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Han münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
Cvmhuri11etin 1'e Ciim1ı.uri11et eıerinin bekçiıl, tcıbtıhlan ~kar ~ .,..zetedir 

• 

Bir Yunan Tekzibi 

Atina 19 (A.A) -Atina Ajanaı, Yuna
niatana otuz lngiliz tayyaresinin geldiil 
hakkında yabancı kaynaklardan verilen ha
beri yalanlamaktadır. 

·-------' Yeni ~ır Matbaasında Buılnup. 

Mihverin geniş çevırme hareketi ••. 
Bitler - Gaf enko mülikatı 

Almanlar Berlin görüşmelerinin 
lneticesinden memnun görünüyorlar 

Dış 
Politikamız 

-----tı---

En büyük emniyet 
\Ve huzur 

Londra 

Yeni Alman elçisi Papen 
bu2ünlerde gelecektir 

Hitler kendisini kabul ederek 
etti ... 

Roma 
---·~---

Yugoslavyayı tama-
men kendine çek
meğe çalışıyor 
-~-

Venedikte 

Tahrandan bir görünü§ 

Tahranda sevin~ 
Tay yare/erimiz T ürkce 

' Farsça kô:ğıtlar attılar 
Tahran 19 (A.A) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Şenlik günleri yaklaştıkça Tahranda 

hareket ve sevinç de artmaktadır. So -
kaklarda kesif bir kalabalık görülmekte 
ve milletlerin Pehlevi Iranla dostluk ve 
hayranlık ifadelerini bildirmek üzere 

gelen delegelerinin konuştukları bütün 
dünya dilleri işitilmektedir. Hemen bü
tün yabancı heyetler muvasalAt etmiş -
lerdir. Bu heyetler merasim gijnüne in
tizaren Iranın güzel ve modem payitah
tını geziyorlar. Baştan başa donatılmlf 

- SONU 4 UNCU SAYFADA -

Hatayda candan tezahürat 

Her tarafta Milli Şefe 
I/~ Kaynağıdır 
let _..ı.... __ Paris 

bağlılık var • 
sevgı ve 

Is· HAKKI OCAKOC.LU 

in 

Avrupada devam eden hu siyasi 
kaynaşmanın ve sinir gerginliğinin 
Türkiye umumi efkarında da tesir
leri gizlenemez. 

Bütün yurdda~lar Avrupanın ma
ruz bulunduğu büyük tehlike karşı
sın~a insani duygularla büyük bir 
endışe içerisindedir. 

Vukuu muhtemel büyük facianın 
akıbetlerini müdriktirler. 

Bütün kafalarda beliren istifham 
İşaretleri vardır: 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

---~·---

'fr ..., usatlantiği yandı 

25 milyon zarar var 

-~-

Milli ~ef kendi tablokınnı yapan ressamkınn eserlerini tetkik ediyor 

Mareşalımızın mitemi 
Genç yaşta hayata gözlerini kapıyan 
kerimesinin cenazesi dün kaldırıldı 

A vrupada bir harp olursa 1 

İstanbul, 19 (Hususi) - Mareşal F. 
Çakmağın kerimesinin cenazesi bugün 
saat 11.30 da merasimle kaldırıld.L Cena
zeyi mareşal, sivil kıyafetinde ve çok 
müteessir bir halde takip ediyordu. Ön
de bir süvari kıtası, bir piyade bölilğil 
ve muzika matem havası çalarak yürü
mekte idi.. Cenazede otuzdan fazla çe
lenk vardı. 

Ruzvelt Amerikada tatbik olunacak 
plinı şin.diden tesbit etmektedir 

Çelenklerin arasında cilmhurreisimi
zin, vekruetlerin, harp akademisinin, be
lediyenin, kumandanlığın, askeri tabbl-

---·~ ye ve üniversitenin, güzel sanatlar aka-

S üvey ş volu demisinin çelenkleri görUnüyo~u. 
• · Cenazede general Fahrettin Altay, 

Aııd _iz _ __,,._.__ __ -- iM general Ali Sait, vali Lütfü Kırdar, Ünl-
en e •nu-P S~OrtG• versite rektörü Cemil Bilse!, tıbbiyeliler 

larının f euJıaJtide her sınıfta zabitler bulundu. Cenaze na
yüfıseltflrnesl yüzün• mazı Bayezitte kılındı ve Eyüpte aile 
den terlıedUndştfl' mezarlığına defnedildi 
Vaşington, 19 (A.A) - Reisicümhur --+--

Ruzvelt, Amerika borsalarının kontrolü Slovakya dahiliye 
ile alakadar mütahassıslan ve nazırlan nazınnın istilası 
toplıyarak Avrupada bir harp çıktığı Bratislava, 19 (A.A) - Slovakya da
takdirde tatbik olunacak plAnın tesbiti- biliye nazın Karol Sidor istifa etmiştir. 
le m._uı olmuftur. Bu nezaret başvekil muavini Adalbert 

Antakya 19 (A.A) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Kırıkhan ve Reyhaniyede C.H. Parti

si kaza kongreleri akdetmiş ve her iki 
kongreye de halk ve köylüler kesif bir 
surette iştirAk etmişlerdir. 

Bu münasebetle her iki kazada parti 
ve Hatay bayraklariyle süslenmiştir. 

Kongrelerde C.H. Partisinin altı um
dcsi hakkında izahat verilmiş ve .kaza 
idare heyeti ile vilayet mümessilleri se
çilmiştir. 

Şimdiye kadar Hatayın beş kazasın
da parti kongreleri nihayet bulmuştur. 
Kongrede bütün mümessillerin hazır 
bulunması ve kararların ittifakla kabu
lü Hatay Türklüğünün anavatan teşki-

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Şehirden Çefareler: 25 

Akşam Kız enstitüsü mlldUrU 
Bn. Muzaffer Aklar 

Eyve.Jı. 11anık kokıı.au var, 
Tuttu pilav tenceresi.. 
Ah bu kızla,., ah bu ıcuı.,. .. 
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iş ihtilaflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizanıname

sini neşrediyoruz 
Biitün lşvericiler ve işçiler bu 

dikkatle okumalıdır • • 
nızamoameyı 

-- 2-
d) Ecnebi memleketteki her hangi bir j yazılı olanların hepsi itiraza uğramı~ bu

mU.euese tarafından Türk.iyeye muvakkat lunur İse İ§veren veye iıveren vekili di ... 

bir itin icruı için ıı:önderilmit olmamak ier itc;iler arumdan yukarıda yazılı va
e) ftveren vekili vaziyetinde bulun· 

1 sıf ve prtlara ıı:öre mllnaaiplerini ayıra-
mamak. rak yeni bir liste yapmıya mecburdur. 

f) ltverenin veya itveren vekilinin ya- !Ilı: liste itiraza uğramıyanlar bu yeni lis
hut mllteahhidinin lı:an, aıhriyet veya ci- leye aynen ithal edilir. 
var lutımı yahut kefili olmamak. Seçim heyetini tetlı:il edecek ifçilerin 

s) ftverenin Yey& ifveren velcilinin tefrik.inde ifveren veya İtycren vekili, 

evinde Y&fıyatl veya İafeaİ bunlar tara- 1 ifçilerin hotnutsuzluğuna meydan verme
fuadan deruhte edilen lı:irnaelerden bu- mjye itina etmek ve bu huauata hüsnüni-
lunmamak lhımdır. yet ıı:öatermelı:le mü.lı:dleftir. 

MADDEı 9 Yukanda beyan olunduğu üzere se-

it kanununun 76 inci maddeoinde ya
zılı ayılarda mümeuil itçi ödevini yap
maia aallhiyetli itçilerin ayırt edilebil-

meai iç.in: 
a) ltçi aaym 50 ye lr.adar olan işyer

lerinde altı, 5 1 den 200 e kadar olan 

işyerlerinde dokuz, 201 den 1000 e ka
dar olan ifyerlerinde on iki ve 1 000 den 

yukarı olan İşyerlerinde on bet iıçi seçi
lir. 

b) Bu nizamnamenin 3 ilneü madde

me ıröre yapılacak muvakkat ve mun
ıı:am miim-ıl İfçİ seçimlerinde de, mev· 
cut mümeuil ltçilere ilaveten kanunun 
78 inci maddesi hükmü dairesinde daha 

lı:aç miim-il İfçİ bulunmalı: l&zun gdi
yona o aymm Gç misli itçi seçilir. 

c) Yukanki (a) veya (b) bentleri 
mucibince mümeuil işçi ehliyetinde ol
mak üzere seçilenlerden sırasile kazan
dıklan reye eöre iş kanununun 78 inci 
maddesinde yazılı sayılarda ifçiler, mü
m-illi1ı: ödevlerini yapmalı: salahiyetini 
lıliz olurlar. Diğerleri ise ancak 22 inci 

maddede yazılı hallerde i,bu salahiyetli 
itçiler yerine geçmek üzere önceden se· 
çilmit olmak vaziyetinde kalırlar. 

ç) Müddeti biten ifçilerin tekrar ac-
çilmeleri caizdir. 

MADDE: 10 

9 uncu maddede beyan olunan oeçim· 
lerin hazırlığı, idaresi ve neticelendiril
mesi itleri cseçirn heyetleri> marifetile 
yiiriltülür. cSeçirn heyetleri• fU euretle 
taayyün eder. 

8 inci maddede beyan olunan tartlara 
llycun vasıfta ifçiler arasından, önce oku
ma • yazma bilenler (bunların da tahsil 
derecesi listün olanları) ve sonra ifye
rindeki kıdemleri fazla bulunanlar tercih 
edilmek ve bu vasıflarda birlik halinde 
en Yatlıları alınmak ve bu tercih sebep
lerine göre sıralanmak kaydile, ifveren 
veya İfveren vekili tarafından: 

a) lııçi sayw 50 ye kadar olan İfYer
lerinde dört. 

b) 51 - 500 iııçi çalııan işyerlerinde 

altı. 

c) SOO den fazla i~çisi bulunan ifyer· 
!erinde ise on. 

işçi ayırt edilecek bunların adları, so
yadları, doğum yerler~ vana itçilik nu
maralan açık ve okunakh bir surette ya
zılıp. iıyerinde bütün işçilerin lı:olaylı.k

la görebilecekleri bir veya bir lı:aç yere 
aalır. Bu ilanın uıldıiı günden itibaren 
ilci iş günll içinde, işyerinde çalışan iııçi

ler saywnm bette biri kadar işçi tarafın
dan İperen Teye işveren vekiline bq .. 
vurularak ilanda isimleri yazılnu~ olan
lar hallında itirazda bulunurlarsa itiraza 
uğrayan işçiler listeden çıkarılır. itiraza 
uirayanlar çılr.anlddıktan sonra listede 
eoçim heyeti için muayyen miktaTda İtçi 

lı:alırsa bunlar oeçim heyetini teılı:il eder. 
itiraza uğrayan ~er listeden çıkarıl

dıktan sonra listede seçim heyeti için mu
ayyen milr.tarda işçi kalmaz Teya listede 

çim heyeti listesinin ifyerinde aaıldığı 

günden itibaren 2 it gilnil geçtikten son
ra, buna ait itirazlar artık dinlenmez. Ge ... 
rek ilk listeye, gerek itiraz vukubulup da 

yukarıda yazılı tekilde sonradan tanzim 
olunan ti!'lteye başkaca itiraz yapılmadığı 

takdirde liatede yazılı olanlann baştan 

itibaren 11ra ile yansı seçim heyeti olarak. 
taayyün etmiş olur. 

MADDE: tt 

Seçim heyeti, kesin olarak taayyün et
mesini mütealcip vazifeye bllflıyarak: 

O ifyerinde nir.amnamenin 9 uncu 
maddesine göre kaç iııçi seçilmek lanın 
celdiğini, seçimin nerede hengi gün ve 
saatte :rapılaeağuıı. işyerinde birden faz
la i~i postası çalışıyorsa veya 5 inci mad· 
de mucibince müşterek mümeasil işçi ee· 
çileeekse her bir poetadaki yahut isye
rinin muhtelif yerlerde bulunan tubele

rindeki ifçilerin reylerini nerede. ne za· 
man ve nasıl kullanacaklarını bir yazı 
ile teabit eder. Bu yazının albnı, işyerinin 

ünvan ve adresile kendi iıim ve ıoyad· 
lannı tasrih ederek, İ§veren veya i~ve· 

ren vekili ve yerine isim ve aoyadlarile 

ifyerindeki vazifel..W ve varsa numara
larını yazarak seçim heyeti azası imzalar~ 
lar. 

S... nüsha olarak tanzim edileeek olan 
bu. yazının birincisi İt daireeinin ilgili teş~ 

kilatına, ikincisi o mahallin en büyük 

mülkiye memuruna. üçünciit:ü o mahallin 
bağlı bulunduğu zabıta teşkilatına derhal 
gönderiliT. Dördüncüsü İşveren nezdinde 
kalır. 8fltineisi ve icap ediyoraa bunun 
bir lı:aç sureti de reylerin verileceği ta· 

rihten üç gün evvd ifyerinde itçilerin 
lı:olaylı.kla görebilecelı:lerl bir veya bir 
lr.aç yere asılır. 

MADDE: 12 

ftçiler, tayin olunan gün ve saatte, 
nizamn•menin 9 uncu maddesinde turih 
edilen sayıda itçilerin (isimlerin~ soyad
larını, doğum yerlerini, vana İfçl1ik nu· 
maralanru) rey puauluına yuaray imza
ladıktan sonra seçim heyetine verirler. 

MADDE: 13 

Seçim heyeti zaruret ıı:örilrse reylerin 
toplanmasını b~ka bir güne bırakır. Bu 
takdirde, tehirin sebebini, seçime hangi 
gÜn ve aaatte devam edileceğini yaz1 ile 
tesbit eder. Seçim heyeti ile işveren veya 
iıveren vekili tarafından imzalanacak 
olan olan bu yazının bir nüshası derhal 
iı dairesinin ilgili teşkilatına, bir nüsha
sı da iıyerinin bulunduğu ınevk.ün en bü

yü.le mülkiye memuruna, üçüncüsü zabıta 
teşkili.tına gönderilir. Dördüncü nüshası 
iıvcren nezdinde kalır. B~i nüsbaaı 

icap ederse bir kaç sureti de iıyerinde 

bütün itçilerin kolaylıkla görebilecekleri 
bir YeJ'& bir kaç yere asılır. 

··BtrMEDt •• 

rENlllSIR 

ŞEHiR H BERLERi 'Dış 
Politikamız 

23 Nisan Alman 

nur.» 

Şehir Meclisi azaları. dün öğleden son· 
ra oaat 1 '4 de reis Behçet Uz' un dbetine 
icabet ederek tehirde uzun ailren bir eev• 
lan yapmıılardır. Azalar belediyenin 
muhtelif sahalardaki faaliyetini gözden 
geçİrmiıler; bqanlan ve ba1&nlmakta 

olan tehir iılerini tetlı:ik etmitlerdir: Be
lediye reisi, azalara ıehrin plinını ve 
müstakil imar işlerile h&len yapılmakta 
olan . işler üzerinde uzun uzadıya izahat 

~ .. . - - - . • 
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B. Hitlerin 
----tr·---

50 inci doğum 

t,. 

TELGRAF a4,BEJlL.ERi 
. . 

.soN H:ABE~ 

Milli Şefin Çinlilerin parlak bir zafer· 
Milli Çin ordusu Kantoıı Üzerine 
yürüyor, Japonlar ricat ediyorlar 

yıldönümü 
rnünasebetile 

r Parti tarafından yaptı

Londra, 19 (Ö.R) _ Uzak şarkta Çin ponlar Kanton şehrine doğru ricat edi- aldığını temin etmekte ve Kaonung ya
yorlar. Çin pişdarları Kantona 15 kilo- nm adasına hô.kiın bulunduğunu bildir
metre mesafeye gelmişlerdir. Diğer böl-

kaynağından Çin milli kuvvetlerinin 

büytik bir zafer kazandıklarına dair ha- gelerde ise Çin kuvvetleri şehirden 50 
her verilmektedir. Çin kıtaları Kantona kilometre mesafede bulunuyorlar. 
doğru ilerlemeğe devam etmekte olup Çin kumandanlığı Kanton - Çankın 

Hong Konga doğru çıkmaktadırlar. Ja-, dmiryolunun kontrolünü tamamen ele 

mektedir. Son taarruz hareketleri neti

cesinde milyonlarca nüfusu ihtiva eden 

500 şehir ve köy Çinliler tarafından is
tirdat edilmiştir. 

Bitlere Hediye: Danzig 
Polonya ile Almanya arasındaDanzig 
hakkında müzakereler mi oluyormuş? 

Londra, 19 (A.A) - Röyter ajansı 
Berlin muhabirinden aldığı aşağıdaki 

telgrafı neşretmektedir : 
Resmen tekzip edilmiş olmasına rağ

men civarda ısrarla dolaşan haberlerde 
Danzigin Hitlerin yıldönümü hediyesi 
olarak Almanyaya geri gelmesini Polon
ya ile milzakere etmiştir. 

Varşova, 19 (A.A) - Hariciye nazırı 
B. Bek, dün İngilterenin V arşova elçisi
ni kabul etmiştir. 

• 

50 nci yıldönülnıl kutlulanan 
Acfulf Hitler 

Salahiyettar mahafiller İngiliz - Sov
yet müzakereleri hakkında büyük bir 
ketumiyet göstermekte ve bu müzake-
relerin İngiliz _ Leh itilafının çerçivesi Polonya tank lan manevrada 

haricinde cereyan ettiğini beyan etmek-ıİ~gi~t~':c ile Sovyetler . b~liği arası~da 1 Kaunas, 19 (A.A) - Cuma günü Me
tedirler. hır ıtilaf aktedilınesıne ıntizaren vazıyet mele on beş Alman harp gemisinin gel-

Bugün, Almanya hendi mi:li 
tarihinin en kudretli ve en y11t -
sek fah•iyeti olan B. Adolf Hit -
lerin 50 nci yıldönümünü hutlulc
maktadır. Versay muahede&İr: ' 
müteakip mağlup Almanyanı;ı 
bütün haklarından mahrum edil
diği ve büyük bir milletin en ağır 
fartlar altında yafamağa mah • 
hum edildiği düşünülürse bütün 
bu ağır mahkumiyet havasını ted
ricen dağıtarak bugünkü büyüfı 
Almanyayı vücuda getiren B. · 
Adolf Bitlerin kurtarıcı ve yare-' 
tıcı bir şahsiyet olarak realizllll -
yanlarını hayranlıkla karşılama -
mak imkansızdır. Alman mi!:cti 
hendi varlığını eın kudretli bir ha
le koyan Führeri için bayram yap-

Ayni mahafiller Polonya hükümetinin , almadığını iiave eylemektedirler. mesi beklenmektedir. 

' 'P aris,, nasıl hattı? Askere davet 
1ZMIR ASKERLIK ŞUBE.SINDEN: Yangında suikast eseri görülmektedir 
Yedek subay yetişecek kadar okuyan 

müracaat ederek Le Havrede bir vapu- kısa hizmetlilerden 1334 doğumlu ve 
ra karşı suikast ihtimalini haber venniş- bunlada muameleye tlibi olanların as
ler ve bu sebeple de kumpanya vapurla- kere alınması sırası gelmiştir. 

Le Havre, 19 (A.A) - Paris vapuru 
aaat 9.15 te Baharda üzerine 12 metre 
derinlikte babruştır. Arka kısımdaki 
lumbar deliklerinden henüz duman çık
maktadır. Parisin yüzdüriilebileceği zan
nedilmekte ise de enkaz vaziyetinin ha
len kızakta bulunan· Normandiye vapu
runun çıkmasına marn olacağından kor

ra ziyaretçilerin ginnesini menetmiş bu- Şimdilik 1334 doğumlu ve daha eski 

makta haklıdır. l 
Biz Türkler, kurtarıc• hareket . 

lerin ehemmiyetir.i bütün fÜ.nul'i 
~l". takdir eden bir milletiz. Onrı.'l) 
ıçın dost Almanyanın bu sevinci
ni hürmetle selamlarken bugünü:ı 
Alman milletine ve bütün dünytı:
ya sulh ve huzur getiren bir gücı 
olma8lnı candan dileriz. Junuyordu. doğumlulardan her ne sebeple olursa ol-

Kızakta bulunan Normandiyada sui- sun asker?. gönderilmemiş olan - Deniz 
kast daha kolaylıkla yapılacağı için bu s~ mııstesna - kısa hizmetlilerden 

yerlı ve yabancı fakat chliyetnamcsiz 
vapurda bir kat daha kuvvetli emniyet olan bu gibilerin 1 mayıs 939 da hazır-

Hayfa da 
kulmaktadır. 

Chappe De Laine yanında bazı mesai 
arkadaşları ve teknisyenler olduğu hal
de saat 10 da Paristen Le Havre hare
ket etmiştir. Saat 13 te burada olacak

tedbir leri alınmıştı. lık kı 
tasında bulunmaları mukarrer bu-

8 bin kişi sorguya 
çekildi v e iki yüz kişi 
tevkif edild i Paris vapurunda yangın saat 22.30 da Iunduğundan 25 nisan 939 tarihinde sev

vapurun çamaşırhanesinden ç~ştır. kcdilmek üzere İzmir Askerlik Şubesi
Kapı anahtarla kapatılmış oldugundan ne müracaatleri ilan olunur. 

Kudüs, 19 (A.A) - Pazar günü Hay
fada yapılan tedhiş hareketleri üzerine 
polis sekiz bin kişiyi sorguya çekmiş ve 
hunlardan iki yüzünü tevkif etmiştir. 

emniyet servisinin adamları kapıyı bal-
ta ile kırmağa mecbur kalmışlar ve işte 

tır. 

Bahriye nezareti gemiden anbara dü
bu gecikıne ateşin sırayetine sebep ol-

§CD emniyet şefiyle itfaiye neferinin öl
düklerini bildirmiştir. Nezaretin teknis- muştur. 
yenleri yangın hakkında acele tahkikat Abeille romorkörü ve şehir itfaiyesi 
ifasına başlıyacaklardır. bütün gece vapuru suya boğmuşlardır .. 

Parls emniyeti umumiye servisleri iki Su ile dolan vapur yalpa yapmış ve bu 
gün evvel kumpanyaya ve hükümete sabah saat 9 da batmıştır. 

' 
• ' 

• 
"Enginar yaprak yaprak yenır,, 

Korsika ve Tunustan bahseden bir ita/yan 
gazetesi Arnavutluk işgali için böyle diyor 

Roma 19 ( Ö.R) - «Popolo d' l talia> gazetesi Italyanın Korsika ve 
Tunusa diş geçiremiyeceğini anlıyarak A rnavutlukta en az m ukave· 
met hattını aradığını ve kolayca kazanılmış bir muvaffakıyet peşinde 
koştuğunu yazan Fransız gazetelerile alay ederek şu atalar sözünü ha
brlatmaktadır: Enginar yaprak yaprak yenir! 

Roma 19 ( ö.R) - T unusda bir sinemada b ir sesli dünya haber
leri filmi geçirilirken hadise çıkmış, seyircilerd~? bir k~s~ı perdede 
görünen B. Mussoliniyi yuhaya tutmuşlardı r. Dıger seyırcıler bu ha
reketi yapan yahudilere baston ve yumruklarla hücum etmişlerdir. 
Zabıta müdahale mecburiyetinde kalmıştir. 

---TAYYARE Sineması ~1' 
TELEFON : 3646 

Bugünden itib~rcn ilaveli zengin program ... 

Jean Ricltpenin Büyüfı eseri 

Meş'um kadın ''Laglu,, 
OYNIYANLAR 

AM~itE LE FAUR ·Mil. i BELE.. • GİLBER GİL 
Hissi AŞK FİLMİ 

'İl5ve olarak l\IBTRO Jurnal - en so' DÜNYA HABERLERİ VE 
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAl\11 mü ıa•ebctiylc gen~lc.-e ve çocuklara 

SÜRPRİZ OLARAK 

yılmayan 
•• • Yumruktan su varı 

Hollanda askerlik müddetini 11 
aydan 24 aya çıkarıyor 

.~e! _19 (ö.R) - Holanda hükümeti mecburi askerlik hizmeti 
muddetını 1 1 a d 'k' ık b' k ı· h · • . Y an ı ı seneye Ç aran ır anun ayı asını meclise 
vermıştır. Bu projenin hedefleri şunlardır : 1 - Faal hizmette bulu
nan askerlerin mevcudu hakkında lüzumlu tedbirleri almış bulun
m8!c'. 2 - Sahil muhafazaııına tahsis edilecek kıtaatın ilk talim dev
resın ı uzat~ak, 3 - ihtiyatların talim müddetini 81 güne çıkarmak 
4 - Bahrıye ihtiyat zabitleri için mütemmim tedbirler almak ... lhti: 
l'.?tları~ modern silahlara ve istihkam tertibabna alışmak için 8 J gün
luk talım müddeti 20 şer günlük devrelere ayrılacaktır. 

Laha!e 19 (A.A) - Hollanda hükümeti, meclise bir layıha vererek 
mecburı askerlik müddetinin iki seneye çıkarılmasını istemiştir. 

B. Ruzvelt Japonya ya 
da mesaj gönderecek 

Toky.o 19 (A.A) - Asahi gazetesinin Amerikan kaynağından aldığı ma](I. 
mata gore B.Ruzvelt bu ayın sonunda Japonyaya da bir barış mesaı·ı gönd 
recektır. e-

. Ha.ticiye .nezareti bunun için ya Mussolini ve Hitlere yapılan müracaat 
gıbı ?ır metın ve yahut uzak doğuda alakadar devletler arasında beynelmi
lel hır konferans akdi için bir tavassut teklifi derpiş etmektedir . 
Aynı g~ze.teye göre J aponyanın cevabı şimdiden hazırdır. ve aşağıdaki 

noktaları ihtiva eylemektodir: 
. 1 - J.aponya, BB. Hitler ve MuSEolini !orafından verilecek cevabı benim

sıyecektir. 

. .2 ;- Japonya, Uzak d?ğu hakkında her hangi bir beynelmilel konferansa 
ıştırakton ımt,na edeccktır. 

Arnavutluk eye ti 
---------------=~ 

Italyada gördükleri 
olarak çok memnun 

• • kabulden ıyı 

avdet etmişler 

rılan portreleri 
Ankara 19 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Partisi Sekreterliğin

ce memur edilen ressamlarımızdan Çallı lbrahim ile F ayhamam Do
ğan uzun zamandanberi çalışarak fnönünün portrelerini ikmal etmiş
lerdir. Parti Genyönkurulunca tetkik edilen bu portrelerin ikisinin de 
J!!Uvafık olduğuna karar verilmiş ve bu tablolar satın alınarak bu iki 
kıymetli •anatkara partice 6250 şer lira verilmiştir. 

Tablolar yakında Almanyada renkli olarak teksir ettirilip her tarafa 
dağıtılacaktır. 

iz.mir Tür kof is müdürü B . Avni /stanbul 
Tür kof is müdürlüğüne tayin edildi 

Ankan• 19 (Telefonla) - İstanbul Türkofis müdürlüğüne lzmir 
müdürü B. Avni, B. Avninin yerine lzmir Türkofis müdürlüğüne de 
Nevyork ticaret ateşesi B. Muzaffer tayin edilmişlerdir. 

Şehir Tıyafrosıı san'atkarları Hataya 
gidiyorlar. Şark vilayetlerini de gezecekler 

Mersin 19 (Hususi) - Adanadan şehrimize gelen şehir tiyatrosu 
sanatkarları burada üç gündenberi temsil vermekte ve alkış toplamak
tadırlar. Sanatkarlarımız yarın lskenderuna gidecekler, oradan Mardin 
ve şark vilayetlerini dolaştıktan sonra Antalyaya gelecekler ve ora
dan da Ankaraya geçeceklerdir. 

V aziyettek~ vehamet 
Lübnan, Suriye ve Filistinde parti

lere ıç gavgaJarını unutturdu 
Eerut 19 (ö.R) - Beynelmilel vaziyetin vahameti Lübnan, Suri

ye ve Filistin partilerini iç kavgaları unutarak hürriyetin ve demokra
tik prensiplerin korunması için tesanüde sevketmiştir. Filistinde bu
lunan 5 000 Mısırlı, Mısır hudutlarının muhafazası İçin Kahire hükü
metine hizmetlerini teklif etmişlerdir. 

Danimarka da asker~tedbirler alıyor 
~tokholrr. 19 (ö.R) - Hükümet mühim a•keri tedbirler almıştır. 

1935 sınıfına mensup ihtiyatlarla 1934 sınıfına mensup ihtiyatlardan 
hava müdafaasına tahsis edilmiş olanlar Mayıs ortasından itibaren bir 
ay müddetle silah altına çağırılacaklardır. Bu suretle bu müddet zarfın
da leveç ordusunun mevcudu 400 bin er miktarında artacaktır. 

lsviçrc Feaeral meclisi Sovy etlerle 
münasebeı: tesis teklif ini reddetti 

Berne 19 (A.A) - Federal meclis kendisinden tahriri bir sualle 
Sovyetler birliğiyle diplomatik münasebetlerin ekonomi nefine olarak 
tekrar tesisi hakkında yapılan talebe menfi cevap vermiştir. 

Federal meclis bu cevabında bu münasebetlerin tesisiyle lsviçre ih
racatına mühim mahreçler açılmıyacağını ehemmiyetle kaydettikten 
sonra diğer memleketlerin dahili işlerine karışmaktan fariğ olmıyan 
bir devletle normal münasebat tesisine imkan olmadığını beyan eyle
mektedir. 

Yeni Piverlo kabinesi 
nasıl karşılandı? 

Brüksel 19 (ö.R) - Başvekil B. Piyerlo bu hafta içinde mebusar 
meclisi huzuruna çıkmıyacak ve hükümetin beyannamesi gelecek haf. 
ta mebusan ve ayan meclislerinde ayni zamanda okunacaktır. 

Brüksel 19 ( ö.R) - Piyerlo kabinesi siyasi mahafil ve matbual 
tarafından muhtelif şekillerde karşılanmıştır. Liberaller, partilerine 
kabinede verilen temsil nisbetinin pek az olmasından dolayı hoşnut
suzluk gösteriyorlar. Katolikler de ayni fikirde değillerdir. Flamand 
katolikler 15 nazırlıktan yalnız dördünün kendilerine tahsisinden 
memnun bulunmıyorlar. Eğer bütün katolik ve liberaller kabine le
hinde rey verirlerse B. Piyerlo mebusan meclisinde 1 O reylik zayıf bir 
ekseriyet kazanacaktır. Son haberlere göre kabine yarın meclis huzu
runa çıkacaktır. 

Brüksel 19 (A.A) - Başvekil Piyerlo parlamentoya bir kanun la
yıhası vererek tam salahiyetler istiyeceğini bildirmiştir. 
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Mevzusuzluk 

Dikkat 
Bağcı ve bahçıvanlara 

öğüt 
Asmanın göz, filiz, yapraklarını yiyen 

Roma 
---·~·---

Yugoslavyayı 

men kendine 
tama
cek-• 

DOK2'0RVH KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Uğurlu ayak .•• 
----~·---

y AZAN: Dr. G. A. 

Bizde, bir yere gittiği vakit ferahlık 
götüren adamlara ayağı uğurlu derler. 

Osmanlı 

Çeviren : Haıım Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

MİRAÇ KATIRCIOOLU maymuncuk ve diğer bitler için bugün 
iptidai ve masraflı olan yerli ve yabancı 
macunları bağcılar artık bırakmalıdırlar. 

Yapılan her İ§İ önce dil§ ününüz. Dü-
Macunla yapılacak siperle asmalar bir 

tündüğünüz 'ey İ§İn yapılq tekli değil 
derece o yıl kurtarırlar. Fakat böcekler 

kendisidir. Buna mevzu denir. Mevzu 
hareketle fikri birbirinden ayıran ve a.. ölmediğinden her yıl macunu tekrarla-

meğe çalışıyor 
-~-

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA -

· Atinah do le tor T anagrasın rivayetine gö
re Makedonyada öyleler:ne beyaz ayaktı 
akııine olanlara da karn ı-yaklı derlcmıif. 

mak lazımdır. Yugoslavyanın Roma sefiri B. Kritiç 
ha ziyade fikre ait OlaD bir nemedir. · · d · l · • b "' Belgrada hareket etmiştir.. Yugoslav 

-11- iki d ~•-!- h · k d' 'd' B Onun yerme zıraat aıre ennın agcı· 
Be e ınır.ı-ın epsı ve en 111 a. u ..... · h v edik ahatind 

d 
~•-.!-.:1 bulanan yaufiann lara parasız verdıgı ve kullanmasını tarıf ariciye nazırına en sey e 

U b bo f 
~.an "'::e -----'- ettiği zehirli ilaçlardan istifade etmeli- refakat edecektir. 

Artık uzun müddet, Narsisi, hiç bir kalmıyor.. zun ir y, zayı • gev- bepmu mevz~ anuı:ıaa halclcım•TIİır. d' 1 B d . l d k k"'k"" 1 Dı·g~er taraftan İtalyan han"ciye nazı-U b Bunlarm ühiml .• bilhas nlılık ır er. u aıre er e gere u urt tu um-
yerde göremiyoruz .. Fakat günün bi- şek, sallantılı bir v~~ut ... ... zun ur- ··1m--'!I- en md-'-'~ Ei ~-~ : balarile toz olarak atılacak ve gerek suya rının maiyetinde de Kici sarayına (İtal-
rl.nde Parisde tekrar onunla karşıla- nu kupkuru çenesının aşagısına ka- o e%ll& v ay uuı:.ıdır. er uaM yan le .. _ı_·· l l il k yan harı·cı·ye nezaretın· e) mensup birçok • ak ed b __ ,_ d k la • arışbnlıp pusxurgeç ere serp ece ze-
şıyoruz ... Artık o, ne bir çihlik ya- dar sarkmış ... Siyah, parl r ingo- ~armm b emen~~. ı~o~~ ~ ~ sevı• hirler vardır. Su ile serpilecek zehir Gök yüksek memurlar bulunacaktır. 
ııaşması, ne de bir kemancıdır ... Şim- tile tıpkı bir kondura bağını andıran yorsa un~. ~ w zıya e on- ta§t atmak zamanına rastlarsa birlikte Roma, 19 (Ö.R) - Mussolini ile Ma
di 0 bir milyoner vaziyetindedir .. O kravatile emekli bir mektep mubas- )an yazmak ıçın seçm&f oldugum.m mev- L il k d h' .. mk .. d- z h. k _ car nazırlan arasında vukubulan gö~ı.._ 

· · · · • d k' ba v lıw k uk d ..1.x.-- 11;u anma a ı mu un UT. e ır a ~~ 
sıralarda kırk yaşında kadar tahmın sınnın gıyınışın e ı yagı gı ve a- zularm ıerçekten, Y ar a sayuq_...., 1 d . 1 d 1 . d melerin hedefi İtalya _ Macaristan ve 

• • v • d. y k . . imal za ar a zıraat memur ann a ve zmır e 
olunan Narsis ·Boşe kemalı faalıyet- balıgı temsıl e ıyor.. a asına yapı- vasıflan nefialermde toplamq o arın· dairemizden verilir. Hem bağcıların men- Yugoslavya arasında saminı1 münase-
le meydana atılıyor .. Burnunu sok- şan ihtiyarlık, onun adam akıllı be- da aramalıyız. Çünkü bu vasıflardan faatı hem memleketin serveti bakımından betleri kuvvetlendirecek bir anlaşmaya 
madığı hiç bir iş bırakmıyor: Sana- lini bükmüş, arkasında kanburlarını mahrum olan meV%Wl benzer mevzu ol- alakadarların bu fırııattan faydalanmaları zemin hazırlamak olduğu anlaşılmakta-
yie müteallik işler, banka muamelatı, çıkarmıştır... Ve şimdi homurdana- mıyan mevzular da varda". gerektir. Ağaçlar ve lüzumunda ebzeler dır. 
maliyecilik, daha neler de neler l.... rak, hafifçe topallı yarak kapının ya- Mevzu dış alemin icap ve kanunlarm· için verilecek zehirli ve zehirsiz ilaçlar ----

Ekseriya evinde müsamereler ve- nındaki koltuğa doğru ilerleyor ... dan lcurtulmU§ olan ve dolayı.siyle yalnn dahi vardır. Tahranda sevinç 
riyor .. Ve guya şaka yapıyormuş gi- Oraya oturur oturmaz, derhal göz- zihne ait bulunan bir un.sur olamaz. Zi- =-_ 
bi uzun senelerden beri terk ettiği lerini size tevcih ediyor .. Fakat, bu bin kendi taaavvunma §CIDİyetİn zaruret- AJ ı:;.. 
k~manını eline alarak üç yüz davet- ne bakış allahım!.. Bu bakışta, bir- lerile telif ederse makul hareket eımq manya Tayyarelerimiz Türk-
Unin karşısında çalmağa başlıyor ... birine zıd, muhalif manaların hepsi olur. Aksi takdirde her kararı bam bir Fazla mikdarda doma• 
Bir zamanlar onu ıslıklar, gürültü- de mevcut ... Kibir ve azamet, huşu- hayal olmaktan ileri gidemez. Zira mev· çe Farsça kağıdlor 
terle karşılayan ayni Paris, bu sefer net, zeka. emniyetsizlik ve şüphe, zuun bir kısmında bütün bir kıyas fUli- tes ithal etmektedir attılar 
milyoner Narsise alkışlar, takdirler hepsi var .. . Öyle bir bakış ki gerek yeti varsa öteki kuımda da feDİyetİD bü- Berlindeki Türk ticaret odası riyase-
yağdmyor.. bir muasır, gerekse maziye mensup tün imkinlan mevcuttur. Bamlan ıröz· tinden şehrimizdeki alakadarlara bildi- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Narsis yavaş yavaş politika ile de ressamlardan hiç birisinin bundaki önünde tutmamış olan her mevzu hatta rildiğine göre Almanyaya Bulgaristan- olan §ehir geceleri (Feerik) bir manza
alakadar olmağa başlıyor .. Bir taraf- manayı tamamile ifade edemiyecek- bir edebiy t mıllzenıesi bile olmaktan dan mühim mikdarda domates ihraç ra arzetmektedir. 
tan siyasi fırkalar dahi fırıldaklar çe- )erine eminim. çok uzaktır. Çünkü bugün artık görülü- edilmektedir. Bu hususta gelen raporda Tahran 19 (A.A) - Anadolu ajansı-

ed b . denili"yor ki · run hususi muhabiri bildiriyor: 
'1.'irerek Narsisi aralarında pay)aşamı- Hele konuşması... Sesini duyar yor ki yalnız bir hayal İfİ sanılan e ı- · 

l 1 Almanyaya Türkiyeden dahi mu Dün "ehir üzerinde uran Türk tay-
yorlar .. Her fırka, onu kendisine ma duymaz, yeni baştan miitehayyir ka- yat sık sık bir şeniyet meselesi o an ce- - • :J' :s 

etmek için humalı bir faaliyetle mey- lıyorsunuz !.. Kaba bir F ranş-Kontua mİyetten mantıki bir surette istifade ve vaffakıyetli bir surette domates ithal yareleri Türk - Iran milli renkleri üzeri
dana atılıyor ... Fakat o hiç acele et- şivesinin bir kat daha berbed ettiği onu takip etmek mecburiyetinde kalmlf- edileceği yaptığımız tetkikler neticesin- ne basılmış ve üzerinde Türkçe ve Fars-

de anıaşı1-... tır ça aşağıdaki cümle yazılı blunan kağıt-
miyor ... Fırsat zuhur eder etmez cü- o bozuk köylü ifadesile, saf cümleleri tır. Keyfiyet güzel sanatlann her zümre- ~ · 

k ,. b' h 1 ·ı h · ı . .. ··kJ .b. k' .. .. f b' sinde böyledir. Böyle olmasaydı ... L.·r- Alman ithalatçıları Türk mahsulleri- lar atmışlardır: 
ret arane ır am e ı e emen ı erıye suru er gı ı çe ıp goturen ena ır ~ .. be . b .. ük b" lak .. c:Güzel vatanınızı ziyarete ve sevinçli 
atılmak kararile son saatin hululünü teleffuzln konuşmağa başladığı vakit leri doğunnUJ oJr.n büyÜk milletlerin yer ~ekloteden rı uy ı:ıl\a ~ ~~- gününilze iştirake gönderilen Türk tay-
bekliyor •. Ve nihayet, Narsis bekledi- bu bir sürü lakırdıların altında, derin yÜzÜnde, her bnkımdan, kendilerini bu i :ri içınih· ' domaldtes .it. beutm 

1
· . • 

te d emu:- yarecilerinin yürekleri dostluk ve kar-w · b fı d 1 · · b' · k" 1 "' h b ·"' f 1 '- d ·· t · 1 al imk. kal yeyı re e ece ennı yan ey --.-gı u rsatı a e e geçırıyor.. ır rıya ar ıgın, mu ata mı ıg a et- "• ar ıos ermı, om anna an • . deşlikle doludur.> 
F Afr.k d k' · ,. k 1 · : ·· d · b l d ... d !erdir. Ilk safhada hatıra gelen mesafe 
ransanın ı a a ı sıyası te- m e eme ının mun emıç u un ugu- maz L • 

1 
•• lükl" • bil Türk heyeti dün mebusan mcclic;iııi 

bbil 1 · ·· d be · · · b' d h 1 k f d' M · d b' ~·-· t-•·=-tir ve dolayısıy e prnnsport guç en, -şe s erme ole en rı ıyı ır nazar- nu er a e~ e ıyorsunuz.. evzu aynı zaman a ır n.11.n --.. • • ikin' 1 . ta f d 
1 bak Al f " Tahakkuk 'rilrn · k ril · b' ha">sa Ti.irkiyenin garp mıntakalan için, ziyaret etmiş ve c reıs ra ın an 
a mıyan manya, ansızın se er- Alman alaylarını ricata mecbur ettı esme ı::ırıır ve llllf D' •• • • • kabul edilmiştir. 

berlik ilan etmişti .. Eshamı umumi- eden bu kaba aalı"z ses QU dakikada fıkrin ıenİyetteki imkanlar karıısında da· ~usbet netıccle~· alınn:ıasına ~anı .~eş-
. l b' d d ' r- ' ~ • • b' h b W'llk bea kıl edecek mahiyettedır. Vazıyet şoyle Tahran 19 (A.A) - Dün sabah Mısı-

ye faizleri ınanı maz ır erece e s izinle konusurken bile hala o teh- anı ır mu are e ve m a 1 onun .. ,. . . . T h b" ilk 1 · · y uf z .. l'fkt. 
d .. ·· V f k b. · k ' ··mkü 1 1 d... d . irdi~i mutalaa edılebılır : rın a ran uy e çısı us u ı c1r 
uştu. e ransız a ınesı su ut like li anı tarihideki gilzat ve husu- mu n ° up 0 ma ıgına aır geç g ) 11 •• hlik 1 k 1 · ki paşa Gülilstan sarayında Majeste Şe -
t . H"d" · ı· • v • k 1 k · ·· 1 b' • tih d 8 • tih ver a ~,ıı:uste mem e et erın zev ne 

1 
et ı. a ısenın tev ıt ettıgı şaş ın ı neti muha faza ediyor en guze ır ım n ır. u un anı • k'ld d · t ' k hinsaha itimad mektubunu takdim eyle-

d • b · l •· · ı he fı1cr d ek b' uygun şe ı e oınatcs yetış ırme . • arasm a ış aşına geçen yenı nazır ar Kendisile hüsnü imtizaca imkan me~ o an r e mevzu em ıra.z • . .. . . "h . f 
N · · k d · ı· · d ı ı ·ı · b' bük" 1 B b) Ambalajı muşterı meınleketın ı - mış ır. 
arsısın u retı m a ıyesın en yar- olmıyan müziç garip bir sahsiyet ace eye verı mış ır wn o ur. unun . . . .. y . Afg b'. "k elçıs· B Moham ~ 

d d .l w b ld 1 B · ' ·. ·· · · · d' ı-'! ib' .. .. zu1 tiyacına ve mesafonın ıcabına gore ta- enı an uyu . 1 
• 

ım 1 enmege mec ur o u ar.. u Onun görünüşündeki bu bayağılığı ıçın ır 111 sayısız iP 1 gorunen mev ann ,. k 1" d med Nevruz han da aynı sarayda Şe -
sefer Narsis, zamanın müsait oldu- bir kat daha aüliinç bir sekle sokan sayısı oldukça saydıdır. Çünkü, ıunu da l'ınlhr' etme dilazımk ıdr. t ı · · H ı hinşah hazretlerine itimad mektubunu 
y •• • f'> ~ b il· ed r ki ukard ki · aç e ece oma es er ıçın o -
gunu gorerek h e men müdahale etti. bir hususiyeti de sonradan görme emen ave e un • Y a mezı- 1 da t h 1 k 11 lm k vermiştir. 
Yirmi dört saat zarfında meselenin basit insanlarda ' alelek.Ser tesadüf retlerin hepsini kendimde toplıya bil- ';;d d'o ;1 lları~ın ~b::U ası :ilhaye-1 Tahran 19 (A.A) - Pars ajansı bildi-
halli kat'isine çare buldu. Çünkü iki edildiği veçhile debdebe v e alayişe mİ§ fikri pek ıızdır. Bunu yapamarmf bir r k e ırk. o 1~ aihs 1· arıt l ~a riyor· 

f · · · ' ' fikr d k ı· _,__ b' ye nasa ma ı~t a ıne gaye e verış- · 
tara ın servetını tartan terazıde, Nar- büyük makamlara ve parlak tanta- e mevzu a mı verme ıy1UU1b1Z ır ı·d· B d ha ka d t 1 . b.. Yedi tayyareden müteşekkil olan Türk 
. B . ·ı 1 F k f ' ın· 1 M ı· dal fikri b. ı ır. un an ş oma es erın u- ı sıs uşenın mı yon arı ransız e e- nalı unvanlara karşı, adeta hastalık teemm 0 ur. ese a a et ır .. kl .. k . k'l ld - k d nk filosu dün Tahran tayyare meydanına . .. .. ı··... .. k d Al dd d"l ek d . d insani b .. tün vuzuh yu u ve şe ı ce o ugu a ar re çe 

sıne ustun ugu azan ırmış ve - a e ı ec erecede bır inhimak ve mevzu ur. ann onu u d k k 1 . d t inmiştir. Filo Zancandn bir Iran filosu 
• • •flA k 1 k ·b· ·k· k . . L- t hiyl kabul hn kt ki e ye nasa omasına, yanı oma es 

1 manya ıçın, ı as, ıt ı gı ı ı ı ·uv- sevgı göstermesıdir. Bu kabilden in- ve ucsa e e e eme e ıs· .. . d .1 t k 1 b tarafından karsılanmıştır 
1. d'' 1 ·· d 1 k h . . . . w . ı ğm dal L.'I • .: b · · · uzerın e yeşı ve sarım ıra yer er u- ,. · . vet ı uşman a rnuca e e etme te • sanlar basıthklerını, doguşlarmdakı rar anna ra en 11 et nan epunızın 1 h • b' h • t t- !niş esnasında askeri merasım yapıl-

l'k · b ·· · · ,. . . ·· t k · danl d d d ... unmamasına ususı ı.r e emmıye a 
ı esı aş gostermıştı .. . . adıliğı v e ehemmiyetsizliği bir takım muı ere. en vıc arın • uy ugumuz fedı" lmelı"dır· . Ayru· şekilde, domaleslerın· mış ve hariciye nezaretinin mümessilleri 

Almanya yelkenlerı suya ındırme- sahte gösterişlerle örtmek ve gizle- ve mülekkirelerirnizde dii§ündüğümüz • gil d tl kl d Ari bul 1 ho geldiniz demişlerdir. 
ğe mecbur oldu .. Seferberlik emri.ni mek isterler Kafalarında hiç bir fel- ıibi aydın ve oluru vardır. çız, er enühi.v~ çbalra rtnrt an un- Tahran 19 (AA) - Pars ajansı bildi-
d hal · ld V Ih 'd .. Mevzwnuz insan bezinaiz bir aeneri~ ması en m m şa ır. · 

er gerıye a ı. e su yenı en sefi bilgi, hendesi malumat, ince, sa- Amb 11'< • • • a 'Ik 1 · çın· 30 riyor: k .. . , d' M 1 .... 1 la turrahat a ttJ ışın e, ı zaman ar ı 1 
te arru~ ettı . . . . . yanı dikkat bir fikir taşımazlar .. İn- ır. eı egı ne o ana 0 un çı- kiloluk sandıklar istimali caizdir. Bul- Paristen Bağdada tayyare ile .gelen 

Narsıs Buşenın emsalsız hır dıplo- sanlığın zekasını karartan kömür dır ve röaterife arsızcuuıa düfkündür. . t k b 1 tu·· d t dık Fransız fevkalade heyeti 16 Nısanda 
ı ,.kk' d"I . . . 1 b d • • ak garıs anın a u e gı oma es san - ı .. 

mat te a ı e ı mesı ıçın, yalnız bu tozları, bunların kafalarında, mebzul Şuradan ura an kapbğı wm, r am ve 1 k af kt Hüsrevide hududa varmış ve harıcıye 
h "'d' k'" f' d' B f b'" ··k l eri ilk L-k b' • k .:1!- ha arı pc muv 1 ır. · · b" ·· a ıse a ıy ı.. uza er, ona uyu miktarda mevcuttur... cümlel e o.. qta m enu.uıe Y· ve harbiye nezaretlennın ırer mumes-
elçi unvanını bihakkin kazandırdı... Ne ilmin ziyasile aydınlatılmış, ran ettirir. Bizim bir hayranlığımız onu Hatayda candan sili tarafından karşılannuştır. Bir müf-
Gürültüler, büyük unvanlara fev- temizlenmis bir zekaya, hiç bir me- öldürecektir. Çünkü biz ona hayran ol- reze tazim merasimi yapmış, Iran ve 
kalade düşkün olan sabık köylü ha- ziyete, hiç bir mümtaziyete malik dukça o kendiaini bir fey sanıp daha çok t h •• t Fransız milli marşları çalınmıştır. 
yatta bu emeline de kavuşmuş oldu. olmıyan bu adamla, karşı karşıya aaçmalıyacak, bu auretle foyaımı mey· eza Ufa Müteakiben heyet Kermanşah, Hama-

Ve şimdi işte buracln, etrafı, peri oturuyoruz... Eğer büyük halamın dana verecektir. Mevzulu insan bil~ _ BAŞT ARAF! t tNCt SAYFADA - dan, Kazvin yolu ile Tahrana hareket 
masall~nn~aki bahçeler kadar güzel, 1 Y?,~~ığı devirlerde olsaydı, kimse ciddi. bir çalı.tma ile yapdnuf .. ciddi. bir !atına olan sevgi ve bağlılığının ifadesi- etmiştir. Heyet Kazvinde Fransanın 
emsalsız hır parkla muhat, bu efsa- yuzune bakmazdı.. Fakat zemin ve tabsilm adamıdır. Bu adam mütevuı ve dir. Tahran büyük elçisi ve elçilik erlliı 
nevi sarayda hüküm sürmektedir... zaman böyle icap ettiriyor .. Çünkü mabviyetürcLr. Ancak yavaf J'Hllf açı· Biltün kongrelerde değişmez genel tarafından ve Kerecede Şehinşah nanu-

~k!, kı~mettar eşya ile mefru§, sabık kemancı bugün hem diplomat, larak fikrini bir ıün mahitine kabul etti- başkan Milli Şef Ismet Inönü'ye karşı na hariciye nazırı Alam tarafından kar-
zemını padışahlar, Sadrazamlar ta- hem de maliyecidir ... Bu mahir çal- rir n kendine bak verdirir. Acı duyup candan tezahürat yapılmıştıır. şılanml§tır. 
rafından h~i!.e .. . ~ilmi~ nadide 

1 ~cı, birbirine zid bu üç işi birden, sabretmesi gerekti~'. Cemiyetler için de I .. .. .. . .. • Heyet saat 18 de Kerecedc~ hareket 
acem halılarıle ortulu salonda, onun- bır arada nasıl ele geçirdi? .. İşte, an- mesele olduğu gihı dojnıdm. dunyadan ıoçuyorlar. Eter bar ıun ba ede-rek 18,30 da Tahrana gelmış ve bu-
la baş başa konuşuyoruz .. O, her de- !asılması imkansız olan cihet, bura- Mevzuları olan milletler mütemadiyen millet ölürse beynini çakanp köpeklere : rada bir müfreze tarafından askeri me-
fa olduğu gibi, kaba, biçimsiz vazi- sıdırl.... muvaffak olup ilerliyorlar. Mevzuları yedinin: Kendini o bale ıetiren dütman 1 rasiınle karşılanarak Fransız w Iran 
yetile ruhuma siklet vermekten hali •• BİTMEDİ •• olmıyanlan ise durmadan maflup olap deiil beyniydi. 1 milli marşları çalınmıştır. 
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Nihayet bunlar sarayda iç oğlanlann

dan bir kaçını para ile elde ettiler. 
- Siz, dediler, padişah odasına çekil

diği zaman, kapının önünde fakat ona 
işittirecek şekilde kendi aranızda konu
şacaksınız.. Ve birbirinize falan vezir 
padişahımıza düşmanmış.. onu öldür -
mek istermiş .. Falan gibi sözler söyliye
eeksiniz. 

Demişler. Bunlar da bunu kabul eder
ler. Akşam olur. Padişah odasına yat
mak için çekilir. Iç oğlanları da kapının 
önünde oturarak konuşmağa başlarlar. 

lçlerinden biri: 
- Falan vezir.. ~d.işahın aleyhinde 

öyle bulunuyor ki.. der. 
Diğeri: 

- Ben de duydum .. der. Hatta padi
şahı öldürüp yerine ben geçeceğim bile 
dedi. 

d.işaha düşmanlığını belli eder.. dedi. 
Padişah yatak odasından bunların böyle 
söyleştiklerini duyuyordu. 

- Eyvah.. dedi Öteki vezirlerimin 
söyledikleri doğru imiş .. l§te iç oğlanları 
bile onun düşmanlığını haber almışlar, 
ben vezirlerimin sözlerine inanmazdım, 
demek gerçek im.iş •. 

Ve padişah ertesi sabah sorgusuz ce
vapsız biçare ve"Lirini katlettirdi. Diğer 
vezirler de iç oğlanlarına evvelce vaad
ettiltleri altınları verdiler. Bunlar altın
ları alıp şehirden dışarıda ve tenha bir 
yere çekilerek aralarında pay laşmağa 
başladılar. 

Içlerinden biri: 
- Eğer, dedi. Vezirin düşmanlığını 

ben kulağımla duydum demeseydim pa

dişah onu katlettirmezdi. Binaenaleyh 
paranın taksiminde benim daha btiyük 

- Eğer ben padişahın hayatına kaste
deceğini söylemese idim padişah bu ka
dar ürkmez ve onu öldürmezdi. Binaen
aleyh taksimde fala payı ben almaklı
ğım lazımdır. 

Bunlar böyle konuşurlarken tesadü -
fen padişah ta oradan geçiyordu ve k<>
nuştuklaruu duyunca: 

- Eyvah.. dedi. Bana hile ile vezirimi 
öldürttüler. 

Çok pişman oldu ama .. Ne fayda.. I.şte 
şahım, senin vezirlerin de böyle ve bu 
fesatçı vezirler gibi kendi aralarında ve 
senin aleyhinde ittifak etmişlerdir. Ve 
senin nahalef oğlun kim bilir bunlara 
nele-r vaadetmiştir. Muhakkak ki fe -
satlannı mevkie koyacak zamanları pek 
yaklaşmıştır. Eğer onu öldürmezsen ha
lin çok harap olacaktır. Bunu böylece 
bilesin. 
Padişah bunun üzerine: 
- Sen merak etme.. Ben yarın mu

hakkak onu öldürtürüm. 
Dedi. Yatağa yallılar. Sabah oldu. Pa

dişah tahtına çıktı. Celladı çağırdı. Şeh

zadenin boynunu vurması emrini verdi. 
Bu sırada otuz sekizinci vezir ileri gel
di. 

- Şahım, dedi. Biz.im sözlerimizden, 
nasihntlerimizden l:albinizc bir elem gel-

Peygamberimiz eğer insanlar arasında 
fena bir harekette bulunan birini görür
seniz onu bu işten mentemeğe çalışınız, 
de~tir. Biz de sizi şeytana ve kadına 
uyarak fena bir hareketten menetmek 
istiyoruz. Tamamen suçsuz olan şehza
denize kıymayınız. Kadınlarda hile pek 
çoktur. Müsaade edcırseniz size bezir
ganla cariyenin hikayesini anlatayım. 

Padişah: 
-Anlat .. 
Deyince vezir anlatmağa başladı. 
Otuz sekizinci vezirin hikayesi: 
Evvel zamanda Mısır şehrinde bir be

zirgan vardı. Bu bezirgan bir gün esir 
pazarından bir cariye ve bir de hayvan 
pazarından bir maymun satın alarak evi
ne getirdi. 

Aradan bir zaman geçti. Bir gün eve 
aparuıı.m geldiği zaman baktı ki cariye .. 
Maymunla bir yatakta yatıyor. Fena 
halde kızdı. Cariyeyi dövdil .. Maymunu 
da götürüp sattı. 

Fakat cariye maymundan gebe kalmış 
idi. Zamanı gelince doğurdu. Doğan ço
cuk tıpkı insana benziyordu. Yalnız bir 
kuyruğu vardı. Bezirgıin insanlar ara -
sında böyle kuyruklu bir mahlukun bu
lunmasını istemedi. Bir kazan su kay -
nattı ve bu do •aı1 çocuğu carivenin :for-
m~. 

miklerini bile eritti 
Maamafih cariyeye bir hayli mal ve 

ihsanda bulundu. Cariye ise hem bu mal 
ve ihsanları aldı hem de içinden bezir
ganı öldürmeğe karar verdi. Ertesi gü
nü onun yediği yemeğe zehir kattı. Be
zirgA.n zehirli yemeği ağzına götürdü .. 
İçinde zehir olduğunu anladı ve kaşığı 
cariyenin yüzüne fırlattı. Kaşıktaki ze
hir cariyenin yanağına çarptı ve orada 
simsiyah bir leke bıraktL Fakat bezir -
gAn da zehirden öldü. lşte padişahım 
kadınlar hep böyledir .. Onlara asla inan 
olmaz.. Kadın sözüne bakarak ciğerpa
re evladınıza kıymayınız .. Hem ona hem 
de kendinize yazık edersiniz. 
Padişah vezirden bu sözleri duyunca 

oğlunu tekrar zındana gönderdi, kendi 
de avlanmağa gitti. Akşam sarayına dö
nünce kadın yine şehzadeden bahsetti. 

Padişah onu tekrar zındana gönderdi
ğini söyledi. 
Kadın: 
- Şahım, dedi. Sakın, kimsenin sözü

ne uyma .. Bu oğlan çok haindir. Hemen 
onun işini bilir. Yoksa başına ı,uyUk 

dertler açarsın. Oğlan taifesi ezeldenberi 
nankördür. Meğer siz Nuh peygamberin 
oğlunun hikfıycsini işitmemişslnizdir. 

Padi!;:ıh· 

Bugünlerde, Makedonyaya yakın bir 
memlekette doğan çocuğun hiç de beyaz 
ayaklı olmadığı pek belli oldu. Zavallı, 
doğduğunun daha ertesi günü annesiyle 
birlikte zahmetli bir yolculuğa katlanmı· 
ya mecbur oldu. Jile.in gittiği yerden de 
Makedonyaya götürüleceğini gazeteler 
yazıyor. Orada Makedonyalılar çocuğun 
ayaklan beyaz mı, kara mı olduğuna el· 
bette dikkat edeceklerdir .. 

Yeni doğan çocukla annesinin böyle 
pek vakitsiz lcatlanmıya mecbur olduk
ları' yolculukta, memleketlerine davetsiz 
gelen misafirlerin, baskın vermek için 
- adetleri olduğu üzere - oenlik gün
lerini kollamış oldukları tabii olmakla 
beraber, bu baııkın işinde halkın çocuğa 
kara ayak isnat etmesine de imkan yok-
tur. 

Vakıa, inııanlardan bazılarının ayak
ları beyaz, bazılarının kara olduğuna ka
naat getirmek, ıüphesiz bir babl itikat
tır. Bu kanaatin doğru olduğu fence iebat 
edilmemiştir. Fakat - geçenlerde nazar 
değmesi meselesinde de yazdığım gibi
halkın batıl itikat dediğimiz bu türlü ka
naatlerini fence tetkik eden bir çok he
kimler vardır. Bunların en meşhuru Ati
nada psikoloji cemiyeti reisi ve adını yu

karıda yazdığım doktor olduğunu da ha
tırlarsınız. 

Bu doktor uğur meselesini de kendi· 
sinin kurduğu nazariye ile izah eder: 
Her insandan bir cııeyyale> çıkar, kimisi 
iyi tesir eder, onlara uğurlu derler. Kimi
si de Jena tesir eder, onlara da ne dena
diğini bilirsiniz ... 

Seyyalenin ne olduğu ve tesirleri şim
diki ilmin temeli olan tecrübe usuliyle i .. 
bat edilmedikçe, biç kimse bu nazariyeyi 
kabul ctmeğe mecbur değildir .. Bununla 
beraber insan beyaz yahut kara ayak işi
n<! hiç inanmasa bile bazı hallerde aar
"tlmamak mümkün olmuyor. 

Bir tarihte şimendiferle Arabistnna gi
derken, vagona çıkacağım sırada tanıdı · 

~ım biri eülerek yanıma yaklaştı : 

- Bu trenle gidiyorsun ama, dedi, 
yanındaki vagonda bildiğim bir kadın 
var, ne vakit şimendifere binse mutlak 
bir sakatlık çıkar. Bir gün sonraya kalsan 
iyi edersin! ... 

Saçma itikada inanmadığım için bu 
ııöze hiç ehemmiyet vermedim. Fakat 
yolda kadının bindiği vagonun tekerleği 
yandı. Tren yolundan kaldı. Kadını baı

ka vagona koydular, gene yandı. Dört 
defa vagon değişti, dördü de yandı . Ara• 
bistan yollarında vagon yanması ne de
mek oldu"unu bu iş başlarına gelenler iyi 
bilirle,·: Oç günde gideceğimiz yere tam 
bir haftada vardık. Yanımızdaki yiyece· 
ğimiz ve İçeceğimiz hesaplı olduğundan, 
tabii, aç ve susuz kalarak. Kadın çorap 
giymi§ olduğundan ayaklarının rengini 
kimse göremediyse de bütün tren halkı 
,üpheye düştü. 

Ancak, doktor Tanagraaın nazariyesi 
çocuklar için değil, olgun adamlar için· 
dir. O nazariyede çocuklar haklcında hiç 
bir kayıt yoktur. Onun için yeni doğan 
çocuğun ayağı neden beyaz olmıyacağını 
bu habl itikatların vatanı olan Fas mem· 
leketlcrine dair kitaplardan öğrenebili· 
riz. 

Onların yazdığına göre erkek çocuk
lar daima uğurlu olarak doğarlar, hele 
babası uğurlu olursa. Bu çocuğun baba
sının da uğurlu olduğuna şüphe yoktur. 
Çünkü uğur da şans demektir. Ne kadar 
şanslı adam olduğuna çocuğu doğuncaya 
kadar geçirdiği hayatı şahittir. Fakat 
- hep o dakikalara göre - cinler yeni 
doğan çocuklara musallat olmayı sever~ 
ler. Musallat olunca da çocuğun ayakları 
karanr. Cinler tuzdan kaçtıkları için ye
ni doğan çocukları tuzlamak adeti de 
oradan gelmiııtir. Fastan ba§ka bir çolı.: 
memleketlerde daha bu adete riayet edi
lir, hiç olmazsa çocuğun göbeği kesildik
ten sonra Üzerine biraz tuz ekilir. 

Bu çocuğu tuzlamağı unutmuş olsalar 
gerek.. G. A. 

-------
Çam tarbllariyle 
mücadele--
Bu sene vaktinde başlamış olan çam 

tırtılları mücadelesi neticesinde İz!llir ve 
Manisa vilayetleri dahilinde bugüne ka
dar 38.525 hektar genişliğinde 289 or
manda 11.334 amele tarafından 438.025 
kilo tırtıl imha edilmiştir. 

Sıcakların erken başlaması ~ üzünden 
alçak yerlerle cenup kısımlarında tırtıl 
keseleri dizi halinde toprağa inmeğe baş
lamış olduğundan buralarda mücadele 
bu senelik gevşemiş bulunmaktadır .• 
Yüksek mıntakalarda mUcndeleye de-
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BJZANS SARAYJNJN İÇ YUZU 
s~şp;p~·~ .. ·y~~;~1~1;;:;~; .. ·~ıktı 

Kendi mahvını taşıyan vesikayı düşmanlarına teslim 
etti ve bir kerre daha mağlüp olduğu sarayı terketti 

Eft:iıeyos, ne yaman ellere dUştüğiinü 
anlamıştı. Bu haydutlarla açık konuş -
maktan ve onların bütün isteklerine ey
vallah demekten başka çaresi yoktu. 

Bunu anlamıştı. 
Hıristidi, kağıt kalem getirmek için 

d1§81'1 çıktı. 
Sebastiyano Aspazyaya: 
- Sen de kapının önünde dur .. Icap 

ederse çağırırız .. dedi. Baş papasla yal
nız kaldı. 

Eftiınyos, bu fırsattan istifade ederek: 
- Beni neden mahvetmek istediniz 

ve neden kurtarmağa teşebbüs ettiniz .. 
dedi. 

Sebastiyano: 
- Büsbütün avucwnun içinde tut

mak için, dedi. 
Ya şartlarımı kabul edersiniz yahut 

ta bugün bütUn Bizans baş papaslarının 
bir katil olduğunu öğrenirsin.. 
Eftinıyos başını önüne eğdi: 
- Bugtin kuvvet ellnlzde .. dedi. lste

~iıılzl yaparsınız. 

- Ve bu kuvveti siz de, muhterem 
peder elinize ııeçirmek için can atıyorsu
nuz. Fakat ben sağ oldukça velinimetim 
olan Vaailin saltanat süWesine kimse el 
sü.remiyecek:tir. Bunu da biliniz. 

Sebutlyanonun bu sözleri ba~ papasa 
gizil bir tehdit mahiy1'11nde idi. 

Bu sırada Hıristidi odaya gelmişti.Iki 
mazbata da çabukça yazıldı. Eftimyos 
bu mazbatalann ikisine de imzasını koy
du. 
Baş papasın ~eti üzerine aldığını 

gösteren mazbatayı Sebastiyano koynu
na koydu. 

- Şimdi. dedi. Gidebilirsiniz. Başve
kilin lilllmilnü imparatora teşrifat nazın 
haber verecektir. SU de cenaze merasi
mi için kilisede dlnl hazırlıklara nezaret 
edeceblnis. 

F.ftim,yos, yumruklarını sıktı. 
mç ııea1n1. çıkarmadan düşmanlarının 

eline en bllyllk s!Wıı teslim ettiğt bu 
odadan ve bu seferki milcadelesinde de 
yine ınağlO.p olduğu bu saraydan çıktı. 

Sebastiyano ve Hıristidl yalnız kal -
ml§lardı. 

Teşrifat n.a.urı, kapı. yoldaşına: 

- Çok yamannuşsın doğrusu.. dedi. 
Bu şeytanca iş nereden aklına geldi. Baş 
papası kurtarmasa idin ve o .. bu cinaye
tin cezasını çekse idi daha eyi olmaz 
mıydı!. 

Sebastiyaoo: 
- Eğer başvekili baş papas öldürmüş 

olsa idi, bu dediğin doğru olurdu. Fakat 
Eftimyo katil değildir. 

- Başvekil kendi kendini mi öldür
dü! 

- Hayır .. ve onu öldüren de bu han
çeı· değildir. Hıristidi.. bunca senelik 
hayduduz.. Adam öldümıekte usta ol -
duk. Fakat epey zamandır haydutluk
tan el çekmiş olmaklığımız sana tecrü -
helerini unutturmuşa benziyor.. görmi
yor musun .. yatakta bir damla bile kan 
yok ... 

Sebastiyano bunu söylemekle beraber 
başvekilin cenazesini örten yorganı çek
ti ve karnına saplanmış olan hançeri 
biı·den çekti. 
Bıçağın ağlı bile kanlanmaınıştı. 
- Bu hançeri, dedi. Bu yere ben •ap

ladını .. Fakat başvekil daha evvel ve 
zehirle öldUrülmUştü. 

- Kim öldürmllştü? 
- Bu nokta henliz csıu halindedir. 

Ben baş papasın hançerini, onu bUsbii
tün elimizde tutacak vesikayı kopannak 
için kullandım. 

- Peki Sebastiyano.. Eftimyos bu 
odaya bu sabah neden girdi? Girdiği za
man başvekilin öldüğünü görmedi mi? 
Neden girdiğini saklıyor ve inkD.r edi -
yor. Her halde Aspazyanın rüya gördü
ğü hakkında uydurduğun masala <en 
kendin de inanmadın. 

- Hakkın var Hıristidi.. Ben.im de 
anlamadığını bir şey bu... Sabredelim 
bakalım, alt tarafı ne çıkacak bu işin.. 

··BİTMEDİ •• 

Belçikanın vaziyeti 
Bir Sovyet gazetesi Belçikada halkın 
temayülatını ne suretle mütalaa ediyor 

M.,.kova - <Pravd.. gazete.inde dahale• ve caerbest bitaraflılı:• pozi ... 
beynelmilel mevzular aütununda ıon yonu anealı: fafişt Almanyanın Belçika,.a 
cBelçikada parlimento intihahah> mü- tazyı"\.inin artmasına yardım etmelttedir. 
naoebetiyle şöyle denilmektedir: Belçilca hüküm etinin Ceneral F rankoyu 

cBelçilı:.adaki parlamento intihabatı alelacele tanınması bu cbitaraRık> ıiya
büyüyen faıiat tecavüzü tehlikeleri şera- setinin 1ojik bir netic~i değil midir? Mü
itinde yapılmıştır. Demokratik devletler nih anl~maoının arifeoinde EylQJ ayın• 

tarafından taltif edilegelen faşist müte- daki tarihi günlerde Belçika hükümetinin 
caviz, tam intihabata müoadif günlerde, ,,.kerlerini hakiki tehdidin çıktığı Alman 
kendi i tili.cı aiya.eetini bütün cihana kar-

1 
hudutlarına göndereceği yerde Fransa 

şı daha açık bir surette izhar etmiştir. Bu hudutlanna göndermesi keyfiyeti de oa
sefer f&§ist tecavüzünün kurbanları mer- : yam kayıddır. O zaman bu tedbirler hü
kezi Avrupa.dan bazı küçük memleketleri kümetin emriyle alınmıştı, çünkü Spaak 
olmUflur. Alman faşistler hiç bir cezaya Fransayı cBelçikaya hücuma> hazırlan

maruZ kalmaksızın Çek - Slovakyayı iş- 1 maklılda ittiham ediyordu. 

pi, Memeli zaptettiler ve Romanyayı Münih ve onu takip eden hadi.eler 
ezici bir anlaşma ile bağladılar, timdi de bütün küçüle devletlere bir ibret denıi 
Polonya ile Yuıı:oalavylll)'I tehdit etmek- olmuJtur. Bu memleketlerin halkları, 

tedirler. Tecavüzün i.stilieı iddialannın 
1 
büyük demokratik devletlerin. daha doğ

hedefi yann Belçika olm.ıyacağını kim 1 rusu lngiltere ile Fransanın, faşür müte
tcmin edebilir> 1914 eeneainde Alman 1 cavi:derle yaptıkları pazarlıklarda kü ük 

1. 1 • . . ·ı- lı:ô.b k 1 ç emperya ıst erının uti a usunu en-
1 
devletleri birer ufaklık para olarak te-

dinde tecrübe eden bu küçük memleket liikki ettiklerini gözleriyl• görerek ka
kendi siyasetini elbette mütecaviz.in mer- naat getirmişlerdir. 
hametine dayanarak tanzim edemezdi. 

Küçük devletler ve bu meyanda Bel-
B~lçikanm. h~lk kütleoi. 2 Nisanda 

1 
çika, ancak bütün sulhsever m•mleket

parlamento ıntıhabatına rey vermekle, 
1 
!erin i.şbirlilc.leriyle meydana getirilen 

Alman faşizminin gerek dahili, gerekse kollektif emniyet aiateminde, kendi is-
harici aiyue.tteki mutavassıt1arının a1ey- I tiklü.llerini faşkit mütecavizlerin tecavü~ 
hinde bulunduk.lannı ve bu suretle harpı zünd~n koruyabilirler. • 
ateşini lc.örükleyi.ci faşistlcTle onların ale-
ni ve gizli mutavassıtlarına karşı muka- 1 

ve.met arzulartru göstermitderdir.. . J 
Kent Dük' ve Diiıc ...... : ... : ... cSosyalist> Spaakın başlı:anlıgındakı ~~--• 

hükümetin tuttuğu faşist i•tikamet Belçi- Paris seyahati 
kayı nerelere aürüklemiştir> Paris, 19 (Ö.R) - Londradan t.ayya-

---------------1 Bu hiikümet memleketin dahili haya- re ile gelmi" olan Kent Dük ve Düşcsi
~~;ı;il:l .. llll!llllllDIB••ııı;>~;llll!l•I!!! tında mühim sarsıntılara sebetiyet ver- nin Antit burnundaki mallkAnelerinde 

23 NİSAN mittir. Bugün Belçikada iktısadi buhran bulwımakta olan Vindsor Dük ve düşe-
ÇOCVK BA YRAMJ derinl"fl!lekte devam etmektedir. Resmi 

1 
sini ziyaret etmiyecekleri tahmin edili-

Bayram yaklaşıyor. Şimdiden yav- malıimata göre, bu küçük memleketteki 1 yor. 
rularımızı.n hazırlıklarını yaparsak i'9izlerin sayıaı 450 bin kitiye baliğ ol- Dük, valiiuınunıj,;i bulunduğu Avus
çocuklarımız bayramı daha neşeli mUf ve devlet hazinesinin ihtiyat akçeoi turaly;ıya zevcesiyle birlikte gitmek üze

geçir=~/LZZ7.ZZ777Z2'2TLZ7l az~t'.r. . . • .. 1 re olduğundan düşes Paris terzihaneleri-
Hartcı aıyasettckı mabut «ademı mu- ne hır rok sinarisleı·de bulunmuştur. 

".L//L//,/J//dCO/...&J!iC/Y././T//L7. ?/7//L'.//l.rr'J- - '/771'//'//. var. Bu tehlikeli hayalleri .. hortlaktan 

Büyük tarihi ve macera 
-136-

ron1anı 

Halbuki ses .. Adeta kulağının dibinden• celen Aınsterdauıa gil.ıucge davet ve 
geliyormuş gibi aksetmişti. j sevketsinler. Ve siz de hemen en süratlı 

Rüya görmediğine emindi. Çünkü hayvanlarınıza binerek buradan Anıs-
uyuınamıştı. ı terdama gidiniz. Firar ediniz. Yarın şa-

Odada ise kimse yoktu. fak sökmeden, sabah olmadan önce bü-
0 halde .. Bu ses ... nereden geliyordu! tün bu havali bir çöl gilii sessiz ve kim
Esrarengiz Se5 tekrar duyuldu: sesiz olmalıdır. Monsenyör .. Fi tarihin
- Şövalye dö Loren ve şövalye dö de Allahla olan ahdinizi unutmayınız .. 

Rohan size yalan söylediler. Kralın elin- Ve gerek Pinyeroldaki (mevkuf) un ve 
de ve hAll mevkuf olan zavallı monsen- gerekse onun dostlannın her hangi bir 
yör Lui her gün yeni bir elem ve işken- yardım için si"' b"I vurdukları sırada 
ce ile günlerini geçirmektedir. Fakat eliniıi!en gelen her şeyi esirgemiyeceği
ınadam ki siz onu mlldafaa etmek isti· niz hakkındaki vaadınızı hatırlaylDlz. 
yorsunuz, o halde monsenyör, size tek- ~ susmuştu.. 

lif edilen iktidar makamını kabul ediniz, Giyyom d'Oranj, oldugu yere mıhlan-
vataıı.ınwı:ı müdafaası cihetine gelince.. mış, gök ylizUnden ııe1en bir tebliğ gibi 
Siz art.ık o cihetle meşgul olmayınız.. bu esrarengiz se:Jıı tesiri altında kalınış
Fakat size söyl.iyecelderiınizi ve tavsiye- tı. 

!erimizi harfi harfına yapmanız IAzun - - Bu •es .•• diye mırıldandı. Odanın 

~-=-- •r!ıa!. itı.tt~. ~hlrler ~ •.•• ~ .. !ın,, ~-~ 1 ~eıı. aksediyordu. Şu halde bir 

her halde ele geçirmeliyin> .. 
Kınından sıyırdığı kılıncı elinde oda

dan d~ı fırladı. Maiyetini teşkil eden 
ve evin etrafını muhafaza altında bulun
duran süvarilere sordu .. Hiç biri ve hiç 
bir kimse görmemişti. 

Genç prens: 
- Ben her halde rüya görmedim .. de

di. Evin içini baştan aşağı arayın. 
Askerler. tavan arasından bodruma 

kadar her tarafı aradılar ve kimseyi bu
lamadılar. Hatta ayak izine bile rastla
madılar. 

Giyyom d'Oranj: 
- Çok tuhaf bir 4ey .. dedl Maamafi.lı 

kiın olurlarsa olsunlar, onların bize düş
man casuslar olmadığı anlaşılıyor. Bill
kis sözlerinden beninı gibi on dördilncil 
Luiye d~ kimaeler ve Monsenyör 
Luinin dostları.. vatanın müdafaası ile 
meşgul olmayın ve bir an eVV<!l bu lıa
valiyi tahliye edin dediler .. 

Yoksa Hollandayı onlar mı müdafaa 
edecekler v-e nasıl edecekler? 

Ne olursa olsun ben "1mdi bu esraren
giz dostların tavsiyelerine göre hareket 
edeceğim .. 

Giyyom d'Oranj civa.Maki biltün ka
sabalara birer silvari göndererek bura
ların acele tahliye;ini cnıretti vıı kendi 

~ -;-ı;_. ~ • 
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Nemrud saltanat sedirine kuruldu 
Altından heykeller ve putlar yaptırdı "Tanrı benim,, 

diye halkı kendine secde ettirmeyi mecbur kıldı 
Rivayet ederler ki tarihte bütün dün- da, gök yilzünde ay ve gtineşln ziyasını 

yayı - tabi! o zamanki dünyayı - tama- gölgede bırakacak parlaklıkta bir yıldız 
men idare ve hükmü altında tutan dört gördUğünü, diğer bir kısun raviler de 
hükümdar çıkmıştır. Bunlardan ikisi bir ki§inin gelerek Nemrudu üzerinde 
Tanrıya inananlardandır, ikisi de Tanrı· oturduğu saltanat sedirinden bir tokatla 
yı inklr edenlerdendir. 1 devirdiğini rüyasında gördüğünü zikre-

MUnkirelerin başında Nemrud ve şon. 1 derler. Ve sözde Nemrud bu rüyanın ta
ralcisi Buhtuııasıırdır. Müminlerden ise birini anlamak için memleketin bUtiln 
il.ki Süleyman peygamber ve ikincisi Is-

1

1 
alim ve mün~cimlerini, kahinlerini hu-

kender Zülkarneyndir. zuruna toplamış .. 
Nemrud, Vakla ki Bağdadda ecdadı- Başka bir rivayete göre de kAlıinler, 

nın saltanat sedirine oturdu ve hükmü yıldızları tetkik ederlerken Nemrud için 
altında çok zengin ve mamur bir ülke o sene felaketli bir devrenin başlangıcı 
vardı, bu ülkeyi ve insanları bir müddet olacağını anlamışlar ve bunu haber ver
adalet dairesinde idare etti. Ecdadının mek üzere kendiliklerinden Nemrudun 
bıraktığı eserleri yine ecdadının usiU ve yanında toplanmışlar .. 
kanunlarına göre idare ve muhafaza et- Bu rivayetlerin hangisi olursa olsun 
ti .. tarihin ittifak ettiği nokta müneccim 

Zulüm yapmaktan çekinir, adaletten ve kaJılnlerin Nemrudun huzurunda iç
ayrılmaktan korkar, sarayının servet, Uma. etmeleridir. 
debdebe ve ihtişamı içinde ömür sürer, Bunlar Nemruda: 
idare işlerini biiyük bir itimat besledi- - Kitaplarda ve yıldızlarda öyle gö-
ği veziri (Azer) e gördürürdü, Azer, rünilyor ki bu yıl senin mmıleketinde 
Nemrudun !Umadıru kazanmış ve onun bir oğlan çocuk doğacaktır. Bu çoc:ıılı: 
çok sevdiği adamı idi. Onu blltün ser- bllyllk bir adam olacak fakat sana tD.bl 
ve ti, hazin ele!'! Azerin elinde idi. olmıyacaktır. HattA senin Mltanatını o 

Nemrud, hükllmdar olduktan bir müd- devirecek, bütün putlarımızı kıracaktır. 
det sonra, kendisinde gördüğü bllyük Nihayet sen de onun elinde helllt ola
lı:uvvet ve halkın gösterdiği büyük bağ- caksın. Binaenaleyh şimdiden bu felA!ı:e
lılık karşısında: tin önüne geçmek için tedbir almaklığın 

- Madam ki. dedi. Ben bu kadar bil- !Azım. 

Bu haber Nemrudu §aşırl!L 
Nasıl bir tedbir alınması ltlzımıelece

ğinl yine ktlhinlerden oordu. 
KAhlnlerln başları olan (Halid bini 

As): 
- Yıldızlar ve kitaplar, dedi. Bu ço

cuğun bu şehirde ve bu sene doğacaft
ru gösteriyorlar. Yapılacak en muvafık 
tedbir bütün sene erkekleri kadınlan 
ile münasebetten menetmek ve doğııran 
kadınlann çocuklarından oğlan olanlan
ru derhal ve Aman vermeden katletmek
tir. 
Baş kahinin bu tedbir fikri Nemrudun 

hoşuna gitti. Hemen şehirde bulunu. 
erkeklerden her on tanesinin üzerine bir 
muhafu: koydular. Sokaklarda delltlllar 
nida etti. BUtün sene içinde hiç bir ha· 
tunun eri ile münasebette bul11nmıma... 
sı, aksi takdirde hem erkeğin hem kadı
run idam edileceği bildirildi. 

Muhafızlar ı..e, nezarotleri altında bu
lundurdukları adamların geceyi ve güa
dilzü evlerinde, avratlan yanında ıe -
çlrmemeslne dikkat ediyorlardı.. (1) 

·• BlTMEDt •• 

(1) 7'.mhüliımeın Ve!mülilk: Cild 1 
aahif• ızı. M114ricüıı.,.übiivııe tarihi~ 
Cild 1 - mife ZôO 

yük, bu kadar kudretli ve zengin bir 
hükümdarım, şu halde ben Tannyım.. 
Benden büyük kimse olmadığına göre 
bütün bu insanları, yeri, göğü halkeden 
ben olınaklığun lbım .. 

Servet ve gururun verdiği cüretle ih
tiras hududunu böylece ve hayalen ge
nişleten Nemrud, kendi uydurduğu 

cTanrı> lığına kendi de inandı. Şimdi 
halkı inandırmak lhundı. Bu da oldu. 
Nemrud kendi sftretinde altından hey
keller yaptırdı. Bu heykelleri bütün vi
IAyetlere gönderdi. 

Kont Ciano Hariciye ne
zaretinden çekilecek mi? 

- Tanrınız benim .. Bundan sonra ate
şe ve yıldızlaı·a değil, bana tapacaksı -
nız. Gönderdiğim heykellerim için birer 
ibadethane yapacaksınız .. ve her ne di
leğiniz olursa bu ibadethanede ve benim 
heykelim karşısında secdeye gelerek di
leklerinizi söyliyeccksiniz. 

Dedi. 
Nemrud, ayrıca ve kerıd.i için de Bağ

dadda bir pulhane yaptırdı. 
Bu puthanede koskoca ve kendi ~ek -

!inde altından bir put, yanında da on- ı 

daıı daha küçük bir sürü başka heykel- İ 
!er, putlar vardı. Bütün bu heykeller, ı 

ve putlar, leli, yakut, züıru·üd. inci, ceva- I 
hirlerle süslenmişti. Mukannen günler-ı 
de halk bu puthanenin lıils putları önün
de ve Nemrudun adını anarak secdc'Y" 
gelirlerdi. 

ltalyan Arna-~uğun ilhakını bütün 
devletlere n1en ve hukukan 

tanıtmak nivetindedir 

Tarihin bir rivayetine göre Nemrud Knııt Ciano Tiranı son yareılnde 

(Yedi iklim) e hükmetmiştir. Bir riva.- Roma, (P .S.) - Salô.lıiyettar mahafil-
1 
;aya ilhakını (jüre ve fakto) yani fılen 

yete göre ise o yalnız Babilistan eyale - de beyan edildiğine göre fimabat Ro- ve hukukan kendisi ile münasebetleri_ 
tinde yani Irakta hüküm sürmüştür. maya gönderilecek olan büyük elçi ve 1 olan devletlere tasdik ettirmek niyetin·_ * elçilerin itimat.nameleri (İtalya ve Az- 1 dedir. IWeıı Büyük Britanyayı te 
Nemr.~d bir gün ~ir rüya. gördü. 1 navutluk kralı ve Habeşistan iınparato- lj etmekte olan Lord Pertinin bu al'., nlha· 
Bu ruya meselesınde ihtilaf vardır. ı ru) unvanına yaz.ılmış bulunacaktır. yetinde va7jfeı;i hitam bulacagından. 

Biı· kısım (ravl) !er, Nemrudun rüyasın- İtalya bu suretle Arnavutluğun da !taI-1 ken<fuini istihdaf edecek olan Sir Persi.. 
-- ı - - Lorenin itimatnamesini (İtalya - Ama-. terdam> yo unu tuttu. ,in. Bütün tedbirlerimi& alınmCıtır ya .. 

Onların hareketinden bir Jw.ç dakika _ Evet patron.. vutluk kralı ve Habeşistan imparatoru) .i 
geçrruş· ti ki biraz evvel esrareııgız' sesin S dl b ııaıruna tanzim ettirmesi icap edecektir 

- u se erine arut fıçılarının yer- Büyük' Britauyanın Arnavutluk ilhakını -
aksettiği odadaki ocağın içinden bir ta- leştirilmesi tanıam nu? tanıması milnıkün olmadığı takdirde İn-'l 

lcıın sesler geldi. Ocaktan aşagıy· a küt Fı'tillerın· e at - kt ba-"· n - ..., venue en '!"'"' giliz - italvan münasebatı yeniden daha 
diye bir cisim duş" tü. Bu .. bacadan ınen· yapılacak ı·ş yok. ' ı-

bUyillc bir buhran devresine girmiş ola 
bir adamdı. Bunu bir ikinci, bir üçüncü - AIB. .. Ya bend kapakları? •-
adam takip etti. - Istediğiıniz zaman ve bir ln içiıı- calcbr. ;. 

Şimdi üçü de odanın içinde idiler.üst- de açılacaklar'.:· .. . . KO.NT CİANO ÇEKİLP'.CEK Mİ' >: 
led, başları, yüzleri gözleri bacadaki ku- - Ala .. Bu oyle nıuthiş hır su baskını Tim et . K t c· • _ il 

dan · · ah im . uh 1 es gaz esı on ıanonun .n.ru.ı 
rom sunsıy o ııştu. Onları bu olacak ki ... su altında kalacaklann r - tlukt kr 1 wıw:.:. ta . edile 
halde görenler ya yüzleri maskeli ı.-··- !arına . dld f tih kuyabiliriz vu a a veAUUöu.e yın c.oı;ı 

,..... şım en a a 0 • • ı Lo dra büyük 1 · · Ian111 
dut ve yahut ocak temizleyici amele sa- Böyle konuşurlarken içlerinden biri- Gnı vedin~ :evmt krarn h . . e çısı 0

• J-
lardı. . • b. ran m e ancıye neza:reüne 

nır nın azık torbasından çıkardıgı koca ır t' il . . . t e-
Içlerinden biri pençerenin perdesini clmıek somununu taksim ederek ye - ge ır ecegını yazmış ır. lı:-

ucundan tutarak yavaşça aralıkladı ve mişler, bir matra dolusu şarabı içmişler- MuhafazakAr İngiliz gazetesi Ccrmat 
dışarı baktı. di. nofil hissiyatı ile tanınnuş olan Kont CJa~ 

- Taıııaın .. dedi. Hepsi de gidiyorlar.. _ Şinıdi artık buradan kirişi kırına- anonun Arnavutluk kral vekilliğine ta. 
Muhterem prens cenapları tavsiyeleri- nuı zamanı .. vakıt geçiyor. Nerede ise yini Almanyanın Yugoslavya üzerinde'" 
ınizi gökten inen emir gibi te!Alcld ve sabah olacalı: ... Avucun ortası gibi dllm- ki emelleı-ini kolaylaştıracağını, bilAlciı a-
lcabul etti. düz yerlede insanı kilometrelerce uzak- Grandinin hariciye nezaretine dön~ 

!kinci ses: tan seçerler.. İtalyan siyasetinde itidale avdet şeklin 
- Şu halde, dedi. Bir lokma &ıklanı- Bu Mdiselerln olduğu gece ... tl'ç atın de te!Akki edilebileceğini kaydediyor. -

lanınalı; ve bir kaç yudum çekmek için çektiği ağır araba.. Amsterdama doğru Söylendiğine göre Kont Cianonun re 
daha vaktinüz var. ilerliyordu.. fikası Edda Ciano resmi merasi.Qlde yar 

tl'çüneüsü kendini bir iskemlenin ilze- Axabanın içinde. oldukça yaşlı tl!'k bir kraliçe unvanını taşımak hevesiyle Ar 
rine attı. adam vardı. navutluk kral vekilliğini kabul etzneı 

- Oof .. dedi. Hortlak rolil yapmanın Tavana ~ bir fenerin yarım zi- için kocası nezdinde ısrarda bulurunuş 
bu kadar yorucu ve bu kadar pis oldu- yası altında kalın bir dosyanın muhte- tu. Fakat bir kral vekilliği ihdas edilınl 
ğunu bilmiyordum. viyatını tetkik ile meşguldu. yerek bu vazifenin bir Tuğgeneral tıı 

- Meralı; etme. Burada su bol Bir rafından görüleceği anlaı;ılınca bu a-
·r 
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•••••••••••••••••• MODA ...... Gafenko-Halifaksgö-

Yağlı bir deriyi 
tedavi usulü 

rüşmeleri başlamadan 
- BAŞT ARAF1 1 tNCl SAYFADA -

Berlin 19 (A.A) - Ziyafette Fon 
Ribbentrobun nutkuna cevap veren B. 

---:-&· Gafenko, Almanyaya olan itimadı ve iki 
Cildinizin yağlı olduğundan ıikayet memleket arasında en iyi anlayış lüzü

Venedik sarayı 
Mülakat ve ziyafeti 

Mussolini ve Macar başvekili Teleki 
karşılıklı nutuklar söylediler Mihver devletleriyle de

mokrasiler arasındaki 
bir harp ne netice verir? 

ediyorsanız bunun sebebini midenizde munu kaydeyledikten sonra son ticaret Roma, 19 (A.A) - Dün Venedik sa- terilen çok güzel kabulden dolayı te
ve kanın fena bir ıekilde cevelanında muahedesine işaret ederek bunun haklı rayında Kont Telekinin şerefine veri-

1 şekkür ettikten ve bu kabulün iki mil
aramalısınız. Bilhassa derhal yemekleri- ve tam bir kıymet iktisap edeceğini bil- !en ziyafet esnasında Mussolini bir nu- let arasındaki dostluğa delil olduğunu 
nize dikkat etmiye başlamalısınız. dirmiş ve muahedenin ehemmiyetini bil- tuk söyliye:rek Teleki ve Csakiyi kabul kaydeyledik.ten sonra demiştir ki : 

Ciltleri yağlı olanların daima saçları hassa kayt ve işaıet eylemiştir. etmekle memnuniyet duyduğunu kay- Romanın son M.diseler esnasındaki 

1 1 T b b b ] B. Gafenko Hitler idaresinde Alman· detıniştir. hattı hareketi İtalyaya bütün Macar 
harp k b . d b l"kk• l b'l' Çünk' ü da yağ ı o ur. a İt u da aynı ııe ep er• 

(Bu makalenin muharriri büyük - arşı ır u e te a 1 0 una ı ır. yayı yenileyen muazzam eserler.n kıy- Mumaileyh, ~enelerden beri kuvvetle- milletinin minnettarlığını kazandımnş-
. d" k d ltal b I .. . . le yani kanın fena cevelinından, hazım- İ 

le prki Akdeniz filoaunda çalqmıf ve ıım ı u asın a ya u unacagı ıçın metini takdirle yadetmi•tir. nen İtalyan - Macar dostluğundan hah~ b.r. Bu tesanüde Macar milleti talyanm 
Y 1 Alın ı ka et sızlıktan ileri gelir. Saçları yağlanmaktan " 

ton gÜnlerde Balkan memleketlerinde ugos avyamn an ara mu vem Berlin 19 ( ö.R) - Führer Şansölye sederek bu dostluğun müşterek menfa- 1 kendisinden bunu beklediğini anladığı 
· h h • k'" b. hale ve ltepeklenmekten ltuıtarmak için her 

7S1Jtığı bir seyahatten dömnilftür.) etmesı emen emen ım ansız 11 bugu"n ög"leyin, yenin ıansölyelik daire- at1ere ve nizam ve sulhun müdafaası vakit ayni tesanütle mukabele edecek-
} . . gece yatmadan evvel yüz defa gayet iyi 

Kuvvet siyasetinin terimleriyle söyle· ge mıııtır. aindo Romanya hariciye nazın B. Gafen- için iki taraf ku-netlerinin birleştiril- tir. 
mek lazımsa, Arnavutluk, uzun zaman- Mihvere muhalif olduğu halde Yugos· ııertçe bir fırça ile fırçalayınız ve baııınızı koyu kabul etmiııtir. Hariciye nazın Fon mesi hususundaki 5amlml arzuya isti- Macar milleti, İtalyanın kuvvetli bir 
'danberi, ltalyanın askeri iııgali için açık lavyaya bitaraf kalmak siyaseti zorla k.e.~ pek eık yıkamayınız. Yıkadığınız zaman- Ribbentrop de. bu mülakatta ltazır bu- nat ettiğini kaydetmi9 ve Macaristanın Macaristan istediğini bilmekte ve kendi 
duruyordu. lta1yanın 19 3 7 de Yugoslav- bul ettirilmiş, hatta bu memleket bu iı- sa gayet iyi çalkalamıya dikkat ediniz. lunmuıtur. geçende Antikomintern pakta iştirak et- hesabına da menfaatinin İtalyan impa--

a] . b 'L k d k J tır Kanın ıyı" • cevelaru için de yapacagı"' nız l b b deli 1 ğu ku tinin ,,1 ___ 1_ ,_._ yaya böyle bir harekette bulunmıyaca· g ı te rı.ır. etme zorun a a ~ · Bunu müteakıp B. Gafenko ağle yeme- mek suretiy e u arzunun yeni ir ·- rator u vve en Y~ no.&wr 
Y l 18 tü.. nlik k ti' •ey gayet basittir. Her gu"n bir par .. ~ ı"im- ld v 1 _, ____ da bul d v 'dre.1. •-

imı vadetmesi ve 1938 de lnKiltere ile ugos avyanın me uvve " ,,- imı Fon Ribbentropla birlikte yemi§- lini göstermiş o ugunu söy emiştir. sına çı.ıu:ııcı:s.u:ı un ugunn ı - e .... 
yaptığı anlaşmada Akdeniz statükosunu ve ıeferberlik halinde 1,250,000 uker nastik yapmayı itiyat haline getiriniz. tir. Daha eonra Rumen hariciye nazın, Mussolini demiştir ki i ınektedir. Hiç bir §eY Macaristanı ha-
'bozmamayı taahhüt etmesi de zamanı- çıkarabilecek olan ordueu, demokraııl Sonra her gün bir ıaat açık havada yü- Fuhrerin. daimi vekili Rudolf Hesi zi- İtalyayı ve diğer dost milletleri Ma- yırlı tesirleri mihverin kiyasetli, mute -
ıınızda muahedelerin ve taahhütlerin bir ::epheeinden ayrılmıı ve kendi. toprakla- rOmek te gayet nefis tedavi olur. yaret etmiş ve akpma doğru Lariciye caristanla birleştiren bağ, Roma - Ber- dil ve realist icraatı neticesinde Tuna 
kıymeti, bir değeri kalmadığına iki de- nna dokunulmamüı için harbe girme- Yilzünü:ztl hariçten temizlemek içinse nazırı Fon Ribbenhop ile ıon bir tt11ml lin mihverine ve Yugoslavya ile aramız- havzasında görUlmekte olan İtalyan po
lildir. mek, hatta İ§gali hoı görmek vaziyetin· evvel& geceleri cildinizi iyice temizleme• muhaverede bulunmuohlf. dak1 anlaşmaya dahi rehberlik etmi§ litikasmdan ayırmamaktadır.. MihT• 

Jtalyanın son senedenberi istediği za- de kalmıtbr. den asla yatmayınız ve yil:zünü:zü hafta-r Bütün bu görü§melerin DeUcelerl hak- olan gayeler mucibince orta Avrupada politikasına sadık bulunan MacaristaD 
man yapabileceii bir iti neden timdiye ltalyarun ltendi donanması ile bapra• tada iki defa iyi bir eabunla yumuşak bir kında henüz izahat Yerilmemiftir. ve Tuna havalisinde aiyast ve sosyal sil- kendi politikasının hiç bir devlet tara
kadar bırakbğıru anlamak çok güç bir mıyacaiı denizaıın dlvalan da vardır. fırça ile yıkayınız. Haftada bir kene yli- Fakat dündenbert BB. Cafenko ye kOnetin ve lstikrann teessUsllne daha fından yanlış bir §ekilde tefsir edilmesi· 
feY olmasa gerek.tir. Bu uzak memleketlere. ance filoeunu zilnüze yumurta ıarısı ile bir maske ya- Ribbentrop arasında açılmıt olan diplo- şimdiden yardım etmek fırsatım venniş- ne müsaade edemez. 

Evvela, bir çok aslan paylarının Al- kuvvetlendinneden büyük ordular gön· pıru.ı! ve bunu bir müddet ııonra ılık su matik muhavereler Alman matbuattn1n ür. Budapeşte ile Belgrad arasında glttik.-
manyaya düıtüğü ıu ııralaıda Italyanın dermek de, her halde, sağlam bir iı ol• ile iyice çıkannız. Ve ber ıece yüzüne dikatini celbetmektedir. Gazeteler Al- Budapeşte, L'J (A.A.) - Dahiliye na- çe artan hürmet ve riayet Roma • Buda
cla bu işten kendisine pay çıkarmak lete- masa ııeıektir. - eğer cildiniz o kadar yağlı değilse her manyn ve Romanyayı mÜ§tereken ala- zırı Dr. Basch tarafından te§k:il ed.ilın.lf 1 peşte ve Berlin politikasının kiyasetbı.e 
diği anlaşılıyor. Arnavutluk da fethedil- ltalyanın, on iki adalarda Saıdunya ve iki gecede bir • aık11tırıcı bir losyon ıü- kadar eden meseleler Uzerlnde iki bari- olan Macar Almanları federasyonu da- en iyi bir delildir. 
1nesi gayet kolay olan yakın bir memle- Mayorkadak.i kuvvetleri hariç olmak üze- rünüz bu mesamabn kapanmasına hiz. ciye nazmnın fikir uygunluğunu ltayde- bil! nizamnamesini tasvip etmiştir. Öğleden sonra Düçe, Kont Telekl ve 
ketti. Ondan sonra, demokraııiler daha re Habeşistanda. Trablusga1pta, ispanya met eder. diyorlar. B. Csaki ile iki saat görüşmüştür. Bu 
kuvvetlendikten sonra, böyle bir mace- ve Arnavutlulta büyük kuvvetleri bulu- = Esen şehrinde çıkan Nasyonal Zay- Roma, 19 (A.A} - DUçenin nutkuna mUlAkatta B. Ciano da hazır bulunmut-
ıaya girişmek çok tehlikeli olabilirdi. nuyor. SİNEKÇİLERDE tung hariciye nazıyfan arasındaki garüş- · İtalyanca cevap veren Kont Teleki gös- tur. 

Arnavutluk, daima ltalya için strateji lngilteıe ve Fransa ile bir harbe girlıı- melerin Almanya ve Romanya arasında-
\akımından ehemmiyet arzetmiştir. tiği takdirde bu Jtalyan kuvvetlerinin ya- SOREK A VLARJ ki münaaebat salahını bir kat daha artı-

Büyük harpte Sırbistandan ilerliyen §&lDası veyahut ölmesi buralarla denizden Nazilli (Hususi} Cumartesi günü Si- racağını ümid ediyor ve şunları yazıyoı: 
d muvasala temin etmesine bag"'lıdır. ltal- nekçiler köyü ihtiyar heyetince Begel ve c Geçenlerde ;.,....,~ ~dilen Alman _ üşman ordularına kaqı sol cephesini ........... "' -

50 neli yıldönümü için 
\eşkil etmek vazifesi ltalyaya düştüğü yanın 120 denizaltı gemisi ve Savoya mal Kayası mevkilerinde tertip edilen Rumen ticaret muahedesi iki memleket 

laman O, gene Arnavutluğu işgal etmiş- bombardıman tayyareleri sayesinde İn· sürek avına köylü büyük bir alaka gös- arasındaki menfaar iştirakini göstermiş- Berlin Hit~er ~erefine bayram yapıyor 
ti. Burada kendisine sağlam bir ayak ba- giliz ve Fransız zırhhlannı saf dışına çı· termiş ve ava gidilen mahal köyden 3.4 tir. Daha vasi bir ekonomik anlaşma, iki ''..! 
1&.cak yer saklamak için ltalya, burada karıp bu münakaleyi temin edebileceği saat uzak ve sarp olmasına rağmen 60 memleket arasındaki siyasi münasebetle- J ~~ "'1' Al ;; ·.· '!fa\< tt ·~ 
bir çok memleketler ve paralar harcamış- iddiası i!e ancak bir teoriden fazla bir kişinin iştirakiJe sabahtan akııama kadaı rin tahkimi İçin bir garanti olacak ve Al- ı .· ··~· ; . C:' j 
br. Şimdiki Arnavutluk i,gali, Balkanlara şey değildir. büyük bir av yapılmıştır. manyaya karşı yapılan muhasara. teseb- : ' 
larşı bir hareket olmakla beraber, aynı ihtimal ki ltalyanın planı, deniz kuv· Bu av büyüklü küçüklü 31 domuz öl- büsüne iştirakde Romanyanın hiç ~en· , 
zamanda Adriyatik denizi bakımından vetleri bu kuvvetleri tecrit etmiye muvaf- dürülmüş, bunlann kuyTUklan kaza zi- faati olmadığını gösterecektir.~ 
da ehemmiyetlidir. Italyanın bu denizde fak olmadan, Trablusgarpdan ve Habe- raat mütahassısına teslim edilmiştir. Haf- Londra 19 (AA) - Gafe:lko • He.- : 
hiç bir limanı yoktur, denebilir. Halbuki şistandan süratle hareket ederek Mısırı taya başka bir mıntakada sürek avı ya- Iifaks ve Çemberlayn arasında müzake-: 
Valona, büyük gemilerin barınması için ve Sudanı işgal etmiye kalkışmak ola- pılma?t üzere hazırlık yapılmaktadır. reler başlamadan evvel Moskovada, 
tesisata müsait olduğu gibi burada büyük caktır. Avın ihzar ve idaresinde fazla çalı- Seeds ile Litvinof arasın da cereyan eden · 
bir mendirek yapmak da mümkündür. Eğer bu plan muvaffak olacak olur· şan muhtar ve ihtiyar heyeti azaları tak- müzakereler hakkında yeni haberler ah- ı 

Korfunun bombardımanını da hatır- sa, meseleyi lngilterenin aleyhine çevi- dire şayandırlar. nacağı diplomatik mahfillerde ümit edil-1 
dan çıkamııyalım. Buranın esasen yapıl- recek ve Süveyş kanalı ile lskenderiye mektedir. ( 
mış limanını ele geçirmek ltalyada şid- limanını elden çıkaracaktır. Bu da yeni Yok böyle olmayıp da Akdenizde su Gafenko Londrada 22 Nisanda bulu-
detle özlendiği muhakkaktır. Fakat bu- bir fikir yeni bir tasavvur değildir. 1935 üzerinde yürüyen zırhlıların hareketi im- nacaktır. 
J'la ne yunanlar tahammül, ne de lngilte- senesinde de aynı tehditle karşılaşmıştık. kansız olduğu tahakkuk edecek olursa o Londra 19 (.A.A) lngiltere hükümetİ· 
J'e mÜ!!amaha edebilir. Buna karşı lngilterenin de bir takım mu· zaman da gene uzaklardaki abloka de- nİn iktisadi baş müşaviri Sir Leithrosse 

( 1923 senesinde bir ltalyan memuru· kabil tedbirleri vardır. Trablusgarptaki vam edecek, bu müddet zarfında biz, Romanyaya gidecek olan lng;liz heyetin~ j 
ııun öldürülmesi üzerine Sinyor Musso· ltalyan ordusunun arkasında bir de Fran- Akdenizdeki kuvvetlerimizi de mües· riyaset edecektir. Heyete alakadaı Ru- 1 
}ini Korfoyu bombaıdıman etmiş, fakat sız ordusu bulunduğuna göre bu muka- eir bir hale getirmek için lüzumlu tedbir• men makamlarjyle lngiltere ile Romanya : 
Yunan hükümeti tarafından tazminat ve- bil tedbirlerin alınması daha kolay ola- !eri alacağız. . arasındaki ticari mübadelelerin arttırıl
•ilince Korfo tahliye edilmişti.) cakbr. Sonra böyle bir taarruz ilk ayında Netice olarak vasıtalarımızın ve ser- ması imkanını verecek tedbirleri araştı-

Mihver ne kadar kuvvetli olursa o)- muvaffak olamıyacak olursa, ondan son• vet kaynaklarımızın bolluğu yüzünden, racaktır. 
sun, ltalya, Almanyanın tehdit edici du- ra deniz kuvvetleri meseleyi bir hale büyük harpte de tecrübesi görüldüğü gi- lngiliz heyeti 24 Nisanda Bükreşte 
rumundan pekala haberdardır. Alman- yola koyarlar. bi, işin sonunda bizim galebe ve zaferi- bulunacaktır. 
)ar, şimdi Sloven hududunda asker top· Eğer ltalya, Almanya ile birlikte de- miz gerçekleşecektir. ----:---
)amaktadırlar. Şayet aralarında siyasi bir mokrasilere karş1 fili bir mücadeleye gi- Bütün bu mütalaa ve muhakemeler Yugoslavya • MacariS• 
ihtilaf çıkacak olursa o zaman Almanya rişecek olursa o zaman bunun neticesi, gösterir ki bir mihver demokrasiler harbi, ~an yaklaşması ve 
Dalmaçya sahillerini işgal edecektir. şu sualin cevabına bağlı olacaktır: Almanyayı ne hale getireceğini bir tara- ltalyan • Macar 

Arnavutluğu işgal etmek suretiyle Jtal- - lngiliz deniz kuvveti bir gerçek fa bırakalım, ltalya için çok tehlikeli ola- görüşmeleri 
ya, kendi İstiklalini mühkemleştirmiş olu- midir, bir hayal midir~ caktır. Bu sebeple bütün muahedelerin Roma, 19 (A.A) - Yugoslavya ile 
yor. Hatta ltalyanın, Almanların Akde- Eğer bu kuvvet bir hakikatse, bütün çiğnendiği ve yıltıldığı ve kuvvet siyase- Macaristanın yaklaşması hakkındaki 

Hitlerin 50 nci yıl 
döniimii. şenlikle ·· 
rinde Berlinde bu
lunacak olan Ital
yan :Mareşalı Bal
bomm i1oi pozu 

nize doğru ilerlemelerine mani olması o denizaltı kuvvetlerine ve tayyaıelere tinin alıp yürüdüğü şu devirde ltalyanın 
hususunda Yugoslavyaya yaıdımda bu- rağmen bizim ordumuz, ltalyayı hakiki kendisini böyle bir tehlikeye atmama
Junacağı bile tahmin edilebilir. bir abloka içine alacak, bundan da yal- smı hem onun, hem de bütün dünyanın 

İtalyan - Macar müzakerelerinin netice-
leneceği anlaşılıyor. Berlin 19 (ö.R) _ Almac; payitahtı, rın büyük Iskenuer, 'büyük F redrik veya 

Gazeteler Yugoslavya ile Macarista- B. Hitlerin 50 ncl yıldönümü .sebebiyle ı' Na~olyonla mukayesesi, F~rer~n hu
m hiç bir şeyin ayırmaması lazım geldi- resmen bayram halindediı. Nasyonal susı Je~asına uyg~ olmadıgı 1çın, mu.-Öte taraftan ltaJyanın Aınavutluğu nız ltalya sıkıntı içinde bunalmakla kal- sulhu için temenni ve ümit edelim. 

.ifgalde acele etmesi, lngilterenin Balkan mıyacak, onun deniz aıın topraklan da - Tbe Daily telegrapb and 
devletleri bloku ile yaptığı müzakereleıe birer birer düşecektir. Morning Post -
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Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
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Tefrika: 68 
Ispanyol zabiti doğru söyliyordu. Ve 

lbu kadar metanet, Helena üzerinde te
sirsiz kalmadı. 

- Senyöra, dedi. Size karşı olan hür
llletimin çok arttığını itiraf ederim. Ki
bar bir zatsınız, benim de size meylim 
vardır. Bir müddet düşünmenize mey
dan bırakacağım. Zalim bir hükümdarın 
peref vermiyecek hizmetlerinden vazgeç
pıenizi bekliyeceğim! 

Alvarez, maiyet zabitlerinden birisini 
~ağırdı ve Helenayı kalenin dış kapısına 
kadar götürmesini emretti. 

* Helena, lspanyol zabitin yanından çı-
karken ümitsiz değildi. 

Nakleden : F; Ş. B. 
na neler geleceğini düşünüyordu. Böyle 
bir hareketin akıbeti, zamanın usulleri
ne büyük bir namussuzluk teşkil eder 
ve ceza olarak ta başının kesilmesini 
icap ettirirdi. 

Bununla beraber, Helenanın bu te
şebbüsü boş kalınadı. Geçen her gün, 
saat ve hafta Alvarezin sadakatini ve ka
naatini bir derece daha aşındırdı. Tıpkı 
deniz dalgalarının sahilleri aşındırdığı 

gibi! 
Diğer taraftan da, kontes ve kont 

Hornun hemşiresi Mari, başlarına gelen 
felaketi her iki kont Almanya ve Ital
yada akraba ve dostlarına bildirmeğe 

muvaffak oldular. 

.. ,_ 
fatlarına ve rütbenin kendilerine verdi
ği masuniyete karşı yapılan bu taarruzu 
şiddetle protesto ettiler. 

ittifakla yapılan bu protesto, Ferdi -
nand dö Toledo üzerinde kafi derecede 
derin bir tesir husule getirdi. Fakat gör
güsü çok dar, dimağı hareketsiz bir 
adamdı. Bunun için umumi bir kıyamı 
andıran bu vaziyet karşısında, yaptığı 
hatayı tamire kalkışacağı yerde, aklın
ca adalet sandığı işi bir an evvel tamam
lamak istedi. 
Ferdinandın adaleti, kendi riyasetinde 

bulunan on iki azalık bir mahkeme ta
rafından görürdü. Bu mahkeme de tam 
manasiyle bir engizisyon mahkemesi idi. 
Ferdinandın emriyle her iki kontun 

muhakemeleri hazırlıkları süratle yapıl
dı. Fakat, iki kontun aleyhindeki hazır
lıklarda ne bir şahidin ifadesi, ne de 
maznun sayılan iki asilzadenin bir ifade 
veya müdafaası yoktu. 

Bütün ilahi kudretler ve ntifuzlara 
malik addedildiği için engizisyon malı -
kemeleri, kararlarını vesikalara, şahit
lere, itiraflara istinat zaruretini hiç bir 
zaman hissetmezlerdi. 

Helena, Alvarezin kendisi ile kralın 
razif esi arasında büyük bir vicdan mü

Namus ve kıymetlerine zerrece şüp- Bir aralık, engizisyon mahkemesi faa-

~adelesinde kaldığını bili ordu. 
he olmıyan iki kontun hamil olduğu liyeti hakkında hiç bir haber olınamak
rütbe Alman a ita! a ve Fransada da la beraber Brüksel ve Gandda kont 

ğini bildirdiğinden dolayı Kont Telekiyi sosyalist gazeteleır bir çok makaleler neş-1 vafık gormemektedir. . . . 
tebrik etmektedirler. rediyorlar. Matbuat servisi Şefi, Hitle- Budapeşte 19 (A.A) - Naıbı hükU-

--- 1 .,.. metin yaveri Fisher, Macar devlet reisi-
Bu şayia konta kadar aksetti. gibi düşünıniyor! Ben kon~ çok eyi bi- ni Führerin yıldönümü münasebetiyle 
Kont dokuz aydanberi mevkuf idi. ! lirim. Kont masum olduğunu herkes gi- yapılacak şenlikliklerdeo temsil etmek 

Bu dokuz ay içinde, her gün kontesten bi bildiği için hemen serbest bırakılma- üzere Berline gitmiştir. 
mektup almakta ve bu suretle kurtul- smı beklemektedir. Berlin 19 ç.~._\) - Mareşal Görlng 
mak ümitleri kendisinde kuvvetlenmek- - Benimle alay ediyorsunuz.. dün öğleden Eonra Romadan Berline gel· 
te ldi. * miştir. 

Kendi kendisine: 
- EğeT Dük d'Alb beni kendi mah~ 

kemesinde muhakeme cesaretini bulsay
dı, hiç şüphesiz bu kadar zaman bekli
yemiyecekti. Çünkü benim hukuk ve 
imtiyazlarım bir Dükün elinde oyuncak 
olamaz! diyordu. 

Heolenaya gelince, bu sadık kızca~ız 
da, kale kumandanı Alvarez nezdinde 
bizce malfun olan t .. şebbüslerinin arka
sını kesmemişti. Son mtilakatlarında ise 
Ispanyol zabitini kandırmak için elin
den gelen her çareye baş vurmuş ve cil
velerinin hepsini de kullanmış idi. 

Nihayet bir gün Alvarez Helenaya: 
- Helena, istediğiniz olsun! dedi. 
Bugün sizi kontun hücresi.ne götüre-

ceğim, orada kontla firar işlerini tanzim 
edersiniz! Fakat biliniz ki bu hareke
timle hayatımı feda etmiş oluyorum. 

- Ne için? Siz de kont ile beraber 
kaçarsınız. 

- Kontun firar teklifini kabul ede-

Gece olup ta karanlık eyice bastığı 

vakıt, kumandan Alvarez, genç kızı ka
le altındaki :z.ındanlara indirdi. Ve kon-

~SVEÇKRALI 
Şereline Pariste 

=~ yanına girdikleri zaman da genç kı- verilen ziyafet 
Paris, 19 (Ö.R) - Maiyeti erkfuıiyle 

- Alçak sesle gö~menizi rica ede- birlikte Parise gelen İsveç kralı şerefine 
rlm. Nöbetçi tarafından duyulmak ihti-

ali d 1 d di reisicümhur ve Bn. Lebrün tarafından 
m K var ır · ek · idi Fakat i dalın Elize sarayında bir ziyafet verilmiş ve 

onltd u_:umad talı · edıy Ka a- bir çok Fransız ve İsveç yüksek şahsi-
mış 0 ugun an emen uyan . rşı- b 1 uşlardır 

da H 1 
.. .. . ti b' d yetleri ziyafette hazır u unm . 

sın e enayı gorunce, vazıye ır en- 111 __ _ 

bire kavrıyamadı v~ rüya gördüğünü Denize indirilen bir 
sandı. Yalnız tatlı hır sesle: İftailiz harp gemisi daha 

- Siz kimsiniz? diye sordu., L~ndra, 19 (Ö.R) - 5450 ton hacmin-
- Sizin en sadık adamlarınızdan biri-

de son derece süratli on küçük kruva
sf.nin kızından başka bir kimse değilim. 

zör sınıfına mensup olan harp gemilerl
Kont, ka~ısındakinin kim olduğunu 

nin sonucusu •Bon Advantur:a kruvazö
anlayıncaı 

rü de bugün denize indirilmiştir. 
- Evet... Gandm en güzel kızların -

dan birisi ... anladım. Kızım aizi buraya AMERİKA • KANADA 
kontes mi gönderdi? dedi. Ticaret mukavelesi 

- Hayır, monsenyör.. Ottava, 19 (A.A) - Senato 9 martta 
- Yav~ konuşmanızı rica ederim, Avam kamarası tarafından kabul edil-

monsen ör. Sesimizi nöbetçi du~a.sm. · olan Amerika - Kanada ticaret mu-
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Yr?:Ht ASIR 
w 

Ankara Radyosu 
---1:?---

DALGA VZVHLVGV 
BVGCIH 

Akdeniz emniyeti 

Türkiye Y akınşark istik

SAHİFE? 

P 'k .............. . 
ratl .............. . 

••••••••••••••• 

:::::::::::: Bı'lgı'ler •••••••••••• --·-Piyasa vaziyeti umumi 
bakımdan normal olarak 

kabul ediliyor 

1639 m. 183 Kcs./1%0 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 
T. A.. Q. 19.74 m.15195 Kes./ %0 Ww. 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği- Pi. 

rarının anahtarıdır •.. - HER GÜN BİR REÇETE -
Yıızan C. öde. 

13,00 Memleket oaat ayan, ajanıı ve me- T • 1 • b k } • 
teoroloji haberleri, 13,15,14 müzik (ka- aymıs ın aşma a esı 

Pi) 73ok ( 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r!Jık program - · 1 • onuşma in- lngilizce Taymiı gazetesi cTürlciyenin Türkiye o eırada davasını öyle bir 

B. Mehmet Akay. 
hınir Hilil olrurlarunııdan: 

1 - FOTOGRAF BANYOSU: 

kılip tarihi dersleri • halkevinden nak- · tik • ·ı· 1 h 1 al 'dd' · beti k d k' rolü> ve t ıs rar amı ı> ser ev a an • eı ıyet ve ısa e ortaya oy u ı, A - Developman için en yapnı tavıi-
len) 16,30 program, 18,35 müzik (ne- el b' -'- 1 · · '-'---- · b' d • hakk 1 d tında güz ır mau e neşretm!Jbr: """""'nın ır şey emege ı o ama ı. ye banyo metol - idroklnon dur. Çehre 

Son ekonomi haftası içinde İzmir bor- edilmemeğe başlannuştır. . ıeli müzik - Pi.) 19,00 konuıma (ziraat cAtatürkün ölümünden sonra Türlci- Çanakkale ve Karadeniz boğazların- resimleri için fllyan, tavsiyedir, Bununla 
ı;asında satilinış olan ticaret maddeleri- Bir taraftan bu vaziyet diğer cihetten saati) 19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) yede bir ayrılık ve daiı!m• bqgöetere- daki tahkimat, Türlciyenin diplomatik ve ne pek sert; ne pek açık kıliıeler elde 
nin cins, mikdar ve hafta içindeki asga- mevsim icabatı olarak pamuk işlerinde Celal Tokses ve arkadaşlan 20,00 ajans ceğini sananlar bu zanlarının beyhude , stratejik nufuzunu artbrdı. Monb'Ö mu- edersiniz: 
rt ve azami fıatleri borsa listelerinden azaml durgunluk hasıl olmuştur. meteoroloji haberleri, ziraat borsaoı (fi- olduğunu görmüılercli. 24 saatten daha kavelenameai ahkamına göre, boğazlar- Su 500 Gram 
lcmalen aşağıya kaydedilmiş ve işbu eş- Bugün için hazır Akala birinci neviler yat) 20, l 5 Türk müziği, çalanlar: Veci- az bir zaman zarfında Atatürkün eilah dan geçecek bütün gemilerin geçiı tarz- Metol 3,5 > 

•yanın son hafta zarfındaki piyasa vazi- için 49, yerli hazır birinci neviler için he, Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal arkadaşı Milli Şef lnönü onun yerine lannı mürakabe hakkı onundur. ldrolcinon 3,5 > 't:tleri hakkında edindiğimiz malil.mat de 38 kuruş piyasa fiati tesbit edilmiş Niyazi Seyhun, okuyanlar: Müzeyyen Se- geçmiı ve aelefinin programını takip Bu itibarla Türlciyenin doatluğu Ak- Sülfit dö sut ckristalize> 60 > 
· tl bulunmaktadır. Piyasa gevşektir. nar, Mahmut Kanndaı. 1 - Isfahan peş- ·ı• · · d · d 1 J · · · f k l"d 75 aynca işare enmiştir : edeceğini ı an etmiftir. enız ev et erı ıçın ev a a e ıayanı Karbonat dö potas > 

Hafta sa~lan : SUSAM : revi, 2 - lshakın - Isfahan ıarkı- Canda Bedbinler, bunu da ihtiyatla kaqıla- arzudur. Hele Karadeniz devletleri için Bromür 1 > 

C'""' Mikdan az çok ha.myet mi var. 3 - Mahmut Cclaled- b' k .. dah k h ti · d d b lk b M l d k lf' d" ~ , •· yıp ır aç gun a e ane enn e e- u uvve esaa r. eto ve i ro inonu sü ıt o suttan 
çuval Piyasamızda mevcudu olmadığı için din pa§anın - Isfahan ıarkı - Deli biçare vam ebrıiılerse de, bu kehanetlerin haki- Bu bjğazlan tutan Türk ordulan iyi önce eritiniz. Bu mahlUI ancak 4 - 2 misli 

Buğday 

~ 
Bakla 

3497 5.50 6.00 bir kaç haftadan beri muamelesine rast- sen~n için, 4 - Kemal Niya>:i Seyhun- kate zerrece uyan tarafı çıkmamıştır. techiz edilmiş, §ayanı itimat askerlerdir. su ile karııtırılarak kullanılır. 
404 4.125 (.25 lanmıyan susam üzerine bu hafta mua- kemençe taksimi, 5 - Rahmi beyin - Is- Türkiyeye yine eski kuvvet ve vahdetin- Tüıkiyenin donanması da, sayısız mü- Kullanacağınız kadar bu mahlillden 
"7 3.875 •.oO mele olmuş ve 100 çuval mal 19.75 ku- fahan ~rkı Ebrıe beyhude figan, 6 -Is- k d lim 1 h il ~ • r- de devam etme te ir. sa.it · an ara sa iptir. alarak üzerine söylendiği gibi au · &ve 
146 12.50 12.5 ruş fıatle satılm~. fahan şarkı - Fesliğen ektim, 7 - Isla- Türkiyenin Milli enerjileri hemen ta- Pek az memleket bu kadar hakim bir ediniz. F.asulya 

Mısır darı 
Nohut 
Susam 
Pamuk (balya) 

• çekirdeği ton 

296 4. 75 4. 75 Piyasada stok olmadığından dahilden han saz eemaisi, 6 - hüseyni türkü- Es- mamen, memleketin tekô.rnülü üzerinde 1 mevkie maliktir. Bu bakımdan Türkiye- 2 - Su 
60 7.00 7.00 gelen mallan istekle mübayaa etmekte mer bu gün ağlamıı, 9 - Saadeddin temerküz etmektedir. Harici siyasetine nin tekrar ihrazı ehemmiyet etmesin- Sülfit dö sud anhidr 

100 19.75 19.75 ve bu münasebetle fiatlerde kuvvetlı bir Kaynak - türkü - Senin yazın kışa ben- gdince, onun yegi.ne arzusu çizmi§ oldu· denberi. herkesin onun dostluğunu ara- Asit pirogalik 

240 30.00 49.00 ilerle.ne meyli görülmektedir. zer, 1 O - türkü - Kevengin yolu bu mu- ğu terakki programını halleder etmeksi- masından daha tabii ne olabilir) Kullanılacağı zaman: 

250 Gram 
s > 

• 
76 3.25 4.25 P iyasaya mal arzedildiği takdirde mü- dur, 21 ,00 memleket aaat ayan 21,00 zln takibe imkRn verecek uzun bir Av~ Türkiye dahili inkişaf hareketlerile 5 Kısım yukandaki mahliilden 

9600 265.00 480.00 Saı·t fı'atlerle satılacagı· kuvvetle muhte- konuşma (mizah saati) 21, 15 esham, 1 rup> sulhüdür. meşgul olduğu cihetle bir statüko dev eti 15 > Su 
517 16.25 20.05 meldir. tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 1 ak l"kk' d'I bili G · h h 

Palamut kental 
lncir 

' Çekirdeksiz üzüm 
BUÖDAY: 

Bu program tatbikı hususunda mem- o ar te a ı e ı e . r. ayesı, er an- 2 > Aseton 
497 13.00 19.00 Şu sıralarda alıcıların gösterdiği tale-. 21 ,25 neteli plaklar - R. 21 ,30 müzik · b' h"d' cd k d ak B · · K ı d F d 1 leketin zengin tabii servetlerinden alı~ gı ır a ıs en uza urm br. u ıtı· arıttJ.rma ı ır. akat aseton am a 

bl. karşılıyacak mal gelmediğinden genış (küçük orkestra - Şef Necip Aşkın) 22 , 1 b ı · ·k · · b' • 'ld' K d ı k 1 1 d p ı 1 yor. Her şeyden evvel Türkiye kendi ar a ıstı rar vencı ır amı ır. om· am a onu ma ı ır. ozun iyi ge ip ge ~ 

mikyasta muamele olmamaktadır. Piya- 30 müzik (Romanslar ve ııaire - Pi.) 1 .. · d fuz · · d d 'kk d • b ı '-1 kendini b esliyecek vaziyettedir. şu arı uzerın e nu ve tesırı e ı ate me igi j inmiyen atı if:e ve enstantane 

Hafta ı' çın' deki sat•<lar yumuşak, sert sa sag"lam alıcılar iştahlıdır. 23,00 müzik (cazbant Pi.) 23,45,24 son 1 __ ,_ ı y k ._ · .,_ 1 . • d ' ~ Keza sanayi ham maddeleri de bilkuv· a ınaca.K. o ursa, a ın şar"' ısbatraının resim er i ç.ın şayanı tavsıye ır . 

Ve mahlO.t mallar üzerine cereyan elmiş PAMUK ÇEKUtDE~İ : ajana haberleri ve yarınki program. h b · ded' Yal h k ld • d b ve kendiııine kifayet edecek raddededir. ana tan mesa eeın ır. nız avaya maruz a ıgın a o-
ve en fazla satılan yumuşak mallar ol- BROKSEL ( 484 • 620) Kömür ve kromdan yana zengin ol- Böyle bir mühim vaziyete ııahip olan zulur. Ellerde camı lcko eder. Yapılır 
muştur. Satış yekil.nu olan 3497 çuval- Pamuk işleri henüz hararetini ~uha- 21,05 Veronika (Messagernin operası) duğu gibi şimdi , demir, bakır ve man- Türkiyeyi birinci aınıf bir devlet ada.mı- yapılmaz kullanmalL 
·dan 2765 çuvalı yumuşak 360 çuvalı sert faza etmekte ve Iiatler 4.125 - 4.25 uruş LONDRA (National) d · b 1 ,_ '- d nın idare etmesi de çok tayanı •ükran edir ı gane2i e, bcareti yapa i ece&. mi"'tar a y 

ve 372 çuvalı da mahlflt buğdaydır. arasında temevvüç e~ekt .. . · : . . . 18,05 Eğlenceli kon.-er. iş lemeğe başlamıştır. bir h&disedir. ~ &U>?JZ-Z3>.3Wl> 
Yunrnşaklar 6 - 5.5, sertler 5.5 ve Pamuk çekirdeklen yag ıstihsali ıçın 23,25 Orkestra konseri (Cchubert, Türkiye olgun, nefsine itimat eder, Ailede çocuk hayatlarını birbirine 

mahl
"t mallar ıse' 5.625. 5.75 kuruş ara- mu··ooyaa edildigı" ·nden yegane alıcılarını Haydn ve Glinkanın eserleri) ipeği, yünü vardır. Gerçi pell'ol istih- ekliyen en sağlam düi\'ümdür. u. düz, doğru ve sakin düsünür bir memle-

f b 'kat" J · t kil 1 LONDRA (342 877) sal edemiyorsa da Romanya, Kafkaslar · İSMET İNÖN'Ü 
sında fiatlerle satilinıştır. şimdilik yağ a rı or erı eş ey e- - kettir. Bir Türk eizi yeni fabrikasına gö- ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son gun .. !erde bug"day fiatlerinde iler- mektedir. 2 1,05 Konser (Bachın me•hur eserleri) ve Irak peb'ol sahalarının teşkil ettiği -' d b 1 türecek olursa şöyle dediğini işitirsiniz: 

leme meyilleri görülmuş" tür. İşbu ilerle- Piyasa sağlam olup sat~a arzedilen 21 ,50 lngene a~kı (Leharın opereti kaviııin ortasın a u unduğu cihetle bun-
d d d. . y I k uk c- Bu henüz bir teY değil. On yirmi r 

menin stokların azalmasından ileri gel- mallıır yukarıda kaydettiğimiz gibi 4.125 1 inci ve il inci perdeler) an a en ışe etmıyor. aruz auç 1 
diği söylenmekte olup halen piyasamıza 4.25 kuruş arasında müşteri bulmakta- PARIS (Radio) ve tenekeye ihtiyacı vardır. =~~:çinde bakın ne kadar daha iyi ola- BORSA] 
şark vilayetlerimiz mahsulü buğdaylar dır. . 18, 1 O Oda musil..iııi. Dahilen Türkiye derecesinde istikrar 
muamele görmektedir. ZEYTINYACI : 20,05 Eğlenceli konser. peyda etmiş olan bir memleket, doğru 

Bugün için piyasada tercffüe meyil 21 ,35 Senfonik konııer (Mozart, Sa- bir harici siyaset takip edecek mevkide 
gösteren bir istikrar vardır. Piya..çımıza Avrupa fiatleri müsait olmadığından int Saens, Wagner ve sair b este- demektir. 

az mal geldiği takdirde fiatlerin önü- işlerde inkişaf hfisıl olamamakta, mua- lı:ô.rlann eserleri) 19 33 senesindenberi , Türkiye Balkan 
müzdeki haftalar içinde ilerliyeceği tah- melat ekseriyetle spekülfısyoncular ta- STRASSBURG paktının ileri gelen bir uzvunu ve 1937 
min edildiğinden uncu ve un fabrikatör- rafından icra edilmektedir. 21 ,50 Mösyö Pour Pourceaugnac ( Bas- se11esindenberi de Irak, Iran, Afganiı-
leri faaliyettedirler. İhracat evlerinin ara!jıra mübayaa tidein operası) tanin akdctti g"i garbi Asya misakının ru· 

ARPA : hususunda gösterdikleri faaliyet spekü- ITALYA (linci grup 421 • 713) hunu teıkil etmektedir. Bu itibarla (A-
!fısyoncuların fiatleri derhal yükseltmek 22 ,20 Rheingold (Wagnerin operası) raplar dahil olmasa dahi) Türkiyeye ya

Garbi Avrupada bu kadar ileriyi ak
lından geçiren neYede ) 

TORK!YEN!N AKDENlZDEKI 
EHEMMiYETLi MEVKii 

Dünkü posta ile gelen Deyli Herald 
gazetesinin diplomatik muhabiri V. N. 
Ever, lngiliz başvekili Çemberlaynın Yu-
nanistan ve Romanyaya teminat veren 
nutkundan bahsederek şöyle diyor: 

< Mister Çemberlaynin parlamentoda 

ZAHİRE 

995 çuval Buğday 
30 ton Bakla 
30 ton Nohut 
60 balya Pamuk 

13115 kilo Yapak 

5 75 

38 

Tesekkür 

5 9325 
4 
6 625 

49 
53 

Son haftaya takaddüm eden haftalar şeklindeki hareketleri karşısında derhal ITALYA (il inci grup 369 - 814) kın şarkta en ileri gel en nüfuz ve kudret il bulunduğu b eyanatta yalnız iki sürpriz k T 
içinde görülmüş olan durgunluk za' durmaktadır. Şimdilik işlerde mevsimin 22,40 Şan vepiyano konseri (Schu- olarak mii talaa etmek yerinde düşer. 1zmirde Felemenk Tür ütün faali l vardı. Biri, Romanyaya teminat venneei. de b 
o1mağa başlam~ ve bir lı::aç ihracat evi icap ettirdiği hareket ve 'yet görü - mann, Brahms ve•air be• t••,;>rla- Fakat 1936 sen••ı'nde bog"azlar yeru'- T h b Anonim Şirketi eksperlerin n a-- diğeri ürkiye hakkında sari ir şey f 
tarafından mübayaat yapılmıştır.. Son ınemektedir. rın eserleri) d L '- bamız Mehmet Tay§inin ve ah ha-en tarudm etmek imkanını elde etme- söylememesi .. . -. 
hafta muameleleri beyaz arpalar üzeri- FASULYA : BOKREŞ ıindeki muvaffakıyet, Türkiyenin bu it- Muharrir bundan sonra Romanya ile sebile merhumun cenaze merasim.ine 
ne cereyan etmi§tir. !i'iatler 4·125 • 4.25 21 •2° Konser (Wagnerin eserleri) tifal<lardan elde ettiği beynelmilel ehem• Yunaniatanın vaziyetini anlatarak Tür- gerek bizat ve bilhassa §İrket direk-
kuruş arasında oynamış ise de sa~- Daha evvelki haftalara nisbetle son V ARŞOV A miyeti bir müdet için gölgede bırakacak kiye bahsine gelip diyor ki: törleri ile sair bilcümle komşu ve 
rın ekseriyeti 4.25 kuruş üzerinden ol- hafta muameleleri durgun geçmiş ve fi- 18,35 Eğlenceli konser (Bsch ve Ka- kadar ehemmiyetlidir. o sıralarda, Ha- c Tıirkiyeye ırelince, oruiyet hakikat- af.baplara ayn ayn te§Ckkürlerim.izin 
muştur. atlerde biraz gevşemiştir. zuronun eserleri) beı ve ltalyan harbi milletler cemiyetinin te oarilıtir, Yunanistan p.ranti edilince, bildirilmesine im.kin olamıyacağın-

Söylendiğine göre istihlak piyasala- Mevsim dolayısiyle sarfiyat azalmış 23,05 Saksofon konseri. ı b~ğazları garanti edcmiyeceği hakikati- Türkiye de pranti edilnıit ollD'. Ve dan bu hususta muhterem ıtaZeteni-
rından evvelce teklif edilen fiatlerin mü- ve azalmakta bulunmuştur. Bu madde- 23,05 Oda musikisi. nı ortaya koymuıtur. Bilhassa Almanya- Türkiye, YımanUtana yapdacak bir bü- zi tevkil ebniş ve İzhan taziyet eden 
saadesizliği dolayısiyle ihracat işlerinde ye karşı halen fazla mikdarda talep gös- BUDAPEŞTE nın Ren havzuıru askerileıtirmesinden cuma, keDdiııine yapılrrnt bir hücum ırö- direktörle diiter ihvanlanmıza ayn 
görülen duı·gunluk fiatlerin değiştiril- terilmediğinden ve piyasada oldukça 2 1,55 Orkestra konseri. sonra gayri askeri mıntakaların uzun ziyle bakacaktır. ayrı tesekkürlerimizi takdim eyledi-
mesl üzerine zail olmuş ve işler geçen stoklar bulunduğundan fıatlerin bugün- 24,05 Çingene orkestrası. boylu öylece kalmıyacaiı anlaıılıyordu. Fakat Türkiye ile yapılacak anlaıma- iim.izi ili'nen tebliğine saygılarımızla 
haftalara nisbetle biraz daha ~· kü seviyeyi muhafaza edemiyeceği anla- nın tam ıözleri ne olmak lazım geldiği rica ederiz: .. • , 

Stoklar aı: olduğundan yeni mahsu- şılmaktadır. İNCİR : 113 - 4 - 939 103 14.00 16.00 henüz Ankara ile Londra arasında teati 3 üncu KaratllJ Halil Rifat 
lün idrakine kadar taleplerin devamı MISIRDAKI : 14 - 4 - 939 122 15.00 15.625 edilen telgrafların mevzuu halindedir. paşa caddeti Enveriye sokak 
halinde fiatlerin biraz daha ilerlemesi ve . . Göst":'.'ilen ı:ılep ve teklif edilmekte 

1
15 - 4 - 939 209 13.00 17.00 Miıter Çembetlıryn beyanatta bulunur- 121 No. lu evde merhumun 

stokların tamamiyle elden çıkanlınasa Bazı taleplerın vukuu hasebıyle "°" olan müsait fuıUer dolayısiyle istihsal 117 - 4 • 939 12 15.25 15.25 ken de, bu muhaberat. kat'ı bir eöz ıöy- e§İ Fahriye ve oğullan Ali 
ihtimalleri kuvvetli olarak görülüyor. hafta içinde piyasadaki mallara ~ağbet mıntakasındaki yemeklik mallar da pi- 18 • 4 - 939 15 13.50 13.5 !emeği temin edecek neticeyi vermiı de- ve Mehmet Tani. 

BAKLA: gösterilmiş ve 4.75 kuruş fi.aile mübaya- yasaya çıkanlmağıı. başlanmıştır. Hafta Yekiln 497 ğildi. 1324 (794) 
at yapılm~tır. Ancak talebm devam ve içinde nevi itibariyle yapılnuş satışlar Yapılan hesaplara göre bu sene mev- Bummla beraber, on.da ula bir me· 

İhracat firmaları tarafından son hafta tevali ede.~ şüpheli gören bir las~ aşığ~da gösterilmiştir : sim başından son tarihe kadar borsada sele yoktur. Türkiye Akdeniz emniyeti 1ZMlR SUl.H HUKUK MAH-
içinde gösterilen bazı talepler karşısın- satıcılar fıat uzerın~e faıfa tevakkuf lu- Nevı çuval az çok s~tıhruş olan 60500 ton rnikdarındaki çe- ıiaterninde meykiioi alıyor. Hem de pek KEMES1NDEN: 
da piyasadaki durgunluk hafiflemiş ve zumunu hissetmemişlerdir. . . . Süzme 382 18.00 20.50 kirdeksiz üzüma mukabil 937 mahsulün- mühim olan mevkiini. •. » 939/1052 
bakla işlerine yeniden bir canlılık gelir Mübay~~tın de".''."'1.1. tak~~de fıatle- Elleme 135 16.25 17.75 den geçen senenin bu tarihine kadarki 1.zınir Karala§ tramvav caddesin· 

'bi olmuştur. Bu vaziyet dolayısiyle ev- rin tereffü edecegı şuphesizd.ir .. Esasen Yekfuı 517 satış yekfuıu ancak 37 - 38 bin radde- de 21 o savılı evde y uaef Sidi hane· 
!~ıce 3.875 kUI'UŞl kadar düşmüş olan eldeki stokların azlığı bu neticeyi tev- Bu suretle mevsim başından son ta- sinde bulunmuştu. A vrupada bir sinde C,lebi Yuda kızı Bohor Rebe-
fiatler son hafta içinde 4 kuruşa kadar tide müsait telakki ediliyor. rihe kadar borsada muhtelif nevilerden Hafta içinde üzüm piyasasında olduk- Jca ve kız karr!ui Meı-vem ve kardeti 
ç~. NOHUT: 225616 çuval inc.ir satıl.nnJ bul~- ça dur~unl.ulı: hisse~~~ bu hal fi- harp olursa Yakoya tebliğat yaptlmak iıtenmit-
T~ler hafta nihayetinde kadar de- . dır: 1937 manı:ulundM geçen senenın bu atler uzerın~ tesırını göstererek bir _ se de mezkıir yeı-de bulunamadtldan 

vam etmiş ise ~ fiatler şimdilik dört Bir kaç haftadan beri muamelesıne te- ~ihe kadarki. sa~ yekil.nu ancak 130 mika..:. te~ı:ziil husule getirmiştir. İşbu BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA - evvelce zabıta tarafından yapılan 
kuruştan ileri geçmemiştir. Eldeki stok- sadüf edilmiyen nohut üzerine son haf- hın çuvala balığ olabilmişti. tenezzül mikdarı hakkında erkama müs- Derpiş edilen tedbirler arasında te- tahkikattan anl8.§lınıış ve ilinen teb
ların fazlalığı şimdilik fiatlerin ilerle- ta içinde b~ muamele olmuş ve yu- Stokların tamaıniyle bitmiş olduğu ten.it malı'.lmat vermit olmak için ge91'n mevvücat şiddetli olursa ve Aınerilaın li<>at üzerine de mahkemeye ııelıue
mesine mfuıi teşkil etmekte ise de işle- karıda işaretlediğimiz gibi yedi kuruş lıakkında alakadarların beyanatına rağ- ve bu haftaların en son ırünlerinde teıı- ekonomisini tehdit ederse kambiyonun dilderin.den, ilinen giyap karan teb
rin fazlalaızn•sm•n bu mAnii bertaraf fiat.le altmış çuval mal satılmıştır... Bu men fiatlerin mlisait buluruıuısı istihsal bit edilmiş olan fiatleri aşağıda arzedi- kontrolü ve ham borsaların kapatılma- ~ine karar verilmif ve durutma 20. 
edeceği muhakkak gibidir. fiat ile talebin devamı takdirinde geniş mıntaka~anndald perake~de mevcutla- yoruz : sı da ~dır. . 5. 939 tarihine müaadif ç&UDarleA 

P'ıyasada §imdilik i§tihalı alu:ılar var- mikyasta muamele olacaiı ümit olunu- rın da pıyasaya arzına Amil bulunmakta No. 11 - 4 - 939 18 - 4 - 939 Vaşıııgton, 19 (A.A) - Bıtaraflık ita- günü saat 10 a bırakılmııtır. 
dır. yor. ve bu suretle mevsimi çoktan geçmiş ol- 7 13.00 12.50 nuuunuıı tadili için teşekkül eden tahki- Müdd.eialeyhlerin mwı.yyen gün 

PAMUK : PALAMUT : JD8SlD4 kartı az çok it olmaktadır. 8 U.50 13.00 kat komisyonunda beyanatta buluoan ve saatte bizzat mahkemeve ıreI-
Maamafih salahiyettar z:evabn iddiası. 9 14.50 14.00 fıyandan Boralı, Amerika ile muahede- medikleri veya namlarına bir ve-

Soııı. hafta Jçinde borsada atılan pa- Hafta mıı•ıneleleri nevi üzerinden fU artık istihsal mıntabbırmda da mevcut 10 16.00 15..'iO lerini ihW edm devleti""' karşt ilrtt- kil göndermedikleri tıılu:lird.e hak-
muldar nevi ve fiat itibariyle şöırledir : şekilde cereyan etmiştir. mal kalmadığı ve bugünkü fiat seyrinin 11 19.00 18.50 sadl sahada ~eri tedbirler alındığı tak- 'lanndaki muhakemenin gıyapta 
Nevi Balya az çok Nevi kental az çok piy~ o~ kabul edilmeıneııi mer- . Şu ~esaba göce son hafta içinde üzüm dirde .bunun Amerika tara~ınd.~ yapıl- devam edeceği tebliğ malca-
Akala 1 ci hazır 119 49.00 49.50 Tırnak mal 3530 460 480 kezindedir. fiatlennde 0.50 santim tenezı.UI hasıl ~ bır harp hareketı mahiyetini alaca- m.ma kaim olmak ve bu ilinm bir 
Akala 2 ci haz:uo 34 46.00 47.00 Kaba mal 6070 265 380 Bununla beraber bugünlı:ii fiatlerle olnıUftur. ğıru söylemiş.tir. nüshası mahkeme divanhanesine ta-
Akala 4 cü hazır 12 38.00 38.00 Yekfuı 9600 mal mübayaasma talip bulunduğundan 1 İ§lerdeki durgunluğun devamı halin- Paı:is, 19 (Ö.R) - Amer~ Avru- lik kılınmak auretile ilin olunur. 
Yerli 1 ci hu< 9 38.00 38.00 Alıcılar iyi kalitedeki mallara fazla elde kahrut muhtelif nevilerdeki stok de fiatlerin biraz daha tenez:zül göster- paya ~ket eden v~purlar s.';'V~Yf yo- 1328 (797) 
Yerli 2 ci hazır 54 35.00 37.00 rağbet göstermekte iae1er de piyasada incirlerin müsait fiatlede yakuı zaman- meleri ihtimali vardır. !unu takıp ed~ceklerı yerde Unut b~- ----------------
Yerli 3 CÜ hazır 6 33.50 33.50 bu kabil mallar azdır. da kımilen elden çsbrılacağı mulııılı:.- Stok çekirdeksiz mikdarı 2000 - 2500 nu yolunu takip etmektedirler. Ak.dem- OPERA.TOR DOKT R 
Yerli 4 CÜ hazır 6 30.00 30.00 Bu münasebetle ikinci ve ham üçün- kaktır. ton raddesinde tabm.in edilmektedir. ze harp sigortalarının fevkalade yüksel- Ahmet Cemı·ı 
YekOn 240 cü derecedeki mallar üzerine a~ veriş· Alıcılardaki iştilııo devam.deck. UMUMİ PİYASA DUBUMU : mİf bulunması vapur kumpanyalıırmı 

Hafta içinde pamuk iflerin.de geçen ler de yapılmaktadır. ÇEKİKOEKSİZ tiztlM : Geçen hafta piyasada göriilmilJ oWı bu suretle harekete mecbur bırakmıştır. Ora1 haftakinden fazla bir durgunluk hasıl Bu cümleden olmak üzere hafta satı- durgunluk lasmen uil olmut ve mua-
olmuş ve bu münasebetle fiatl.erde iyi- p 9600 kental maldan kaba nevini teşkil Bom nep-iyatına göre son hafta için- me!Atta nisbeten hareket görUJmiiştiir _ ingiljz garantisi 
den iyiye gevşemiştir. Mübayaatın kıs- eden 6070 kentali 265 - 380 kuruş ara- de borsada ı:ı - 19 ~ arasında fiat- Üzümden maada en>• fiatlerinde kayda ve Bulgaristan 
mı küllisi ihracat tacirleri tarafın.dan sındaki hayli f!"klarla satı~tır.. Pi- !erle 497 çuval çekirdeksiz üzüm Jllltıl- şayan tenezzül görülmemif billkis bazı Roına, 19 (Ö.R) - Sofya ı;iyasl ma-

-·-·- ..,._ . · · - · a ınent flatlerinde tereffll meyilleri mil- lıafili Yıınınlstan ve Romanyaya ~ 
1 --

ıremJeJıet hmtanesi 
esJü operatörü 

Her ıün iiiJeye kadar Fransız hasta
. · ~ti.'Arr' 
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Rer Gün Bir lli.fiıige 
IZMIR SiCiLi TiCARET ME

MURI:UcaUNDAN: öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Bir parmak iple as1lan adam 

(Hayım ve Elyezer Taranto) 
ticaret unvanile lzmirde kantar
cılar çarfısında 17 numaralı Düğ
me pazarı mağazasında, düğme 
ve her çeşit tuhafiye emtiası üzeri

Kadri Bekir buhranlar içindeydi. Ge
ce yattığı zaman celladın idam ipini boy
nunda hissediyor ve gündüz uyanıkken 
gözünün önünde idam sehpaları canlanı· 
yordu. 

Zabıta, henüz kendisini tevkif edecek 
bir sebep bulamamıştı. Gerçi, ölen ada
mın, bir zehirlenme neticesinde öldüğü 
zannediliyordu. 

içinde yerinden yarım kalktı. Ellerini ha- ne toptan ve perakende suretile 
va yaratmak istiyormuşcasına yelpııze gi- ticaret etmek üzere tetekkül eden 
bi sallıyordu .. O dakikaya kadar, oturdu- itbu tirketin ticaret unvanı ve tir
ğu köşede kendi başına sessizce hocalı- ket mukavelenamesi ticaret kanu
yan Kadri Bekir, bu defa börekçi ustası nu hükümlerine göre sicilin 2480 
ve garson tarafından da göriilmüştü, fa- numarasına kayt ve tescil edildiği 
kat yarım ayağa kalkmasile sandalyenin ilan olunur. 
üzerine düşüp masaya kapaklanma51 bir lzmir sicili ticaret memurluğu 
oldu. resmi mührü ve F. T enik imzası 

Börekçi u5tası, ilk olarak Kadri Bekirin 1: Mukavelename Fakat bu zehirlemenin eseri, nihayet 
iki günden sonra kendisini göstermiş ola
caktı. Zira ölen adam Kadri Bekirin evi
ne ölümünden iki gün önce gelmiş, be
raber yemek yemi§ şarap içmişler. iki gün 
sonra da. birdenbire öbür dünyayı boy-

sırtını yumruklamayı akıl etti, aynı za· Bugün bin dokuzyüz otuz dokuz 
manda telaşla, bir doktor çağrılmasını senesi nisan ayının sekizinci cu -

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur .. 

haykırıyordu. martesi günüdür. 8-4-939 
Doktor geldiği zaman, Kadri Bekir, Ben türkiye cümhuriyeti kanun-

tamamen ölmüştü, yüzü mosmordu. larının hah.ettiği salahiyetleri ha-
Doktor: iz lzmir birinci noteri Mehmet Ri-

Daima kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir .. ZekA ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. VUcut makinesine IA
zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
mu:mnit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

lamıştı. f at Bayraktarog-lu, lzmiı-de Bah-
u ·· h ·· · ··1·· ·· edi - Tıkanarak hogwulmuş. dedi. yanan şup e uzerıne 0 unun ces çeliler hanında 12, 14 numaralı 

d k 1 ·d ayc Kürük iki aletle hemen Kadri Bekirin mezar an çı arı mış ve yenı en mu · .. hususi dairemde vazife ba•ında 
d ·ı k ·· d" boğazının irini muayene ettikten sonra, T ne e 1 me uzerey 1

• " iken yanıma gelen: lzmirde Kan-

FOS FARS O L-0, diğer bütün ilaçlardan ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve 
ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neti
celenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur.. Sıhhat Vekaletinin resmi 
müsaadesini haizdir. 

ARSLAN MARKA TERAZiLER 
K d. Bek" k d" ı· l t t" ettigwi börekri ustasının yüzüne baktı. o ır ır, en 1 e ıy e er ıp " tarcılar çarı.ısında 17 numaralı 

· · · h ) d k · d" t"" - Korkarım hu hadise sizin için de cınayet gecesını atır a ı ça, §ım ı uy- mağazada mukimler Haim Ta -
1 · ·· · d Ik" · arap koymuş- pek iyi olmıvacak, diye devam etti, ru-erı urperıyor u. 1 şışe ş " .. ranto ve Elyezer T aranto bana 

f S. 1 · b" · <l K d · B k' val, İp veya ona benzer bir ~ey parçası, tu so raya. ışe erın ırın en a rı e ır · müracaatla resen bir :;;irket muka- BASKÜL, 
ötekinden davetli arkadaşı Muzaffer içi- bu adamın boğazında düğümlenerek kal- velenamesi tanzimini istediler 

d K d · B k" b d b mış. l Ier halde böregwin içinde,.·di ... 

TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SAT J Ş 

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

yor u. n rı e ır, un nn on eş se· " kendilerinin kanuni ehliyetleri 
ne kadar evvel ceza işine başladığı zn- Korkunç bir ölüme sebebiyet vermek haiz cldnklarmı anfo.dır.ı. lzmirde 

M ff d · · b b" J' b endişesiyle yu .. regwi titriyen börekri, me· · man uza er en yırmı eş ın ıra orç .. Halim aca. çarşusınd!l 62 numara-
1 O k. b · k · l b" h ı· rasims:z olmakla bernbei, <>ene de hak- l a mıştı. va ·ıtten crı ta sıt e ır ay ı ., lı yazıhar.ed-:: Jalt E::.kena.zi ve :ı-

.. d · · F k b h' l. b"t · ı· kın ve adal,.tin pençesinden kurtulnma- k k 23 o emıştı. ·a at orç 11 a ı memış ı. mirde Ka-ntaf Şetaret so a 
Bundan başka Muzaffer de gittikçe sı· mış bir meçhul katil karşısında bulundu- no.lu evde oturan Hüseyin oğlu 
kıştırıyordu. O kadar ki, bitmek tüken· ğunun bittabi farkında değildi. Fehim özçnğlıyanlar fahit ve mu-
mek bilmiven bu borç. Kadri Bekirin 'f f t" l h b 1 orl--r " , .... , --~ Rr.ı r.n•" ..... '='INr--''. arrı sı a ıy e azır u.unuy ... -
hayatında bir heyula kcsilmh;ti. Ve bir dı bu çahitlerin şehadete mnni 
gün budalaca bir hevese kııpılarak hem l - Kiiz•m özalp bulvarında eski bir halleri olmadığı sorularak an
borçtan hem alacaklıdan kurtulmak üze- lzmir bahceleri sokağında 7 ve 7 /l lasıldı bunun üzerine müttefikan 
re, uzun zamandanbcri hazırlamakla uğ- sayılı ev ve dükkanın yıktırılması sc~e batlıyaralt mevad ve şeraiti 
raştığı. esrarengiz tesiri haiz kimyevi bir ve enkazm n satışı beş mühendislik- atiye cfoircsinde akdı mukavele 
mahllılü, bir akşam dt'ıvctinde Muza He- teki kesif ve şartnamesi vechile açık eylemişlerdir şöyle ki: 
rin içeceği şarap içerisine atarak hayatı- artırınav~ konulmur.tur. Muhammen Madde 1 - Bu mukavelename
nın en büyük hatasını f lcmişti. bedeli 600 lira olun ihalesi 5. 5. 939 nin tarihi tan:?:imi 8 Nise.n 939 ta-

Bu mahlul. girdiği vücutta da hemen cunıa günii saat 16 dadır. Iıtirak ede- rihi Cumartesi günüdür. 
tesirini göstermiyordu. Aradan bir iki cekler 45 lira)ik t<>minatm makbuzi- Madde 2 - Şüreka, Hayim Ta-
gün geçtikten sonra vücutta bir kırgın· le "l cürnene gelirler. ranto ve Elyezer Tarantodan mü-
lık, bir bitaplık, sonra mide ağnlan ve- 2 - Gazi bulvarından Urav cı-d- rekkep olup bunlardan Hayim 
riyor ve kısa bir tedrici zehirlenmenin desine cıkan 1364 sayılı sokai!ın bir T::ı.rantonun kanuni ikametgahı 
eseri olarak öldürüyordu. kısmınd!iki molozlarm kaldırılması lzmirde Karantinada tramvay 

Fakat Kadri Bekirin kuvvetli hayali, baş mühendislikteki k~if ve sartna- caddesinde 738 numaralı ev ve 
gittikçe kendisine hakim oluyor ve mü- mesi vechile açık eksiltmeve konul- Elyezer Tarantonun kanuni ika
tchaınmil bir cezanın gözünde büyüyen mus:;tur. Mı hammen bedeli J 89 lira metgahı Keçecilerde Şerefiye so
korkuları kendisine bir ~aniye bile rahat 40 kuruş olun ihalesi 5. 5. 939 cu- kazında 1 numaralı ev olup bu 
nefes aldırmıyordu. ma ~nü saat 16 dadır. lstirak ede- 'irkete dahil ba,ka bir •irket yok-

Boynunda mütemadiyen ilmekler his- cekler l4 lira 25 kurus1nlT teminat tur. 

KONULAN 2\.IARKA 

İZMİRDE : Knntnrcılar çarşısı Kan

tarcı İSI\IAİL HAl\.KI PUSMAZ VE 

HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

ilan 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

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

1-26 (763) 
'b ·ı .. ,. ı k ' ··dı"yordu. Ve bu hal o··,_·)e mu""zmı"nl .. e.ti ma' u~ e encumene ge ır er. Madde 3 - Şirketin mer eZl: en... ~ -.., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iti. Kadri Bekir kaçacak. cesareti de kcn· 20, 25. 28. 2 1334 (796) lzmir ve merkezi muamelatı kan- : • • k E 
dinde bulamıyordu. Zaten kaçıp orta- ı t tarcılarda 17 numaralı mağaza - =Oğretmen ve ır -= 
cJan kaybolsa, şüpheyi daha çok kendi ZM R KADASTRO KOMtSYO- dır. ~ . : 
üzerine çdccceğinden endi~e ediyordu. NUNDAN: . . . Madd~ 4-Şirket kollektif ne- Efasİyecİlerİn dik-s 
Soluğunun tıkandığını zannediyordu. Tuz"u '"'"hallesmde Şenf Ah çık- vindendır. : 
Yolda giderken, yakası boyunbağı bir ma;ında 23 ta~ ~um.aral1 .428 ~d~ . Unvanı: (Düğme pazarı: Ha- kat nazarlar103 ~ 
idam ipi kadar boynunu sıkıyor, onları çı- 18,.. n:ırıel savı 1 Emın Eskı 17mırh- yım ve Elyezer Taranto) dur. : 
karıp atmak istiyordu. Sabahleyin yatak- ye ait eve cari yarım masura Osman Madde 5 - Şeriklerden her bi- 14 seneden beri (Nafiz Mustafa)E 
tan kalktığı zaman kendisini, gecelik için- ağa suyunun eve ait tapu senedinde ri tirketi alakadar eden bilumum firmasının kırtasiye ve okul defter-: 
de idam edilmiş bir adam sanarak kor· münderic olmachiı ve fakat bu evin muamelat ve ukudat ve taahhü - • Ierini imal eden mücellithancın bu 
kuyor, aynaya bakamıyordu. muhtelif tedavüllerinde su dahil ol- datta unvanı •irketi istimal etmek : kerre başlı başına siparişleri kabul 

Gazeteler, her tabılarında, (Muzaffe- duğu ,,oJundaki müracaat ve mahal- kaydiyle münferiden imzaya sa - E edeceğinden, sayın müşterilerin NA-
Tin esrarengiz ölümüyle zabıtanın yakın len tahkikatı havi rapor komisyonu- lahiyettardırlar. : İL BASIM.EVİNE uğramaları men-
aurette me§gul olduğunu, takibatın il er- muzda 13. 4. 939 tarjhinde incelen- Madde 6 - Şirketin mevzuu: : faatlerini her cihetten temin ede. 
lediğini) yazıyorlardı. mİ§ ve vukanda sözü gegen suvun Toptan ve perakende her çefİt tu- E DİKKAT : Adres : Odupazarı Kü-

Cesedin muayene edilmek üzere me- Emin Eski İzmirli namına tesciline hafiye ve düğmecilik ticaretiyle E çük Demirhan No. 40 
zardan çıkarıldığı günün sabahıydı. Kad- karar veri1mi!tir. Bu suyun mülkiye- ittiğ,al etmektir. : İZMİR 
ri Bekir uykusuz bir geceden sonra ya- tile alakadar veya bu su üzerinde ay- Madde 7 - Şirketin sermayesi E H.3 1 - 13 (657) 
taktan fırlamış, sokağa çıkmıştı. Yaz ni bir hakkı bulunan bir kimse varsa ceman 11690 (on bir bin altı yüz ........ "" •••• .......................... _ 

mevsiminin en parlak sabahlarından bi- ilan tarihinden itibaren iki ay icinde doksan türk lirasından ibaret 
riydi. Deniz kenarına indi. Orada çok ellerinde bulunan tasarruf vesikala- olup bunun (6690) altı bin altı 
eskiden devam ettiği temiz, büyücek bir rile birlikte lzmirde Saçmacı hamam yüz doksan liraıı Hayim Taran
börekçi dükkanının önünde durdu. He- sokağında 20 sayılı binada lzmir ka- to ve 5000 bet bin lirası da El -
nüz hhveahı almamıştı. Uzun boylu yü- dastro müdürlüğüne müracaatlan lü- yezer T aranto tarafından vaz edil
rümelt kendisine biraz iştah ta vermişti. zumu 2613 NVllı kanun hükümleri- mi• ve bu da elyevm •irkette mev-

lçeriye girdi, köşede bir masaya otur- ne göre ilin olunur. cut ve •irketin mevzuuna dahil BRONZ du. Bir tabak börek ısmarladı. Açık bir 1333 (795) emtiayi ticariyeden ibaret olup 
iştahla çatalını çıtır çıtır böreğin içine dal- . bunun da faturalar mucibince Dit Fırçalandır. 
dırdı. Fakat ağız dolusu olarak aldığı r• kıymetleri beynenüreka kabul Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 
ilk lokmada yüzü birdenbire korkunç bir PAR 1 S FAKOLTESINDEN 1 edilmittir. 
manzara peyda etti. d i p 1 o m a 1 ı Madde 8 - Her bir ferikin te-

Cözleri yerinden fırlıyormuşcasına DİŞ 'I' ABİPLERİ mettü ve zarardaki hisaei ittiraki- ID A ı • R • 
açıldı, sulandı. Bıçak ve çatal elinden M ff E l yeıi yarı yarıyadır. r. ı ıza 
düştü, yüzü morlaştı. Sağ clile gırtlağını U Z3 er roğU Madde 9 - Şirketin müddeti: 
tuttu. Boğuluyordu. Mukavelename tarihinder. iliba - • • 

idam ipinin hayali kendisine gene gel- VE ren bet sene müddetle devam ed--- , Un 1 en 
mişti. Hem güpegündüz! .. Başının ucun- Kema l Çetindag"' cektir. Yani 8-4-939 tarihinden 
da üç ayaklı sehpayı görür gibi oldu. bqlar ve 8-4-944 tarihinde niba-
Sonra boynundaki tazyik arttı. O kadar Hastalannı her gün sabah saat 9 yet bulur. 
ki nefes alamıyordu. cfan başlıyarak Beyler - Numan za- Akitler batka bir diyecekleri 

Derken gözünün önünde her şey kıp- de · 21 numaralı muayenehanelerin- olmadığını beyan ve ikrar etmele-
kızıl sonra simsiyah oldu. Milyonlarca de kabul ederler.. TELEFON: 3921 ri üzerine verilen bu takrir ben 
oynıyan yıldızlarla dolu boğucu karanlık yeminli noter bir nüsha olarak re-

sen tanzim ettim ve muhteviyatını 

227 Sayılı Göl Mermere 
kooperatifinden: 

kendilerine yüksek sesle okudum 
Tarım ve mealini anlattım tamamen i•

tedikleri gibi yazıldığını tasdik 
etmeleri üzerine bu mukavele al
tını imza ettik ve mühürledik:Bin 
dokuz yüz otuz dokuz senesi ni -
san ayının sekizinci Cumarteıi gü

Kredi 
Akhisar göl mermerede yapılacak kooperatif binası 9/4/939 ta

rihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

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

isteklilerin teminat akçasi, ehliyet ve diğer evrakı müsbitelerile be
lediye dairesine gelmeleri lazımdır. 

Bu binaya ait fenni farlnameler Akhisar ziraat bankası müdürlü
ğünde ve Akhisar belediye mühendisliğinde ve mermere kooperatifi 
dairesinde bulunduğundan istekliler mezkUr dairelerde görebilirler. 

lıteklilerin teklif mektuplannı 28/Nisan/939 Cuma günü saat . . .. 

nü. 8-4-939 
Genel sayı: 18620 
ltbu mukavelename suretinin 

dairede saklı 8-4-939 tarih ve 
18620 genel sayılı aılına uygun 
olduğu tasdik olunur bin dokuz 
yüz otuz dokuz seneıi nisan ayı -
nın sekizinci Cumarteıi günü. 

lzmir birinci noterliği resmi 
mührü ,,e M,Rifat BaJl'aktaroilu 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalık.lan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordonu 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 
lffGll2"'~.J'JJf'~~ 

M. Kapamacı 

i Z M t R 
8 inci ENTERNASYONAL FUARL'\DA 
HUSUSİ PAVYO~UNDA TEŞHİR 1'.."'l'
Ti(';i TERAZİ VE TARTILARI BÜ
Yt)K RAÔBET GÖRMÜŞ VE GÜM-0Ş 
l\IADALYA İLR Mi.ikifatlandınlmıştır .. 

HER YERDE ARAYINIZ 

GVMU~ MADALYA 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALiO!iLU .. 
EDİRNEDE : A. HALFON mahdumları 

H. 3 (r.41) 

SATILIK ÇiFTLiK 
Urla kazasına tabi Seferihisar şosesi üzerinde tzmire kırk beş dakika 

mesafede 200 dönüm mamur bağ, sekiz yüz zeytin ağacı, sayısız de
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçları, ebniyesi ve her türlü 
ziraate elverişli tarla ve mer' ası bulunan yedi bin beş yüz dönümü 
havi ve : : 

Burunsuz çiftliği 
Namiyle yad olunan çiftlik satılıktır. Talip olanların Urlada tayya

re cemiyeti muhasibi B. Hasan T umerk veya lzmirde Cemal Cendelli 
hanında Abidin zade 8. Suphiye fazla malumat almak istiyenlerin de 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri ilin olunur. 

D. 10 G. A. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ek
siltme komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu içın 2600 metre elbiselik ve 1100 metre 
paltoluk kum8' kapalı zarfla ekailtmeye konulm~tur. 

1 - Eksiltme 26. 4. 939 çartamba günü saat 15.30 da Caialoilun
da Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Paltoluk kwn8'ın metresi 550 
Elbiselik kum84m metreıi 450 kuruıtur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 25 kurut. 
4 - latekliler ...,tname ve nümuneyi her gün Fuat Pft4& Türbeli 

kartısmda Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5- latekliler 1939 yılı ticaret oduı veıikuı ile 2490 aayıh kanunda 

yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. c2379» 

11, 16, 20, 25 1214 (735) 

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

ve 13/ 4/ 39 tarihinden 27/4/ 39 tarihine kadar 15 gün müddetle ye
niden ve tadilen açık eksiltmeye konulmuştur. Nümuneleri ve ıeraitf 
münakasayı görmek istiyenler huıuıt muhasebe müd6riyetine ve ta
liplerin ihale günü olan 27/4/ 39 Per,embe günü aaat 10 da vilayet 
daimt encümenine müracaatları. 16 20 1273 ( 776) 

Tadil ve tamir: 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

2 Numaralı binada kurslar için yapılacak. tadil&t ile ufak tamirler 
acelen pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 756 lira 51 kuruıtur. 
Taliplerin 5 7 muvakkat, 114 lira kat't teminat mektupları ve ehliyet 
vesikaları ile 3 Mayıs Çarşamba günü saat 1 1 de Burnova mücadele 
istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla izahatin müesseseden iste~ 
mesi ilan olunur. 16 18 20 22 28 1289 (772) 

n 
,,.[&11"' 
Opp..~ 

A.l~meH Farlb 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin en 

Febrikasının 

Birinci TERAZi 

-·-li'llouratıdır. 



-

T. Eovven Rees 
ve şürekası 
CllNARD LIHE 

Liverpool ve 

-~ 

Messageries 
Maritimes 

KVMPAHYASI 

1'E11J ASIR SAHIFEt 

Umdal Olh·ier ve Fratelli Sperco j Dcutsche Le· 
A=~~TD. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

BELLENic LiNEs LTD. 1 BtRiHCİ KORDON REES ADRIA2'1CA S. A. Dl G. M. B. B. BAMBURG 
BELGİON vapuru 18/19 nisan ara- BINASI 2'EL. 2443 HAVİGAriONE AKKA vapuru 25 nisanda bekleni-

smda beklenilmekte olup Rotterdam LONDBA BATl'I: İNALE vapuru 19/ 4 te gelerek Pire yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam 
TBEOPllİLE GAUTİER vapunı 6 ma- Hamburg ve Anversa limanlan için yük Brindisi Zara Fuime ve Triesteye ha- Brernen ve Hamburg için yük ala'*'-

• • • • • • • • • • • yıs tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, 1 akt HERON vapuru 15 nisanda gelip tır. 

Glasgov hattı 

BOTHNİA vapuru nisan nihayetinde . . . a ac ır. . . Londra için yilk alacaktır. reket eder. 
ldan mal ıkar cak Pıre, Napoll ve Marsilyaya hareket ede- TURİHA vapuru ayın nihayetinde VİAN 

15 
da BRİONİ motörü 20/4 te gelir ayni ARMEMENT DEPPE 

gelip Liverpoo ç a ve ay- beki nUınekte 1 Rotterdam H '-·- BELGRA vapuru nisan G 1 R 0 N D 
ni zamanda Live 1 ve Glasaov için cektir. e . 0 up am ........ Londra, Hull ve Anversten eli • .ııı. &Un Patınoe Leros Rodosa hareket eder. . E vapuru 18 nisana 

. alacak rpoo ve Anversa lımanlan için yük alacak- çık k 1 p 3
ua CİTTA Df BARİ motörU 20/ 4 te ge- doğru beklenıyor. Anvers (Dolru) li-

)'Ük tır. H t•• lü =--L-t lfunat için 81- tır araca tır. •~-- · l "kala aktı 
Gerek vapurJarın muvualAt tarihleri, er ur umua ve ma U . LİVERPOOL HAftl lerek ayni gün .asuuıbul Pire Napoli ve manı ıç n yu c r. 

isimleri ve navlunları hakkında acenta rinci kordonda 156 nUllUll'IMla LA • llNirED ST ArE.1 AHD LESBİAN vapuru 20 nisandı Liver- Ma.rsilyaya h~eket eder. . . 
bir teahhUt a1tma gi~ Daha fazla BENT REBOUL ve ŞERiKİ vapur acen- LEY AJrr LllfE L!'D. pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ZARA motörü 26/• te gelir aynı gUn DEN NOR.IKE MİDDEL-
tafsilit almak için T. Boveo 8eea ve Şr. bısına milneaat edilmal rica olunur. PRİNCE DE LİEGE vapuru 20/ 22 tır.. Pire Korfu Saranda Trieste ve VenedJie HAVSUN.JE, o.ILO 
nm 2353 telefon numaruuıa milracaat nisan arasında beklenilmekte olup Nev- Deatsche Levante•Lfnle hareket eder... . . . .. SAN ANDRFS vapuru 24 nisanda 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 '1 5 york için yük alacaktır. . LERO motorü 27/ 4 te gelir aynı gun bekleniyor. Yalnız Norveç limanlan için 

Gerek vapurlıırm muvasalAt tarihler!, KRETA vapuru 15 nısanda Hamburı Patmos Leros Rodosa hareket eder. yilk alacaktır. 

• . f .. 

Yemeklerin kı· 
nntdaft, salya· 
nm Uraz ettlll 
mikroplar, d•şa· 
rıdan alınan ma• 
Zil' mevat karşı• 
smda cllşler ve 
diş etleri eter 
mütemadiyen te 
mizlenınezse bo
zulmala, çürü· 
mete mahldbn• 
dar. Çtlrik cllf
ler mide ve bar
sak lhtllAtıarm• 
daa zaltbeıeeye 
kaclulleranl 
hastablayol&Ç8 ...... 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

..... . : . . . . 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- ve Anversten gelip yUk çıkaracak. ROY ALE NEERLAN BALKIS vapuru Mayısm ortasına 
kında accnta bir teahhüt altına giremez. DAİSE KUMPANYASI doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
Daha fazla tafsilAt a!mak için Birinci edilmesi rica olunur. DEUCALİON vapuru 22/ 4 tarihinde limanları için yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• Telefon : 4072 Müdüriyet gelerek Amsterdam Rotterdam ve Ham-
umum! deniz Acentalığı Ltd. milrac&at Telefon : 3171 Acenta burg limanları için yük alarak hareket AMERİCAN EXPORT L!Nm;, İNC 

Siz de bu kremden şaşnıayınıı 
eder EXCELLO vapuru 1 mayısta belclenl-

HEuCULF.S vapuru 30/4 tarihinde yor. Nevyork için yük alacaktır. 
beklenmekte olup Burgas, Varna ve EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle-
Köstenceye hareket eder. niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
SVENSKA ORJENTE IJ. D. T. R. T. 
NİEN KllMPANYASJ BUDAPEST vapuru mayısın iptida-
PATRİA vapuru 16/4 tarihinde gelir sında bekleniyor. Tuna limanl•n için 

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

isA vapuru 2414 tarihinde gelerek SERVİCE MARt!'IME 

B A L S A M 1 N K R E M L E R 1 
HyUkam:~· İskandinavya llmanlan için ROi/MAiN 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-
SERVİCE MARİ2'İME niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman· 

Romnaln Kıanpanyası ları için yUk alacaktır. 
Sıhhat bakanlığının resnıl ruhsatını 

haiz bir ren ve bilgi mahsulüdür. 
Blltün dhanda elli 1enedir daima Us

Hin ve ef.'İZ kalmqtır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tttrübe mahsulü olarak vll

rnda getirilml§ yerine sıhhi krem-
terdir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini s& ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsaftm Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükifa
tuıı knunmış olmakla isp:ıt etmi,tir. 

Krem Balsam in 
Gilndü.z için yağsız, gece için yağh ve 

halis acı badem ile yapdmış gündüz ve 

PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen-
mekte olup Malta, Marsilya ve Cenova JOHNSTON VARKEN LİNES Lm. 
için yUk ve yolcu alarak hareket eder ... 
İTA.LİA S. A. Dl NAvlGAZIONB JESSMORE vapuru 30 olunda bekle
NEPl'UNİA vapuru 27/4 tarihinde niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulioa 

Triesteden Rloaanto, Montevidea, B. Kalas ve İbrail limanlan için JUk ala
Ayros lçlu hareket eder .. 19/4 te İz- caktır. 
mirden hareket edecek olan Grimani va- Vapurlann hareket tarihlerb'le oav· 
puru ile aktarma edilir. tunlardaki deii§ikliklerden aclllta me-

İIAndaJd hareket tarihleriyle navlun- suliyet kabul etmez. 
lardaki değişiklikl~rden dolayı acenta 
mesuliyet kabul etme;ı. Daha fazla bd- Daha fazla ta(siJAt için ATATÖRK 
silat için ikinci Kordonda FRATELLI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acıen~ milracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalıima mtıraca-
edilmesi rica olunur. at edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004 - 2005 TELEFON: Zt07/2008 

gece ~killeri vardır. 

~'------~----------•1•------~~' KREM BALSA.MtN; öteden heri tw .. -, h~ vazo ve tüp pılrlinıle •tıhr. M l INGllJz ~ BCZANBSl BEYOOLU - lsTANBUL 

ı-ır1n;'t;'f"'ŞŞAJW8~~wno• f Fenni gözlük için 
Fce ~ ıaefll J'at üzümlerinden yapılmlftır. Sek, Dömisek ve kı~· i ' E C Z A C 1 

ZI Tarif praplanm dalına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik s 
1 olmamalıdır.. j 

r A R i $ sJRKES . hal' .. .. . k 'dir 
SaJlll hallam1D emniJetle anedillyor. Tariş sirkesı, ıs uzum sır esı . 

2'ARtŞUZCIMBALI ... 
Teksif edi.lmJt tue tidm nymtar. •rae Ü%ÜJD mywıun biltun busmiyetle-

rinl taşımaktadır. Tariş tizii.m balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet ıurubudur. 

2' A R 1 Ş iNCİR VE UZUMLERJ 
Fennin en 500 terakkiyatma uyıun bir ~kilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mahsulat ve ınaınulitı her yerden arayınız. 

İzmir urnıımi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 
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NEVROZi 1 
~ ..... •mı .. - ........ ~ar.-..ıımı~sc .. - .... --•• .. ~= .... •aaa 

Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağnlannı sUraile 
fzaleye kilidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstıraplan. 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite lr.al'f1 en 
müessir iliç 

N E V R O Z t N clir •. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 

Devlet Demiryollarında n: 
1 - Devlet demir yollarmm istasyon ve gar işlerinde çalıştmlmak 

ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan h&iz olanlardan yüz memur 
alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak: 
B - Faal hizmetlerde çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadığı 

idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak: 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapmış olmak: · 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördü

ğünü maariften taadik ettirmek: 
E - iyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkumiyeti olma

dığım tevsik etmek. 
F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini müheyyin bir taah

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - isteklilerin istidalanm ve yukandaki şartları haiz olduklarıni 

gösterir vesikaları Ankara, Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum işletme müdürlerine ve 
Mudanya Trabzon işletme amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarındaki adresle
rini vazıhan yapacaklardır. 

5 - Fazla tafailit için itletme merkezlerindeki garlarda aaıh bulu-

'·· 
BAŞ'l'UUK Bayü Salepçıotla lulm brp•M•, 

• •• , To C.ı Ziraat Bankası 
IClll'lllllf tGPlld : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Törle Ura-.. 
Şabe ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Ba:ıka muameleleri 

PARA BİRİKTDlENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMltE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbar.:ılı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası b•Junanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina göre ik
ramiye. dağıtılacaktır : 

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

40 • 100 • 4.000 • 
100 .. 50 " 5.000 • 
120 .. 40 ~ 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT : Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı dilfml
yenlere ikrarnlye çıktılı takdirde yil ıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylfil, ı Birinci kinun, 1Martve1 llnlran tarih

lerinde çekilecektir. 

·----.-.--------~---------illmi---. ilan 
iş verenlere 

iş Dairesi 4 Bölge Amirliğinden: 
1 - 24 Mart 939 tarih ve 4165 •yılı resmi gazetede nep;le ms

İyet mevküne giren (it ihtiliflanru uzlqtarma ve tahkim nizamname.. 
ıi) ni Yeni Asır, Anadolu ve Hallan Sesi gazeteleri de tefrika olarak 
n~retmektedirler. 

2- Bu nizamname mucı"bince İş verenler (mümeuil ifçi) seçimini 
Mayıs 939 ayı sonuna kadar tamalamakla mükelleftirler. 

3 - (Mümessil ifçi) ler 15 Haziran 939 tarihinde vuifeye bath
yacaldardır. 

4 - N"ızamname mucibince seçim ~leri baldonda dairemize gön
derilecek yazıların (taahhütlü) olarak yolluvnuı lizundır. 



SAHiFE 10 

Mussolini Mayısta bir nutuk verecek 
nazırı ''Bugünkü şartlar Ruzveltin mesajı hakkında Amerika Hariciye 

içinde bundan daha ameli bir teklif' yapılamaz ve olamaz,, diyor 

lngiliz Hükümdarlarının 
Amerikayı ziyaretleri 

Fransız Hariciye nazırı 
Beynelmilel vaziyet hakkında Hari

ciye encümeninde izahat verdi Seyahat tarihi ve 
resmen tesbit 

ziyaret programı 
ve ilan edildi 

Paris 19 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 
Bonne hariciye komisyonunda beynel
milel vaziyeti izah etınit ve ilk önce is
panya ile münasebetlerden bahsederek 
Fransanın hu memleketle muallakta bu
Junan bütün meselelerin aüratle ve ta
mamen hallini arzu ettiğini bildirmiıtir. 

Sonra Lond.ada B. Nevi! Çemberlayn 
ve Lord Halilaksla müzakerelerin nasıl 

cereyan ettiğini alkışlar araşında anlatmıt 
ve en ziyade tehdide maruz memleketlere 
kartı umumt yardun p)8.nırun ne auretle 
hazırlandığuu hatulatblttan aonra böy
lece sulhun organize edilmesi yolunda 
mesud neticeler alındığını aöy]emiıtir. 

Lehistan ve lngiltero arasında ltar11-
lıklı yardım paktından ve Fransa ile ln
gilterenin Yunanistan ve Romanyaya 
verdikleri garantiden memnuniyet1e bah
seden hariciye nazın Türkiye haltında 

demiıtir iti: 
c- Türkiye ile g!tıilcçe daha dosta,,. 

ve daha samimi münasebetler idame ede
ceğimizi kuvvetle ümid etmekteyim.• 

Nihayet B. Bonne Sovyet Rusya ile 

I 
, 

Londra 19 ( ö.R) -, .Btıkingam sara
yı kral ve kraliçenin Amerika birleşik 
devle'llerinl ziyaret programını hazırla
mıştır. Hükümdarlar 7 Haziran Çarşam
ba günü Kanada - Amerika hududunda 
Niyagara şelillelerl köprüsüne varacak
lar, 8 Haziranda beyaz evde relsicümhur 
ve madam Ruzvelt tarafından kabul edi
leceklerdir. Yine beyaz evde diploma
tik heyetleri kabul ettikten sonra kral 
ve kraliçe bir öğle ziyafetinde hazır bu
lunacaklar, lngiliz elçiliğinde verilecek 
bir gardenparti ve beyaz evde akşam zi
yafetine iştirak edeceklerdir. 9 Haziran 
Cuma günü B. ve Bn. Ruzveltle birlikte 
V aşingtonun mezarını ve meçhul asker 
mezarını ziyaret edecekler, 10 Haziran 
Cumartesi günü Nevyorka giderek dün
ya sergisini gezeceklerdir. Hükümdar -
!ar Nevyorkta relsicUmhurun köşkünde 
kalacaklar ve 11 Haziranda Kanadaya 
hareket edeceklerdir. B. Ruzveltin karısı Bn. Ruzvelt ve oğlu Fransa arasında müzakerelerin devam 

Londra 19 (A.A) - Kral ve kraliçe
nin Amerikaya 7 Hazirana kadar resmi 
ıdyarette bulunacakları ve bu müddet 
zarfında B. Ruzveltin davetlisi sıfatiyle 

edilecektir. 
Lord Pert Cuma günü B. Mussolini 

tarafından kabul edilerek kendisine ve
da edecektir. 

Amerika hUkümetinin misafiri olacak - Vaşington 19 (A.A) - Hitlerin Ruz
lan dün Birmingham sarayından res - velte cevap vermek üzere Rayhştagı iç
mrn hildlrllml~lr. timaa davet etti~ine dair Br•l;"" " ge-

Ror1ıu - Herlin mihverinin iki askeri başı -Ahna:n generalı Kiel ve ltaıu ... ıı 
generalı Pariani 

Roma 19 (Ö.R) - Öğrenildiğine göre len haberler burada derin bir al~ka 

B. Mussolini Mayıs ayının ilk on beş uyandırmıştır. 

giinü içinde Torlnoya giderek mühim Hariciye nazırı Hull, bu münasebetle 
bir nutuk söyliyeceklir. yaptığı beyanatta bugünkü şartlar için

de hiç bir ferdin Ruzveltin yaptığı tek-
Roma 19 (A.A) - Italya meclisi ta- liflerden daha amel! bir teklifte buluna

rafından kabul edilen kralın nutkuna bileceğine aklı kesmediğini söylemiştir. 
meclisin cevabında harici siyaset şöyle 
mevzuuhahsedilmektedir: Vaşington 19 (A.A) - Mehusan mec

lisi maliye encümeni panama kanalının 

ısl~ı ve genişletilmesi için iki milyar 
771 milyon dolarlık tahsisatı kabul et -
miştir. 

aliye\ devam etmektedir. Sulhsever mil- ettiğini ve Franaanın Rusyaya, ltendisile V .... d b'l . d'h 
·· k h "'ud 1 d 1 ı1 d ersay onun e otomo ı ız ı amı !etler vaziyetin icap ettirdiği dikkat ve muıtere ua u o an ev e ere yar ım-1 

basireti elden bırakmıyorlar.. Mihver da bulunmuı için bazı tekliflerde bulun- landmıyacağına emin misiniz} !iği mümessili Lord Morisondur. 
dev]etleri muhitinde bir taraftan Macar duğunu ve bundan memnuniyet verici 1 Hariciye nazın, Burgos Fransız aefiri Amele partisinin parlamento gıub• 
başvekil ve hariciye nazırının Roma se- neticeler beltlendiğini bildirmiıtir. Marepl Petenin ispanyadan avdeti ea- bu hafta zarfında avam kamarasında 
yabati, diğer taraftan Rumen hariciye B. Bonne beynelmilel vaziyetin vaha- nasında ispanyanın tamamile Alman ve müzakere edilecek muhtelif meselelerde 
nazırının Berlin seyahati tefsir edilmek- metini gizlememiş ve hükümetin hudut- ltalyanların elinde olduğunu söylediği takip edeceği hareket hattmı tayin için 
tedir. lann emniyetini muhafaza için icap eden hakkındaki rivayetleri tekzip etmiı ve' bugÜn toplanmııtır. 

Relsicümhur Ruzveltin mesajına B. bütün tedbirleri almıı bulunduğunu aöy ltalyan gönüllülerinin geri alınması halt-
HiUerin cevap vermesi beklenirken, me
sajın husule getirdiği akisler her taraf
ta ehemmiyetini muhafaza ediyor. İtal
yan ve Alman gazeteleri bu mesajdan 
doğan hırçınlıklarını gizlemiyorlar. 

•Curnale Ditalya• da B. Virjino Gay
da Kont Ciano tarafından söylenen nut
kun Ruzveltin mesajından daha büyük 
bir tarihi ehemmiyeti olduğunu temin 
ederek şunları ilave ediyor. 

•Almanya ve İtalyadan mukabil bir 
teklif beklemek çocukça bir hareket 
olur!• 

Macar hariciye nazırı kont Ksaki de 
•Stefani• ajansına şu beyanatta bulun
muştur: 

• - Reisicümhur Ruiveltin mesajı 
Macarlar için bir sürpriz olmuştur .. Zi
ra onlar, reisicümhur Vilsonun 14 pren
sibini tak.ip eden Triyanon muahedesini 
unutmamışlardır.• 

Bu mülfilıaza, Alman gazeteleri tara
fından da sık sık ele alınmaktadır. 

Bern şehrinde çıkan •Bund• gazetesi 
bu iddiayı tahlil ederek Amerika reisi
cümhuru Vilsonun kat'! bir rol oynadı
ğı tarih sahifelerini kısaca hatırlatıyor. 
•Bund • diyor ki : 

liyerek ıunu da il&vc etmiıtir ı 
lcında lapanya tarafından verilen teminatı 
hatırlatmıştır. 

Hatay halunda bir mebus tarafından 

c - Giriotiğimiz diploması mUzake
releri kimsenin aleyhinde olmayıp sadece 
sulhu muhafazaya matuftur.> 

Paris 19 (ö.R) - Mebusa.n mecW 
hariciye komisyonu, hariciye nazuı a 
Bonne tarafından beynelmilel vaziyet 
haltında verilecek izahatı dinlemek üzere sorulan bir auale cevaben de hariciye na

Hariciye nazırı rei.si cümhur Ruzveltin 
··k• · Jd - T"' L• saat 16 da toplanmıştır. Bu aaatte müza .. mesajindan bahsederken bu a.süine te- zın au unebn tam o ugunu ve ur.-;:ıye-

. l• k k il • h Itk kereler henüz devam ediyor. ıebbüsü bütün Fransız mi11eti namına nın as a. uvvet u anmıyaeagı a ın-

takdirle ael&mlamıştır. da F ransaya teminat vermiş bulunduğunu 
it d · · Paris 19 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 

Bazı suallere cevap verirken B. Bon- ay etmıştır. 
miş, milli.kat Fransız - Sovyet görüşme

ne beyanahndaki bazı noktaları tMrih 
tın . •' 1 b it · al 1 Londra 19 ( ö.R) - Kabine bu aa- !eri etrafında cereyan etmiştir. Bu göriif-e ışur. spanya an asına aıt bn arın ı 1 

lspanyol hükümotino iadeoi haltında d&- ; bah. haftalık toplantısını yapmıştır. Baş 1 Bonn~ So".:e~ elçisi B. Suriç~ ltab.ul. et
miştir ki, vekil Çemberlayn Mookova ile cereyan melerın musaıt safhada oldugu bıldıril-

c- Fransa general Franko hüküme- eden müzakereler hakında bugün parla· mektedir. 
tini tanıdıktan ıonra bu altınlan iadeye mentoda beyanatta bulunması muhte
mecburdu. Böyle yapmasa idi, Lahey di- ! meldir. Roma 19 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri 

Berlinden aldıkları haberlere atfen Ro· vanı tarafından mahkiim edilirdi. 
c Keza Fransaya getirilen bütün ls

panyol silahlan ispanyaya iade edilmiştir. 
Yalnız transit auretile F ransadan lapan .. 
yaya geçirilmekte iken Fransız bültüme• 
tince müsadere edilen aili.hlar müstes-
nasır. 

Muhafazalı:&r bir mebus bunu tenkit et-
mi§ ve aormuıtur: 

- Bir gün bu ıilahların bize ltaqı kul-

Londra 19 ( ö.R) - cPres Assosye- manya - Polonya ve bütün Baltık mem
ıin> tarafından tahmin edildiğine göre lelteılerinin Sovyet Ru•ya ile siyasi bir 
lngiliz kabinesi bugünkü içtimaında bir kombinezonu reddettiklerini iddia et• 
harp malzemesi nezareti teşkili hususun- mektedirler. 

da karar ittihaz etmiştir. Bu nezarete Bu gazetelerin neıriyatına bakılırsa B. 
Lord Verin geçirileceği parlamento kori .. , Gafenko Londrayı ziyaretinde memlek .. 

dorlarında tahmin ediliyor. Diğer bir tin Rusya ile siyaıi ve aak.eri bir teşriki 
namzed de Lankaster dükalığı pnsölye· j mesaiyi kabul etmek hususundclci tered
ıi ve parlamentoda harp nezaretleri bir.. dütlerini bildirecekmif .. 

Bir imparatorluk daha •B. Hitler nutuklarında, Almanyanın 
1918 de reisicümhur Vilsonun 14 pren
sibine inanarak silfilılan bıraktığım sık 
sık tekrar etmiştir. Alman gazeteleri de 

~:isi~:"'da~!;o:~~ B~:b:urı::si: General F ranko büyük bir ispanya 
sanda da bu tezi ileri sürmesi muhtı>-

Italyan - Fransız münasebatı, bu mil
nasebalın mahiyet itibariyle ne sulh ne 
de kavga kelimeleriyle tavsif edilemiyı>

ceği kaydedildikten, ihtilAflı meselelerin 
Mussolini tarafından faşist teşki!Atının 

yirminci yıldönümü münasebetiyle söy
lediği nutukta tasrih edilmiş olduğu zik
rediliyor ve deniliyor ki: 

Nevyork 19 (ö.R) - Dünyanın her meldir. Fakat bu, propaganda ihtiyaçla- • t 1 "" d b h d • 
tarafından Reisicümhur bay Ruzvelte n namına uydurulmuş bir tez olup tari- ımpara or uaun an a se ıyor 
sulh lehinde cesurane müdahalesinden hl hakikate pek o kadar mutabık değil- !!fr. 

Hedeflerimlzi şerefle ve Adilane bir 
tarzda lesbil ettikten sonra bütün gay-

dolayı kendisini tebrik eden telgraflar dir. Kadiks, 19 (Ö.R) - Kadiks beledi-

gelmektedir. Bu telgraflarda dünyada •Filhakika, reisicümhur Vilsonun 14 ye konağının balkonundan general Fran
demokrasiler için birleşmek zamanı gel- prensibi 8 ikinci kfınun 1918 tarihlidir. ko tarafından söylenen ve İspanyanın 
miştir, deniliyor. Eğer bu esas üzerinde müzakereye giri- imparatorluk emellerini teşrih eyliyen 

Londra 9 (Ö.R) - Gazetelerin verdik
leri haberlere göre, bay Ruzvelte geçen 

ay sonunda Japonyayaya şahsi bir nota 
göndererek sulh lehinde bir teşebbüste 
bulunmuştu. 

şilmemişse, bunun sebebi müttefiklerin nutkun başlıca fıkraları şunlardır : 
ihtirazı değil, fakat Almanyanın 0 vakit •Kadiks halkiyle karşılaştığım zaman 
bu teklifleri reddetmesidir. Çünkü Al- gemicilerin önünde bulundum. İspanya
manya o tarihte henüz sil~ın talline ya bir imparatorluk vermiş olan İspan
güveniyordu. Nitekim, 3 mart 1918 de, yollar hep buradan hareket ettiler. Zira 
14 prensipten bambaşka esaslara istinat imparatorluklan kuran daima gemiciler
eden Brest Litovsk sulhu imza etti. dir. Bu sebeple, bugün imparatorluk 

retlerimizin bu hedeflere varmak için 
her defa daha ziyade muvafık ve elzem 
olduğu anlaşılan şeye doğru şaşmaz bir 

surette teveccüh etmek zaruri olmuştur. 
Bu karar suretinde Italyanın mlhver si
yasetini muhik gösteren sebepler izah 

olunduktan sonra Italya ile Japonya, 
Macari~tan ve ispanya arasındaki mü
nasebetlerin samimiliği kaydediliyor. 

Vaşington 19 (A.A)-Amerika mem
Ve nihayet müzakere zemini olarak Ital- leketlerinden Ruzvelt mesajına şimdiye 
yan imparatorluğunun Ingiltere tara -
fından katiyen kabulü üzerine Italyan-

1ngı!tere anlaşmasının mümkün olduğu 

•Ancak Alman ordusu taarruzdan hissi yeniden doğarken, İspanya gözle
Ispanyol ha.-p gemileri Ispanyol limanlarında 

müdafaaya geçtiği düşman tazyiki al- rini tekrar gemicilerine çevirmiştir. Bu- ve gemicilerle İspanyanın kuvveti yine Berlin, 19 (A.A) - Resmen bildiril
tında bütün mevkileri birbiri ardınca giinkü İspanyol anneleri, İspanyanın artacak ve büyüyecektir. Oğullarını eliğine göre Alman filosu İspanyanın 
tahliyeye mecbur kaldığı zamandır ki kurtuluşu için nasıl oğullarının kanını millet için feda eden annelere verilmek Kadiks, Algesiras, Malaga, Centa ve 
Almanya 14 prensibi hatırladı ve 5 ilk vermişlerse, ayni suretle gemlcilerin an- üzere çiçekler toplayınız.!• Tanca şehirlerini ziyaret edecek ve ora-

ilave edilmektedir. 

kadar cevap vermemiş olan yegıne dev
let Honduras idi. Bu memleket de Ruz
veltin teklifine iştirak ettiğini bildirmiş-
tir. teşrin 1918 de, başkumandanlığın talı>- neleri de, vatanın büyüklüğü için, oğul- Rabat, 19 (A.A) _ Tanca ve civarı dan da Ferrol ve Lizhona gidecektir. 

biyle, reisicümhur Vilsondan 14 pren- lannı sefere yollamışlardır. mıntakalarından gelen ve birbirini teyit Roma, 19 (A.A) - Gazetelerin yaz. 
Roma 

19 
(Ö.R) - Tekaüde çekilmek- Şikago 19 (A.A) - B. Lift hedefi Çe- sibe müstenit bir mütareke müzakeresi- ,zaferin İspanyaya yeni bir kudret eden muhtelif haberlere göre İspanya- dığına göre İspanyadan geri alınan ild 

te olan Ingiliz sefiri Lord Perl, harici-
koslovakyanın istik!~ iade olan Çek ne tavassutunu rica etti. ve zindelik verdiği bugünde hep o Kon- dan gelen Faslı kuvvetler süratle Tetu- bin gönüllü Castella Mare Stabiaya gel-

ye nazırı kont Cianoya bir veda ziyareti milll k d kil 
. onseyi ünya teş . alının reisli- ·Bianenaleyh, Almanya mütarekeyi kestadodan (Fatihleri) düşününüz ki an, Centa ve Barbachdan İspanyol Fa- miştir. 

yapmıştır. Lord Perl önümüzdeki hafta ğini kabul elmlştir. 14 prensibe inanarak değil, hezimete dü- İspanyol milletinin azmini dünyanın her sına getirilmektedir. Bazı günler İspan- Roma, 19 (A.A) - General Pellegri-
iptidasında kat'! olarak Romadan Lon- çar olması ve başkumandanlığın müca- tarafına yaymışlardır. Bugün de bir im- yadan gelen kuvvetler dört bine baliğ ni ile İtalyan hava ordusuna mensup bir 
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