat kontun mukadderatı benim 

Jni geldiniz, Senyöra ? j - Tabu, siz büyilk konakta, kendi elinde değildir. Buna çok müteessirim. 
- Senyör Alvarez... sizi görmek ih- dairenizde ancak kontu ve ailesi efradı- - PekllA .• Kont burada değil midir? 

ıiyacında olmakla beraber buraya kont nı gören, ancak kontun veya ecdadının - Tabil buradadır. 
lçin geldiğimi söylemezsem yalan olur! kahramanlık menkıbelerini duyan genç - Şu halde kontun mukadderatı da 

- Ah .. Ben bundan zaten emin idim! bir kızsınız .. Siz halk ile ve hattA kibal'- sizin elinizdedir. 
- Senyör Alvarez.. buraya ne için Iarla da teması pek az olan bir kızsınız! - Beni yanlış anlıyorsunuz, Senyöra! 

ıeldiğimi size söylemeğe mecburum. Siz - Evet kont, hayatımda lsabımda ve - Ne dediniz? 
eyi kalpli ve müdebbir bir zatsınız. Beni dimağımda en hAkim §Bhsiyet olmuştur. - Eyi anlıyorum, fakat bana teklif 
pbır ile dinliyeceğinize eminim. Bu sebeple kontu alakadar edebilen her edeceğiniz şey imkAnsızdır. 

- Pekala, sizi dinliyorum, Senyöra! hlidise beni de şiddetle alAkadar etmek- - Ya ... 
- Senyör, daha sizi tanımazdan ev- tedir. Ve size açık söyliyorum, eğer kont - Benim için en mukaddes olan va-

vel, çocuk iken konta karşı kalbimde ölürse, ben de öleceğim! Buna emin ola- zifemden inhiraf, şerefli bir teklif değil-
derin bir saygı ve muhabbet hissediyor- bilirsiniz! dir. 
dum. Bu muhabbet, yaşım ilerledikçe Alvarez.in kalbi şiddetli bir kıskanç- - Pekal! .. Onu cellatlar gelinceye ka-
..epeyce arttı. Fakat bu muhabbet bugün lık hissi ile burkuldu. dar muhafaza ediniz .. Yahut bedbahtı 
babama karşı hissettiğim muhabbetten - Eyvah .. dedi. Siz kontu hakild bir darağacına kadar siz götürünüz. Fakat 
başka bir şey değildir. Bugün için bizim aşk ile seviyorsunuz! onu ölürken gördüğünüz loda sevdiği
aaadetimiz, doğrudan doğruya kontun Helena bu açık itham 8nUnde sapsarı ni:d iddia ettilinlz kızın da 5ldUğilnU 

Bu sözler Alvarezin gözlerini yapıt
tı, fakat son derecede meyus idi. Bunun 
için genç kıza: 

- Siz beni sevdlğinizden fasla onu 
seviyorsunuz! dedi. 

- Bütün hayatımı size bağlıyacalun. 
Sizinle birlikte uzaklara, yabancı bir 
memlekete gideriz.. Bir kerre kurtulduk
tan sonra, ben kontu tamamen unutaca
ğun.. Alvarez, sizin babamı öldürmek 
istemediğinize eminim. Kont ta babam 
demektir. Merhamet ... 

- Helena .. Yeter artık. Bu kadar za
lim olmayınız. Siz bana kalblnizi delil, 
fakat sadece vticudunu.zu, hem de bir 
hiyanet teklifi ile veriyorsunuz. 

- Kontu kurtarınız, kurtarınız! 
- Kurtarmıyacatmı. 

yorsunuz .. 
- Evet, ı-eddediyorum QUınden ve 

yeminimden dönemem. Bana böyle tek
lifler yapmayınız, bunları tahkir adde
derim. 

- Yanılıyorsunuz. Eler size hürmet 
besleme~ olsaydım, bqka tekliflerde 
bulunurdum. 

- Ne gibi? 
- Ben ıize kalblml arzettim. Eğu 

hürmet etmediğim bir kimse olaaydımz 
size hazineler, bUyUk servetler teklif 
ederdim. 

- Dojru s8yltyorsunuz, Seny8ra! l'a
W ben o kanaatteyim. ki kalbinizt reci. 
detmekle daha ziyade hürmete lAyık 
oluyorum. Parayı reddetmek bence çok 
kolaydır. Fakat qkınw reddetmek çok 
gUçtilr. Ve ben bunu da reddediyorum. 

-BıTMEDf-

Bir aaat sonra V aydman Ye Milyoll 
hapiaanenin ölilm mabkGmlerine malı· 
eu biicrelerine nakil ediliyorlar.. Arluı
larma idam mabk<lmlerine mahau. elbi· 
ae giydiriliyor. Ayaklanna zencir vuru• 
luyor. 

Mahkeme masraflan ile Mı. Koven• 
nrilecek yüzbin franklık tazminat da üt 
suçluya ait. Fakat üçünün aruında paran 
olan yalnız Jan Blln olduiu için bu taz• 
minatı da o &diyecek. Vaydman temyüıı 
iatidasmı hnulamaktan latinklf etml,air. 
Milyon hnzal&mlfbr. Temyiz de edilM 
aeulen tekrar teınyizden selecek eevapt9 
•• gerekee reW cUmbarun tudikinin knli 
stlntl seçmemesi llzuncbr. Bu itibarla 
Martm eon stlnü verilen hllkGmlerin M .. 
ywn Olı: haftalan içinde infazı beklene
bilir. 



------- -
19 Nisan çarşamba 9J9 YENi J.llR SAHiFE? 

Arnavutluk işgali karşısında :-··· .. EV ...................... .. Macar nazırları Romada 
Büyük ve küçük devlet- i Kadın 

ler ne düşünüyorlar? LF;;d;ııM~~fı~; ... Nazırlar, Ronıanya topraklarına ait 

Tiranuan bir görünii.ş 

""Mutla,--,-,--ktaki m~~~'~a taşlarının ÜZeTin- müddeiyatlarını ileri sürm·üşlerdir· 
deki lekele.i çıkaTmak için tahta talaşla-

rını ıslatmak bununla taşlan kuvvetli"" Roma, 18 (Ö.R) - Macar başvekili 
ovunuz. SonTa talaşları süpiiTÜp temizle- Kont Teleki ve hariciye nazırı kont Ksa
yiniz. Bu şekilde üst üste bir kaç kerre ki Romaya gelmişler ve istasyonda B. 
temizliğe deva m ederseniz lekelerin git- !fussolini, kont Ciano, parti genel sek
~:~~ silindiğini göreceksiniz. reteri B. Strace ve diğer hükümet er-

· • Sand!kta fazla kalmış buruşmuş, ve kfuıiyle.harbiye müst(.lo~arı ve Macar el· 
yeniliğini kayb ctmi, elbiselere tekrar es- çil.iği erkfuıı tarafından se15.mlanmışlar

ki halini vermek için onl ::ın suyun için dır. 

biruz ammoniapue atarak ıslatınız, son Gar ve civarındaki evler İtalyan ve 

ra ütüleyiniz. Macar bayraklariyle donanmıştı.. Gar 
~ Bronz eşyaları, bibloları muhafaza haricinde, başlarında muzika ve bayrak.

için çok basit bir çare: Bu gibi şeyler !arı olduğu halde askeı-1 müfrezeler se
kuru bir güderi ile kuvvetlice silip parlat. lam resmini ifa ediyor ve gençlik teşki
mak kafidir. rntına da bu istikbal merasim.inde geniş 

.:t. Yün örtüleri temizlemek için onl :ır bir yer verilmiş bulunuyordu... Macar 

sabunlu ve biraz karbonat ilave edilmi. misafirler gardan çıkarken ahali tarafın
suda ısıbntz ve bu suyun içinde oldukçı dan alkışlanmışlardır. 

Macar ba§"Vekill Teleki, hariciye nazın Ksaki Alman hariciye nazın 
Ribbımtropla mülakatında 

LEHiSTAN ITIIFAKlll ;\ADIK Yugoslavya ile pek dost geçinmektediT. 

sert bir fırça ile iyice fırçalayınız. Sonn Kont Ciano, Romadaki ikametleri es
çalkalayınız ve berrak çıkıncaya kad,. nasında İtalyan hükümetinlıı misafiri 
suyu değiştiriniz. Sonra iyice sıkıntz '\e olarak ikamet edecekleri villa Madama 
sararmalannı, beyaz kalmalannı istiyo·. kadar Macar başvekil ve hariciye nazı
sanız bir kerre de kükürtlü s,udan geQ- rına refakat etmiştir. 

müteakip kral tarafından kabul ~ Macaristarun mihver devletleri ile sıkı 

ve öğle yemeğine tutulmuşlardır... Bay rabıtalarını ileri sürerek Romada vuku 
Mussolini ve Kont Ciano ile Macar baş.- bulan görüşmelerden hararetli bir li
vekil ve hariciye nazırının ilk siyasi mu- sanla bahsediyorlar. 

Lehistanın lngiltere ile bir pakt aktet
mesine mihver devletlerinin bir karşılığı 

RUSYA: öNCE INGILTERE VE 
FRANSA riniz. Kont Teleki ve Kont Ksaki kralın sa-

diye telakki edilen Anıavutluk işgali lngütere Fransızların Arnavutluk iş
önünde. V arıovada bunun. saldırgana galine m&.ni olmamaları, Rusyanın gö .. 
kar§1, mukavemet organizasyonu yapma- zünde B. Çembeılayrun noksan bir siya

.nın lüzumu hakkında yeni bir delil teş- set takip ettiği ve umumi saldırganlık 
kil ettiği söylenmektedir. karşısında lngiliz - Leh paktı gibi paktla-

Arnavutluk meselesi. hiç şüphesiz, nn bir faydası olmıyacağı şeklinde tefsir 

doğrudan doğruya Lehistaru ilgilendir- edilmektedir. 

"' Dudaklarınızdaki ruj hazan blfizı
nuza, açık renk elbisenize bulaşabilr. 

Bunu çıkarmak epey müşkül olmakla şu 
şekilde çıkarmayı bir kerre tecrübe et~
lisiniz, boyanan yeri çok sabunlu sıc,k 
suda yıkayınız. Leke yine kalı.rsa oxy.3-
neli su ile hafif hafif siliniz. 

rniyor. Yalnız hu darbenin Yunanistana Sovyet telakkisine göre, nerede vukua 

ve Korfoya da taarruz ebnek. s.wetiyle gelirse gelsin, her hangi bir saldırganlık 
fngilizleri zayıf düşürmek maksadını güt- hemen bütün saldırganlara karşı şiddetli r 
tüğüne Leh mahafillerinde kanaat edil- bir harekete geçilmelidir. 
ınektedir. , Saldırganlığı bir yerde kaqılamak, 

Her ne kadar Lehistan_. Adriyatik me- onun başka bir yerde patlak vermesine 

selesi ile yalı:ından alakalı değilse de Ro- yol açar. l 
rnanyaya gelince mesele değişir. Roman- Rusya, yarım tedbirlere iştirak etmek f 
faya yapılacak her hangi bir hücum bü- hususunda tereddüt göste rmektedir. 
yük bir harbin çıkmasına sebep olacak- Moskovada hikim olan telakkiye gö-

re Paı;s ve Londran1n takip ettiği müjır. 

Her ne kadar bugünkü pakt. Otomatik zakere ve ikna siyaseti, faşist devletlerin 

plarak böyle bir hareketi icap ettirmiyor- saldırganlıklarını teg.vikten başka bir şe
sa da lehliler, kral Karolun imdadına ye yaTamamaktadır. 
koşmayı kendileri için manevi bir borç Gerçekten, Mussolini, lngiliz ve F ran-

1aaymaktadırlar. Almanlar da bunu bil· sız muhalefetinden o ka d a r az korkmuş
dikleri için bir harp tehlikesi ortaya çı- tur ki Hitlerin yaptığı gibi planlarım giz-

Jcarmaktan çekineceklerdir. lemek lüzumunu bile duymamıştır. 

Albay Bekin Londra seyahati dolayı- iyi haber alan mahfille de bütün Bal-
ıiyle Alman gazetelerinin Lehistana lıü- kan nıemleketlerinin hiikÜm altına alın
cumu, Lehlere tesir etmekten uzak kal~ ma.sı, ondan sonra lngiltere ve Fransaya 

ınıştır. 

Varıova gazeteleri, ıtikin bir diUe Le· 
lıistanın Almanyaya ne hücum ne de onu 
çenber içine alma gibi bir mak.9at güt-

doğrudan dQğruya saldırmasi yakında 

vu~ua geleceğine inanılmaktadır. 

YUNANiSTAN 

mediklerinin, fakat Almanyaya da teh• Bir takım siyasi mahafiller, hükümetle 
pitle korkutma ile hiç bir imtiyaz vermek bember çalışacaklarını bildirmişlerdir. 
fikrinde olmadıklarını yazıyorlar. Yarı Yunanistan Arnavutluk hid.isesini sükU
~esmi Ekspres gazete.si diyor ki~ netle tel akli etmiş görünmektedir. Hiç 

cAlman1arın bütün bu tecavüzlerine bir tarafı iltizam temayülü görülmemek

.rağmen biz, Almanya ae iyi biT komşu tedir. 
Olarak geçinmek istediğimizi bildiririz. Yunanistan topraklanna sığınan kral 

Londradaki anlaşma, Avrupa milletleri· Zogonun lngiltereye gideceği söylenmek. 

nin barış dahilinde işbirliği etmelerini tedir. 
,mümkün kılmalı: yolunda atılmış bir YUGOSLAVYA TELAŞTA 
ııdmıdan başka bir şey değildir.> 

Belgraddaki !esmi tefsire göre: lta]

ya, mali ve ekonomik işlerde pek alakalı 
Polska Zbrojna gazetesinde de asker; 

bir mütahassıs, Alman ordusunun ihtiyat 

sınıflarının taliın ve terbiyesi ile askerin 
.maneviyatı hakkında şüpheli bir lisan 

bulunduğu Arnavutlukta süklln ve nizamı Vnü.nı -ü:deki aylarda Ame":""ıkayı ziya-
sağlamalc için orayı istila etmiştir. reti büyük alaka ile beklenen Ingiliz 

lc:ullanmaktadır. 
Bu mihvere göre eğer Alınan ordusu 

ıiddetli bir mukavemet kar~ında kalır-
9'a o zaman bunun a.kei tesirleri derhal 
görülecektir. 

Paskalya münasebetiyle Va11ovada 
.bütün siyasi faaliyetler durdurulmuştur. 
F.akat ordu çalışmalanna devam etmek· 

tedir. 
BULGARiSTAN: BiTARAFLIK 

SiYASETi 

ltalyanın aldığı tedbirlerin muvalı:kat hal ve kraliçesi .•. Beynelmilel vaziyette 
olduğu kanaati de gösteriliyoT, ltalya, istikrar ve saıaı. göziikmedikçe bu seya
Yugoslavyanm menfaatlerini koruyaca- hatin vukubulamıyacağı bildiriliyor. 
ğını garanti altına almıtttr. Normal vazi- ---------------
yet teessüs edince Arnavutluktan kuv

vetleTini de çekeceğine Yugoslavyada 
kanaat edilmektedir . 

Fakat ne taralt•n bakılırsa bakılsın, 

Hırvatlara 
Vadedilen muhtariyet 
Zagrep, 18 (A.A) - BB. Tsetkoviç ve 

Maçekin hafta sonunda müzakerelerine 
devam etmeleri muhtemeldir. Her ikisi 
de arazi meseleleri yani Hırvatlara va· 

rayına giderek deftere isimlerini kay
dettirdikten sonra kralların mezarına 

ve meçhul asker mezarına, keza Faşist 

ölüleri abidesine çiçekler koymuşlardır. 
Macar başvekil ve hariciye nazırı bunu 

haveresi öğleden sonra Venedik sara- Bura siyasi mahfellerinde zannedildi-
yında vukubulmuştur. ğine göre, Macar nazırları bilhassa Ma-

Paris, 18 (Ö.R) - Macar gazeteleri caristanın Romanya topraklarına ait 
Anti Komintern paktına dahil bulunan müddeiyatıru konuşmuşlardır. 

Berlinde uçacak tay
yarelere ateş edilecek 

Berlin 18 (A.A) - 19 Nisan saat 19 dan 20 Nisan saat 20 ye ka
dar Berlin üzerinden her hangi bir tayyarenin uçması yasak edilmiş
tir. 

Muntazam hava seferleri yapan tayyareler cenuptan 
şartiyle T empelhof tayyare meydanına inebileceklerdir. 

Bu emre itaat etmiyen tayyarelere ate~ edilecektir. 

Balkan Antant!nı dağıtmak 
Romada faaliyet vair 

gelmek 

• • 
ıçın 

Roma 18 (A.A) - Resmi mahfiller, Macar nazırlarının ziyaretle
rine büyük bir ehemmiyet atfetmektedirler. Bu mahfiller bu suretle 
iki memleket arasındaki bağlann takviye edileceğini zannetmekte ve 

1 Roma - Bedin mihveri çerçevesi dahilinde ve Romanın idaresinde do
ğu cenup Avrupası organizasyonu için n'.ıüsbet neticeler ummakta -
dırlaT. 

Balkan antantını dağıtmak üzere Macaristan, Yugoslavya, Arna
vutluk ve Bulgaristandan mürekkep bir blok tesisi Italyan politika•ı
nın hedeflerinden biridir. 

Roma, ltalyan - Macar görüşmeleri sırasında Yugoslavya ile Maca
ristaru yaklaştırmak emelindedir, 

Yugoslav.yada Hırvat mese!esi 
hai. yoluna gırmış gıbidir 

Belgrad 18 ( ö.R) - Zagrepten alınan son malumata göre başve
kil Svetkoviç ve Dr .Maçek arasında Hırvat meselesinin halli için cere
yan eden görüşmelerin tam bir anlaşmaya vasıl olacağı ümitleri git
tikçe kuvvet bulmaktadır. 

Romanın kurtuluş töreninde 
Mussolini tekral' konuşacak 

Roma 18 (Ö.R) - 21 Nisan Romanın yıldönümü olduğundan fa
şist partinin teşkilat reisleri bugünde yapılacak geçid resminde bulun
mak üzere Romada toplanmaktadırlar. 

21 Nisanda Mösyö Mussolininin bir nutuk söyliyeceği ve dünya 
vaziyetine temas edeceği tahmin ediliyor. 

Alman enıperyalizması
nın gözleri çok ileride 

Lübnan 
Eski muharipleri 
icabında Fransız 
ordusunda çahşacaklai• 

Beyrut, 18 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyor : 

Lübnan meclisinin son celsesinde bey
nelmilel vaziyet hakkında beyanatta bu
lunan eski maliye nazın B. Hamit Fran
ji, Mandater devlete karşı yapılan ya
bancı propagandayı takbih ederek de
miştir ki : 

- Fransa müdafaasını temin etmck
tediT. Biz de onu arkasından indirilmek 
istenen darbelere ve ortaya çtkanfan 
yalanlara kar§ı müdafaa etmeliyiz. 

Hatip hükümetten yabancı propagın
daya karşı büyük bir şiddet gösterilme
sini istemiştir. 
Diğer taraftan Lübnan eski muharip

ler cemiyeti Fransız kıtaatı başku:ınan

danlığına bir heyet göndererek eski mu
hariplerin icabında orduya kaydedil
mek aı-zusunda olduklarını bildirmiştir. 

-*-
Bir gün gelecek 

---ı:;;..---

Japonya, ikinci smıı 
bir devlet 
derecesine düşecek 

Bulgar gazetesinde bu mesele hakkın
da fazla tefsirler, yapılmakta, yalnız Slo
,'1"o gazetesi bu hidise karşısıılda Balkan 

paktının bir tesanüt imtihanı geçirdiği ve 

Balkan balkanlılarmdu, sclzünün ·ne de
,receye kadar doğru olduğu görüleceği 

Yugoslavyanın üzerinde bir tel8.ş ve he .. 
yecan bulutunun dolaştığı görülüyor. 

Ahalisi, heyecanlı surette demokrat olan 
Yugoslavyada faşistlere, yahut nazilere 

taraftar kimse yoktur. 

Herhalde lngiliz teklifinden bir çok 
tcYler beklenmektedir. 

~i~~:c:;h:n~~: h".:~s~!g;~:'rı!: Kıtalar fethetmedikçe kendilerini 
Mmil bulunmakbdırlar. Zannedildiğine · • d "J • f 

hakkında bir yazı yazmıştır. 
Siyasi mahfille<, aül<fitu muhafaza edi

yorlar. Bundan da bitaraflık aiyaaeti ta
kip edileceği anlaşılıyor. 

Bulgaristarun bir kaç senedenberi ta· 

ktp edegeldiği eiyaset, bu memleketin hiç 
bir pakta, hiç bir siyasi kombinezonii 
girmemek şeklinde tebarüz etmiştir. 

Bulgaristanın vaziyeti, Balkan paktını 
imzalamış olan komşularının vaziyetin .. 

den az çok farklıdır. 
Bulgaristan, Romanya tarafından zap

tedilmiş olan eski toprağı Dobricayı da 
istemektedir. 

Başvekil Köseivanof Ankaraya yaptı• 
ğı son ziyaretinde Bulgaristanın Balkan 
siyasetini azimk8.rane takip etmek kara .. 
rında olduğunu söylemişti. 

Bulgaristan, bazı dilekleri yerine ge· 
tirilmek şartiyle, balkanlı komşulariyle 
Yakın bir işbirliği tesisini arzu etmekte .. 
C:tir. 

Bugünkü günde de Bulgaristan, Bal-
kan antantmın iki az.ası o a ü · 

ROMANYA 

Romanyanın büyük adamlarından bi
risi, Arnavutluk işgalinin, Ballı:.an antan
tına, onu da küçük antantın 8.kibeti bek
lediğine dai< vahşi biT ihtar olduğunu 

söylemiştir. 

Bulgaristanın Balkan antantına girme· 
si ümidi Bükreşte pek kuvvetli değildir. 

Aynı zat şunları söylemiştir: 
«Eğer Romanya, Lehistan ve Türki

ye saldırganlara karşı koymak isterlerse 

Rusya ile elbirliği yapmıya hazır olmalı-
dırlar.:. 

Anlaşılan ıudur: Romanyanın mihver 
devletlerinden istediği şey, ekonomik is

tiklali pahasına da olsa, sınırlarına doku-
nulmamasıdır. 

Eğer Romanya, demokrasilerin kendi-
sini saldırganlığa karşı müdafaa edecek

lerine yakın bir kanaat hMıl olursa o 

zaman ordusunu sava, boyuna göndere

cektir. Almanya, Romanya içindeki pro

pagandasını pek ilerilere kadar götür
mİi§tür. 

göre Belgı:ad hükümetinin projesi Hır- tafmın e ) mış arzetm,ve~eklermis 
vat toprağırun Sa ve ve sahil vilayetle
rini ihtiva etmesini ve buna Bosnanın 
Noyvodinçin Dubrovnikin bazı kısımla
rının ilavesini derpiş etmektedir. 

Tarih! esasa dayanan Hırvat proj~ 
ise aşağıdaki beş mıntaka ile bir nevi 
federasyon tesisine matuftur ' 

Slovakya, Hırvatistan - Slovenya, Dal
maçya, Bosna - Hersek, Voyvodin, Sır
bistan - Karadağ. 

Bu vaziyete göre ihtilaf bilhassa Sırp 
ve Hırvat unsurlarının karışık bulundu
ğu Voyvodinle Bosna iizerindedir.. Bu
mınla beraber nikhinlik mevcuttur. 

Bir Japan askeri 

Tokyo, 18 (Ö.R) - Japon kaynağın
dan bildirildiğine göre Japon kuvvetle
ri meşhur bir sayfiye şehri olan Kulingi 
zaptetmişlerdir. 

Londra, 18 (Ö.R) - Çunkinden bil
diriliyor : Çin başvekili mareşal Çan 
Kay Şek bir mülakat esnasında şu be
yanatta bulunmuştur : 

,şimdiki ahval ve şerait dahilinde 
Uzak Şarkta sulh mümkün değildir, Çi
nin gösterdiği sürekli mukavemet sebe
biyle bir gün gelecek Japonya ikinci sı-Nazi partisinin hır· Lı'derı· Alınaıı go··ruş·· Jerıru· · izah edı"yor 

. '" nıf bir devlet derecesine geleceği gibi 
BERLIN - Völkischer Beobachterde ı' nın 21 misli büyük bir toprak parçasına harb d · . • 

1 
ti d 

. e evam ıçın zarurı o an gayre e 

Zayi• başmuharrır Dr. Valther Schmitt ·Mü-•malik:tir; sekiz milyon Hollandalı, Hol- ih t f d la aktır 
.n aye sar e em.ez o c .• 

vazeneyi kim bozuyor?• adlı makalesin- landadan 60 misli büyük bir koloni ca- i Hon Kon 18 (Ö.R) _ Amerika Kı.-
1933 yılında {Şehit Fethi bey) de, Avrupa müvazenesinin bugün otori- miasını ida.::'r; eden, sekiz milyon Belçi- zıl ha g ta .!,dan Çin harp ül il . 

ilk okulundan aldığım fehadetna- ter devletler tarafından değil, bilakis kalı, Belçikadan 80 defa büyük bir sa- . . ~ d rril 
12 

b" alm btec en 
• • . . . . . . ıçın gon e en ın çuv uğday memi zayi ettim. 1918 de maglupların ellermde hır şey haya sahiptir. 80 milyonluk nasyonalist H K imi tir" 

ong onga ge ş . Y eniıini alacağımdan eskisinin bırakmıyan galipler tarafından bozuldu- Almanya ise, Alman milletinin, ancak m __ _ 
hükmü kalmadığı ilan olunur. ğunu yazarak sözlerini şu cümleler ile ve ancak Fransa veya İngilterede görü- V ANDA ZELZELE 

Anadolu ajansında Mustafa bitirmektedir : len nisbet dahilinde bir toprağa malik Van 18 (A.A) - Bugün saat 11-21 de 
Akdemirin yeğeni Şehit Fethi •47 milyon İngiliz, ana topraklarının olduğu zaman Avrupa nizamının ve burada bir kaç saniye devam eden orta 
bey okulu öğrencilerinden 183 nu· l40 misli büyük bir araziye tahakküm Avrupa müvazeneslnin temin olunacağı şiddette bir harek:!!...."..'?: ol~ı.:'1~~ Ha-
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Ankara Radyosu 
---·-<:?---

DALGA VZllNLllGU 
BUGÜN 

--<:?-
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Saat sekizde evden çıkıyor, toplantıya! - işte geldim cicim. 12,30 Program, 12,35 Türk müziği. Ça-

)r.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
a Atatürk caddesi •Eski Birinci 

• fakat yine hemen oradan çıkarak, muh- Ve iskarpinlerini yere, korsasını kol- lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan. Ke-
telif sokaklardan geçiyor, küçük ve dar tuk sandalyeye atıp hummalı bir süratle mal Niyazi Seyhun. Zühtü Bardakoğlu. .ordon• 

222 numaralı muayeneha-
bir sokakta yalnız kalınca, karanlık ve soyundu. Sonra siyah fistanile çözülmüş Okuyan Müzeyyen Senar. 1 - Hicazkar u:#J5~J~~~~mızıl 
ışıksız bir köşeye çekilerek şapkasını çı-! etekliği bir halka gibi ayaklarına dökül- peşrevi. 2 - Leminin · Hicazkar şarkı ı--------------
kanyor, kısa mantosunun altında sakla-' dü, yalnız kırmızı ipek gömleğile - aç- Son aşkımı canlandıran. 3 - Suphi Zi- il A 

dığı hizmetçi takkesini başına geçiriyor, mak üzere olan bir çiçek gibi - kaldı. yanın~ Hicazkar şarkı .. Ehli zevkin. 4 - an 
ayni veçhe ile saklanmış beyaz bir önlü- Kumandan hiç seslenmediği için ma- Kemal Niyazi Seyhun - Kemençe taksi-
ğü açarak giyip kuşanıyor, biraz Önce dam sordu. mi. 5 - Şükrünün .. muhayyer şarkı- Ya-

omuzlannı örten manto ile §Chir fapkası· - Şişkom, uyuyor musun) dında o sevdalı yeşil Sürmeyi göz öldü-

nı bir havluya sarıp, küçücük hatvelerle Kumandan yine cevap vermediği için rür. 7 - Salahaddin - muhayyer şarkı 
çabuk ve pervasız, iş gören küçük bir hiz- hem gülüyor, hem mırıldanıyor du: Gökler perisi gibi. 13,0C memleket saat 

metçi kız gibi kalçaları açık gidiyor; ba- - Şuna bak, uyuyor, çok tuhaf! ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 

zan da sanki çok acele bir işi varmış gibi Siyah ipekli ajür çorapları ayağında 13, l 5, 14 Müzik (Riyaseti cümhur ban-
koşuyordu. olduğu halde, yatağa koştu ve •Üratle dosu· Şef: Ihsan Künçer), 17,30 Konuş-

Bu ince ve canlı hizmetçi kızının ma- içine kayarak, onu uyandırmak için kol- ma (inkılap tarihi dersleri • halkevinden 

dam Amandon olduğunu kim farkeder· !arının bütün kuvvetile seyyahın donmuş naklen) 18,30 program. 18,35 Müzik 
di?. cesedini kucakladı, şapır şapır öptü!. (Kirtüozlar - Pi.) 19.00 konuşma (ço-

ChevaJdor geliyor, anahtarını beraber Bir an için bir şey anlamamaktan mü- cuk esirgeme kurumu) 19.15 Türk mü-

taşıdığı odasına çıkıyor ve otelci, Tro- tevellit bir telaş ile, hareket!:iz durdu. ziği (fasıl heyeti), Celal Tokses, Tahsin 

uveau baba, tezgihı önünden onun geç- Fakat düşünmeğe vakit bulmadan, bu Karakuş ve Safiye Tokay. Çalanlar: Hak
tiğini görünce: hareketsiz ve ruhsuz cesedin soğukluğu kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 

- Matmazel Chavisse yine eğlenceye onun vücudunda dehşetli ve mantıksız Hamdi Tokay, Basri Ofler. 20,00 Ajans, 
geldi, diye mırıldanıyordu. bir ürkme hisıl etti. meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fi. 

Kurnaz herif bir şeyler sezmişti amma Baştan ayağa titriyerek, yataktan sıç· yat) 20, 15 Türk müziği. Çalanlar: Fa-
arkasını bilmek istemiyordu. Kiracısının radı; sonra, ocağa koşarak, mumu şiş- hire Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağla, 
Perthuis • le - Longda dedikleri gibi ma- kin, gözleri kapalı, çenesi korkunç bir Okuyanlar: Sadi Hoşses, Semahat Öz

dam Margrit, yani madam Amandon ol- surette müşmeiz, hiç tanımadığı bir si- denses, 1 - Segah peşrevi. 2 - Ke
duğunu öğrendiği zaman hayretler için- ma. mani Sadinin - Segih şarkı - Ruhumda 

de kalmıştı. Buna şu suretle muttali ol- Keskin bir sesle; kadınların mutadı ölen nağmed~ 3 - Sali..haddin Pınarın 
mu,tu: olan bir çığlıkla bağırmağa başladı. Mu- hüzam şarkı Bilmem niye. 4 - Ahmet 

(ş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeıi 38 ve 40 numaralı eski it 
bınkasının bulunduğu ve halen 
de>o olarak kullanılan iki bina 
&a\lıktır. Talip olanların it ban
ka.ı müdürlüğüne müracaatları. 

Ooktor 

Sami 

1-26 (763) 

Opc->ratör 

Kulakçı 
Eulak,Boğaz,burun 

hastalıkları mütahassısı 
:Mtayenehane Birinci beyler No. 42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON : 3668 
ı - 13 (750) 

Matmazel mülakat yerine biribiri ar- mu yere atarak kapıyı açtı ve korkunç Rasimin - Segiih şarkı - Keman taksimi. 
dınca iki akşam hiç gelmezdi. Bu husus· bir surette uluya uluya, çırçıplak kori· 6 - türkü Bo•an doj;:lar boşan. 7 - tür- 1.2" -•n Rr.'J .l!.D'YESINJ:-"l: 

Mikroskop gösteriyor ki· ' 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnuiyle kana 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 
karışıyor .. Ve mütloiş bir 

S 1 TM A 
Bayat makinesini irızasız bir şekilde işleten ve biri sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan J.ırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve - her nesil uzviyetimizde 
sıtma nebeti dediğimiz titreme~ ürperm~ ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebalat hiilasalariyle bnsnsi bir şekilde 

ilızar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resm'l ruhsatııu haiz bulunan BİOGENİN 
sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır... Sıtmadan korunmak Ye kur
tubnak için birinci deva BİOGENİN'dir. 

ta pek ince düşünürdü ve pek ihtiyatkir dordan kaçtı. kü - Göresin mi geldi. 8 - udi lbrahim 
idi. T ruvo baba da bunu c;ok iyi bilirdi. 4 numaralı odayı işgal eden kısa konç- kürdilihicazkar l!arkı • Sineler acıkınla in

Çünkü onun bir vizite akşamının ertesi lu çoraplarile bir tüccar kitibi hemen ler. 9 - kemani Seh::tkın - kürdilihicaz

günü geldiğini, sekiz senedir hiç görme- odasından çıktı ve madamı kolları ara-, kar şarkı • Çılpınca ~evip 1 O - türkü 
mişti. Hatta ekseriya muztar kaldığı za- sına aldı. TelR...,la sordu: akşam olur kervan iner yokuşa, 21,00 
manlar onun odaeını bir geceliğine ki- - Güzel madam, ne var, ne oldu? memleket sa.at ayarı 21,00 konuşma, 
raya bile verirdi. - Birisini, biri.sini ... Odamda birisini 2 1. 15 esham, tahvilat, kambiyo . nukut 

1 - 34 ncü adanın 82 nci arsa
sındln müfrez 56,50 metre murab
bamdaki yerin satı§ı başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adete ve sinirleri 
konıı!mu:;tur. Muhammen bedeli kuvvetlendirir... İ~tihayı açar, dermansızlığı giderir.. Sıtma parazitlerini 
5/5/939 Cuma günü saat 16 dadır. iHdüriir, tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin 
iştirak edecekler 43 liralık teminat. ~der.. Sıtmanın biitiin şekillerinde şifa lemin eden bu yüksek tesirli ilaç her 
makLuzu ile encümene gelirler. ı ~rzancdc bulunur. Son yaz mevsiminde idi, hiikim mös- öldürmüşler... borsa!lı (fiyat) 2 1 ,25 ne-~cli pliklar • R . 

• yö Amandon bir hafta için şehirden ay- Diğer yolcular da odalarından çıktı- 2 I, 30 temsil (vapurda piyes) yazan: Er

nlmıştı. Temmuz ayı idi. Madam aşk lar. Otelci de koştu. Bu esnada korido- tuğrul Şevket, 22,00 müzik (kiiçük or
hummaları içinde idi. Yakalanacağından run nihayetinde kumandan uzun boyu- kestra - Şef: Necip Acıkın), 23,00 müzik 

korkmadığı için, bir Salı akşamı aşıkın- nu gösterdi. (cazbant - Pi.) 23.45,24 son ajans ha

2 - 65 İnci adanın 581,5 metre ------------·--------------

Burnova bağcıhk istasyonu 
dürlüğiinden: 

.. 

dan, kumandan Varangelden ayrılırken Madam kumandanı görünce, hemen berleri ve yarınki protrram. 

ertesi günü kendi•İni görmek isteyip iste· üzerine atılarak, bağırdı: BROKSEL (322 • 932) 

murabbaındaki 109, 11O,111 sayılı 
arsalarının satı§ı başkatiplikteki şart
namesi veç ile aı;ık artırmaya konul
mu~tur. Muhammen bedel' 2.907 li
ra 50 kuruş olup ihalesi 5/5/39 Cu
ma günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 223 lira 15 kurusluk teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

mediğini ona sormuş, o da: - Gontran beni kurtarınız, beni kur- 18,05 Oda musikisi. 
- Ne demek? Elbette! Diye cevap tarınız. Odamızda bir adam öldürmüş- 21,20 Senfonik konser (Stravinski ve 

vermişti. ler. sair bestekirların eserleri) 

Çarşamba gunu muayyen saatte bu- izahat vermek zor oldu. Bununla be- 22,05 Senfonik kon~er (kerenek, Ma-
luşma1arı kararlaştı. Madam Amandon raber T ruvo baba, hakikati beyanla mat- lipieronun eserleri) 

19,25.28,2 1307 (790) 

yavaş sesle: mazel (Kliris) İn derhal salıverilmesini SOFY A: tZMIR SULH 
KEMESINDEN: 

HUKUK MAH-
- Eğer, cicim, sen benden evvel ge- istedi. Tüccar katibi, cesedi muayene ile, 19,50 Keman musikisi. 

lirsen yatağa yat beni bekle ,dedi; öpü- ortada bir cinayet bulunduğunu ifade et- 20,20 Çar ve Timmerman (Lortzingin 
Davacı hazinei Maliye vekili avu

kat Sadık Boratav tarafından İzmi
rin ikinci ruhi baba sol.ağ nda kö
mürcü Mehmedin 10 sayılı evinde 
oturan Mehmet Ferit ve karısı Avşe 
aleyhine 939/274 numara ile açılan 
alacak davasıı>da Ferit ve Ayşe na
mına Jl'Önderilen davetiyelerin ika
metaah•nın meçhuliyetine binaen bi
li tebliğ iade üzerine ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmiş ve muhakeme 
16/5/39 tarihine 1'1Üsadif Salı günü
ne saat 11 re bırakılmış olduğundan 
müddeialevhlerin yevmi ve vakti 
mezl..-ürde bizzat isbatı vücut etme
leri veyahut tarafından bir vekil gön
dermeleri aksi takdirde haklarında 
gıyap karan verileceği lüzumu tebliğ 
makamına kaİın olmak ve bir nus· 
hası divanhaneye talik kılınmak su

şerek ayrıldılar. ti ve matmazel (Kliiris) ile aş1k1nı bırak- operası) 

cPertuis tabletleri• namile şehirde çıkan 1 mamaları hu•uounda diğer yolcuları kan- LONDRA (Nation>.I) 
cümhuriyetçi gazeteyi okurken avluda bir dırdı. 2 1,05 O k r estra ve solistlerin konserleri 
tavuk yolmakta olan karısına, uzaktan 

bağırdı: 

- Memlekette kolera var. Dün Vo-

vinyide bir adam ölmüş. 
Sonra oteli mü~terilerle dolu olduğu. 

işler yolunda gittiği için kolerayı bir da

ha hatırına bile getirmedi. 

PoJi, komiserinjn gelmesini bekleme
ğe mecbur oldular. Komİ!l.er madam ile 

işıkını serbest bıraktı, fakat ketUm dav-

ranmadı. 

Ertesi ay birinci reis mösyö Amandon 

terfian başka yere tahvil emrini alıyordu. 

öğlene doğru bir seyyah, yayan gezen ·---------------

bir adam otele gelip, bol bol yemek yedi [ B O R S A ] 
ve iki tane de apsent içti. Sıcak olmakla _ _ 

beraber, hiç değilse, bir litre şarap ve 

iki litre su içti. 
Sonra kahvesini, p.rabını içti. Başının 

ağırla~tığını hissetti ve bir iki saat uyu· 
mak için bir oda istedi. Boş oda hiç yok· 

tu. T ruvo baba karısına sorduktan ıonra 
seyyaha matmazel (K1Aris) in odasını 

verdi. 
Adamcağız bu odaya girdi, 

olup da odadan çıkmadığını 

aaat be~ 
görünce 

T ruvo baba onu uyandırmağa gitti. 

Hayret, herif ölmüı 1 
Otelci aşağıya indi, karısına seslendi: 
-YahuJ On bir numaraya koyduğum 

sanatkir ölmüş zannederim. 
Kadın, kollarını havaya kaldırarak: 
- lmkinsız 1 Aman yarabbi, kolera 

ÜZÜM 
15 Albayrak 

672940 ! Eski yektın 
672955 ! Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 
No. 

73 H. Levi 

9 
10 
11 

İNCİR 

225483 Eski yekfuı 
225556 Umum1 yektın 

ZAHİRE 
125 çuval Buğday 
100 çuval Susam 

13 50 13 50 

12 50 
13 
14 
15 50 
ıs 50 

20 

5 Sl25 
19 75 

olma•ın ~ tzMlR ASLiYE MAHKEMESl 
Truvo baba başını ııallıyarak: lKlNCt HUKUK DAlRESINDEN: 
- Şarap tortu•u gibi kararmış oldu- 939/821 

ğuna bakılırsa cdimağ vebası> ndan öl- lzmirde istiklal mahallesinde Saç· 
müş diyeceğim. macı hamam sokağında 1 No da otu-

Lakin karısı telaşlı ıeıa.,ı. tekrar edi- rur Davi kızı Adela Rozio tarafından 
yordu. aynı mahalle ve hanede oturur Av-

- öyle deme, öyle deme. Kolera var ram oğlu laak Rozio aleyhine açılan 
zannedecekler. Git haber ver, fakat bir ihtar davasına mütedair arzuhal su
,ey söyleme. Görülme•İn diye geceleyin retiyle davetiye varakası müddeia-
götürecekler. Ötesi için allah kerim. leyhin ikametgahının meçhuliyetine 

T ruvo baba mırıldandı: m"bni ır.üb~ir tarafından bila teb-
- Matmazel Klaris dün geldi. Oda lii" it'de edilmi' ve zabıtl\ca yaptırılan 

bu abam serbest. t•hkikatla da ikametgahı taayyün 
Doktor ölümün fazla yemek netic.-i etmemi• olduaun.l!!n tebliğıotın ila

bir ihtikandan ileri geldiğini söyledi. 
1 
nen ;fas•na ve bu baptaki talık;katın 

Otelden şüphe h:,,,ı olmaması için ölli- 2 /N;sa,. /939 Cuma günü saat ona 
nün gece yan<ıı kaldırılması polis komise- talikine karar verilmis ve erzuha) 

rıle kararlaştırıldı. sure~;vle davetiye varakası mahkeme * k.,.;tlorıı'1a t'5•1mıs o1du'l:undan müd-
Mad•m Amandon o ak<ıam, hiç kimse d•ialeyh !sak R,.7ionın tavin olunan 

tarafından görülmeksizin, Chevaldor ote- ,.-ün ve saPlte tahnkat hakimi Rifat 
linin mndivenlerini çıkarken saat henüz Gczübüyükoğlu huzurunda hazır 
dokuzdu. Odasına vardı, kapıyı açtı, bulunma•ını veya bir vekil ıtönder
girdi. Ocak üzerinde bir mum yanıyordu. mesini, aksi takdirde hakkında mua
Yatağa döndü. Kumandan yatm•ş. fakat melei gıyabiye icra kılınacağı tebliğ 
per~~!!!! !a!!•ml.ft~ makamına kaim rlmak ü"ere ilan 

(Smetana, Elgar, Vivaldi, De
bussy ve Berliozun eserleri) 

PARIS (P. T. T.) 
19,35 Eğlenceli konser. 
21,20 Senfonik konser (Brük..lden 

naklen) 
VARŞOVA: 

20,05 Hafif musiki. 
22,05 Piyano ile Şopenjn eserleri ( Noc

turne, Masurka vesaire) 
BOKREŞ: 

19,20 Schumannın karnavalı. 

20,20 Beethovenin ilkbahar sonatı. 
BUDAPEŞTE: 

19,35 Çingene orke•trası. 
20,35 Çaykovskinin cRomeo ve Juliet

te> Puccininin cGianni Schiechi.t 
operaları. 

retile ilan olunur. 
1 1311 (789) 

Al:\ıııetl farık• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZİ 

Fabrikasının mamulatıdır. 

227 
Kredi 

Taklitlerinden sakınınız. 

Sa yılı Göl Mermere 
kooperatifinden: 

Tarım 

Akhisar göl mennerede yapılacak kooperatif binası 9/4/939 ta
rihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya konulmustur. 

Münakasa 28/4/939 Cuma günü saat on bir de Akhisar belediyesi 
salonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat akçası, ehliyet ve diğer evrakı müsbitelerile be
lediye dairesine gelmeleri lazımdır. 

Bu binaya ait fenni §arlnameler Akhisar ziraat bankası müdürlü
ğünde ve Akhisar belediye mühendisliğinde ve mennere kooperatifi 
dairesinde bulunduğundan istekliler mezkur dairelerde görebilirler. 

isteklilerin teklif mektuplannı 28/Nisan/939 Cuma günü saat 
ona kadar Akhisar bankasına göndenneleri ve Cuma günü saat on
dan sonra yapılacak müracaabn ve gönderilecek mektupların kabul 

•" nn 

mu-

Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

Motör binası 
Havuz 

593.98 
283.92 

44.54 
21.29 

877.90 65.83 
1 - Cins ve muhammen bedeli ve teminatı yukarıda yazılı motör 

binası ve havuzun 19. 4. 39 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15,30 da Bumava bağcılık İstasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapıl
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - istekliler muvakkat banka mektubu veya mal sandığı makbu
zile birlikte ihale günü mezkiir müessesede hazır bulunmalıdır. 

3 - Fenni şartnameler için her gün Bumava bağcılık istasyonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

4, 9, 14, 19 

1 

1137 (684) 

J Z M 1 R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba§, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucahna faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

• 
ilan 

iş verenlere 
iş Oairesj 4 Bölge Amirliğinden: 

1 - 24 Mart 939 tarih ve 4165 sayılı resmi gazetede neşrile mer
iyet mevkiine giren (iş ihtilaflarını uzlqtırma ve tahkim nizamname· 
si) ni Yeni Asır, Anadolu ve Halkın Sesi gazeteleri de tefrika olarak 
ne,retmektedirler. 

2 - Bu nizamname mucibince iş verenler (mümessil İşçi) 
Mayıs 939 ayı sonuna kadar tamalamakla mükelleftirler. 

seçİınini 

3 - (Mümessil İşçi) ler 15 Haziran 939 tarihinde vazifeye başlı
yacaklardır. 

4 - Nizamname mucibince seçİın i•leri hakkında dairemize gön
derilecek yazıların (taahhütlü) olarak yollanması lazımdır. 

5 - (Mümessil i•çİ) seçİıni i•inİn tamamlanması zamana baii;lı ol
duğu İçin İ• verenlerin hemen faaliyete geçmeleri icap etmektedir. 
Tebliğ olunur. 19, 20, 21 1313 (788) 

Deniz bank müdürlüğünden: 
K~ıyakada Oımanzade mevkiindeki deniz banyolarının senelik 

icanna verilen bedel haddi liyık görülmediiinden artırma İ•İ 27 / 4/39 
P----ı... ..:;~;; •••t 1 ı:; • ., hll'ltktlmıabr. 19,21 1306 (791) 



Bovven Rees Messageries Umdal Oli ·ier ve Fratelli Sperco 
UMUMi DENiZ ş·· k" v A t 

Deu tsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 
ve şürekası Maritimes ACENTALICı ı.m. ure ası epur cen ası 

BİRİHCJ KORDON REES ADJUA2'İCA S. A. Di 
CUNARD LİHE HEIJ.ENic L1NEs LTD. ı: NAVİGAriONE 

Liverpool ve K (/ ,,, p A H y A s ı BELGİON vapuru 18/19 nisan ara- B NASI 2'EL. 244J AKKA vapuru 25 nisanda beklenl-

Glmcaov hattı . E GAYTPl'iVD 6 sında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA HA'l'TJ İNALE vapuru 19/j te -ıerek Pire ;yor. 29 nisana kadnr Anvers, Rotterdnm 
--.. mEOPWL U.A~ vapuru ma,.. H bu An limanl . . ..:ıt.. • : • ·- B Ha burg 

• • • • • • • • • • • ihin. d 1 k . gun·· İstanbul am rg ve versa an ıçnı :fUA HERON vapuru 15 nisand g 1· Brindisl Zara Futme ve Triesteye ha- remen ve m içhı yük alacak-
yıs tar e ge ere aynı , alacaktır a e ıp tır. 

BOTHNİA vapuru nisan nihayetinde . . M il h k t d · . . Londra için yük alacaktır. reket eder. ARMEMENT DEPPE 
gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay- Pire, Napoli ve a.rs yaya are e e e- TURİHA vapuru ayın nihayetinde BELGRA VİAN vapuru 15 nisandı BRİONİ motöril 20/4 te gelir ayni 
ni zamanda Li.verpool Glasgov için cektir. beklenilmekte olup Rotterdam Hambu:rg Lo dr H U An erste 1" &Un Patmos Leros Rodosa hareket eder. G 1 R ON DE vapuru 18 nisana 
yük alacakt ve ~ . . • ve Anversa limanları için yük alacak- n.t..~- caka, u ve v n ge ıp yUk Cİ'ITA Dl BARİ motörü 20/ 4 te ge- doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) ll-

ır. H tü l"" ·zahat ve malumat •"m Bı- tır ~a tır. · · ilk lacak 
Gerek npurlann muvasali.t tarihle~ er r u ı l • 1.İVERPOOL HA2'2'1 1erek ayni gün İstanbul Pire Napoli ve manı ıçın Y a tır. 

isimleri ve navlunlan hakkında acenta riııd kordonda 156 numarada LAU- l/NJ2'ED STA2'ES AND LESBİAN 20 . rt Li Marsilyaya hareket eder. 
bir teahhQt altına ..ı-ez. Daha fazla BENT BEBOUL ve ŞERİKİ vapur acm- LEY AN2' J.INE ı.rD 1 S vadpuru eli ~~~"_~-cakver- ZARA motörU 26/ 4 te gelir ayni gUn DEN HORSKB MİDDEL-

1§.ll~ • • poo ve vansea an g p J ...-. 'ır........... - Pire ·~ S j &" 
tafsilAt nlmak için T. Boven Rees ve Şr. tasma müracaat edilmesi nen olanar. PRİNCE DE LİEGE vapunı 20/ 22 tır.. Korfu Saranda Trieste ve Venediğe HAV L HJ..,, OSLO 
~ 2353 telefon numara.ruı.a müracaat nisan arasında beklenilmekte olup Nev- D ut ile Leuante•LlnJe hareket eder... . . . _ SAN ANDRES vapuru 24 nisanda 
edilmesi rica olunur. 'l'ELEFON : 2 3 7 5 york için yük alacaktır. e SC LERO motöril 27/4 te gelir aynı guıı bekleniyor. Yalnız Norveç limanlan için 

• • j • • 

• . . ..... .. .. .. "1; ·~.. • _.. . • 

Yemeklerin ki• 
l'lfttıları, salya· 
nın ilraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
dit etleri eğer 
ıntttemadiyen te 
lllizlenmezse bo• 
zaımaea, çürü· 
r.ıeee mahkam
dar. Çürük diş· 
leıa mide ve bar
sak lbtllAtlarm• 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
haUabla yol aça 
ldlir. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaınak şar.tile 

. . . . ~ . ' .. ·: . . . . . . . ...... 

Gerek vapurl:ınn muvasalat tarihleri. KRETA vapur~ ıs. nisanda Hamburg Patmos Lcros Rodosa hareket eder. yük ruacaktır. 
gerek vapur tsimleri ve navlunlan hak- ve Anversten gelip yük çıkaracak. ROYAl.E NEERLAN BALKIS '•apuru Mayısın ortasına 
kında acenta bir teahhUt altına giremez. DAİSE KUMPANYASI doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci edilmesi rica olunur. DEUCALİON vapuru 22/4 tarihinde limnnları için yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• Telefon: 4072 MüdUriyet gelerek Amsterdam Rottcrdam ve Bam-
umuml deniz Acentalığı Ltd. milrae&.at Telefon : 3171 Acenta burg limanlan için yük alarak hareket AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 

BRISTOL 
Bevoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMAN/YE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri T ürkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 

eder. EXCELLO vapuru 1 mayısta bek.lenl-
HERCULES vapuru 30/4 tarihinde yor. Nevyork için yUk alacaktır. 

beklenmekte olup Burgas, Vama ve EXCHANGE vapuru ıı mayısta bekle-
Köstenceye hareket eder. niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
SVEHSKA ORİEN'l'E ı.ı- D. T. R. T. 
HİEH KUMPANYASI BUDAPEST vapuru mayısın iptida-
PATRİA vapuru 16/4 tarihinde gelir sında bekleniyor. Tuna limanlan için 

Hamburg. İsknndinavya limanlan için yük nlııcaktır . 
yük alarak hareket eder. 
İSA vapuru 24/4 tarihinde gelerek SERVİCE MARtriME 

Hamburg, İskandinavya Jimanlan için ROUMAİlf 
yUk alır. DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-
SERVİCE MARll'IME niyor. K'ôstence, Kalas ve Tuna liman

Roumaln Kampanyası lan için yük alacaktır. 
PELF.Ş vapuru 8/5 tarihinde beklen-

mekte olup Malta. Marsilya ve Cenova JOHNSTON VARKEN IJNEs Lm . 
için yUk ve yolcu alarak hareket eder ... 

trALIA S. A. Dl NAVİGAZİONE JESSMORE vapuru 30 nbumda bekle-dir 
44 Sene~ik • t~li idareıile bütün müıtlerilerine 

1evdınnı•lD' ••.• 

kendiai.ni NEPTUNtA. vapuru 27/4 tarihinde nlyor. Burgas, Varna, K&tence, Sulina 
Triesteden Rlosanto, Montevldea, B. Kalas ve İbraU Umanları için yUk .ta
.Ayros lçhı hareket eder .. 19/4 te İz- caktır. Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki nhati bulurlar •• t.tanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde l>uluturlar .•• 
Huıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul .U· 

ye<:ek derecede ucuzdm ..... 

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

İl!nd.ald hareket tarihleriyle navlun- .lUliyet kabul etmez. 
lardaki deiişikliklerden dolayı acenıa 

------------·----------.Jı;;:;_- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla ta(si1At için ATATÜRK 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRiPiN Kullanın 

Soğuk aigınhP, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir a rıları, romatiz .. :ııa sancıları için rakipsiz 

deva GB!PiNDtR.. 

siH\t için ikinci Kordonda FBATELLl caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zce ve Şsı. Vapur acentalığına milraca-
edilmesl riea olunur. at edilmesi rica olunur. 

TELEFON : ~OM - Z005 TELEFON: 2007/2008 
. . . 

~ .. 

Taze T emjz Ucuz ilaç • 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

~ ............................................. ~, . ı l;u karışık havalarda 
yanınızdan 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhha~t Eczanesi 
hmlr incir ve -Osüm Tanın .... ;ı~ış kooperatifleri Birliği 

r .A R İ Ş ŞARAPLARI 
Ege bb1geslnin nefıs yaş üsilınlerinden yapılmıştır. Sek, Döm.isek ve ~

a Tarq fUSplarmı daima tercih edini2. Sofranızda TARİŞ praplan eksik 

olwım•hchr .. 

r A R i ş sJRKESi. . . - . . 
Sayın hallmnrıa emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesı, lıalıs üzüm sırkesidir. 

2' A R I Ş VZ'UM BALI . . . 
Teksif ed.itm1ş tpe üzüm suyudur. Taze üzüm suy\UlUD bütiiD bususıyetle-

rlnl tapmaktadır. Tariş üzüm bah en !nhbt ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

2' A R I S IHCJR VE 'UZ'UMLERİ 
Fennin en 500 terakkiy-;.hna uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markaJı mahsulat ve nıamulih her yerden arayına. 

lzmir umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESi No. 11 TELEFO"S: 4195 

. 1 ··2~ (253) 

karaciğer, böbrek. taş ve kumlardan 
ınUtevelli sancılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şiklyetlcrlnizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kam temizler, lez-
zeti hoş, aluunası kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bnrdak su içerisinde alınır. 

İNGiLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

1 
GRiPiN 

L eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
tstM VE MARKAYA DİKKAT-.. TAKLh'LE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA LASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKtlLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın riiya, Limon çi~-i 
Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

• BAŞTVRAK Büyük Sa.ı.cP{ioğlu bam karşısında.. 

'·--· ~ . 
iki Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 

HER 

DİŞ MACUNU 
GLİSERiN Sabunu 

TRAŞ Sabunu 
TUVALET Sabuna 

BRiYANTiN 
KREM 

VE PUDRALARI 

YERDEN ARAYINIZ 
B.3 1-13 (711) 

.. m ......... IP!~• .... 1a1 ........................... . • •• 
T. C. Ziraat Bankası 

Kurulus tarihi : 1888 
Sermayesi: ~ôo.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirat ve ticari her nevi Bankn muameleleri 

PARA BtRiKTiRENLERE 28.800 LİRA 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihb:ırsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 2.000 • 
4 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplnrmdald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı d{Şnl

yenlcre ikramiye çıktığı takdirde yüı;dc 20 fozlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 de(a, 1 EylUJ. 1 Birinci kanun, 1 Mart n 1 Baı:iran tarih-

lerinde çekilecektir. J . -
- -



Amerikan • 
mesaıının akisleri 

Alman şansölyesinin on günlük müddetten 
yıldönümünde Danzigi ilha.'ı niyetinde 

istifade ederek (50) nci 
olduğu haber veriliyor 

lngilterede endişe var Deyli Telgrafa •• gore 
Serbest şehir senato reisi on güne ka- Mihver devletleri Cebelüttarıkı uzun 
dar şehir anahtarlarını teslim edemez menzilli toplarla kapatacaklarmış ... 

karşı olan müddeiyatı tatmin Italyanın Fransaya 
·edilmedikçe silahların 

Londra, 18 (Ö.R) - Bazı mahfellerin 
tahminlerine göre B. Ruzveltin mesajı
na vereceği cevabı dinletmek üzere Ra
yhştağ mecllsinl, kendi 50 inci yıldönü
mU olan 28 nisanda içtimaa davet et
mekle B. Hitlerin bazı gizli tasavvurları 
vardır. Führer Danzig serbest şehrine 
karşı kat'ı bir manevrayı sessizce hazır
lamak ve şehri Almanyaya ilhak etmek 
tçin bu on günlük müddetten istifade 
edecektir. •Niyuz Kronikl• B. Hitlerin 
ellinci yıldönümilnde Danzigi ilhak ni
yetinde olduğunu iddia ediyor. 

azaltılması imkansızmış 
Alman donanması 

Fasında 

ispanya 
askeri 

Londra, 19 ( ö.R) - Cebelüttarık vaziyeti !!:n-
da İngiliz u mumi efkarı biraz dağınıktır. cM eıter 
GuardianJD gazetesi bu sabah endişe izhar edi ve 
ıunları yazıyordu ı 

cMiliver devletlerinin İngiliz müstahkem mevkiinl 
zapta karar verdikleri haberinin doğru olup olmadığı 
bu saatte henüz tayin edilemez. Fak.at muhakkaktır ki 
buna cesaret etıneseler bile Cebelüttarık boğazım \IZUD 

ınenziUi toplar vasıtasiyle kapatınağa teşebbüs f'!de
ceklerdir. ispanyanın Pirene hudutlarında ve ilk defa 
olarak Portekiz hududunda tahşidat yapılmaktadır. 
İspanyollarla İtalyan kuvvetleri arasında anlaımazlık 
hakkındaki haberleri de ·pel: inanla karşılamamak mu
vafık olur. 

cEğer nasyonalist ordusu mihver devletlerinin elin
de muti bir alet olarak kalırsa u mumi bir harp ha
linde gerek Fransız ve Portekiz hudutlarında, gerekse 
Fasta az çok mühim bir rol_oynıyabilir. 

Fakat diğer bazı gazetelere göre bu 
telaŞı haklı gösterecek hiç bir şey yok
tur. •Deyli Telgraf• ın Varşova muha
birine göre .1erbest şehir senato reisi B. 
i'orster on gUne kadar tehrin anahtar
larını şansölyeye teslim edecek vazi
rette değildir. Zira son dakikada Dan
ltig nasyonal sosyalistleri arasında bir 
takını ihtila.flar çıkmıştır. Zaten Alman «Taymis> gazetesi ise aksi mütalaa~dır. Cebelilt-
fllosunun İspanyol sularında dol~ak Polonya hariciye nazırı Ingiliz deniz erkciniyle bir arada tank civarındaki tahşidat haberleri bu gazeteye göre 
Uzere Kielden hareket etmesi de bazı1a-ı1 değiştirilmezse, Düçe İtalyanın hattı ha- de sulhçu olduğundan bunu reddeden ciddi telakki edilmemelidir. Alm~n .filosunun İspanyol 
nnca Almanyarun Baltık denizinde bir reketini lazım olduğu gibi tesbit ede- taraf kendini manevi ve maddi bakım- sularında toplanmasına da hususı hır mana vermemek 
kuvvet darbesi tasavvurunda olmadığı- cek ve İtalya ile Fransa arasındaki uçu- dan güç bir vaziyete sokmuş olacaktır. muvafıktır. Bu gibi haberleri ve İspanyol Fasında tah
na delildir. rum geçilmiyecek derecede genişliye- •B. Hitler bu mesaja cevap için kendi şidat haberlerini çıkaranlar İngilterenin sulh siyaseti--

sularındadır. lspanyol 
vardır hareket 

Ingilterenin Berlin ve Roma sefirleri 

cektir. Fakat bundan biz mcsul olmıya- kendine on günlük istirahat müddeti ne zarar veriyorlar. 
1TALYAN MÜDDEİYATI cağız.• verdi. Bu müddet esnasında Alman pro- Esasen Tancadaki İspanyol mümessiller!, «Taymiu pito fırkası ve üç tahtelbahir filotillasında~ mürekke~ 
Roma, 18 (Ö.R) - İtalya Ayan mec- pagandası sulh koalisyonuna (ittihadı- gazetesinin Tanca muhabirine ispanyanın Tancayı iı- ı ?i~ AJ~an filosu iki ay s~recek ola~ bir ~lım ~yahatl 

lisine şöyle bir takrir verilmiştir : RUMEN MAHFELLERİNE GÖRE na) karşı her vasıtayı kullanmağa çalı- gal edeceği haberlerinin esassızlığı hakkında teminat ıçın Kıelden hareket etmış olup muçtemıan §ı~al de-
·İtalya Fran.saya karşı milddeiyatını Biikreş, 18 (Ö.R) - Eski nazırlardan şacaktır. Bu şüphe* olduğundan, her vererek şayianın tamamiyle esassız ve uydurma oldu- l nizinden geçecek ve ispanya sularına gidecektır. 

muhafaza etmektedir. Bu müddeiyat tat- •Universuh gazetesi direktörü B. Lu- memleket basiretini arttırmağa ve mü- ğunu bildirmişler ve lngiliz gazetecisine Ispanyol Fa-
min edilmedikçe İtalya silahların azal- gatyanın bu gazetede neşrettiği bir ma- zakereye hazır olduğu gibi harekete geç- sında bizzat tahkikat yapması için her türlü kolaylığı Rahat (Fas) 18 ( ö.R) - Tancadan ve civarından 
tılması için beynelmilel hiç bir taahhüt kalede reisicümhur Ruzveltin mesajını meğe de hazır olduğunu göstermeğe • vermeğe hazır olduklarını bildirmişlerdir. gelen haberlere göre son günlerd~ İspanyol Fasında 
altına giremez. Önce İtalyanın Tunus, tefsir ederek şunları yazıyor : mecburdur.• Al . . d k ' it l k tl . . · büyük bir askeri hareket kaydedılmekte ve ispanya· . . . . Ö . . merıya cıvann a ı a yan uvve erının gerı i 
Silveyt ve Cibuti hakkındaki talepleri •Bu davetin sıyas1 akislerı muazzam- Londra, 18 ( .R) - Sır Frederik l d d' J • b' )tın tı Es M d ı dan Tetuan ve Laraş tarikiyle bir çok Faslı askerleı 
tatmin edilmelidir. Bu talebe Fransanın dır ve muazzam olacaktır. Amerikanın Ros idaresindeki İngiliz heyeti 24 nisan- a. ınmasfı 8 e~d.ışed erı ıraz aza. ış her.. asent ~t.- 1 k l k b ) F l . _ . . . . .. . . . .. rıtte za er geçı ın en sonra, yanı on ş mayıs an 1 ı- geri geme tedir. Gün o uyor i u surete asın s• 
ilk cevabı menfi idi. Eger bu vazıyet telkinlerı hiç şuphe edilemıyecek şekıl- da Bükreşe vasıl olacaktır. b it l k ti • • • h . . tedb' panyol mmtakasına gelen askerlerin yekunu do.··rt binı 

Minidar bir mülikat 
aren a yan uvve erının gerı a nrnası ıçın ır-

ler ittihaz edildiği bildiriliyor. geçiyor. Faslı askerlerin bu suretle memleketlerine ia· 
desini terhis hareketinin takip edip etmiyeceği henüı 

Paris, 19 (ö.R) - Bir İspanyol süvari alayinin Ce- malum dğildir. Fakat İspanyol Fasında tam bir sü• 
belüttarıkın on kilometre şimalinde mevzi aklığı bil- kunet hüküm sürdüğüne bakılırsa bu askerlerin sililı 
dirilmektedir. altında muhafazasına bir sebep mevcut olmadığından 

ispanyanın l..ondra sefiri Alba dukası Burgosta bu- terhisleri icap eder. 

R k 1 l lunmakta olup hariciye nazın general J ordana ile üç um en ra arı defa sırtı sıraya görüşmüştür. l..ondr~ya dö?°erken, Is- R ahat, 18 (ö.R) - Fasın lspanyol mıntakaaı yük4 

panyo) sefiri San Sebastiyanda lngılterenm Burgos sek memurlarından bir heyet Fransız mıntakaaı yükJ 
Bugün Bulgar ve 

Yugoslav kral naibi ile b 1 ki · tefiri Sir Moris Petersonla görü,ecektir. sek memurlariyle iki bölgeyi alakadar eden muhteJij 
U uşaca arı . . mesleler hakkında temas etmek üzere Rahata gelmif-

Berlin, 18 (Ö.R) - iki zırhlı, ıkı kruvazör, iki tor- tir ... 

Bulgar knılı ve Bulgar kaaabcılanndan biri 
Paris 19 (ö.R) - Balkanlarda Ro - maktadır. Ve bu hususta endişe beslen

manya kralı majeste Karolle Yugoslav- meme.idedir. Zira Hırvatlar ve bilhassa 
ya kralı Altes Polün mülakatı mlnidar liderleri B. Maçek Yugoslav devletine 
telakkie dilmektedir. Kral Boris te ya- karşı sadakatlerini dalına izhar etmişler
rın Rumen ve Yugoslav devlet reislerine dir. Sırp ve Hırvatlar arasındaki milu
mülaki olacaktır. Bu müllkat bir balkan kereler aüratle ilerlemektedir. 
mukarenetine delil sayılıyor. Esasen 
Avrupanın bu kısmında Alman ve Ital
yan menfaatleri birbirleriyle çarpışmak
tadır. 

Berlin 19 (Ö.R) - Romanya hariciye 
nazın B. Gafenko gazetecilere beyana
tında Rumen zirai istihsalAtını artırmak 

cTaymis> gazetesi Sava sularından lınkan.larını ve bir Alman - Rumen eko
elelctrik istihsali meselesinde Alman ve nomik anlaşmasından memnuniyetle 
İtalyan endUstrisinin rekabetini kayde<ii bahsetmiş, fakat güniln siyasi meselele
yor. Be-lgradda ltalyan diplomasisi Ital- rine hiç temas etmemiştir. 
ya ile Yugoslavya arasında sıkı bir an- Londra 19 (Ö.R) - Sovyet.lerin Lon
laşma lehinde büyük gayret sarfetmek- dra sefiri B. Maiski bugün Kroydon ha
tedir. Kont Ciano da Venedikte Yugos- va limanından tayyare ile Moskovaya 
lav hariciye nazın B. Markoviçle milli- hareket etmiştir. İngiliz - Sovyet mü
katında bu istikamette söz söyliyecektir. zakereleri hakkında hUkümetiyle görU
Bununla be-raber Romanya ve Belgrad şeoektir. Bunu İiıgilterenin Moskova 
arasında mühim bir anlaşma beklenmek- sefiri Sir Vilyam Filips ile B. Litvinof 
tedir. arasında yeni mümkereler takip edecek-

Belcrad Huvatıarla uıl•...... pht-

Arııavutluk işgalinin 
Mussolini, Hitlerin yıldönümünü mü

teakip Tirana gidecektir 
Roma, 18 (Ö.R) - Mwısolinlnin pek Tirandan gelen haberlere göre Arna-

yakında Tiranı ziyaret edeceği haber ve- vutlujuıı en uzak ve dağlık nuntakala
riliyor. Bu ziyaret programı hazırlan- rmın da iJgali devam etmektedir. Mirdi
m.ıJtır. Zannedildiğine göre Tiranın zi- tahJarın reisi olan Prens Bibdodenin ye
yareti Hitlerin 28 nisanda Rayiştağda ğenl Marki Jori Mirditalıların mesul 
iradedeceği nutuktan sonra ve ağlebi mümessili aıfatiyle Tirana gelmi§ ve 
ihtimale göre önümüzdeki mayıs ayı İtalyan askeri makamatına Mirditlerin 
içinde vukubulacaktır. deha!etini bildirmiştir. 

Arnavutluk ifgal harek eı;ne a ·ı geleta fotogra.fl.a.r 

son safhasında 


