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HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi 

Dl:V AJıl. MUDDE'Il Türkiye için Hariç lçiıı 
s .... ıik............ 1400 %900 
Altt erlik ............... 750 1650 

1 
Günü geçmif nüahalar (25) kurutlur· 

-----~T~E;;.,:L~E:;.:,f~O;;;..;,N,;_;.:.2m6m9m7 ..... ı 
tlin münderecahndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• 
a 1 

• 

ile n 

Mareşal Peten Bur
gosa döndü 

Burgos 21 (ö.R) - Fransa sefiri Mareşal 
Peten bu sabah gelerek hariciye n&Zll"ı general 
Hordana ile görilşmUş, sonra San Sebastiyana 
dönmüştür. 

·--------' Yeni Asa Matb.uında Buılmlflw • 

r 
Venedik mülikatı bugün Bulgar 

Başvekilinin 
1 Yugoslav hariciye nazırı 25 Ma
: yısta Berlini de ziyaret edecektir 

Arnavutlukta ıhdos edilen yeni vaziyet 
karşısında 
korunacağı 

Yugoslav menlo,atlerinin nasıl 
bu görüşmelerde belli olacaktır 

ı nhtnı biı· k . rar 
Bclgrad 21 (ö.R) - Yugoslavya ha

riciye nazırı B. Markoviç kont Ciano ile 
mülakat etmek üzere bu ak5am Belgrad. 
dan Venedlğe hareket ve yarın saat 15-
te bu şehlre muvasalat edecektir. Ha -

riciye nazırına hususi kalem şefi B. Şes
troviç ve hariciye nezareti siyasi daire 
direktörü B. Petroviç refakat etmekte. 

dir. 

'i Maarif Vekilinin Üniversitedeki 
tedkiklerinde bundan sonra üni
versiteye girecek olan gençlerin 
sıkı bir imtihana tabi tutulması 

Venedlk mül!lkatı, yarı resm! Yugos
lav dairelerinin tahminlerine göre, bil
hassa iki nazıra balkan hadiseleri halı:
kında fikir teati etmek imkanını vere. 

cektir. Italyan ricali tarafından alenen 
verilmiş olan bazı teminat Yugoslav 
umumi efkarını yatıştırmış olmakla be-kararlaştırılmıştır 

l•tanbul 21 (Ha.u•i) - Maarif 
vekili B. Hcuan ,Ali Yücel bu •a. 
bah Ankaradan fehrimize geldi. 
Şehrimizde iki gün kalacak ve 
•onra, Mayıata toplanacak olan 
~efriyat kongrui hazırlıkları ile 

meıgul olmak üzere Ankaraya dö- raber ltalya ve Yugoslavya arasında 
necektir. Vekil Jatanbulda kalaca- 1937 senesinde aktedilen anlaşmalann 
- · · d b "lha aa üniversi· Arnavutlukta ihdas edildiği vaziyet kar
gı :zaman ıçın e 1 4 d 1 tatb"k dil • · · t "h t · l . . 1 l l caktır Veri- şısın a nası ı e ecegını asrı e • 
teıferııemeşgaoa • . dl .. ani d 
len maliimata göre her aene artan mek ıcap e yor. Boylece, aşma a sa· 

- SONU 3 ONCO SAYFADA - 1 - soı-.u 5 İNCİ SAHİFEDE -

• 

Venedikten biT manzara 

Romanya Hariciye Nazırı 

-

Ber:lin cevap hazırlıyor . 
Karanlık
lar icinde 

Siyasi mümessilleri 

1 

Londradaki temaslarına 

' ---·-t?--

Beliren bazı 
ümitli hareketler __ .,._ 

HAKKI OCAKOCLU 

sondajlar 
Paris, 21 (A.A) - Buraya gelen ha

berlere göre Berlin Hitlerin 28 nisanda 
Rayiştağda söyliyeceği nutukta Ruz
veltin mesajına vereceği cevabı faaliyet
le hazırlamaktadır. Bu ayni haberlere 
göre Almanya siyasi mümessilleri vası

tasiyle isimleri Ruzveltin mesajında ge-

çen devletlerden istikliillerinin Alman-
D~n~a. resm~~ !lan edilmiş bir ya tarafından filhakika tehdit edildiğini 

harbın ıçınde degıldır. Fakat yer yer mi zannettiklerini ve Ruzveltin tavas
kanlı ve kansız istilalar yapılıyor. sutuna müracaat edip etmediklerini sor
Bilhassa Avrupa milletleri sulh için- muştur. Eğer bu haber doğru ise (Ki 
de harbin heyecanlı gü,'.'l:rini. yaşı· doğru olduğu zannediliyor) Almanyanın 
Yorlar Diplomatlar, salahıyetlı dev- k ul b 1 t d kte ·· · h h .. .. . ... ornş arı u sua e eve eme muş~ 
!et adamları emen er gunun sıyası .. • . . . 

· · · 'd ı h t bl""l . k kulat çekeceklerdır. Bınaenaleyh Hit-
vazıyetını, a e a arp e ıg erı şe -
!inde umumi efkara sık sık bildir· !erin bu h~~etler tarafından gelecek 

yapıyorlar 
bugün başlıyacaktır . o 

Paris, 21 (Ö.R) - Gazetelerin aldık
ları haberlere göre, Romanya hariciye 
nazırı Gafenko Berlin görüşmelerinde 
Romanyanın Fransanın • İngiliz garanti
sine her türlU İngiliz - Fransız • Şovyet 
kombinezonu haricinde kalmak azim ve 
kararını göstermiştir. 

i Gafenko, Katoviç mülakatında Ro
manyanın bitaraf kalmak istediğini Po
lonya hariciye nazırı kolonel Beke de 
bildirmiştir. Zaten Alman ricali Gafen
ko ile temaslarında Romanyanın Alman
ya aleyhinde telakki edilecek bir hattı 
hareketine karşı Almanyanın ne vaziyet 

1 alacağı hakkında biç şüphe bırakmamış
lardır. 

Berlin, 21 (A.A) - B. Gafenko dün 
alcşam Berlinden hareket etmiştir. 

beyanatı · 
1913 hudutlarının 
iadesini temine 
çalışacaklar 
Sofya, 21 (A.A) - B. Köse İvanof dış 

vaziyet hakkında hariciye komisyonun· 
da beyanatta bulunarak Bulgaristanın 
kat"i bitaraflık politikasına devam ede· 

ceğini bildirmiş ve Almanya ile olan 
ekonomik münasebetlerinin ehemmi· 
yetini diğer memleketlerin Bulgar piya· 
sasına karşı alfilca göstermemeleriyle 
izah eylemiştir. 

B. Köse İvanof, Bulgar hükümetinln 
muslihane anlaşma yolu ile 1913 hu
dutlarını tekrar tesise çalışacağını ve 
Balkan antantına da ancak bu şartlar 
içinde gire bileceğini bildirmiştir. 

Malatya fabrikası 
Eyltil nihayetinde 
bitmiş olacaJıtır 
İstanbul, 21 (Hususi) - Malatya bez 

ve iplik fabrikasının ~tı ilerlemek
tedir. Sonradan başlanan il~veler de 
dahil olmak üzere fabrika eylfil nihaye
tinde tamamen bitmiş olacaktır. 

Fabrikada, günde iki ekip halinde ild 
bin beş yüz amele çalışacaktır. 

PARISTE 
Siyasi görüşmeler 

Parla 21 (ö.R) - Hariciye num B. 
Bonne bu 1abah Ameriluı ııefiri B. v;ı • 
yam Boliti ve öllleye doğru ayan harici
ye komisyonu reisi B. Branjeyi kabul 
etmiştir. Öğleden 90nra nazır ayan harl.. 
ciye komisyonundan beynelmilel vazl -
yet hakkında izahat vermeğe gittiğinden 
meclis lçtimaında hazır bulunma~tır. 

kt n Uzak k 1 1 
cevaplara ıatınaden Ruzvelt tarafından 

me e a mıyor ar. 
Cihan umumi efkarı büyük bir zikredilen devletlerin hiç te kendilerini 

Söylendiğine göre kendisi Alman rica
liyle yaptığı görüşmelerden çok mem
nundur. Ve milli sosyalist ricali de Ro
l manyadan alınan teminatta aşikar bir 

lngi!i.z kral ve kTaliçesi Londrada yağmurlu bir havada tetkiklerinde 

korku ve heyecan içinde muhtelif - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
devlet adamlarının nutuklarına, 
muhtelif parlamentolarda yapılan 
izahlara bütün dikkat ve teyakkuzu· 
nu vermiş bulunuyor. 

Hit!er nutule söylerken 

inkar e~ilerniyen bir hakikat ha
lindedir kı~ geçen haftanın son gÜ· 
nüne, yanı A~erika reisicümhuru 
Ruzveltin ıne~aı'.na .kadar, Avrupa· 
daki hadiselerı~ ın~ı~a~. tar:ı:ı, bütün 
Avrupa medenıyetını. çoktürecek b. 
harp felaketini gayrı kabili içtina~ 
bir duruma sokmuştu. 

Yeni di.inyadan gelen. ses ~~r~.ş ae. 
verleri büyük bir ijmıde duşur~ü. ! 
Demokrat memleketlerde s~vınç 

ndırdı. La''-· b hareketın de uya ><ın u R ı 
··rorÜ uzun olamadı Berlin ve om_a 
0 b · · üsaıt matbuatının u mesajı gayrı m 

b
. ekilde karşılama] eniden en· 
ır ş d arı Y d 

dişeler uyan ,;.maktan hali kalma lh 
Bununla ber r bugün harp ve su 

larında en kafi 1.. oynıya· ı 
mevzu u;ıler ile •• ro u . s
cak olan rı kı"1Ussolininın re 1 

rece e · · mi lisanla ve ta . rı cevap mesaJln 1 
mukadderatını Ykn "Yliyeceğinden 1 
buna intizar etme '1:ururi görülü·\ 

yordu. . i sekizinde . 
Aym yırm da Hitl ıçtimaa ça· 

R staS er; •. 
ğırılan ay, la beklenirlc. n verecegı 
cevap meral< esai h "n Musso· 
lini önced~ i nok-

Bedbinlik devam ediyor 
Fransız gazeteleri Mussolininin 
ı1utkunu emniyet bahs görmüyorlar 

Paris, 21 (A.A) - Mussolininin nut· 
kunu mevzuubahis eden Pöti Jurnal di

yor ki: 
Mussolini İtalya ve Alınanyanın faa· 

liyetinin sulha ve tesanüde istinat etti· 
ğini söy !emekle iktifa ediyor. V alaa 
Avusturyanın ve Çekoslovakyanın il
hakı muharebesiz olmuşsa da Habeşis· 
truun ve Arnavutluğun ilhakları husu-
sunda ayni .~ .. 1 Fi ,,-Y soy enemez. 

garo şöyle yazıyor . 
Malik bulundu" · 

taları tarn . 
1 

ııwnuz her turlu vası-
amıy e müdrikiz B" iml di 

lomatik normal yollarla v~ ız e p
resinde müzak . . mantık dal· 

ere edilebilece·· · f 
kat işi şantajcılığa dökm guu ve a-
di •. . da emek lhımgel-

gıru zamanın anlam 
. dl . tle &ınıı olanlar 
::ıer~azıye rlnl, lı:endiler1n1 dtişlln. 

memnuniyet göstermektedirler. nelik bir garanti vermiştir. 
Henüz tahkikine imkan olmıyan bazı Brüksel, 21 (Ö.R) - Rumen hariciye 

şayialara göre Almanya iki memleket nazırı Gafenko Berlinden geldi. İstaa
arasındaki ekonomik münasebetlerin in- yonda Romanya, Türkiye, Yugoslavya 
kişahnı temin için Roınanyaya otuz se- - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
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23 Nisan Hakimiyeti ŞEH•R HABERLER• 
Milliye ve çocuk bayramı 1 1 

Karanlık
lar icinde 

yarın nasıl kutlanacak? Çiçek Belediyenin eserleri ' ---'-<:r·---
Be lire n bazı 

• • 
Çocuk esirgeme kurumu 23 Nisan 

bir 

sergısı 
İzmir Hnlkevi tarafından 6 ınayısta 

açılıp ;ı;ekiz mnyıs akşamı kapanınK 

azaları başarılmakta Şehir meclisi 
olan eserleri tedkik ettiler 

ümitli hareketler 
-- 7-

için çok güzel 
program 

Yarın Hakimıyeti milliye ve çocuk 
bayramıdır. Bu bayramın llyık olduğu 
oek.ilde kutlulanması için icap eclen hazır-

lıklar tamamlanmıştır. Çocuk bayramı 
için, çocuk esirgeme kurumu tarafından 
gayet zengin bir kutlulama ve eğlence 
programı hazırlanmıştır. 

Ilk mekteplerin ikinci devre talebeleri 
ile Alsancak ı '\takasındaki blitUn ilk 
mektep talebeleri Pazar sabahı aaat on

da KtillUrparlcta toplanacaklardır. Bu
rada askeri muzika kllçUklerin neJeSini 

artıracak parçalar çalacak, halkevinin 
:teirik eylediği zevat tarafından hopar -

lörlerle kilçilklere monologlar söylene -
cektir. Muhtelif mektepler muhtdif 
oyunlar hazırlamışlardır. 

Çocuk e.!irgeme :kurumu yavrulara 
bir kır yemeği vermek için yedi bin san
doviç ve yedi bin paket şeker hazırla -
mıştır. Bunlar kUçüklere tevzi edilecek
tir. Saat yarımda heykelin önünde say-

üzere bir çiçek sergisi hazırlanmaktadır. - 8.AŞTARAFI 1 lllCI SAYFADA -
Egede ilk defa aı;ı~acak olan bu sergi- Reis Dr. Beh~~ Uzun davetine ~bet j dahn şimdiden garaj~ t:npl:•nm•J bUlun- . 

.. 
ve zengın 
hazırladı 

~0CAKOCLU 

de her kes sab içindr, parterde veya ed n ~meclisi azalan belediyenin maktadır. Şehir garap, her feJden enel taı nazanm belirtti. 
gı geçidi yapncaklar, heykele çelenkler kesilmiş olarak her nevi çiçek teşhir Aer_o - ~yetik ?lobilslerinden bir~yle şehirde vesaiti nakliyenin emniyetini, İtalya diktatörünün verdiği cevap 
koyacaklardır. Bumda parti adına ve edebilecektir. Park müıahnssıslarının ve şehırde hır cevelan yapmıslar, §ehırde yolcularm emniyetle yola çıkmalarını sarih değildir. Tecavüzlere kar~ı istc
çocuk esirgeme kurumu adına birer nu- çiçek yetiştiricilerin rekJAm yapaqilme- başarılınak1a olnn işleri gözden geçir- temin edecek ehemmiyettedir. Buraya nilen teminat verilmemekte yalnız 
t k . d edil k kil ükl taraf dan leri için bahçede mUna.sip yerler de ve-

1 mişlerdir. gelen her vasıta sıkı kontrol altındadır. 1942 sene.inde Romacla açılacak 
~. ) ıra k eakce • ç . er ın .1 rilecek ve burada parter yapmalarına 1 Tetkiklere başlarken, 32000 liraya Ve her sabah bütün nakil vamtalan büyük dünya sergisi ltalyanın barba 
şur er o unac ' merasıme son verı e- k d '· · ı C" -'- . t dd . k trol ed . ile k d.. .. cd.... d 1 1 cektir. müsaade edıleccktir. Serginin devamı par e ~şctı en unuıw·ıye c~ esın- ?n ve muayen en geçır re ma- .~ıunm ~gıne e i olarak ileri sü-

. esnasında çiçek bakımı ve hastalıktan 1 den geçtik.. CUmhuriyet caddesı ağaç- kınelerdeld Arızalar ortadan kalJanakta- rulmektedir . 
. Geçen seM çocukların serbest hı~ şe- hakkında konferanslar verilmek surcti- ılandınldıktan ve yaya kaldırımları mey- dır .. Halen garajda 100 - 150 makine Teklif edilen silahlan azaltma ve 

kilde tramvaylara, vapurlara otobüsle-- le ha d etiril.:ı'LA -'---'- il t 1 .. __ ,,..__ d.. !L __ _:s.. • • • • . . . . . lkırnmn çiçek bilgisi de arttınla- ana g uuuen sonra ~l'.llDll en g - OP.-u.U&t~ • un ya 1.&b1NX11 vazıyetını tanzım ey· 
re paras~ .b~d.mlmesı kaza~ .sebe~ı- caktır. Sergide çiçeklerini teşhir etmek zel caddelerinden biri olmuştur.. Bele.- Şehir garajı içinde 16000 lira sarfiyle leme konferansına iftirak red olun
yet verdiği gıbi çocukların ızzeti nefıs- istiyenlerin mayısın dördilncli günü ak- diye 939 bütçe.sinden Gazi bulvan - Al- mükemmel bir de tamir atelyesi mey- makla beraber bant 1everlik duy
lerini kıncı Wisme de meydan verdi- şamına kadar Halkevine müracaat e~ sancak losm.mı da ikmal etmek için bu dana getirilmektedir. Bu garaj, ileride gulan üzerinde ehemmiyetle dunıl-
ği görüldüğünden bu yıl nakliye vas1ta- mcleri lfızımdır. işi de programlaştırmıştır. Mimar Ke- üzerine yedi kat çıkılacak bir milkem- maktadır. 

!arından parasız istifade şekli kaldırıl- Memleket çiçekçiliğini teşvik edecek malettin caddesinden geçerken 35 bin mcliyette inşa edilmi§tir. Garajın ikinci Sulhu koruma arzularına Muaoli
mıştır. Yalnız Pazartesi günü şehrimiz- olan bu sergide jUri tarafından beğeni- liraya parke döşetilen bu caddeyi de gör- katına bu sene çıkılacak ve ildnci katta ni tarafından kuvvetle temas edilmit 
deki bütün sinemalar ilk mektep talebe- lecek çiçeklerin snhiplcrine münasip dük.. taksıler ve otomobiller bulunacaktır. bulunulması bugünün sert havuı 
leri için par.ısız seanslar yapacaklar, ter- ınükfı.fatlar \'e takdirnameler de verile- İtfaiye binasında, itfaiyenin enerjik Garajın içinde gazinosu, lokantası, içinde barıf lehine kaydolunacak bir 
biyevi ve neşeli fılimler göst recekler- cektir. nıüdüril B. İbrnhim GUnay, şehir mü- yolcu bekleme yerleri, benzin satıJ de- hareket sayılabilir. Romadan yükse-
dir. -*-- messillerini karsıladı. polan inşa edilecek, bakkalı. müstahde- len bu sese tekaddüm eden günde 

Belediye 23 Nisan için Kültürparkı B h 1 f İtfaiye binasına girince, belediye reisi min yatma ve yıkanma odaları, bilet İngiltere hariciye nazınnın Lordlar 
parasız çocuk esirgeme kurumu emrine 3 çe Va lJ 1) { güzel bir sürpriz hazırladı. Tehlike zili- mahalli yapılacaktır. kamarasında bir suale cevaben yaph-
vermiftir. Binaenaleyh Kültlirparka Jh k b ne ba."ılrak alürm işareti verdi .. İtfaiye İleride, her nakil vasıtasının hareket ğı beyanat da dikkate şayandır. 
yavnılanmız paras12 gireceklerdir. t İS 3 S m e t e İ erleri derhal, saniyeler içinde vazifele- saati, seyrüsefer Ievh8Sl üzerindeki sa- Lord Halifaks, yapılan siyasi te-

ri başında idiler. Henüz. 28 saniye geç- atte bildirilecektir. Her yolcu, gideceği mas ve müzakerelerle kurulmaa İs-

M il• 1 z· k" 1 · Köy çocalıları l»u meden itfaiyenin kılavuz makinesi teh- yer için garaja telefon ederek yer ayır- tenilen barı~ cephesinin, Berlin -08 im er lraat Ve 3 eti rnöessesede fenni Hke işaı·etiyle garajdan çıkmış bulunu- tacak ve muayyen saatte gelerek hare- Roma mihverini çember içine alma-
Konfel'GllSlara neden ZIPaat lll'ltnlm INdlpDanlılı asaııaını yordu. Onu diğer kılavuz ve motörpo~ ket edecektir. Otobüslerdeki koltuklar ğı istihdaf eylemediğini . aöy~i. 
I• •--se _.mi I 9 -a.---a ...,_ .._ öğPenec:eJılerd• lar takip elti. Bu gösteriş çıkışı emniyet numaralı olacağı için, istenilen numara- ispanya) ordusunun terhıs. edılmeğe 
... ı...-UH ~ . yor Gre ~ ... ~· Oft ,,,... Ziraat mektebi muallim meclisi diln verici idi. . . . . 1ı yer gidiş - geliş için angaje edilebilo- ~§}anmasından ~tm~ ~f le-
Killtilr direktörlilğUndeıı okullar dl- ..... pel'f;por b. to lanb. ak, ki1etin direkti Baıtan ba~a gezılcn atfaıyc bınasında cektir. hıne kaydedilecek bır hAdısedır. 

rektörlUklerine 1\1 tamim gönderilmiştir: Ziraat veklletinden vilayete gelen bir fi ır~de = ~e ih k b~ temizliğe, sUrate, infu:ama büyi.ik bir Çünkü Berlin - Roma mihverini 
- •Öğreten adamın birinci vasfı öğ- yımda bu sene lrunılac8k olan Kültür- haline ifra• ~ ~ m~· te ; ehemmiyet verildiği ve bu bina içindeki ÇOCUK HASTANESİ en çok sinirlendiren meselenin ken~ 

renmek oldutu ve bu vasıf ~eslek ar-ı park zirai Orilnler müzesi için fuar ko- mek. bi . ~ ~ ~n a:::_ her vasıtnnın otomatik şekilde hareket Balkanlarda, çocuk hastanesi ittihaz dilerinin çember içine alınmak. iste-
bdaşlanınıza çOk yarapn bir §eY ol- mitesince istenilen on bin liralık tahsisa- :O. nın ~ .v~ H :ı. = ğunız ettikleri görüldü, takdirle karşıfandı. edilmek üzere kurulan ilk eserin hm~ nildiği düşüncesinin mevcudiyetidir. 
dutu halde mUtahassıs bilginlerin Hal- tın bütçeye konulduğu. bütçenin Büyük ~ g halen geç.ız· nniştir. kteab' de 

1 
a İtfaiye erlerinin gnz mnskeleriyle yap- de yükselmiş olması nüfus siyasetimizi lngiliz hariciye nazırının teminatının 

ke inin --mw konferanslar için vaki Millet Mecl' · d kabul"' ü ···--1-' bu gore en ınıat me ın mevcut ' b h ela h' d ... · ... h 
" Y..a"'-'& 1 ısın e un mu~p tal bel d ılı kadar . tıklan tecrübeler, hatlruna iz.mir ilfai- nlfıkadar eden bir mevzudur. 150 ya- u avayı ıraz egıştırecegı ta -

olan bütUn daveOer leabetsiz kalmakta- havalenin derhal fuar komitesi emrine c er, er: Y sonuna a~ yesinin en müşkül fınlnrda bile neler taklı, her tUrlU konfuru haiz olarak min olunabilir. 
dır .. deril........J:.: b·ı..:.ı:..:ı~: ... :- V k", t, . şekilde tedrisata devam edeceklerdır. R Londr-..ı- ı ~L! • · gon .......,.;& ı u..u .... •~uı. e we zı- Bah lık ih k b" İzmi . ba'jarmnğa mul-tedir olduğunu gösterdi. yükselen bu eser, geniş bir bahçeye na- oma ve -n ge en 1&1 sı-

Oenel bilgimizi arttınnağa yanyan ve raat ürünleri rnuzesuıin dahili dekoras- ~~· •l ~ ::; ~~k :h cıva- Her gUn biraz daha teknmül gösteren zırdır. Bina iki parçadan mürekkeptir.. yasi kudretin son sözlerini~ itimacl 
memleket hesabına ancak fedakArlık ba- yon işlerine iüna edilmesi lüzumunu fu- nn ~l e en çı~. 1 bsası İzmir itfniyesi, kurs vezaifine büyU.k Her iki kısım da güneş hesap edilerek derecesi nazara ahnmak.mn, ma-
h mal 1 k_1, ı dinl · . . d . . . yapmak üzere gelecek koy çocuklarına .. 1 hül".. _..ı•ı_L•lir 

asana 0 an uı:ııerans arın eyı- ar konutesin en istemiştir- r • bah nl k ll . . .. recek bir ehemmiyet vermekte ve itfaiye erle- meydana getirilmiştir. Çocuk hastanesi- nası fOY e asa cıoucoı : 
cile • da ilk '-~1 •. ,._...._ ı · · y· . k"l . d 1 b" ıennı çn:a ı usu erını göste - M li · Berlin R ih n arasın Oa.U& 0&-•:a.uıen crının ıne zıraat ve a etın en ge en ır . rini olgun bir şekilde yetiştirmektedir. Din inşaatı gelecek sene ikmal edilecek us90 nı. - oma m -
bulunmamasından çok müteessir olmak- tahriratta, 2.iraat ürünleri müzesi için tır. ŞEHİR GARAJI ve cümhuriyet bayramında açılac&ktır .. verinin tecavüzkar emeller ba\edi-
tayız. . .. dairelerden istenilecek malClmatın, ista- -•- itfaiyeden sonra şehir garajına gidil- Hastanenin kalorifer te§lcilAtı ve soluk iine .dair olan ~lann h!r ~ehim-

lt.onferuuia gelememenm •Söyleıı~n tistiklerin hazırlanması hususunda vili- Parasız yatılı talebenin di. 80 bin liralık kısmı ikmal edilen şe- hava deposu yeraltında inşa edilecektir. den ibaret b~nclugunu soylıyo~ .. 
19Yleri zaten ~yoruz• gibi bir iddia- yetin azamt süratle )'ardım ve kolaylık faltadetnamel~ hir garajı, yarın tzmi.rin en mükemmel Hastane üç katlı inp edilmektedir. Lord ~ıfaka, ~ cephesmın 
dan ileri aeldiilnl :f.arzetmeği ortalığa gösterme i bildirilmiştir. Parasız yatıh talebeye verilecek şaha- bir eseri olmağa namzettir. İleride ihtiyaca göre üzeri.ne bir kat da- k.uıulmak. •teru1meeının ula Ber-
J~ gibi ~üfen .bOtün • -../:r-- detname ve tns~iknamele~in pul.dan Belediye otobüslerinden başka mUl- ha çıkılabilecektir. Aynca hastane bah- )in-: ~o'?1a mihverini ~=~?er içi~e 
maıaeretı.io o anda bllf IÖltenlllf ola- Çıg ... Ve yag._ murdan ~~ ~lduğu maarıf vek&letındm Lldl- hakata işliyen qtobüs ve kamyonlar da çesinde bir de doğum evi yapılacaktır. ~ ıetthdaf eylemedıgmı teman 
c:aPıı da kabul edemiyoruz. Bu yaJo- rilnuc;tır edıyor. 

flbaz duruma dilfUlmemesl için konfe.. 1 -·- A 1 d B H ı· z· Korkunç ihtimaller altında tir tir nım1ara mutlaka icabet edilmesini &ıem e V Ve Ballıevinde fıonjerans 1 m Ut U a • 3 1 t 1 ya titreyen cihan umumi efkarında bu 

lle dileriz.• BağcdGI' uaziyenen Bugün Halkevi salonunda Ankara Bir SÜPefı auında ild Dün AnlıarG"G 111ttı iki beyanatın müsait bir hava estir-
.. _._.._ ~•eceJı hukuk fakliltesi profesörü B. M. Ali Bil- " zır mesi beklenebilir. 
~ suu · · fınd gence Dd Jıaplan Dahiliye veklleti belediyeler imar Hitlerin muhakkak daha vazih ola-
Ziraat veklletinden viliyete gelen gışın tara an sant 17.30 da (Türk in- ildil lilğ··· ta . d.ld'ğin" · 

k ı h d hücum effi ın r une yın,_ e_ı ı ı memnunı- cağı ümit edilen nutku yüreklere 
bir yazıda, bağ hastalıkları mücadele- ı a ın a devletçilik ve ticaret serbesti- 1'etl h ber verdiği bık kadastr 

sme• aı·t l"--'u maJA--t meteoroloJ··ı si) mevzulu bir konferans verilecektir.. Armutludan bildiriliyor : e a . ~ ~ ~-1~ serinlik vermek istidadını blflyabilir. 
lUUllU wıua _ • • umum mUdOrlilğU muşavirf bay na.u' Simdi bütün kulaklar 28 Niaanda 

•-ndn ~-ıı umum müdürlüğünden muntazam su- Bu dcgcrli konferanstan yurddaşların Pazar günü köyUmUz avcılar birliji Ziya TUrkkan bir kaç gQnden beri şeb- B 1. d "k I '- ·1m· 
as ~....-, . . . . f ayda1anmalannı tavsi)·e ederiz. reisi Halllin idaresinde terti edilen sü . er ın en yu se ece& sese çevrı ıt 
:lkmat vekAleti iç ticaret umum mü- rette veriJeceii bildirilmiştir. Hava de- P - rimizde bulunuyordu. bulunmaktadır. Bu sesin cihan mu· 

dilrlOIO. memleketin, bir çok yerlerinde lipnesi ve tarassudata tlbi len.İf bağ : ......................... : ............. : rek avı~ 18 yapnda Mahmut Bay Halit Ziya dUn ekspresle Yeni kadderatım tayinde mühim bir rol 
ve hMtl Ep mmtabamda biJe sirke ru- sahalarmdaki günlük azamı. asgari ha- : Gelen/er, Gıdenler: oğlu Halil ve 17 Y8§11lda Süleyman ol- vazifesine başlamak üzere Ankaraya alacağı muhakkaktır ... 
hu ımnanm.ek aureti7Je sirke 1mal w va ve riitubet dereceleri haftada bir de- ·:....................................... lu ~ Çolaldç1. mevkiinde pınardan gttıniJtir. Basmahanede kadastro fen HAKKI OCAKOOLU 
sataldıtmı nazarı dikkate alank bunun fa liste halinde Bumavadaki mUcadeJe lz.mir mebusu B. Mehmet Aldemir, su ı~~ken aıısmn Uzerlerine hücum heyeti ve memurları ile .samhnt dostla-
önOne geçilmesi hususunda allkadar istasyonuna biklirilecektir. Mardin mebusu B. Ali Riza Levent Aıi- eden iki kaplanla ~- n tarafından tefY1 olumnUJtur. 
teştilltma emirler vermiftir. Yaimur ve damla yapacak kadar çiğ karadan gelmişlerdir. Balıkesirden şeh- Avcılardan biri bir kaç el siWı ata- .,,,,,,,.*,,,,,,,,_. 

Veklletten odaya gelen bir tahri.ratta, teressUbab ise telgrafla bildirilecektir. rimize gelen Alman gazetecisi B. Hens rak kaplanlardan birisini kaçırtmap ••• r AYİN 
gittikçe kabaran üzüm rekoltesini muh- Vaziyete ve direktife göre derhal ve en Vessen Ankaraya hareket etmiştir. Al- muvaffak olıntq ise de diğer kaplan İzmir birinci mıntaka tapu sicil mu-
telif lstihlAk yollariyle eritmek müın- kısa zamanda bağ1ann göz taşı veya kU- man gazetecisi Türkiyenin muhtelif Halil oğlu Halili ve arkadapnı ağır su- hafızı Rahmi Erkene!, Erzurum grubu 
kün iken, İzmir ve diğer bağcı vilayet- kürtle i!Açlanması mümkün olacaktır. ınıntakalarında ikbsadi tetkikforde bu- rette yaralamıştır. Kaplan nevmidane tapu sicil mUdilrlUğUne tayin olunmUf-

Ier:imizde sirke ruhu ile sirke yapılma- İZJIİR. rEPBKOY lunmaktndır. bir mUcadeleden aonra kaçmıştır. tur. 
•• Une eçilınesi nefis üzilml . 

~ onisti'f dg ed 'k ln E end- Ofornatffı telefona 
ıııauen a e ere ya ız ge e 
değil bütün Türki ede üzüm sirkesi ı ıamamJandı... 
kull:nılması imkln!ın tetkiki istenmiş- Garbi Anadolunwı mühim ikt.ısadi 
tir. merkezlerini şehirler arası telefon battı-

1.'lcaret odası bu mevzu üzerinde tet- na bağlamak hususunda sarfedilen me

kiklere bqlaınıştJr. 1JzUm kooperatifler sat iyi neticeler vermektedir .. İzınirden 
birliği de bu mevzu ile alAkadar olarak Tepeköyilne kadar otomatik telefon hat.-
tetkikata ~lamıM1r. tı ikmal edilmiştir. Şimdi Tepeköyden 

1' Aydın ve Nazilliye kadar olan hatla Ti-
ODEHİS MVCADBLESI re - Bayındır - Ödemiş istikameti üze
Bergaına bağlannda yapılac&k Öde- rinde çalışılıyor. Bu hatlar en kısa za

mis mücadelesi için ziraat vekAletinden manda ikmal edilerek şehirler nrası te-
yiız liralık tahsisat gelmiştir. lefonuna bağlaruıcaktır. 

.. •zr.m~wil!ı'l!l11m1 .......................... mmE11 .... ~r 
• Bütün kadınlık. .. Batün annelik ... 'c Biitün gençlik ... 

Koşunuz, Çünki; 
Kayıtsız., şartsız ve mübaJiiasu, senenin en büyük AŞK· HEYECAN • 
HİS • :kOzDN ve FAZİLET dolu bir sanat 'c deha abidesi bütün HAŞ· 
MET ve AZAMETİYLE HUZURUNUZA GEL.lttİŞ BULUN :YOL. 

DAMGALI KADIN 
FRAN&IZCA sozı.o 

eAŞaoLDA : oEHAKAB A&Ttsr a ı. AD ı G E o a a B 
En btı yürekleri bile rikkate &41ıecet " aiimibl m büyük wvwa ola-
caktır.... D İ K K A T : 
Aynca hususi mrette Ameribdan gedrllea tam iJlıe Renkli 
Kadın CfJa, tavalet ve moclalan .. 
AYRICA: FeTkalide güzel MİKİ 'e PAllAMUNT JU&NAL .• 

BUGÜN MATiNELERDEN tıbl.&aN 

ELHAMRASine" • -Wbilk 

en soe 

Bu akşam: 

Saat 21 de 

Kemani Sadi 

ilk 

-
Karşıyak=ı Melek sinemasında 

Büyük konser 

Bn. Mualli Piyani•t Şefik 

Veriyorlar Konserlerini 
FtArLER : Basasi 100- BIPlncl 75- Dılncl 50 ıruauşrva 

................................................................................................................... i Dikkat: ı1ı1nc1 ,,.,.... ,.,...,.,.., .,,,,. alıfclw W! 

-·-Menemende 
bir genç 

Gölde yiizerJıen 
IJoğaJdıı-
Menemende müessif bir boğulma ha

disesi olmuştur : 
Menemenin Hamidiye mahallesinde 

Top aokağında 8 sayıh evde oturan 11 
yaşlarında Mustafa Göden, evvelki gün 
öğleden sonra yıkanmak üzere Beşliye 
köprüye gideceğfnl söyliyerek evinden 
çıkmış ve bir daha dönm~. 
Zabıtaca Beşli k9prii civarında küçük 

gölde yapüan araştnmada evveli elbi
seleri bulunmuş, biWıare göle giren 
dalgıçlar tarafından uzun araştırmalar
dan sonra cesedi de çıkmıştır .. Mustafa 
Gödeninyı kanmak ~ girdiği gölde 
su cereyanına kapıldığı \'e bu suretle 
boğuldu1.'U anlasılmaktadır. Adliyece 
tahkikat yapılmaktadır. 

lzmlr Asfıerlllı Şulıesln
den: 

Konya Gedikli er~ hazırlama okulu 
939 duhul şartları gelmiştil'. Bu §artla
ra göre isteklilerin bir mayıs 939 gü

nünden 25 haziran 939 gilnüne kadar 
müracaat etmeleri llz.ımdır. Mufaual 
duhul prtlaruu okumak istiyenlerin fU
beye milracaatleri lUzwnu i1An olunur. 

Teşekkür 
Acılarımıza yabancı kalmıyarak: or

taklık etmek insaniyetinde bulUDall ve 
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-.·TELGRAF HA.BERLERi'; 
Tayyare kaçakçılığı işi 

Ekrem Köniğ'in suç ortağı Ruhi
1
nin 

muhakemesine dün başlandı 
Müddeiumuminin talebi muhakeme • 

uzerıne 
•• 

Asliyecezadan Ağırcezaya nakledildi 
Ankara 21 (Telefonla) _ Tayyare ka- bir sahtekarlıkla alakadar olduğundan husule gelmesini temin eylediğini ve 

'akçılığı Mdisesinde evrak sahtekiirlı- haberi bulunmadığını, resml telgrafın eğer bu telgraf ona verilmemiş olsa idi 
ğından suçlu hariciye vekfıleti memurla- ona verilmesinde de mesuliyeti mucip hariciyenin keyfiyete muttali olarak bu 
undan Ruhinin muhakemesine bugün bir hal görmediğini ve bu işin vahame - suretle bu işin önüne geçileceğini ve bu 
Ankara birinci ceza mahkemesinde baş- tini müdrik olmadığını söyliyerek Ek - itibarla bu işte bir şeriki cürüm olduğu-
'·----tır. Ruhinin, hakimin suallerine nu söyliyerek Türk ceza kanununun 
~ rem Köniğin kendisinin safvetinden is-
verdigı-· cevaplar arasında Ekrem Köni- Jd b 324 üncü maddesne göre cezalanması tifade edip suiistima e ulunduğunu ği yirmi senedenberi tanıdığını, samimi l§zımgeldiğini beyan etti ve muhakem~ 

ilave etti. . görüşüp konuştuklarını, bununla bera- nın ağır cezada görülmesini istedi. 
Bunun üzerine söz alan müddeiumumi M hk b k k b ber Ekremin telgrafı istediği tarihe te- a eme u ararı a ul ederek 

lı:addüm eden on sene zarfında hiç gö- Baha Arıkan Ruhinin, mevzuubahs olan dosyayı ağrr ceza mahkemesine veril_ 
rüşmediğini söyledi ve Ekremin böyle telgrafı Ekreme vermesi, suçun mevkii mek üzere müddeiumumiliğe iade etti. 

Amerika, kendi emniyeti için 
Holandadan toprak mı satın alacak? 
Kanada sahillerinde 
Vaşington 21 (A.A) - Ayan azasın

dan Lundeen cenubi Amerika sahilleri
nin Atlantik tarafından Hollandaya ait 
toprakların Amerika tarafından satın 

alınması için müzakerede bulunmak 
üzere hükümete mezuniyet veren bir lfi

yıhayı ayan meclisine tevdi etmiştir. 
Bu projede Curacao ile Hollanda Gü

yanının Panama kanalının müdafaasın· 

daki büyük stratejik ehemmiyeti teba
rüz ettirilmektedir. 

Halilaks 21 (A.A) - Dün görükn 
denizaltı gemisinin ne Amerikaya ne de 
Ingiltereye ait olmadığı anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh Kanada hükümeti sahille -
rin himayesi için hususi tedbirler almış

tır. 

görülen meçhul tahtelbahır ... 

Tahran 
----tı---

Bugün mesud 
hadisenin ilk 

gününü kutluyor 

u.,. ... .u Ta.h 1nda düğün töreninin il 
günü başlamıştır. 

Bu münasebetle günlerden beri co<
kun bir sevincin heyecanı içinde olan 
Tahran bu mesud hadisenin Şahinşaha 
kar ı sonsuz sevgi ve bağlılığını izhara 
vesile olmasından adeta gurur ve iftj -

har duymaktadır. Zira bu hadise haki
katen İran milletinin uyanılJığını büyü1· 
inkı15p eserleri önünde sarsılmaz bi:· 

imanın verdiği kudretle kurtarıcısı et
rafında toplandığını göstermekle kalma~ 
mıştır. Aynı zamanda İrana dünyanın 
her köşesinde beslenen takdir ve hay
ranlık duygulrrını izhara fırsat vermiş

' 1 tir. Bu iki başlı takdir ve hayranlık ya· 
' ratan bir düğün ~en:iğinin Tahranı co .. -
turmuş olmasından daha tabii, daha c~
dan bir şey olamaz. Bugün her Iranlının 
kalbinde Her alan s~:nir.i ten1ennHer ve 
dil.. .. ~c· er "'enç cvl:l"Tin saadetinden ne 

kadar memnun ve müfteh'.r oldukiarını 
ifade etmektedir. Bu temennilerde derin 

\ bir kadirşinaslık duygusu mündemiçtir. 
Zir~ Iran emniyete, sulha, istiklale, şe
refe. ve terakkiye ancak Şahinşahın kud
retli iradesile vasıl olduğunu takdir et
mektedir. 

= = 2 ,_ -= 
SAHİFEJ 

N'eşriyat kongresine 
Orta ve ilk tedrisatı 

edilecek olanlar 
temsilen davet 

tesbit edildi 

Ankara 21 (A.A) - Neşriyat kongresine orta ve ilk tahsil mües
seseleri öğretmenlerini ve ilk tedrisat müfettişlerini temsilen gelecek 
murahhaslar için okul ve kültür direktörlüklerince gösterilen namzet
lar arasından vekillik aşağıda isimleri ve vazifeleri bildirilen zatları da
vet etmiştir: 

Nec~ettin Onan. lzmir kız lisesi direktörü ve edebiyat öğretmeni. 
Vasfi Mahir Kocatürk. Malatya lisesi ,:!irektörü ve edebiyat öğret-

meni. 
Asım Kültür. lzmir ilk öğretim müfetti !erinden. 
Esat Doğutürk. Kars Fevzipaşa okulu başöğretmeni. 
~ayri Gürsan. Kı!k~areli merkez Tevfik Fikret okulu başöğretmeni. 

Nurı Şenel. Maraş ıstiklal okulu başöğretmeni. 

23 Nisan Bayramı 
Yurd içinde geniş ölçüde kutlanacak 

Ankara 23 (A.A) - 23 Nisan günü başlayacak olan çocuk haftasının bü
tün yurt içinde geniş bir surette kutlulanması için çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezi tarafından bütün merkezlere lazım gelen direktifler vC"rilmiş 
bu_lunmaktadır .. ?ene! merkezin Ankarada yapılacak olan tören için hazırla
dıgı pro~ram~ go~e 23. Nısan Pazar günü yapılacak geçit resmine okullar ta
lebe mumessillenyle ilk okulların son sınıf talebeleri iştirak edeceklerdir. 
Çocuk haftasının devamı müddetince çocukların eğlenmesi için muhtelif eğ
lenceler ve müsamereler tertip edilmiştir. 

.Türkiye - lngiltere 
Arasında Müzakere ne safhada? 

Londra 21 (A.A) - T aymis gazetesi yazıyor: 
lngiliz resmi mahafili bir Türk gazetesi tarafından bildirildiğ[nin 

hilafına olarak Türk - lngiliz müzakerelerinin•müsbet bir tarzda neti
celenip bitmiş olduğunu beyanda tereddüt göstermektedir. 

Maamafih mezkur müzakerelerin iki memleket arasındaki anlas
manın ve tecavüze karşı gelmek hususundaki müşterek arzuların:n 
bir delilini teşkil etmek itibariyle büyük bir memnuniyet izhar ediı
mektedir. 

B. Ruzvelt Ko1onel 
Lindbergle görüştü 

Dünyada mevcut Bu mülakat, 
askeri tayyare 

etrafında Heyetimiz Ş.ahinşah 
a:arafından kabul edildi 

1 B. Millet Meclisi 
toplantısı 

Bir Iranlı için Şahinşah her şeydu ' 
Onun içindir ki Şahinşahı mesrur eden ! 
düğün Iran milletini bahtiyar etmişt.i.r · 

kuvveilerı 

olmuştur 
Vaşington 21 ( ö.R) - Bir matbuat konferansı esnasında reısı 

cümhur Ruzvelt B. Mussolininin nutkunu tefsir etmeği red etmiş, di
ğer taraftan dün kolonel Lindbergle mülakatının dünyada askeri tay
yare kuvvetlerinin vaziyetine ait olduğunu ifşa etmiştir. Bununla be
raber reisi cümhur bu hususta izahat vermeekten kaçınmıstır. 

Tahran, 21 (A.A) _ Anadolu ajansı- nan heyet modern mektebin yatakhane, 
nın hususi surette gönderdiği redaktörü 

1 
dershane ve atış yerlerini gezmiştir. 

bildiriyor : 1 Türk erlerinin büyük ınisafirperver-
A!Ahazreti hümayun dün saat 17 de likle izaz edildikleri odalar da görül

TUrk heyetini Gülüstan sarayında ka- 1 müştür. Kumandan dairesinde heyete 
bul buyurmuşlardır. Kabul esnasında 1 

çay verilıniş, samimi görüşmelerde bu

hariciye veziri Alam ve Türkiye büyük 1 lunulmuştur. 
elçisi Enis Akeygen de hazır bulunmuş- Tahran, 21 (A.~). -: An~dolu ajansı
tur. Heyetin geliş gidişinde saray hah- nın hususi muhabm bildirıyor : 
çesinde hassa alayından bir müfreze 1 Başvekil B. Cam ile B. Tarhan ara-
aelam resmini ifa eylemiştir. sında ziyaretler teati olunmuştur. 

Evvela heyet reisi B. Rana Tarhan 1 Tahran, 21 (A.A) - Anadolu ajansı
huzuru Şahinşahiye girmiş, Alfılıazret run hususi muhabiri bildiriyor : 
bilfıhare bütün heyeti kabul ederek aza- 1 Saadabat paktı konseyinin içtimaı pek 
dan her birine ayrı ayrı kıymetli yük- muhtemel olarak ayın 28 inde yapıla
sek iltifatlarda bulunmuştur. caktır. Kat'! tarihinin tesbitl Iraktan 

Kabul resmi 40 dakika sürmüş ve 1 Nuri Sait paşanın Tahrana muvasalil.tına 
Türk heyeti kaı·deş İranın büyük şefinin , bağlıdır. Nuri Sait P':'şa riyasetindeki 

h d k 1 1 
· d ,,_, rın· de! Irak heyeti matemlerı münasebetiyle 

uzurun an a p erın e, yuz..ıe . , 
unutulmaz derin heyecan izleri taşıya-' ancak düğiınden sonra Tahranda bulu-

rak çıkmıştır. 1 nacaktır. 
Tahran, 21 (A.A) - Anadolu ajansı- B 1 • 

nın hususi surette gönderdiği redaktörü u garıstan 

Ankara, 21 (A.A) - Bugün Dr. Maz
har Germenin başkanlığında toplanan B. 
M. Meclisi iskan kanununun tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkilini tasvip 
etmiş ve B. M. Meclisi 939 yılı ikincil<il
nun, şubat ayları hesabı hakkındaki 

mazbatayı kabul etmiştir. 
B. M. Meclisi müteakip toplantısını 

gelecek çarşamba günü yapacaktır. 
~.::r-

Bir boşanma davası 
Şehir tiyatrosu 
artistlerinden Behzat 
Cahideden ayrıldı 
İstanbul, 21 (Telefonla) _ Şehir ti-

yatrosunun tarumnış artistlerinden Beh
zat ile Cahide bugün mahkeme karariy
le birbirlerinden ayrılıruşlardır. Ayrıl

marun sebebi geçimsizliktir. 

Bız Türkler başta S.M.I. Şahin~hı ve 
onun civanbaht oğliyle genç gelini olmak 
üzere kardeş memleketi, kardeş ulusu 
bu düğün münasebetiyle kutlularken 
onların daima daha eyi günler geçirme- 1 
lerini ve daimi varlıklarını candan diTe. • 
riz. ~ 

Mühim bir karar 
- BAŞTARAFI 1 lNCI SAYFAD.ı\ -

talebe •ayısı harJısmda tertibat 
almmaaı, üniveuiteye girecehle • 
rin sıkı bir imtihana tabi tutulma
l'!r.' h~arlQftırılmıftır. B. Hasan 
Alı Yücel bugün öğleden •onra 
Maarif müdürlüğünde me,gul ol
muftur. Burada üniver•ite rektö
rü B.Cemil Birael ve dekanlarla 
görüfmÜftür. 

r 

Amerikanın Londra sefiri Edimburg' da 
harp aleyhinde bir nutuk söyledi 

Macar - ltalyan görüşmeleri nihayet 
buldVJ ve bir tebliğ neşredildi 

Ro?'a. 21 ( Ö.R) - Macar nazırları kont T eleki ve Çak inin görüş
melerı nıhayet bulmuştur. Bugün bu mülakatların tam bir görüs mu-
tabakati ile neitcelendiği hakkında bir tebliğ neşredilmiştir. . 

.. Roma 21 (A.A) - Macar başvekili T eleki ile hariciye nazırı Csaky 
dun akşam Budapeşteye hareket etmişlerdir. 

Mussolini ve Ciano ile yaptıkları müzakereler hakkında nesredilen 
tebl~d~ iki memleket arasındaki sıkı dostluk ehemmiyetle kaydedile
rek iki taraf devlet adamlarının en mühim meseleler ve bilhassa orta 
Avrupa işlerini tetkik ettikleri bildirilmektedir. 

Tebliğ iki hükümetin daha müstekar bir siyaset ve iktısat lehindeki 
gayretlerini memnuniyetle müşahede eylemekte ve hareketlerini 
Berlin ·Roma mihverinin bariz olan adalet ve sulh hedefleri istikamet
leri~e yürütmek hususundaki müşterek arzularını teyid etmektedir. 
. l';lihayet. tebliğde iki hükümetin memleketlerle olan teşriki mesaisini 
ınkışaf ettırmek hususunda mutabık bulundukları kaydedilmektedir. 

Mısır Başvekilinin lngiliz gar-
nizonları hakkındaki beyanatı 

bildiriyor : 
T"-k h ti T .. k kerinin misafir 1 Romanya toprak· u.c. eye , ur as • • •• 

edilmekteb ulunduğu harbiye mektebini 
1 
farında gozu. . . 

ziyaret eylemiştir. Mektebin methalinde olmadığını SÖyluyor 

.. Lon~~a ~1 (Ö.R) - Amerika sefiri B. Jozef Kenedi Edimburgda 
soyledıgı hır nutukta demiştir ki: 

c H":,?. i~timalleri göz önünde tutulurken şimdiki medeniyetten Portsait 21 (ö.R) - 5220 tonluk Penelop lngiliz kruvazörü ve 
elde ettıgın:ıız nimetler de unutulamaz. Öyle ümit edilebilir ki nih • 1335 tonluk Grenhand destroyeri bu sabah Portaaide gelmiıtir. 

bir talebe mUfrezesi selam resmini ifa Bükreş, 21 (A.A) - Bulgaristanın 
eylemiş ve mektep kumandanı Tüınge- Romanyadan toprak taleplerinde bulun
ııeral Yuzdeenpenah tarafından karşıla- duğu resmen tekzip olunmaktadır. 

kararı ellerınde tutanlar harbin yalnız silah taşıyanlar için değil' a~ Kahire 21 ( Ö.R) - Başvekil Mehmet Mahmut paşa lngiliz - Mıaır 
zamand · ·ıı · · .. h' f• 'ala c • aynı muahedesinin şimdiki ahval dahilinde Mısırdaki lngiliz garnizonları 

. .a sıvı er ıçın ne mut ış acı r r~azırlıyacağını ve bunun m .. d d~nı~etı_n sonu olacağını biliyorlar. Şimdiye kadar harbin önüne g:. mevcu unun muahede ile tayin edilen hadleri tecavüz etmesine mlni 

çılebı~ış olması adilane ve devamlı bir sulhun ne suretle olursa olsu teşkil ettiğini söylemiştir. 
elde edıleceğini ümit ettiriyor. n 41•••mı•••••••••••••••••••••••••11 

Sineması &rrdDF/"111 vE Nıizzcs i NEM AGZL& • ı 
TELEFON : 3646 n ı n ---- TAYYARE 

Biri tarihin azametli bir aflıasmı, diğeri ses ve müzik şaJı-ı. 
İKİ BtlYCK Fiı.JM BUGÖN 

Kültürpark • 

Bugünden itibaren ilaveli zengin program ... 

Jean Riclıpenın Büyü'lı eseri 

Meş'um kadın ''Laglu,, 
OYNIYANLAR . 

AHDRE LE FAVR. MAKİ BELL • GİLBER GIL 
HİSSİ AŞK FİLMİ 

ilave olarak METRO Jurnal - en son DüNYA HABERLERt VE 
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI münasebetiyle gençlere ve çocuklara 

StlRPRİZ OLARAK 
•• • 

yılmayan Yumruktan su varı 

KAHKAHA VE HEYECAN HAFTASI BAŞLIYOR ... 

HEPSİ İZHİRDE İLK DEFA 

TVRKÇE 

Lorel - Hardi Çifte 
Avcılar 

CANİ DOKTOR 

Türkçe Fok~ Jurnal 

sınemaıında 

Kraliçe Victorya 
. ANHA HEGEL • AHTOH VELBROOK 
lngiltere krallığını cihanın en muaz7.am imparatorluğu yapan kraliçenin 

hayatı, a.,<kı ve icraatını gösteren, milyonlar sarfile yapılan biiyük eser 

Napoli Geceleri 
JEANKİPURA 

Amerikada Paramunl stüdyolannda çcnilen bu ses ve müzik sah • d D.. .. eserıa e 
nn:a.nın en meşhur operaJanm İtalyanca, İngilizce \'e Almanca dinliye .. 

ceksinız... SEANSLAR: 
HER GÜN: 3.30 - 7.30 DA, .APOLİ GECELERİ.... 5 - 9 DA KRALİÇE 

• ---~ • • ır.t- ft ~ 
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Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Sabahtan sabaha ~ . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yakınlığın Uzaklığı 
__ ..A, __ 

,MİRAÇ KATmcıotLU 

iş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizanıname

sini neşrediyoruz 

-13-
Bu devir primler ve tahvilat dev

riydi, Eski askerlerin yerine, bu de
virde artık iş kahramanları hükümet 
auruyor. Bu it adamlarının, bu 
banker milletlerin karşısında asker
ler, askeri ananelerini muhafaza 
eden kavimler çiğnenmeğe, ezilmeğe 
mahkllın zavallılardır. Osmanlı im
paratorluğunun hali ihtizara gelme· 
sindeki sebebi, artık anladınız zanne
derim. 

at!IYJ:~L'LZ///7 '/TL:/7// "~:Z~.Z, • .!'/ '7//./Y-A:rTY,,filf)I 1 C•"?W"""'11 

~ Kırk Vezir 
7 6H*'Ctt et 

Masal masal ıcinde 
• 

- 91-

yim, her vakıt değil ama .. ara sıra insa- dan gelmişlerdir. 
na karşı yılan gibi soğuk duruyor .. Bel- Padişah gittikçe sabırsızlanarak sor-
ki geçer. du: 

Nuh, bunun cyılan kızı• olduğunu an- - Ya ötekiler? 
ladı ve sesini çıkarmadı. - Onları da arzedeceğiın, derken.. 

Işte padişahım, kocalanna karşı yılan üçüncü damat ta geldi. Nuh ona da ka
gibi duran ve onları yılan gibi sokan bü- rısının ahvalinden sordu. Adamcağız, 
tün kadınlar Nuhun bu cyılan kızı> nm diğerleri gibi halinden şükürle memnu
soyundan gelmişlerdir. Bir kaç giln son- niyet gösterdi. 
ra ikinci damad da el öpıneğe geldi: Nuh: 

Nuh peygamber hemen yerinden kalk- mı aldı ve benim öz damadım ama .. Aca- Nuh ona sordu: - Hiç şiklyetin yok mu, dedi. Meseli 
tı ve doğruca kızını yılan, tavus kuşu, ba hangisi.. Hele sabredelim bakalım.. - Nasıl, karından memnun musun? yılan gibi soğuk dunnalar, Tavus kuşu 
köpekle beraber kapattığı yere geldi. elbet belli olur Damat: gibi kırıtmalar, iş ve güçle meşgul ol-

Bir de baktı ki orada dört kız var.. Dedi. - Çok şükür, memnunum, diye ce- mamalar falan .. 
Dördü de ke'lldi kızma benzer. Hikayenin çok meraklı oldu~unu gö- vap verdi. - Hayır ... bunların hiç birisi yok .. 

- Allah Allah .. dedi. Bunlardan biri ren padişah vezirine: - Hiç bir kusuru falan yok mu? Yılan gibi soğuk değil, Tavus gibi kırıt-
benim öz kızım .. Biri yılan, biri tavus, j - Sonra .. Sonra ... çabuk söyle .. Son- Adam tereddüt etti. mıyor fakat ... 
biri köpek .. Fakat acaba hangisi benim rası ne oldu? - Hele hele söyle .. Mesela yılan gibi - E ... fakat? 
kızım... Diye sordu Vezir: falan soğuk durmıyor ınu? - Arada sırada insanın yüzüne nasıl 

Nuh, işte bu dilşünce ile kızlardan bi- - Sabreyle padişahım, dedi. Nuh pey- - Hayır .. Yılan gibi soğuk durduğu diyeyim, sanki köpek gibi bağırıyor .. 
~i elinden tuttu ve istiyen adama: gamber nasıl sabretIJÜi ise sen de öyle yok ama .. Hani hiçte iş güç yaptığı yok. Maamafih zamanla o da geçer inşaallah .. 

- Al.. hayrını gör. sabret. Ne diyordum .. Evet .. Nuh pey - Eline bir cam parçası geçer geçmez he- Nuh kendi kendine: 
Diye verdi. Adam kızı aldı gitti. gamber beklemeğe başladı. Aradan bir men kendini süzüyor, saçını, başını dil- - Bu da biıim cKöpek kın dedi. Ve 
Bir müddet sonra üçnücil talip geldi. kaç gün geçti zeltiyor ve bütün gün sabahtan akşama böyle kocalarının yüzüne yerli yersiz, 

Ona da kalan iki kızdan birini teslim et- Damatlar, kainproerlerine el öpmeğe kadar tıpkı tavus kuşu gibi kırıtıyor.. haklı haksız köpek gibi bağıran kadınlar 
ti. gelmeğe başladılar Maamafih daha henüz yeni evliyiz. Bel- hep Nuhun bu cköpek kızı• nın soyun-

Nihayct son dördüncü talip te milra- Birinci damada Nuh sordu: ki bu tabiattcn vazgeçer. dan gelmişlerdir. 
caat etti. Nuh ona da mağarada kalmış - Evladım, nasıl, karından memnun Nuh peygamber bu kızın da cTavus Nihayet dördüncü damat ta geldi. El 
80n dördüncü kızı verdi. musun? ]uşu kızı• olduğunu anladı ve, işleri öptü. 

Hepsi de gittikten sonra dilşünmeğe - Çok şükür memnunum. güçleri süsten, kırıtmaktan ibaret olan Nuh, kendi öz kızını bunun aldığını, 
baladı. ,.,.- Hiç 'bir fiWetin yok mu? ve ife güce bakmıyan bütün Jraclınle öz damadı bu olduğunu anladığı için ona 
-~~~..i· ~üiasft,;-..,1..J.•.J.PA... Cn==W' ~ U • ı . ·--· 

,. -· 
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DOKrORUH KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Sısmanlık ' , 
kimlere gelir ? 

---~·---
YAZANı Dr. G. A. 
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4 KARILI 1 PARATORI 
~-------------·--._ ............. 1 ............ --=----------.-ı - 185 

BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 

lmpa~;t~;iç~· .. ~;;~yJ;···k~Yb~imuştu 
bulamadılar. Nihayet Sebastiyauo Her tarafı aradılar, 

Karhonopsinaoın odasında kaskatı 
bir halde buldu ... 

onu 
kesilmiş ölmüş 

İmparator ve Sebastiyano böyle ko- ınaz, eşikte ve hareke~iz kaldL . ~bono~yı öld'.lı'mek istemişti.. 
nuşup karar verdikten ve Hıristidinin Gözleri, yatağın ayagına ve yere yü- Eger kasdı ımparatonçeye olsaydı bu 

- 11 

Nihayet ''Kazayı ilahi,, vaki oldu 
Nemrudun 

Azer 
o 

bütün gayret ve tedbirlerine rağmen veziri 
karısı ile buluşmuş ve •'Ibrahim,, 

"Rahmi mader,, e düşmüştü •• gun 
Azer, evıne girince karısı hayret et- görınedifini ve çıkarken de akşamın ka.- Halk tekrar şehr& girdi. 

ı.... killi'ğl b ti d" .. .. k yun, boylu boyuna uzanmış bir zehirli şerbeti bu odaya getirmezdi. 
~ve u sure e ve cenaze onu- zu o ti. 
§Ü takarrür ettikten sonra saraya girdi- kadın cesedine ilişmişti. Bu kadın .. İm- Ç~~ü buraya imparatoriçe hiç gelme-

ranlığını beklemesini, bu suretle olan bu Kontrol yine devam ediyordu. 

ler. paratoriçe idi. ınışti. 
İmparator ve yen1 teşrifat nazırı Se- Hemen koştu.. Başını. elleri "'.'~a Karbonopsiııanın bu gece saraydan 

bası. · be be b · ta · !arak kaJdırdıg" ı zaman ımparatorıçenın çıkmış olması onun hayatını kurtannış-
ıyano yıne ra rce u yeru yın- a . 

1 · · t · bildirm k · tedü hayata çoktan veda etmiş ve vücudu- b ...... en ımpara orıçeye e ıs er.. d 
kas k t kesilmiş oldugun" u anla ı Peki anuna ... Marina Karbonopsinayı 

Fakat imparatoru;· eyı· meydanda bula- nun a 1 .. 
madılar Bu ölüm. .. Ta bit bir ölüm değildi. neden öldürmek istemişti? 
_ &lld babasının öldüğü odada dua Başını kaldır~İi'. ~.~asanın üze- İmparatoriçe, şimdiye kadar hiç gel. 

ediyordur.. rinde gül şerbeti ş~sını gordU. mediği bu odaya bugün neden gelmişti? 
İmparatorun bu tahmini boşa çıktı. Her şeyi anla'.11.. . .. .. .. . Bunca senedir emin bildiği, tecrübe 

t to 
· d da ktu. İnıparatoriçeyı ... Marina oldurmuştü.. ettiği ve kendisine sadık sandığı kız ... 

mpara rıçe ora a yo 
Leon, kendi yatak odasına da baktı. Fakat..... .. . . . ~ina, Teofanonun bu vefakar cariye-

oda hizm t 
. l Mar' • sor- Sebastiyanonun guzierınde bırden bır J sı de yoksa başpapazın elinde tıpkı As-

e çıs ınayı çagırıp . 'b' b' ·1 . di? 
dular ışık çaktı. ı>asya gı ı ır a et mıy . 

· Hayır .. Marina, imparatoriçeyi değil .. 1 •• BİTMEDİ -O da görmemişti ... 
Bu esrarengiz gaybubet hem impara

toru, hem SebastiyanoyU ayrı ayrı se
beplerden endişeye düşürmüştü. 

İmparator, babasının ölümünden son
ra imparatoriçenin teessüründen kendi
ne kıyınıJ olmasından korkmuş ve bu 
korkusunu da açıkça söylemişti. 

Muhayyel petrol diyarı 
Arnavutluk ltalyan hegenıonyası 

altında fakir ve borçlu bir haldeydi 
- v u.ıl. .. Dedi, o öyle fevkallde mü

teessir olduğunu pek belli etmemişti 
aımna... Kad:nlarda his ve teessür aslA 
belli olmaz.. Belki halkın feryadı '>nun 
ııinirlerinl bozmuştur. Arnavutluk, hiç ıüpbe yolt iti, Avrupa· amavutluğu. bir J1&nayi memleketi haline 

Bu ihtimali Scbastiyano da kabul et- nın en faltir memleketlerinden biridir. getirmek için beyhude yere çalışmıı dur
mekle beraber 

0 
daha ziyade imparato- Fakat bir müddettenberi, Arnavutluğun mll§tur. Arnavutlukta memnuniyeti mu· 

rlçenin başpapazın bir suikastına kur- fakir değil, bilAlti. zengin yeratlı servet· cip bir ıeltilde bir telt sanayi inki!f8fı ol-
ban gitmiş olınasından korkuyordu. !erine sahip bir yer olduğu söylenmiye muıtur: O da yanmaz taı istibaalatıdır. 

Her iki surette de imparatoriçenin başladı . 1 Arnavutluk eııao itibariyle ziraatçi bir 
l!lUsllniln olsun meydanda olması la- lıalya, 1920 de Arnavutluk lehinde memleket olarak ltalmışl". Arnavutlu-
.nrndı. bir siyaset gütmiye başlayınca, dünyanın 1 ğun deniz kıyıları rutubetli, hutalıltlıdır. 

Sarayı altüst ettiler. naza.n Arnavutluğa döndü. Ve Arnavuı-1 faltat oldukça münbit araziler vardır. Sa· 
Yok. .. Yoktu.. }uğun petrolleri dillerde dolaşmağa bat- ha boylarında hububat. zeytin, portakal 

Sebastiyano bir aralık ortadan kay- ladı. ve tütün yetiştirilir. 
boldu.. lngiliz. Amerikan kumpanyaları, bil- Arnavutluğun çolt yeri dağlıktır ve 

Her taraf aranıtUJ ve yalnız bir yer haua logiliz • Iran petrol kumpanyası Uc çoraltbT. Buralarda ancak. lr.oyun keçi 
kalnuştı. Sinlder gurubu Arnavutlukta petrol ku- yetiıtirilir. Her ne kadar halbn yapma 

Bu yer, sarayın veliahtlık dairesinde yuları açmak için hararetli mücadelele· standardı aşağl ise de, Arnavutluğun İç 
ve Leon daha veliaht iken karısı Te<>- re giriştiler. ticareti oldukça hararetlidir. 

fano ile yattığı oda idi. Ahmet Zogo hükümetinin sukutu. ra· Arnavutluk, 1937 de bugünkü Fran• 
Leon imparator olup ta metresini sa- ltibi Fan Nolinin iktidara geliti. 1924 de sız frangı ile 250 milyon franhk iıha

raya getirince imparatoriçe Teofano bu Zogonun tekrar avdeti ve devletin başına lllt yapmıştır. Fakat ihracatı ancalt 100 
hakarete tahammül edememiş ve bu geçiti gibi hlldiseler. hep petrol mÜca· milyon franga çıkabilmişti. Arnavutluk 
odadan çıkına~tı. Yine bu odada baş deleleriyle münasebettardır. ihracatının üçte ikisini ltalyaya yapardı. 

papaz Eftimyos tarafından zehirlenmek ulı: ki ah d Alacaklarının hemen yarısını keza ltalya· Arnavut! ta · m ut petrol amar· 
Suretiy. le o"ld"~''-"""' it d ita dan alırdı. uru=~·- lariyle. ltalyanlar ya ın an ala dar olu· 

Mal(llxıdur ki Sebastiyano bu odayı Arnavutluğun tialreti muvazenesiz ol-yorlardL ltalyan demiryolları Arnavut-
Karbonopsınay' a vermişti. Se duğundan dııanya bilhassa ltalyaya 

lukta genio arazi temin etti. lenizza tir
epeyce borçlanmıştı. Arnavutluğa yatı

rılmıt olan lıalyan eermayesi bir milyar 
lirete yaklll§m!§br. 

Karbonopsına' ise gece yarısından son lteti imtiyazlar elde etti. 
ra Sofi anne ile beraber saraydan Teos-
yarun konağına gitmişti. Binaenaleyh bu F altat bütün bu gayretlerin neti· 

ceainde pek az bir ICY ele geçiyordu. Far 
odanın şimdi boş olması llzıındı. b Bununla beraber, Arnavutluk. paruı-

. ti. şist hüklimetinin u gaye için muazzam 
Belki de imparatoriçe oraya gitıniŞ • A 1 le nın bymetini düıürmiyen dünyanın na-

para harcamasına ragmen. mavut u 
Sebastiyano odanın kapısını açar aç- ki . "d' . d dir memleketlerinden biri idi. Arnavut-

petrollan bu eme en o ıyemıyor u. lulı: 
--------------- ta 1925 tenberi bir tabvilllt bankası 
~..41ıgıızr,nz)?;?722/".L227"AiF ltalyanlar Arnavutluk toprakl~r~~ vardL Arnavutluk parasının ölçü vahidi 

· 2J NİSAN t\ çeşitli istifadel:r ~a~~caklar'.ru ~".'unu- calbn • franktı> Arnavutluk milli banka· 
ÇOCUK BAY.RAMi ' yorlardL Mesela ko,'."ur, demır, pırı: ba- ·~ parasının kalitesini tesbit etmek için 

Bayramda Çocuk rozetlerini seve,~ br gibi bir. çolt .madenler bulundugunu ' Fransız altını ve yüz franklık albn bastır-
seve göğsünüze takınız! Bunun var- ~ tahmin etm~erdi. . . . . . mıştı. Kral Zogo Arnavutluktan altın çı-
lığlyle Kimsesiz yoksul yavruların ' Arnavutlugun ik.tıaadl ınlti!f8f ıırltetı ltarJmaması için tedbir almıştı. 
sağlığına koşulacaktır. ~ cS. E. E. A.• büyijk lıalyan banlcalan 

tarafından finanse edilmişti. Bu 9irket (Paris - Midi) 

Şehirde erkek namına kimsenin kal
madığını biliyordu. Zannetti ki kocası 
bu fırsattan istifade ederek ve onu öz
liyerek gelmiştir. Hemen istikbal etti 
ve ... boynuna sarıldı. 

Azer, karısını çok severdi. Onun bu 
iştiyaklı istikbalin! barid karşılamadı. 

- Ya hatun ... dedi. Evvela hararet-
ten bayılıyorum. Bana bir tas su ver. 
Kadıncağız kuyudan çektiği buz gibi 

suyu büyük bir tasla Azere sundu. Azer, 
suyu kana kana içti. 

- Şimdi karnım aç .. bana yemek ha
zırla .. , 

Dedi. Kadın, kocasına istediğinden Ala 
yemek hazırladı. 

Azer, karnını da doyurduktan sonra: 
- Şimdi, dedi. Yap döşeği de biraz 

istirahat edeyim. Çünkü çok yorgunum. 
Azerin karısı . onun bu isteğini de ye

rine getirdi. 
Ve Azer, yorgunluğun, tıka basa ye

menin, kana kana su içmenin tesiri ile 
rahat döşeğe düşer düşmez gözlerin! ka
padı. 

Kadıncağız, kocasının böyle apansız 
eve ııelişini, kendisini özlediğine hamlet. 
mlşti. 

-Yatak yap .. 

işten ne Nemrudun ve ne de kimsenin Aradan kısa bir müddet geçtl. 
haberi olnııyacağını söyledi. Klhinlerin başı Halid bin Aiı bir güıı 

- Biz, dedi. Kan koca değil miyiz. alelacele Nemrudun sarayına koştu. 
Ve sen bu koskoca ülkede, bu ülkenin - Fellket.. dedi. Yıldızlar içinde par. 
hükümdarının göz bebeği bir veziri de- lak ve yeni bir yıldız peyda oldu. Bu 
ğil misin. Nemrud llemi kansı ile buluş- korktuğınnuz yıldızdır ve onun ana 
maktan menederken kendi her gece rahmine düştüğünü bize haber vermek• 
zevkinde ve safasında daim olur. Sen de tedir. Mukadder yerini bulacak. Bunca 
onun gibi bir insansın, sen de onun ka- tedbirlerimize rağmen yine olacak ot. 
dar kudretlisin. lnsanları en tabil hak- du. 
}arından bile mahrum eden bu zalim Bu haber, Nemrudu büyük tellşa dU-
emre karşı geleceğin yerde Nemruda şUrdü. 
yardım ediyorsun. Bari kendin için, nef- - Şimdi ne yapacağız, dedL 
sin için olsun zulüm etme.. Ve akabinde de şu zalim emri verdi: 
Kadının bu sözleri bir dereceye kadar - Bundan böyle erkekleri kaduıla-

Azerl teskin etti ve akşam hava kara-' rından ayırmağa artık lüzum kalmadı. 
rır karannaz, yine kimseye görünmeden Fakat bugünden itibaren bir sene içinde 
evinden çıktı. doğacak olan bütün çocukların oğlaa• * !arını öldürteceğim. Tl kL. tahtımı ellıa-

Sabah olrnıış, güneş, erkeksiz Bağda- den alacak bu çocuk ortadan yok olswı. 
dın üzerine doğmuştu. 

Azer, sur kapılarını açtı. -BtTMEDt-

Venedik mülakatı bugün 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA - Belgrada dönmüş olacaktır. 

DPmesini de yine bu maksatla tefsir rahaten tasdik edilmiş olan Yugoslav 
etti. O da kocasını seviyordu. ikisi ara- menafiinin nasıl korunacaf(ı. anlaşılm~ 
sınd• tam ve ruhi bir anlaşma mevcut- olacaktır. 

Budapeşte 21 (ö.R) - Roma ltalyan
Macar görüşmeler! gazetelerce tefsir 
edilmemekte, sadece Romada neşrolu • 
nan tebliğ nşredilmektedir. Bununla be
raber gazeteler iki hllküınetin dost dev
letlerle işbirliğine devam karannı ver
diklerin! kaydediyorlar. 

tu. Maamafih kadın, müteaddit defalar Macar • Yugoslav münasebetleri me
kocasına, Nemrudun son zulmünden şi- selesi de hiç şüphesiz V enedik görüşme
Hyei etmiş, onun kendisinde Tann !erinin mevzulan arasında bulunacaktır. 
kuvvetini görmesinin başına bir felaket Bu bakımdan Venedik mülakatı geçen 
getirebi\ecefini söylemişti. son KAn.unda Yugoslavyada BB. Ciano 

A:ı:er ise, karısını sevdiğinden ona: ve Stoyadinoviç arasında yapılmış olan 
- Sakın olmıya ki gizli din taşıya - mUllkatın devamı mahiyetinde olacak

sın .. Alimallah Nemrud duyacak olur - tır. 

sa onun elinden ve şerrinden seni ben MACAR - YUGOSLAV PAKTI 
bilP kurtaramam. 

Demişti. Azer yatıp uyuduktan sonra 
karısı, onun eve gelişindeki sebebi ken
di düşüncesine göre tefsir ettiğinden o 
da soyundu ve kocasının yanına uzan
dı. 

Azer, kendisini rüyada sandı. Ve cka
zayı ilQht zuhura geldi> (1) ve o An Aze
rin karısı Azerden hamile kaldı. 

Nemrudun saltanatına son verecek 
olan hazreti lbrahim işte ve bu suretle 
bütlln tedbirlere rağmen Azerin sulbun
dan ana rahmine düşmüş oldu. 

* A:ı:er kendine geldiği zaman yapbğı 
işe nadiın oldu. 

Eyi haber alan daireler, bir Macar -
Yugoslav ademi taarruz paktının im -
zası hakkındaki haberleri biraz mevsim
siz telAkkl ediyorlar. Budapeşte ile Bel
grad arasındaki münasebetler çok eyi 
yolda olmakla beraber sarih bir pakt ak
dinden bahsedilmesi için henüz pek er
kendir. Yugoslavyanın Romanya ile sı
kı dostluk münasebetleri sebebiyle, Ma
car - Yugoslav münasebetlerinin Ma -
car - Rumen münasebetlerine muvazi. 
olarak inkişaf etmesi icap etmektedir. 
Fakat Belgradda söylendifine göre bu 
itibarla hava o kadar açılmıştır ki bir 
taraftan Budapeşte, diğer taraftan Bllk
reş ve Belgrad arasında münasebetlerin 
sUratle normalleşmesini beklemek müın
kündür. 
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ITALYAN UMUMt EFKARI NF. 
tSTtYORMUŞ• 

Romadan gelen haberlere göre İtalyan 
umumi efkAn Belgrad ve Budapefte 
arasında sıkı dostluk mUnasebetlerlnla 
tesisini temenni etmektedir. Bu sebeple 
yarın Venedlkte ltalyan ve Yugoslav 
nazırları arasındaki mtilAkatın Macar -
Yugoslav münasebetleri meselesini de 
bir hayli ilerletmesi beklenmektedir. 

Roma 21 (Ö.R) - Gazeteler Yugo.. 
lavya ve Bulgaristana teminat verilm~ 
mesinln sebebi, bu memleketlerin tota
liter devletlere karşı hiç bir kovalisyon
da yer almıyacaklannı sarahatle bildir
miş olmalarından ileri geldifinl yazıyor
lar. 

-------
Mektepler 

---·-tr---

Arası futbol 

Karısına çıkışmak istedi. Fakat kadı
nın hiç bir kabahati yoktu. Asıl kaba -
hat kendisinde idi. Vazifesini suüstimal 
etmişti. Evine gelmiyecekti. Bu işi Nem
rud duyacak olursa bütün itibarı ve bü
tün mevltü bir Anda hiç olacaktı. 
Kadın, onun eve girdiğiııi kimsenin 

Berlin21 (ö.R)-BelgraddanO.N.B. maçları 
ajansına bildiriliyor: Yugoslavya hari-
ciye nazırı B. Markoviç önümüzdeki 25 --*-

(1) Maııricünnübüvve tercemesi: cild Nisan Salı günü hava yoliyle Berline lik Heyeti Genel sekı'eterlifinden : 
1 S h f 

Bu hafta yapılacak maçlann tarih Yıl 
: a i e 262 gitmek niyetindedir. Nazır 27 Nisanda 

_ sabalan aşağıya geçirilmiştir : 
Peki .. Kabul ediyorum. .• Anlat.. rini kurtarmanın yolunu bilirler ve bu- Surların mazgalları arasında tüfenk 1 - Ege - 1 Lise ... 22.4.939 (Saat 15 .. > 

- Bundan bir saat evvel, şövalye Dö !urlar. En iyisi Llheye gidip onlan eli- namlulan parlıyordu. Cumartesi .. Saha Alsancak .• 
Roban, yanında şövalye Dö Loren ol- mizle yakalamaktır. Onlar, Giyyom d'O- , Marki, kapının karşısına, hendeğin ke- Hakem : Osman Erengin .. 
duğu halde karargMu terketti. Cephe ranjla bir olarak Lfilleye halkı Vitt kar- narına gelerek seslendi : 2 - Tecim - 2 Lise .. 23.4.939. Pazar 
hududunu geçti. Buraya iki yüz metre deşler aleyhine isyana sevketmek, bir - Hey .. Efendiler .. Köprüyü indırin.. saat 9 da .. Saha Alsancak .. 
uzakta ve düşman toprağında bir eve ihtilal çıkarmak için gittiler. Biz de U- Biz Fransız asilzadeleri ve kralın zabit Hakem : Mustafa Bayra .. 

tarihi ve macera 
-138-

gitti. Bu evde ise Hollandalı general heye giderek Vitt kardeşlere bu işi ha- !eriyiz .. Hollandanın hakimi olan Vitt 3 - Kültür - Sanatlar 23.4.939 Pazar. 
f001a 01 : Giyyom d'Oranj vardı. ber veremez miyiz .. Ve o zaman Vitt kar- biraderlerle görüşmeğe geldik.. Saat 10.30 da .. Saha Alsancak Büyük Marki, boşluğa doğru küfürle kar~ık 1 deşler bu ikl Fransız asilzadesini kıs Surun içinden bir ses yükseldi : Hakem Hakkı Gür. 

bir yumruk salladı. kıvrak yakalatırlar .. Sıkı bir muhafaza _ Geri... Geri.. Yoksa ateş ederiz! 4 - Maarif vekfiletinden son geleıa 
' - Vay anasını .. Ne mükemmel fırsat altında bize teslim ederler ve biz de on- _ Allah bel8nızı versin .. Sözümü duy- emre göre bütün mektep idarelerinin, 

Marki, de<üğimiz 'bi su baskını felA-J ze dalına sabredin .. Şövalye Dö Roban- kaçırdım .. Eğer üçünll birden yakalamış 1 ıarı böyle suç üstü ya kal~ bir hal- madınız mı?.. Yoksa topunuzu birden seyirciler ve oyuncular üzerinde müessir 
k ti u~'--~-d gı t evvel, ileri dan intikamınızı alacağınız zaman gele- ve krala hır buket gibi takdiın etmiş de buraya getirir ve on dördüncü Luiye Vitt biraderlerin emriyle kurşuna diz- elemanlarını göndermelerinin bilhasııa 

e """""""" en yanın saa 1 t_ iha t olsa dım · · uhakkak takdiın · d d ğ "rüld .. bil~'-'-'-karakolunu teşkil eden harp hududu cektir .. Derdim .. qte n ye 0 zaman Y maıeste"'." Y~da m . . ederız. Kral, bu cesaretinizi da- dirmemi mi istiyorsunuz? kay e e er go iıgünll · W.n.ı:ir.. 
üzerinde ve çadırında, sandalyesinin 1 geldi.. . ve parlak surette ıadeı ıti~ ~erdim. nıı: ı.ıyade takdir eder ve sizi daha çok - Geri... Geri... Yoksa ate§ ederim. Bugüne kadar yapılan futbol ve V o-

üzerinde, biltün bunlan düşünerek ve 1 Marki Dö Buzanval sıçrıyarak yerın- fakı Bu .sur~tle elde edec~~" muvaf- milkafatlandırır. Ayni ses ... Ayni sertlikle ayni sözü leybol maçlannda puvan vaziyeti : 
Şövalye dö Rohandan nasıl intikam ala- den kalktı.. . . yet şımdi benim size soyliyeceklerl- - Hakkın var .. Böyle yapmak daha tekrarlamışb. FUTBOL 
bil-"'-• kurarak ku içinde - Sahi mi söyliyorsun .. Dedi.. Eğer mın yanında sıfır kalırdı. Çünkll mon- iyi... Haydi öyle ise .. Vakit kaybetme- - Nasıl? .. Fransa kralının bir zabiü- Takımlar G. B. M. attığı yediği pu. 

~ç,..... yanm uy , __ ,_ ük• sen .. Şö' 1 D" Lo Şö'valy d d li "•L 2 k k "--sı O 1 
b 1 rd 

doğru ise umduğundan çok m:ua m .. - yor, va ye o ren ve e en gi e ·m. ne, bir Fransız asilzadesine karşı sU.W er e ......, 3 - - 7 
u unuyo u. Dö' Roh b d ·ı · k 
0 

b k dilşüıı arasın• fatlandırırını. an u saatte üşmana ı tıha et- Çadırdan çıktılar. Birer ata atladılar mı çekiyorsunuz? KUltür lisesi 2 - 1 10 

da 
' dıru yarımpalasuy udırve . cebir ada· _Sizden istiyeceğim yegane mükAfat mlş bulunuyorlar. ve LMıey yolunu tuttular. · Marki sözüne devam edemedi.. Göz· 1 erkek lisesi 2 - 1 9 
çaa ~as~ . İh mın çıkardığı. gürültü ile uyandı. yalnız be§ dakika i~in .bana ıtaat edece- - Bundan emin misin! tiras ve intikam hisleri gözlerini ve !eri dehşet içinde ve fal taşı gibi açıldı. Ege lisesi 1 - 2 2 

Bu adam, üzeri başı sırtl sıklam ve ça- ğinize yemin etmenızdir. - Onları adım adım takip ettim. Giy- kalbini bürümüş olan Marki Dö Buzan- Surların üstünde ve bir mızrağın ucu- Sanatlar 1 - 2 3 
mur içinde hir halde köşede yanan ınan- - Ne ... Ne dedin? yom d'Oranjla konuştuktan ve evden val bu sureti hareketi ile kendi vazifesi- na sap~ iki insan başı görmllştll.. Tecim 3 3 
alın t sırtını ateşe ver- _ Zamanı gelince sizden bir dilekte çıktıktan sonra tekrar karargAha döne- nl, düşman karşısındaki asker! vazifesi- Kesil< yerlerinden hfill kanlar daınlıyan VOLEYBOL 

g ı:ı::u 0 
:::;::;.,,.. diktiği dizleri- bulunacağım.. Düşmanınızı tamamen cekleri yerde LMıey istikametini tuttu- ni terkettiğini ve o da başka türlil bir bu iki baş .. Vit kardeşlerin başlan idi. G. Mal 

:::·üz.erine kavuşturdu. mahvedecek imk&nlan size vereceğim lar. ihanette bulunduğunu düşünmiyor, dll- Surun içinden gelen seo tekrar du- 2 erkek lisesi 3 

Marki, can sıkıntısını saklamak istiye- ve buna mukabil sizden bir şey istiye- - O halde derhal gidip krala haber şlinemiyordu. yuldu : l erkek lisesi 2 
ıek ve suratını ekşiterek : ceğim. Bu istediğim şeyin ne olabilece- vermeliyim.. LMıeyin surları önüne geldikleri za- - Gidiniz .. Sizi yollıyan efendinize Tecim lisesi 2 

_ Sen mi geldin! ilini şimdi ben kendim de bilmiyorum... - Böyle yaparsanız hata edersiniz man sur kapılannın sım sıkı kapalı ve söyleyiniz ki Hollanda, bu iki hainin bll- Kültür lisesi 1 
Dedi.. Fakat ne olursa lsun onu bana verece- monsenyör .. Hem de büyUlı: bir hata." sur hendekleri üzerindeki asma köprü- tUa millete yllklemek istediği cehalet Sanatlar lisesi .... _ _..,._ ___ .. _ 
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Alnımın ar.ım-·~,·--------, 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç 
-66-

Yıldız 

Fakat, fİmdi artık maziyi dü
fiinecek •ıra değildi. Geriye de -
iil, ileriye bakmam lcnımdı. 

Bu hayata ilk atddığım bu ge • 
ce bereket verıin nama•lu kadın 
rolünü oynıyordum. Namuı! bıı 
Aelimenin fiimalü ne kadar geniş 
11e yahut ne kadar dar! Ben o ge
ce kendimi, vücudumu satmamış 
olmayı bir «namun telakki etmif 
lakat ıal bir insanı iğlal etmeği •• 
onun nazarında temiz, mcuum gö
rünerek paralcuını çekmeği hiç te 
namuuuduk telakki etmemiıtim. 

Sabri bey yanımıza yaklQftı. 
- lıterıeniz, dedi. Vakıt geçir

mek için oyun oynıyalım. 
Adamcağız hemen atıldı. 
- Y aJa be Sabri bey •• oynıya

lım ya.. ben baydırım oyuna.. 
Ama .. Haniya ıaz •• Çalgııız oyun 
olar mu •• Tann hakkı için öyle bir 
uybek .. öyle bir çifte telü oyna • 
rım ki.. değme kadınlar benimle 
7l1Tıf edemez .. 

Zavallı.. oyun der demez uy
beh.. çilte telli aklına gelmifli. 
Sabri bey: 

- lJyleıi oyun değil, dedi. Ka
lıt oyunu. M eıelli poker •• 

- Ha •• anladım .. ona bizde 
oyun demezler •. Kumar derler. 

- Side kumar derler ama .• 
Bizde, böyle yükıek hayatta oyun 
derler. Herkeı oynar. 

- Vay canına .• bizim orada ıo
Aakta A,.k oynıyan çocukları bi
le polia kumar oynıyorsunuz diye 
yakalayıp deliğe tıkıyor. Siz bura
Ja demek bu ifi açıktan açığa ya-

r~· yuvasımn, şenllğini varlığın> 
İÇKİ ve KUMAR yıkar. 

Çocuk Esirgeme kuru
mu genel merkezi 

verdi: 
- Hemşirem .• Yanınızda otu· 

ran hemşiremin adı Servettir. 
- Ya .• Demek adı Servet .• Ha

kikaten Servet .. hatla hazine •• ve .• 
madam ki üstüne rakı döküldii •• 
uğur da bu ak,am ona geldi. Val
lahi billahi taliliıin be Servet ha
nım .. 

Sabri bey atJJu 
- Zavallıda tali ne gezer ..• ko

caaı öldü. Genç ycqında dul kaldı. 
Yanıma miıalir geldi. Bir lıaç ku
ruı parcuı vardı. Kendine iki göz 
bir eo alacak ve orada dikif dikip 
çallfarak hayatını kazanacaktı. 
Onu da iki gün evvel dalgınlıkla 
çaldınnlf•• bu mu tali .. 

Sabri beyin uydurduğu bu kay
rakla yalana biçare adamcağız 
bütün &afiyeti ile inandı. 

- Vah vah .. dedi. Sahi mi Ser· 
vet hanım .• 

Ben, bQfımt eğmek ve mkut et
mek suretiyle cevap verdim. 

Ferid bey baıka bir fİfe açmlf· 
tı. 

1 şin tam kı::ııfkın zamanı oldu
ğunu hiuettiği için kadehlerimize 
rakı koydu ue kendi eliyle bize 
uzattı. 

- Tatlı tatlı konuımanu:ı keı
tim ama.. dedi. Rakı ile keatim. 
Yuvarlayın birer tane daha .• Ak
lınız baıınr.za gel.in ki daha tatlı 
konuıcuınu: .•. 

··BİTMEDİ·· 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve giz1i teşkilatı 

Tefrika: 10 
de böyledir. Bana namusunuz üzerine 
kaçmıyacağınızı vaadederseniz, böyle 
bir harekete lüzum görmiyeceğ.im. 

- Sizi Brüksele kadar takip edeceği
me söz verir.im. 

- Pekala, müfrezem bir taarruza uğ
rarsa? 

- Yine firar teşebbüsünde bulunrnı
yacağımı vaadederiın. 

Kontun sözündeki kıymet ve kuvvet 
herkesin malumu idi. Onun sözünli, top 
bile bozamazdı. 

Biraz sonra, kont, kale muhafızı Al -
varezin elini sıktı ve: 

- Dük Alvarez, bana karşı gC:sterdi
jiniz eyiliği hiç bir zaman unutamıya
cağım! dedi. 

Nakleden : F:_ Ş. B. 
Kont, müsterih ve mütebessim bir hal

de idi. Ihtiyarsız olarak ihtiyar doktorun 
güze-1 ve fedakar kızını da düşünmekten 
kendisini alamıyordu. 

Müfrezenin hem efradı, hem de atları 
çok yorgun idiler. Küçük bir kurtarma 
teşebbüsü, yüzde yüz muvaffak olacak 
idi. Fakat böyle bir hareket hiç bir yer
den görülmiyordu. 

Brüksele, sarayın önündeki meydan
lığa geldikleri vakıt, kont binlerce Fla
manın büyük bir teessür içinde toplan
mış olduğunu gördü. Kadınlar teessür
lerini zaptedemediklerinden ağlıyorlar
dı. Ve küçük bir i§aret, umumi bir kı
yama sebep olabilirdi. Fakat kont, balkı 
sadece selamladı ve sarayın büyük ka
pısından i eri girdi. 

•••••• EV ....................... . 

Kadın 
.................. MODA •••••• 

Saçlara· itina 
---1i--·---

Onları; güzelliklerini 
mu haf aza ederek fır

calamak ta bir • 
sanattır 

Galip ispanya ~lf?W,f1· ,., •• , '* 
Ara sıra 

~~m•• 

., 
Şap ve şapa 

oturmak 

liğe alem olmuştur.Ağzım şap gibi demek 
de, acı, buruşuk ve tatsızlık m~nası var• 
dır. Bahsi uzatmamak için traşta da kul
lanılır demekle iktifa edeceğim ... 

Müzayede ile 
fevkalade satış 
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e" p 'k ............... Ankara Radyosu • • • • • • • • • • • • • 

Mütekaidler cenneti 
Köy bahçe mi? şehir • 

mı, 
•• mu, 

lzmirli Halid Ziya Türkkan 

Leman gölünü takip ediyoruz.(Veve)-,dedi 

~
- geçtik, yol asfalt. Erenköy bahçeleri, Sütler sağıldığı müddetçe yine imre -
ağları gibi bağlar önünden zarif köşk- nerek baktım. Şöyle elli inek sahibi 
ri seyrede ede Lozana girdik. (Cenev}i -olan bir müessesenin bu sağım işinin 
erlde ve solda bırakarak sağdan Laza- meşakkati kadar, tesadüfen sağan adam 

;na saptık. Meyilli arazi üzerinde kuru- hasta olur veya savuşur gi~_"".'e m_al .. sa
~lan bu şehrin merdivenli yollarını sağda hibinin ne ıstırap çekecegmı du§un -
l bıraktık; Lüsermi • Zürihi, Isviçreye düm. Bence halli lazım mühim bir me
ı girdiğimizden itiha:ren muntazam yollar- sele vardı. 
/la birbirine bağlanmış §.dela biri diğe- Ya elektriği olmıyan y;rde.bu apara-
rinin mahallesi halini alınış bu temiz ve yı nasıl kullanmalı. Vakıa Isvıçrede, Al
~k güzel şehirlere doyamıyarak • manyada elektriği olrnıyan köy kalına-

ı:<Bem) e şu bizim yirmi beşte biri saha-- mıştır. . . _ 
)la Isviçrenin merkezi hükümetindeyiz. Su mu var sıkıştırmış elektrik ıstih -

Büyük ve muntazam şehirleri gören sal etmiş, rüzgar mı fazla, evlerin çahsı-
1.çoktur. Ben şimdi bunlardan bahsede - nın bir tarafına bir kanat yerleştirilmiş 

1 cek değilim. Geçen hafta (Sen Galden) fırıldak rüzgardan dönüyor. Muttasıl 
f otomobil ile Herbıırgg köyüne gitmiş- evdeki küçük Akümlatörü dolduruyor. 
tim. Orada büyük bir itina ile yetiştiril- Ne güzel tesadüf, ben bu sonuncuyu yani 
pı1:j çanı ormanlarınr imrenerelt seyre- rüzgardan elektrik istihsal ederek Akü
Öerken, köyde, nerede, kalacağımızı me- mülatörü dolduran, beş lrunbasını ya -
rak elmişlim. Hatırıma vaktiyle Konya· kan, radyosunu clinliyen iki evi Istanbul
nın Çayırbağ köyünde Himmet ağanın da Burgaz adasında tepedeki köşklerde 
ı:ıdası gelmedi değil, köyde yeriz, de- olduğunu söyledikleri için orada oturan 
<likleri vakıt ne kadar Avrupada olsam dostum bay Sabri delaletiyle gittim bu 
ne Kon.yanın Alakova, Hatib hatta Eski- güzel tertibi gördüm. Bütün tesisatı bit
ışehirin Çifı-elerindeki Mahmudiye ve miş beş liraya mal olan ve Allahın rüz
~onra da Eskişehirin yanı başındaki Ka- garını, lambasını yakmakta ve radyosu
racaşehir gözümün önüne geleli. nu çaldırmakta kullanma yolunu bilen 

Bir iki kilim bir kaç yastık. Bir kü - bu evleri gördüğüm va kıl çok memnun 
çük iskemle üstünde, sini, havlu, peçe- oldum. 
te. Bunlar canlandı. Şimdi Martel'e soruyordum. 

Herburgg'da bizi küçülı: bir otele gö- Küçük çocuk arabaları var. Onlar gi-

ratı ::::::::::::::: ----!:?---
~ ::;;;:;::::: Bilgiler DALGA vzv1ı1L11011 
~ - Mkl d BVGVN 

- HER GÜN BİR REÇETE_- as e ı· A am !639 m. 183 Kcs./120 Ww 
Yazan C. ôdeı' T. A. P. 31•70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

3 - TESPiT BANYOSU: 

Su 500 Gram 
lpo sulfit 1 00 ,. 

ASiT TESBIT BANYOSU YAPMAK 

-2-
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww 
13,30 Program, 13,35 Müzik (biı kon·· 
•~o • Pi.) 14,00 memleket saat ayarı, 

- Maks dersiniz.. 1 zel elleri avuçlarından bırakmadı, sonra a.Jans ve meteoroloji haberleri, l 4. 1 O 
· - Peki benim küçük Maksmı.. Şimdi hafif bir sesle: Türk müziği (halk türküleri ve oyun lıa-
şampanya ısmarlamanızı ve bana ilim- - Yarın gôrü~ürüz .. dedi.. vaları) Siva.slı ifı1c Veysel ve Ibrahim 
a§k etmenizi emrediyorum.. * Takdim eden: Sadi Yavr< Aıanıan: 

Maskeli erkek fevkalade neşeli idi hat- 14,40.15,30 Müzilı: (nqdi miizilt _ Pi) 
Yukarıdaki terlı:ibe 15 Gram Bi sülfit ti co-1..·ndtL. Bütün clikka"'-' ••rfederek &t · hah--~ B 1 17 30 

d -· d ·ı· eli B L._ ,_._u ~a - esı oa uuoaam o en henüz ya- , prog,am, 17,35 müzilt (dans sa--
osu ı ave etm _ u oanyo lalişeyi le-- M d D 1 · • -•·-- tak iJı:..n 1ıizm 

ke etmez ve rengini zamanla bozm adam! obe'."hmemı:ıun etmege ~.....,- ta etçi çayını, gazete ve ati - Pi) 17,H ltonupna (çocuk esirge. 
O az. yor iL nce ır ass..,,ıyet göstererek ha- mektuplarım getİrmİfıi. Büyült mavi bir me kunırnu • çocuk bafta.ımn "-çılışı) 4 

- ~ NDOZ KACITLARJ IÇIN VJ. yattan, aşktan bahsediyorlardı. zarf nazarı dikkatini celbetti. Teceaüsle 18, l 5 Türle müziği (fasıl heyeti) Cdaf 
J • FIKSAJ BANYOSU Et.aflarına balı:mağa vakit bulduldan açn melttupta: T okseo ve Safiye Tolr:ay, 19, l 5 ltonll§ma 

zaman masalannm tenlıalaşmııı olduğunu " K.dbimin oesine cevap vuen K1o- (dış politika Jı.adiseleri) 19, lS Türk mü-
Yağmur suyu 

veya imbik suyu 

fpo aulfit 

Siilfo siyanüı- damonyÜm 
Toz şap 
Limon tozu 

1000 Gram farkettiler. Balo nihayete eriyordu. Ma- dit. .. Sana Allaha tşmarlaclık denn._ ziği: Çalanlar: VeciM, Reşat, Erer, Rıı-
dam Bolen: Bagiin sana hitap eden bu maııkdi ıııdamı ten Kam, Cevdet Kozan, uz eserleri ve 

- Haydi. beni otomobilime kadar teşyi bir daha göremiyecebin .•• Geçinliğimiz Mustafa Çağlar, f - tanburi Cemil şe
ediniz .. Fakat hala maskenizi kaldırmak- emsalsiz geceleri &ana bağqlarsm değil tttaban J>Cfrrn 2 _ tanburi Cemil- F e-

8 d k ·~ Se • • > ta ısrar mı e ece siniz? mı •... m-senyomm ... Fakat artık b- rahf.,.,,sazoemaisi, 3-Vecihe-lcanun 

250 
30 • 
8 • - Neye yarar kiL Ben sizi ümitoiz- ranlığa gömiilıneğe de mecbunım .• Çün- taksimi 4 - tanburi Cemil _ Suzidilara 

Kurşun asetat 10 
• ce seven çehresiz bir adam olarak kal- kü bu oyunun tehlikeli olmağa b~ladı- saz semaisi, 5 _ Haydar bey • Pembe 

Kurşun nitrat 1 O 
> mak istiyorum... ğını hissediyorum. Sen mulesef bir fey- kız, 6 - Saliihaddin Pınarın ba=ti •••· 

Yüz gram suda 40 .1- r--
- > - Rica ederim, böyle lüzumsuz söz· tanı, evet geçen gece söylediğin gı"bi, bir kı - Artık yetişir, 7 _ udi Ahmedin kar-

Bır gram albn klprür eviyiğinden yu- ler söylemeyin.. ~ çehre.siz, isimsiz bir İnsanı ıevme- cığar tar~ı .. Tiri çeşm.anınla. 8 _ udi 
karda sayılan maddeler sırasiyle eritilir. - Niçin saçma buluyorsunuz. ğe haıladın ... Bundan katİyen müteessir Alunedin - karcığar faikı _ Beni bigane 
En son altın klorür mahlıilü sallanarak - Bana çok güzel bir gece geçirttiniz. olma, bana da lanet -.. •• Ben sana liı· mi sandın, 9 - Şevki beyin _ uşak .,,.m 
ka~tırılır. Bu banyo 24 - 48 saat kendi Artık maskenizi kaldırabilirsiniz diyorum. yık bir insan değilim ..• Ben hiç bir serve· Bu dehringermü serdinden 1 O - tilıkü 
halıne terk edilir. Süt gibi beyaz renle Sizi tekrar görmekle memnun olacağım li, biç bir ahbabı olmıyan ve ikrarı im- Ekin ektim çöllere, 20,00 ajans meteoro
duruldnktan sonra kullanmak lazımdır. da.. kiiıı&ız bir çolı: kusurlan bulunan zavallı loji haberleri ziraat borsası (fiyat) 20, IS 
Banyo 18 derecede kullantlır. - Benimle niçin böyle konuştuğunu· bir rmdılıikam .•• Eğer mesele yalna ser- temsil (Hamit gecesi) radyo tem.il kolu 

Yukarıda banyo ile 12 adet 9 • 12 zu tahlil ediyormusunuz) Biliyor musu- vet ile balledilmiı olsaydı, bizi hiç bir tarafından, 21, l 5 memleket saat ayan 
veya 24 adet 6,5 • 9 kağıdın banyosuna nuz lı:albinize giden yolu bulmama veoi- kuvvet ayıramazdı. Fakat bundan daha 2 l.15Esham, tahvilat, kambiyo _ nukut 
yeter. Kağıdın resim tarafı, alta gelmek le nedir?.. müılıiş öyle noktalar var ki .. Naki.etme borsası (fiyat) 21,25 neşeli plaklar • R. 
üzere banyoya atılır. Ve resmin yüzünde - Evet.. Maskeniz__ Fakat arnk 0 Klodit. Bugiin senı" ilk ve son defa öpe. 21,30 müzik (küçük o•kestra Şef: Necip 
hava kabarcığı kalmamasına dikkat edi- maskeyi kaldırmak vakti gelmiştir.. rim. .• Allaha ınnarladık.... Aşkın) 22,00 baftalılı: posta kutusu, 22,-
lir. Erkek asabiyetle mi. ye.isle mi olduğu Melctubun alnna da şu iki satır ilave 30 müzik (Bale müziği - PL) 23,00 mü-

tii:rdüler. Birinci katta bir oturma odası bi yalnız çocuğu yatırıp gezdirirken ara
\ masa, şömine, hem de Hacı Ali ağanın bayı harekete getirmek için tuttuğumuz 
ı:ıcağı gibi ocak. Ayna, bir kaç levha ufki demir çubuk hu süt sağma işinde 
.elektrikli lrunba altında radyo. öbür ta- ileri geri adeta hava alıp veren körük -
,.afta Rakel Mellerin plaklarını çalan bir ler gibi ileri geri itil1?rek lastik borunun 
gramofon, sağ tarafta bir yemek salonu, meme kubbesi canu ineği sağıyor_ Bu 
karşıda banyo ve tuvalet maham, yuka- pek pratik ve hemen de memleketimiz
rıda da dört yatak odası. yataklar, çar- de elektrik olmıyan yerlerde tatbiki ko-
§aflar, peçeteler kar gibi tertemiz, ütü- !ay olan bu marifetin bir resmini iste -
lü, insana adeta Berlinde kaldığuruz diin ve aldım. 

Kağıt evvela lurmızımtırak olur. Pat- anlaşı!mıyan bir hareketTe başmı salladı: edilmişti: zik (cazbant - Pl) 23,4S,24 son aıans 
lıcani bir renk aldıktan sonra banyodan - Sizce bellci, evet, fakat bence hayır. < Deli dejilim • Biitmı lmsıınım size haberleri ve yanili program. 
çıkarılır. Ve kağıt yıkanır. dedi. karp oı.n &fkımdır._ Ve İfle bunan için SOFYA 

Eden otelinin yüz defa küçültülmüş te- Şimdi merakım, bu kadar bol ve ç<>k 
sirini yapıyor. sütleri inek sahipleri yağ mı yapar. 

Şimdi de Berne bir saat mesafede Mir Köylü cevap veriyor.Sülün süt olarak 
köyündeyiz. satımı en karlı bir iştir. Biz yağ yap '-

Gözüm yine trenle geçerken hepimi- nıakla, satmakla meşgul olmayız. O va
ıin her val;:ıt gördüğü tahta kadronlar ça- kıt keneli işlerimizle meşgul olıruiğa va
kılmtş bir kısmı henüz bitirilememiş, kıt kalmaz. Esasen bana lüzum da yok. 
J>ir kısmı da badana ,görmemiş hatta Şimdi siz de benim gibi merak-l;l.esildi
J{onyanm bir kazası, olan Cihanbeylide niz!. köylü devam ediyor. 
gördüğüm toprak yuvalar, lı.er ne ise Bizim işlerimizin hepsi mükı:ınmel bir 
İşte bırnlar gözümün Öll.üne geldi. teşkililla istinat eder. 

Ben de smı zamanlarda Trakyada gör- Sütlerimizi sabahleyin gayet erken 
düllüm Mınatlı civarında, Bursa vilaye- kooperaöfin vasıtası gelir biç bekleme
ıtinin yeni köyleri gibi (Lopene) kırmızı den süt mahfızalarmı alır bize birer 
kiremitli sert çatılı köy evlerinden asfalt makbuz verir. 
ta olmasa bile muntazam, geniş ve hen- Kooperaüf süt olarak mı satacak, yağ 
desi yollarını anlatmağa başladIIIL Ya- mı yapbracak, nereye lı:aça sa:blacak 
ni bizde de köylere verilen ehemmiyeti onu merkez hilir. Satar parayı en eyi 
izah ile meşgulüm. Bana köy evleri, hay- şerait dahilinde tahsil eder. Para emri
'Vanat ahırları köy toplanma odaları mize amadedir. Biz yalnız ineklerimize 
:(kahveleri) göstereceğini Lüben vaad- bakar kendi işimizi biliriz. Bir de yağ, 
retmişti. peynir yapırıak bunlan satmakla uğra. 

Köye girince zihnim bizim köylerle, şacak köylünün hali her işle yarım ita-
köy evleriyle meşgnldu. lır. 

Hayretteyim! Erenköy. Suadiye köşk- - Sizde böyle değil mi? 
lerinden daha sağlam binalar karşısın- Ben artık şekillerimi sormak için mü-

* kendimi çeJ.İyonmı.. ,. 20,35 Keman ve piyano ile Schuman· 

O kl§ on, on iki tane maskeli balo ol- Bundan sonra yeknasak günler geçti. nın eserleri. 

Romanya harici.ve ;r H bal Madam Bolen bu gaybubet• '"ır man· a 22,00 Hafif mu.ikisi uu.. er odan bir kaç saat evvel aynı ~ D 

ses madam Bolcni telefona çağırıyor ve vermeğe çalışıyordu: PARJS (Rıııdio) 
akşamki baloya davet ediyordtL cAcaba ne yaptım ki> diye dütiinü· 20,05 Eğlenuli konııer. 

yordu... 2 l ,3S Keman musikm. 
Madam Bolen bu davetlerdeen G nl 22 O' 

nazırı 

b '- b eçen gü er Madam Bolene hiç bir • J Orkestra konseri ( Beethoven, 
ÜyÜ" ir heyecan doyuyor, maskeli ba-

ve Yunanistan sefirleri tarafından kar""- l ] . d Yeni havadis getirmedi .. Tükenmez gay- Mozart, R. Strauss, Debussy ve 

- BAŞT ARAF! 1 1NCI SAYFADA -

"S"- o geu erı ev en çıkamıyarak maskeli 
landı. Gafenko, Londraya hareke" _ _, __ d reti nihayet derin bir ijmitsizliğe dönü- Ravelin eserleri) 

ıu.u.w:.u ostunun telefonunu bekliyordu. He-
evvel Belçika kralı ''-'-cı· Leopo'd tara- h d yordu_ Bütün günleri boş bir hayalin pe- PARIS (P. T. T.) ""-'-" ,, men er dasında da hizmetç;. d 
fından kabul edildi. M Jİıı e kp§an zavallı insanlar gibi mana- 19,05 Viyolonsel konseri. 

- ösyö Maks madamı telefonda ;.. 
R 1 • sız geçiyordu. 19,35 Konser (Sclıumannın eserleri} 

umen ıarıciye nazırının yarın Lon- tiyor .. diye madam Bolenin tatlı h-eca-
d 

'

• d '- l b _, Bir sabah ;..]erini takip etme'- uz"· ere 2 1 ,35 lngiliz şarktları. raya muvasa at e ereı< temas arına aş- nını körüklerdi. ., "' 
laması bekleniyor. Bu görü=eler çoL B"r"L~· . tak' ed L_I 

1 
d bankaya gitti .. Direktör kendisini kapıya STRASSBURG 

.-- " ı ıumnı ıp en .,.. o ar a gece- it ' . d k 1 O 40 H fif ile mühim olacaktır G f k kr ı tar·"- 1 dah aaar teşyı e ere hazırladıg" ı mukave- · a - mus i. · a en o a ,._.u~ er a siiratle geçiyordu_ Maks siyah 
dan da kabul edilecekür elb- _ .. el leleri ertesi sabah eve yollıyacağını söy- 22,35 Orkutra ve şan konseri (Bru-

• ' • 1 • ısesı ıçın e tamamen kapalı yüzüne redi: w 
. Parıs, 21 (Ö.R) - Başvekil Daladiye rağrnen fevkalade güzel bir erkek oldu- neau, agner ve sair bestekô.r-
ıse Romanya ve Y~nistan _sefirlerini ğu hissini veriyordu .• Kloclit bu güzel Madam Bolen diıektöre veda edip ların eserleri} 
~~ul ed~rek beynelmilel vazıyetin son erkeğin kollarında dansederken tatlı h - merdivenlerde hangi tarafa gideceğini HILVERSUM H 
inki~ uzcrmde görüşm~lercfu-. Yt>llere dalmaktan kendi . kurtar a düşünürken, direktörün: 17,20 Orkestra ve keman konseri 
---------------- d M nı amıyor- - Maks .. di,ye oeslendiğini duydu... (Bach, Mozart, Çaykovskinin 
lışıyoruz. u.. aamafih Klodlt bu maceraya, bu Gayri ihtiyari arkaya döndü .. Direktör. eserleri) 

H hayallere bir saadetin neşesi de mevcuttu, M k 18 35 K ı· "- b 
ayvanalımız için lüzumu olan her da da B - a s, yann madam Bol enin evine • a mı&ovun ir senfonisi . 

. ~ k.. .. tralmd . u gülüşte yalnız garip bir mace~ mukaveleleri götüreceluıin .• _,,____e ıza" hat 24.45 Orkestra ve şan konseri. 
-,-,. oyun san an bir telefonla •anin tatlı en.J'---i d-"-"', a-• ··-·-da ~, 
kooperatif bize tedarik eder. ~ .,,.... ,_ -· veriyordu. 

sonsuz bir saadetin neşesi de mevcuttu. O k 
Kooperatif bizi meslek hususunda da- Ma ire törün hitap ettiği adamın arbuı 

. dam Klodit balo gecelerinden bü- ka d"" ük" -· U una tenvir ve takviye eder. J•;m;7 ; bü- ,,L b pıya on hL.. zuu boylu, geniş 

ül r- Yın< iı >:<•vk alıyor: uz1 - 1 b 
Y- tmeye karar versek on senede 00· en- om u, gıize ir delikanlı idi, parlak 

- Haydi bana ilanıaşk ediniz. 
mek, ve yüzde 3 faizle bize lüzumu olan Di düğmeli biı miistahdemin elbisesini t&fJ-

Bedbinlik devam 
edivor 

yc gÜzel arkadaşını zorluyor .. Sus- d 
parayı verir. Bu istlltraL alelitlak yapıl- • yor u.. BAŞTAR .._, . . 
maz_ tugu zanuuı yeniden ısrar ediyordu. _ Hay ha .. .. di ek • "" •• _ ___ - AFi 1 ınCl SAHiFEDE -

Onuncu baloda idi. Maks rruıdam Bo· Y mosyo r tor .. '-"""""'1 Madri . . 
Tasavvurunuzu bir proje şekline ko - 1 . b hen de yarın için müsaadenizi rica ede> . tle yapılacak olan zafer geçidi.-

be l enı iraz yorgun gördü. Yüzü sararmış, k · nın 30 ma~•• tehir" d"' .ı-.. -

day~. Köyfüler iş başuıdan gelmiş koyu saade almaya vakıt bırakmadan inek1e-
1 mavi birer elbise içinde başta temiz bir ri nas:ıl muayene ettiriyor, ne gıda veri
şapka, ağızda pipo, elde dayanacak, işe yorsımuz dedim. 

yup se p eriyle kooperatife bildirecek- gözleri çukurlara gömülmrn.tü B" . . ce bm.. dedi. , - ı ve un -ıı-u 
siniz. Tetkikten geçen bu tasavvur sizin ~ . ırıncı Bu ..,,. madam Boleni kalbinin en de- Douvres açılclarından geçerek İspanya 
. . , danstan •onra: sahiller" ..ı......:-....... 1 alan Alman 
ıçın zararlı ve tehlikeli ise size sebep - H rin k~ bdar titreııi. MerdİTenleri ıne uuyu yo filo-

yarıyacak baston. Hayır hemen de bilek - Kooperatif teşkilatı.. Sizin anlıya
kalınlığında bir sopa. Sağ eliyle bunu cağmız mütehassıs bir heyeti ilmiyenin 
kavramış. Ihtiyan buna dayanıyor.Gen- elindedir. Biz bunların doğruluğuna da 
ci elbisesini bununla imtizaç için Adeta vu1ruflarma da son derece eminiz. ffiç 
şekline bir ahenk verdiriyor. Kahveye haberimiz olmadan tarafımızdan müra
girdik, selfuıı verdik .. Selfunlaştık, geniş caat vaki olmadan ineklerimizi yani tek
ferah, bol ziya içinde bir kahve. önlük- mil Isviçrenin ineklerini birer birer mu
ler içinde Fraulein ne istediğimizi sor- ayene eden baytarlar vardır. Aşısını, 

(iu. Ben utanmasam yahu köy burası mı herşeyini. .. hülasa ne yapmak Iazmısa 
diyeceğim. onu hunlar vaktinde yaparlar. Biz yalnız 

Kahve, yatak mükemmel.. Şimdi si- yapılırken görürüz. 
zinle Inek ahırlanm gezelim: .Memlelı:etirnizde dilrüst çalışan bir iş 

Meyilli bir döşeme. Yemlikler her adamının felakete uğraması vaki değil-
kısımda bulunan hayvanların irtifama dir. 
göre yapılmış, üst tarafında onların. yere Ben sordum' 
düşmemesi hayvanların tabiatinde oldu- - Nasıl? hayvan hastalanmaz, ölmez 
ğu gibi otu çelı:erelt Adeta lmpararak ye- mi! 
inesi için ısırması. Hafif elektrik ziyası, - Hayvanatın hepsi, hattıl her şeyi
köşede vaktiyle bizim binek taşları gibi mi:r; sigortalıdır. Biliyor musunuz bizcle 
şakult dikilmiş üstüvanecik üstünde on evlerimiz bile mecburi sigortaya tılbidir. 
iki y~larında çobanın oğlu oturmuş- Yangın gibi bir hadise zuhur ederse 

Ilk merakım inek başına alınan südün umumi bir felaket zuhur edip işinden 
miktarı oldu. En az inek başına günde gücünden kalmış, yuvasından mahrum 
yirmi kilo. Bu kadar ineğin basit bir şe- o1muş insan kümeleri görmede mana 
kilde elektrik pirizine takılan bir apara var ını? 

lerini izah ederler. Ya tashih ve tadil M asta mısınrz) ·- diye sordu. yeniden çıkarak bankaya girdi .. Elindeki sıman hareketleri Mussolininin dün 
edersiniz, yahut kfunilen sarfı nazar adam Bolen titrek bir sesle, çantadan çek defterini çıkardı. Resmi el- söylediği nutuk yanında en büyük te-
edersiniz. - Dinle Malı. dedi. Geçen gece fe· biseli adamın yanından ~eçe-'en bilh··- yakhızu icap ettirecek hadiselerdir. 

na lıir rüy • d"" T & "" - Epolı: le 
Kooperatif anlamadan bilmeden bir erkek! b ·ı" gor um... d a.nımacLijım bir aa yer~ düşürdü. Reami elb~li adam H şöy yazıyor ' 

santim sarfetmediği gibi biz de bunların . e. ı mem . "'.''e e baluşmUfUID- derhal eğilerek defteri aldı, döndü. Biı ayati saba adına yapılan teşebbüsler 
reyini almadan '-'- bir . brrdenhıre aevgmıın tesiriyle ilarua§k elini taPkuınm k•n~--- g-ru·· ·-_L di Pr.agın ve Tiranın zapt.mı muhik göster-

...,. ış yapmay~ ve ediyor F k uha -~- o ruııen, - mek 
tasavvurun tatbikata intikalini mutlaka um. a at m tabını cevap ola.- ğer eliyle de çek defterini madam Bolene için ileri sürülen sulh ve teşriki 
bunların çok faydalı tavsiyelerinden is- rak kahkahalarla güldükten sonra: cSiz uzattı. mesai prensipleri hiç şüphe yok ki il-
tifade ederiz. muhaklcak çılgınsınız.. Ben bir şeytan- Madam Bolen donakaldı.. Bu adamın hamlarını orman kanunlarından alıyor· 
Yanı başnnda Nevyork civarında süt- ~~n ~aş~ bir şey değilim .. Çehresiz ve h'."'8u• ."-izı, duda.klıın yoktu.. Bunqnı"f lar. Ancak tehlike karşısında da bütün 

çülük ile meşgul bir arkadaşım vardı. ısımsız hır adam..> diyor. hır den bu boşluğu kapabyordtL Yalnız· medeniı'et dünyasını da bu gibi hare-
0 da ortaya bir _,_., allı. I,te Makıı bu rüyadan uyanınca sizin ·• · keller ayaklandınnamazlık edemezdi. 

""""-' haldı: ""- uı:ı gÜze] göz bu zavallı çehreyi aydın. 
Amerikada sigortacılık daha miikem- mızda lıiç bir ma!Uınatım olmaclığuu !atıyordu.. Madam Bolen allak bullak Ruzveltin mihver devletlerini mücrim 

mel bir haldedir. Yalnız birul, hayat, hatırla~".'."· Siz beni ıuursuzca bir mace- olmuştu... Bin müşkülat!.. dudak.lannın sandalyesine oturtmuş alınası ne ada
bayvan üzerine değil" , ••·ebb"-'•-'ft'-• aı·l ray_ a suruklediniz .. Sizi ınaafesef tanımı- k .Letsizli.ktir, ne de haksızlıktır. Mussolini ...., ""'~~ enarına yalancı bir tebessiiın iliJtirdi: 
projeniz tasviplerine ar:zedilir. Bu teşeb- yonun. · Bugün başınwı. bir kaza ge[miş ~ ekk Ruzvelü bu hareltetinden dolayı tahtiye 
b .. 1 • • - et Ür ede•im, möayö.. ~-'~-

usle - bir kazaya k~~· s"ıgorta priınlerı' 0 sa. ısmıru_ zi titremeden gazetelerde oku- D d ew""'""' ve mesajın gerek kendisi gerek -,,- ah _ e İ ve kasaya doğru yürüdü .. Namı .. 
hak. kın.da. fikir ,_,da etm-'- , ........ '--~ Y ilece___ gım.. HatU. aizi ı.a..ı.~- '--· b mesal arkadaşı Hitleri düşündürdüğünü 

~ı .,.. ..,....., ........,. b _ ,.....,_ ._, na u çek doldurdu. .. Soma.,........, helı.-
evım sızın para ile beş b'ın lır' aya sı'gor- ettignnı anfıyamıyacaiiım .. Rica eden"m 1 d. N ispat ediyor. 

ask e 1•• umarası çağrılınca kuaya yak-
ta. hdır. Biliyor musunuz? Sigorta ücre- m .. enizi. kalduırı .. Bana Jı:im olduOm.u. l " ed Nihayet Övr gazetesi de şu mütalaada 
ti !·-'- 1 •- llfb.. vezn ar parayı sayarken o d.a 

- o """"" ne veriyonun!? m •oy eyın. k J __ , bulunmaldadır : 
On<aı< bir sesle: 

- Beş seneliği için sizin para ile (18) - Her teYden evvd böyle sinirli ol- Aff d Mussolini on senelik karşılıklı garan-ll r ş· d B - e ersiniz, bu yüzü Larap adam 
ra. un i sıra bana geldi mayın.. ana gelince ben d • • . d k' _.. tiler makıınizrnası manasızdır, diye ha-. • • e aızı sevı- a ımı;ıır) .. diye sordu. 
Sız ne sigorta veriyorsunn• ne ya_ y~rum .. Nitekim bu gece son olarak tak· B ğırıyor. Fakat bir zamanlar A vrupaya 

-. _ - u, zavaUının biridir. Çok iyi ter-
parsm~ dediler. Ben işi tatlıya bağla. bgnn ha maake de sevgime en ~-rzel b" b. - <-L karşılıklı garantilere müstenit on seı:ıe-
dım. ml'saldı"r. ~- ır ıye gormÜ§, «=at biraz delicedir. Bara- lik h , 25 d h k - ve atta senelik bir mütareke tek-tt d a er es ş&ir diye onunla eğlenir .. Fev-

sta Leupen illve etti. - Doğru mıı söylüyorsunw:?. L""-- kal.ad b" -•-• d lif eden kimdi? .. Hitler adındaki zat de-
S f b ,... e ır zeıur.ya a maliktir. Jyi bir aile gıM•J mi idi? 

- en yalnız inek kısmını gördün. en ana izah edin. Bu ma·-ra nereye çoc • ·d· M 1 k -... ugu ı ı.. esut oma için bütün 

ile nasıl sağıldığını gösterdiler. Bir iki Sebep ne, bu yüzden evimizden, bar
kelime ile tarif için, soğukladığımız va· kımızdan malımızdan, eı;yaınızdan. her 
kıt arkamıza çektiğimiz vantozlar gibi şeyimizden sigorta sayesinde eminiz. 
şimdi siz bunun beş misli büyüklüğünü Bu suretle içtimai felaketlerin onu 
tasavvur edin_ Llstikl~Ie. birbirine mer- alınmıştır. Bizde yangına, hırsıza, hasta
hut bu aparaylar inek1eri yormadan sık- lığa su basmasına, her şeye karşı si • 
madan üzmeden tertemiz sağdıklarını gorta vardır. 

Şimdi hu teşeltkül ve hu gördüğilnüzü vuacak. Sonra, ,imdiye lr.adar beni biı §artLıra malikti.. Mesuttu, gençti, ııü· 
hay.atın her kısmına tatbik ediniz. ke. rre olsun kollarınıza almadınız .. Ben ld E 

Size L. ze i. vet, güzeldi .. Onu çok eskiden ta· 
Loz.anda (Heg) göst......,;. olacak 0

" çocuk değilim her halele.. M 

Paris, 21 (Ö.R) - 15 mayısta ve Mad
ritte yapılması mukarrer olan zafer ge
çit resıninin 30 mayısa bırakılıruş alın.a
sı siyasi vaziyetteki ağırlığı hafifletecek 
mahiyette addedilmiyor. İspanyol hükü
meü bu geçit resminden sonra ordusu
nun seferberliğine nihayet verecekti. 
Ayni zamanda İtalya İspanyadaki as
kerlerini tamamen çekecekti. Bugünkü 

---. rım.. ektepte birlikte okumUfbılt.. Son· 
binalar mecburi sigorta edilir demiştim. Bu bahsi kapattılar. M\ISİkinin ahen- ra harbe gittik, ayrıldık. ı,ı:e harbin neti· 
Bu sigorta vergi ile beraber tıpkı vergi gine uyarak dansetmeğe başladılar. Ma- cesi Şimdi onu biç hir yerde '·ıemı·yorlar. 
gibi tahsil edilir. elanı Bolen kollamıda do"·~~;;ırn; bu -. --~- _ Bu harap yüzü herkesi korkutuyor. Ben 

Siz de isterseniz memleketinize avde- keğin güzel gözlerinde yer etmiş bir acı- de onu yanıma aldım .. 
te kadar çantanızı eşyanızı neyi isterse- nm izlerini okudu. Madam Bolen' 

niz sigorta ettiriniz. Hem de çolı: kolay, Sabahın ilk ~an td>rirı damlannda - Zavallı delikan!L. Gözle'"'-- ·-"'·-
. ·d · d · hassas biı foto nf eczası tesı·rı' ya a-L.n ·~ 7

""" 
rKe selmiıı olan yaşları güçlükle zaptediyor-

gördüm. Biz çall§anlar çok r.ıhat ve memnu -
Ineklerin memelerini kanatınaz mı nuz. Herkes malını sigortaya koyduğun. 

dedim? dan bütün hviçre ve Isviçreli sigortalı-
- Bizde her eüL'ü !etki!< ve tahkik dır. 



SABIFES 
• z_ 

Hitlerin 
yıldönümü 

PRAG'DA 
I1alkın manalı bir 

sükunu içinde geçti 

Hitler1 Pragı ziyaretinde balkondan 
nutuk söylerken 

Prag 21 (A.A) - Havas ajansı bildiri
yor: 

B. Hıtlcrin yıldonümü Pragda süku
netle tes'id edilmiştir. Sabahleyin kala
balık bir halk kütlesi 15 nci asırda Al -
manları Prag üniversitesinden koğmuş 
olan Jean Huss abidesine giderek abi
deyi çiçekle doldurmuştur. Ekseri kim
seler tatil gUnil olmasından istifade ede
rek şehri terketmişler ve bu suretle as
keri geçitte halktan hemen hiç bir se -
yirci bulunmamış gibidir. 

-+
Polonyada 

Alman halkına karşı 
tazyık mı yapılı

yormuş? 
Berlin, 21( Ö.R) - Katoviçten D. N. 

B. ajansına bildirildiğine göre Alman 1 
ahalisine karşı Polonyada tazyikler de
vam ediyor. Bu hareketler bilhassa yu
karı Silezyada göze çarpıyor .. Alınan ta
lebelerini mektebe götüren bir otomobil 
hasara uğramıştır. Bir çok yerlerde Al
man gazeteleri satıcılardan ve köşkler
den müsadere edilmiş ve parçalanmıştır. 
Leh polisi bu hadiseler hakkında tahki
kat açmıştır. 

-12-
Nacar • Slovak 
badadanda bir bAdise 
Budapeşte, 21 (Ö.R) - 20 nisanda 

saat 21.15 te Slovak askerleri Macar hu
dut muhafızlarına ateş açmışlar ve 21 
nisan sabahı da hududun berisindeki bir 
köyü Slovak topları bombardıman et
mişlerdir. Köye beş obüs düşmüştür. 
Macarlar tarafından zayiat yoktur.. Bir 
Macar irtibat zabiti derhal tahkikat aç
mıştır. 

- *-·-
Amerika 

Bir Avrupa harbine 
yabana kalınıyacak 
Vaşington, 21 (A.A) - Ayan Azasın-

dan Gree, resicümhur Ruzvelt ve Lind
bcrgle yaptığı konuşmalardan sonra 
umumi bir Avrupa harbi takdirinde 
Amerikanın bundan hariç kalaıruyacağı
nı beyan etmiştir. 

Tadil ve tamir: 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

2 Numaralı binada kurslar için yapılacak tadilat ile ufak tamirler 
acelen pazarlıkla yaptırılacaktır. Ke§if bedeli 756 lira 51 kuruştur. 
Taliplerin 5 7 muvakkat, 114 lira kat'i teminat mektuplan ve ehliyet 
vesikaları ile 3 Mayıs Çarşamba gÜnÜ saat 11 de Burnova mücadele 
istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla izahatin müesseseden isten~ 
mesi ilan olunur. l 6 18 20 22 28 1289 ( 77 2) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

l 

22 nisan cumartesi 9J9 
w:.ı - ) -· Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplarını kö

künden tem.izlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbrekforin ~alışmak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorlukl:ınnı, eski ve 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabım bel ağrısını, sık sık jdrar bozmak ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların te~ekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : HELMOBLÖ, idrarının temizliyerek mavileşürir. 

Çamaltı tuzlasında yaptınlacak yedi adet hela inıaatı 5. 5. 939 günü 
saat 15 de ihale edilmek üzere hapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuı
tur. Tamamının keıif bedeli 8017,03 muvakkat teminatı 601,28 liradır. 
Birnci kctifle kroki hususi mnumi ve fenni prtnameleri levazım şube-
rnlı:de görülebilir. Şartnameye göre istenilen müteahhit vesaiki ihale gü- -· 
nün:!en 5 gün evveline kadar bat müdürlüğümüze ibraz edilmeek su- ---------------------------------------
retile eksiltmeye iftirak vesikası alınacaktır. lsteldilern 2490 sayılı ka
nım hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını muvakkat 
teminat nakit makbuz veya banka teminat mektuplan ve diğer vesika
larile tayin olu~an saatten bir saatevvel bq müdürlüğümüzdeki ko- BASKÜL, 

ARSLAN MARKA TERAZiLER 
TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOFTAN VE P1'~RAKENDE SAT 1 Ş DEPOSU .... 

IS'l'ANBULDA 'l'AH'l'AKALE CADDESJ 67 No. DA misyona vermeleri ;{in olunur. 
22 27 1329 (804) M. Kapamacı 

Turgutlu Belediyesinden: i Z N i R 
1 - Turgutluda 1300 lira bedel kqifli bir umumi hela yaptınlacak

lıı'. 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
ııususi PAVYONUNDA TEŞHİR ET
TiCi TERAZİ VE TARTU..ARI BÜ
YÜK RACBET GÖRMÜŞ VE GÖ'MOŞ 
MADALYA İLE Mükftfatlandınlmıştır .. 

2 - Bu husustaki plin kqifname ve şartname belediye bq kitibinde-
KONULAN MARKA 

dir. 
3 - Açık eksiltme 6. 5. 39 cumartesi günü saat 11 de belediye encü

meni huzurunda yapılacaktır. İZMİRDE : Kantarcılar çarşısı Kan

tarcı İSMAİL HAKKI PUSMAZ VE 

HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

GVMVŞ MADALYA 

4 - Muvakkat teminat akçesi 97,5 liradır. HER YERDE ARAYIHIZ SAMSUNDA: B. ŞAPKALlOOL\J .. 
22, 25, 28, 2 1348 (809) EDİRNEDE : A. HALFON mahdumları 

H. 3 (641) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Sirketinden : lzmir ithalat Gümrüğü müdürlüğünden: 

Gram Tarife Haddi Kıymeti Cinsi Eşya ,, 
Şebeke ameliyab dolayısile cereyanın 23 Nisan 1939 pazar gunu 

Cümhuriyet meydanı ile Atatürk meydanı arasında saat 7 den 17 ye 
kadar kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin olunur. 

No. 
Tcshit 

202 
201 

markası 

Eşyanın 

GJBA 
AB 

No.sı Kilo 
10836 19 
1-100 7544 

No. Resmi Lira K. 
500 136/B 8 80 100 00 Pamuklu ipek peluş 
000 412 80 75 00 Alçı 

ilin 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve b~ en 

depo olarak kullanılan iki bina 
satılıkbr. Talip olanların lf ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

t-26 (763) 

···~~ Dr.AliRizas 
•• 

Un len 
Doğum v~ Cenahi Kadın 

hastalıklara Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

f2JS'll!l!JtJMLJI 11 uı 

IZMIR KADASTRO KOMIS -
YONUNDAN: 

Gündoidu • Kültür mahallesi • 
nin Mustafa Enver sokağında 
tar kan doktor Mustafa bey cad • 
desi ve Ali Gönan hanesi, ıarben 
yol ve Halil Rif at Yerli hanesi, fİ· 
malen doktor Muıtafa bey cadde
ıi, cenuben Halil Rifat 'Ye Ali Gö
nan haneleri ile mahdut 1 ve 10 
ve 10/A taj numaralı kirsir evin 
yeri belediyeden taksitle .. tın al
mak ve üzerine ev yapmak ıur~ 
tile 1177 adanın 9 parsel sayısın
da Mehmet oğlu lsmail Necati 
Ertem namına belediyeye İpotek-

li olarak kadaatrolanmıttır. Bu 
yerin mülkiyetile alakadar. veya 
bu yer üzerinde aynı bir hakkı bu
lunanlann ilin tarihinden itiba • 

196 L C I{ 37 000 710/H 375 6 00 Nitrat dö potas 

5459 
198 22 000 300 40 1 00 Ağaç kundura kalıbı r; AR 1 S FAKOLTESINDEN' 

diplomalı 
1186 2 adet 281/D 7 57 4 00 Altın kaplama çerçiveli Sellüloit yazı 

kaçak kalemi dolma 
1186 1 adet 15 00 Kaçak altın kol saati 

NOT : Ayni günde bir çok kaçak eşya 
DİŞ 2' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul daha satılacaktır. 

VE 

Kem·aı Çetindağ 

Yukanda yazılı altı kalem eşya 5/5/939 günü saat 15 te açık arttırma suretiyle satılığa çıkanlacaktır. Dahilde alı~ı 
çıkmazsa 15/5/939 günü de ecnebi mem leketlerinc götürülmek Ü7.ere müzayedeye konulacağından isteklilerin o günü 
İzmir ithalat gümrüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat etmeleri ilim olunur. 22 - 26 1346 (810) 

Hastalannı her cün sabah saat 9 
dan başlı yarak Beyler - Numan za- •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••··~ 

de. 21 numaralı muayenehanelerin- i.=Ög" retmen vek1r -.E 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

____ :::.::: ~tasiyecilerin dik-~ 
OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

MemleJıet Jıastanesi 
esJıloperatöl'U 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON %310 

kat nazarlarına i • • 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa): 
firmasının kırtasiye ve okul defter- : 
lerini imal eden mücellithanem bu: 

• kerre başlı başına siparişleri kabul: 
: edeceğinden, sayın müşterilerin NA-: 
: İL BASIMEVİNE ugr~ amaları men-: . . 
: faatlerini her cihetten temin ede. : 
S DİKKAT : Adres : Odupazan Kü-S 
: çük Demirhan No. 40 : 
: IBMİR : . . 
: H.3 1-13 (657) : .......................................... 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 

Dosya No. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
110 Şehitler IJ.534 No. lu sokak 6 taj No.lu Ev 
111 Karşıyaka Alaybey 1662 No. lu Sokak 46 taj numaralı ev 
112 Kahramanlar 151'1 numaralı sokak 36 taj numaralı ev ve avlu 
113 Şehitler 1512 numaralı sokak 7 taj numaralı ev 
114 Şehitler ikinci Altın sokak 17 taj numaralı ev 
115 Kahramanlar 1553 numaralı sokak 23 taj Numaralı 83,75 M. 

murabbaı Arsa 
116 Bayrakh Kanarya sokak 8/1 No. lu 165.50 M. Murabbaı ana 
117 Bayraklı Burnava caddesi 103 No.lu 179.'8 M. Murabbaı ana 
118 Bayrakh Muradiye caddesi 37 No.lu 383.76 M. Murabbaı Arsa 
119 3 üncü Sultaniye M. Varnalı Çıkmazı IOkaimda 383 yeni 11/1 

taj No.lu 240.50 M. Murabbaı yıkılmış ev arsası 
120 Kadriye M. Aşuracı sokak 49 ve 51 No.lu üç barakayı 

havi 499 metre murabbaı ana 
121 Ballıkuyu M. Ferhat sokak 34 No.Ju ev 
122 Bayraklı Muradiye caddesi 1609 No.lu sokak 11 taj numaralı 

175 00 
150 00 
250 00 
150 00 
250 00 

,5 00 
41 38 
81 70 

191 88 

60 15 

75 00 
80 00 

398.75 metre murabbaı Arsa 319 00 

Za y İ NAZILU ASLiYE HUIÇUK 123 Burnava Uyanış sokak 5 taj numaralı ev 120 oo 
MAHKEMESiNDEN: 124 Burnava Küçük cami M. Küçük Satak sokak 50 NoJu harap ev 150 oo 

Vali Kazım P&f& okulunun ikin- 125 Bumava Bavuzbaşı sokak 50 taj No.lu 132.50 M.M. müfrez ana 33 13 
ci sınıf talebesinden 299 numaralı Yukand --ı- alin ~~n .. :- · 19/~/939 "--ıL:..d itibare (15) -"-Nazilli Basma fabrikasında us- a Yıu.ıu emv · m~eü • MKuuu en n ..... 
oğlum Şerif Çan Kayanın nakil tabatı ıökeli Halil •ÜIÜD tarafın- müddetle açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmaştur. 1hale.ı 4/S/939 tari
ki.ğıdı zayi edilmittir. Yenisi alın- dan kansı Bedriye aleyhine açılan hinde perşembe cilDU 1Mt H tedir. Taliplerin muhan•IMD bedelleri tberbwlea 
mak üzere olduğundan büküm. terk aebebile botanma davasın. yüzde 7.5 depozito akçesi yatmnalan ve yevmi mezk6rda Milli Emlik m146r-
ıüzlüğünü ilin ederim. dan dolayı Nazilli Aaliye hukuk ltıiilııde toplanacak satış komisymuna münıeaatleri ilin ohmur. 

Babası Posta telgraf mubaıebe mahkemesinin 124939 tarih ve 1315 (803) 
memuru Celal Çankaya 125 numaralı ilimile müddeialey-

1350 (807) banın ikametai.hı meçhul ve ta- T ti b J d•y • d 
----------- gayyüp ettiğinden evvel emirde - urgu u e e 1 esın en : 
ren iki ay İçinde ellerinde bulu • davacı balilin mefkudiyet karan 1 - Tuqutluda cemmı 1300 metre muıübaı sahaunda ve 3158 Ura bedeli 
nan tasarruf veaikalarile birlikte almakta muhtar olmak üzere itbu keşifli idi kaldmm yaptm)acaktır. 
lzmirde Saçmacı hamam ıokajın· bofanma daTaaının reddine karar Z - Bu husustaki plin keşifname ve tutıwneler beWiJ• 1-fldtabetlndedir .. 
da 20 numarada lzmir mmtakuı verildiği cihetle tarihi ili.odan 15 3 - Açık eksiltme Z/5/939 salı ıünti saat H te Endlmen huzunmcla yapala-
kadastro müdürlüğüne müracaat sün zarfında müddeialeybaya caktır. 
etmeleri ilin olunur. teblii makamına ilin olunur. 4 - Mu . .ıkkat teminat akçesi Z36 lira Z5 kuru§tur. 

1352 (805) 1347 (808) 22 - %5 - Z7 - Z9 1349 (808) 

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

A KLINIZDA ·KALSIN ' • 
Et \c sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce YJkanınamasınclan, içilen sulann temiz ve saf obnamasmda0 histi olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır .. Bunlar ince banajm iç zanna yapışarak ve kan 

emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann şişmt-leri, burun, makat kaşmınası, ishal. oburluk. baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, ıece korkulan, görmede, işitmede bozulduk hep bu kurtlann tesiridir .. 

(İSME'I' SOLUCAN BiSKfli'l'J) 

Bu kurtlarm en birinci devasıdır. Ilüvük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat llODra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan ol
madı;:ına itimat ediniz.. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

DİKKAT: Piyasaya taklit olarak başka solucan bisküitleri çıkmıştır. Lütfen kutuların üzerinde (j S M E 2'> Markasını arayınız .. FİAT HER ECZANEDE ( 20) KURUŞTUR.. 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Fratelli Sperco 
UMUMi DENİZ ş·· kA v A ve şürekası Maritimes ACENTALıcı LTD. ure ası apur centası 

Dcutsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG BİRİNCİ KORDON REES ADRiAricA s. A. Di 
cuNARD LiNE HELLENtc LtNEs Lm. 1 NAViGArioNE Liverpool ve lC u M p AN y As 1 BELGİON vapuru 18/ 19 nisan ara- 8 HASJ TEL. 2443 AKKA vapuru 25 nisanda bekleni-

Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 6 ma- sında beklenilmekte .olup ~tt.erd~~ LONDRA HATD: İNALE vapuru 19/ 4 te gelerek Pire yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam 
• • • • • • • • • • • . .. . bul Hamburg ve Anversa hmanları ıçın yük ı· Brindisi Zara Fuime ve Triesteye ha- Bremen \'e Hamburg için yük alacak-

. . . yıs tarihinde gelerek aynı gun Istan , alacaktır. HERON vapuru 15 nlsanda ge ıp t BOTHNİA vapuru rusan nihayetınde . .
1 

h k t d L dr · · ük aı caktır reket eder. ır. 
]j 

. l al cak Pire, Napolı ve Marsı yaya are e e e- TURİHA vapuru ayın nihayetinde on a ıçın Y a · BRİONİ ı.notörü 2014 te gelir aynı· ARl\IEMENT DEPPE 
ge p Liverpoo dan m çıkara ve ay- . beklenilm kte 1 R d H b BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda ni zamanda Liverpool ve Glasgov için cektir. e 

1
. 0 upl 0~~r ~ am urg Londra, Hull ve Anversten gelip ...ı:ı.. gün Patmos Leros Rodosa hareket eder. G İ R O N D E vapuru 18 nisana 

.. ve Anvcrsa ıman arı ıçın yük alacak- .,....... c~A ot t d grv bek! · An (D v 
yük alacaktır. Her tüdü izahat ve ma!Umat ;çın Bi· br çtlrııracaktır. u< BAR tnotörü 20/ 4 te ge- o ". . ~.n•yor. vers ogru) ll-
. Gerek vapurlann muvasal!t tarihleri, • . 

1 
numarada LAU- · LİVERPOOL HATTI le"'k. ayni gün lstanbul Pire Napoli ve man• •çm yuk alacaktrr. 

istmlerl ve navlunları hakkında acenta rıncı kordonda 56 UHirED STA2'ES AND LESBİAN 20 . da Li Marsilyaya hareket eder. 
bir teahhtit altına giremez. Daha fazla RENT REBOVL ve ŞERİKİ vapur acen- LEV AN2' LIHE L2'D. 1 S vadpuru li nısanilk ıka cakver- ZARA motörü 26/ 4 te gelir ayni gün DEN NORSKE MİDDEL-. . . 

1 
poo ve vansea an ge p y ç ra - p· rf İ 

tafsllAt almak için T. Boven Bees ve Şr. tasma müracaat edilınes1 rıca o unur. PRİNCE DE LİEGE vapuru 20/22 tır.. ıre Ko u Saranda Trieste ve Venediğe RAVSL H.JE, osı..o 
nın 2353 telefon numarasına müracaat nisan arasında beklenilmekte olup Nev- D il L t Lf f hareket eder... . SAN ANDRES vapuru 24 nisanda 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 york için yük alacaktır eutSC e eVGft e• ft e LERO motoril 27/ 4 te gelir ayni gün beki . Yaln N li n1 i . · emyor. ız orveç ma arı çm 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, KRETA vapuru 15 nisanda Ham.burg Patmos Leros Rodosa hareket eder. ük al ktır 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ve Anversten gelip yük çıkaracak. ROY ALE NEERLAN Y BA~S ~apuru Mayısın ortasına 

Yemeklerin kı· 
rmtııarı, salya· 
am ilraz ettiği 
lnikroplar, clişa· 
rıdan alman mu
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
lllizlenmezse bo· 
zalmağa, çürü• 
meğe mahkilın· 
dar. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak lhtllAtlarm· 
dan zattbıeeye 
kadar her nevi 
~yolaça 
ldllr. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

i 

İzmir İncir ve Czilm Tarım . .. ı..., kooperatifleri Birliği 

T A R i Ş ŞARAPLARI 
Ege bölgeslnJn nefis Yllf üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dönıisek ve kırmı

zı Taıiş praplarını daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şarapları eksile 

oJmamahclır .. 
r A a i ş SİRKESİ 

Saym ba}kmnza emniJ'etle anediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

r A B I Ş ilZVM BALI 
Teblf ed.ilmiı taze üztim. suyudur. Taze üzüm suyunun bil.tün hususiyetle--

rinl tapmaktadır. Tariş üziim bah en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

r A a J ş JNCJR VE vztJMLERI 
Fennin en IOD terakkiyatına aygun bir şekilde işlenmiş ve haurlannuştır. 

Zarif ambalijlar içinde satıhııaktadır .. 
Tariş markalı mahsalit ve mamulitı her yerden arayınız. 

lzndr umumi satq mağazası : 
KEMERAJ,TI CADDESİ No. '11 TELEFON : 4195 

1··2~ (253) 

• 

~· 
-·· .. ·. . _: ' 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu hıttamıit bq ve diş ağrılarm.ı siiratle 
izaleye kifidir. Romatizma evcaı, sinir. 

mafsal ve aclale ıstıraptan 
NEVBOZİNLE tedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir UAç 
N B V R O Z İ N dir .. 

kında acenta bir teahhüt altına giremez. DAİS~ KUMPANYASJ doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci edilmesi rica olunur. DEUCALION vapuru 22/ 4 tarihinde limanlan için yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada • UMDA.Lı Telefon : 4072 Mildilriyet gelerek Amsterdam Rotterdam ve Ham-
umuml deniz Acentalığı Ltd. müracaat Telefon : 3171 Acenta burg limanlan için yük alarak hareket AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 

~· 1 

Juvantin saç boyaları 
INGll..IZ KANZUK ea.anesi J.aboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen liri olup saçlara tabü renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ~
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak. ter
lemek batti denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat nıaia· 
alannda arayınız. 

eder. , EXCELLO vapuru 1 mayısta beldeni-
HERCULES vapuru 30/4 tarihinde yor. Nevyork için yük alacaktır. 

beklenmekte olup Burgas, V arna ve EXCHANGE 11 _,.,+,. bek1 
Köste har k -~-- vapuru ma,........ e-

nceye e et~. niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

SVENSKA OJUEN2'E Lİ· D. T. R. T. 
NIEN KUMPA'NTASJ BUDAPEST vapuru mayısın lptida-
PATRİA vapuru 16/4 tarihinde gelir sında bekleniyor. Tuna liınanlan için 

Hamburg, İskandinavya limanları için yük alacaktır. 
yük alarak hareket eder. 
İSA vapuru 24/4 tarihinde gelerek SERVJCE MARl2'JME 

Hamburg, İskandinavya limanları için RtJUHAİN 
yük alır. DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-

SERV JCE MARi2'1HE niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman· 

Roamain Kumpan;yası ıan için yük alacaktır. 
PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen-

mekte olup Malta, Marsilya ve Cenova JOHNSTON VARKEN LİNFS LD>. 
için yük ve yolcu alarak hareket eder ... 
İTALİA s. A. ot NA VİGAZİONE JF.SSMORE vapuru 30 nisanda bekle
NEPTUNİA vapuru 27/4 tarihinde niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulina 

Triesteden Riosanto, Montevidea, B. Kalas ve İbrail limanlan için yilk ala
Ayros için hareket eder .. 19/ 4 te İz- caktır. 
mirde~ hareket edecek olan Grimani va- Vapurların hareket tarihleriyle nav-
pu;u ile ~tarma edilir. tunlardaki değişikliklerden acenta me-

Ilandaki hareket tarihleriyle navlun- suliyet kabul etmez. 
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta 
mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için ATATtm.K 
silat için ikinci Kordonda FRATELLt caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca-
edilmesi rica olunur. at edilmesi rica olunur. 

TELEFON~ 2004 - 2005 TELEFON: 2001/2008 

. , • . f' ... . , ... ' • ,, .. 

• '·· 
BAŞ~,U!:AK Büyük Sa!epçioğJu ham karşısında.. 

• , ~ ~ .. .,, . • ;.· ·.1 . • . ·~ 

En ciddi ve emniyetli markadır. 
........... lmllıiıl_. .. _. ......... um~UB--!!ICiiil .. ~ . - . 

• 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

1 T. Ce Zi:raat Bankası 
KIU'ld~ tlaıeıld : R888 

Sermayesi: ıoo.a.o~.~oo T!li'k Orası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA B~iKTiRENLERE ~.800 LİRA 
IKRA..Ttilr'!E "'!ERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik4 

ramiye dağıtılacaktır : 
4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
• 
• ,, 

1.000 IJralık 4.000 Lira 
500 • 2.000 • 
250 .. 1.000 • 
100 • 4.000 • 

50 • 5.000 • 
40 4.800 • 
20 " 3.200 • 

DİKKA'.i': Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi-
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yU~de 20 fazlasiyle verilecektir. 1 Kur'alar senede 4 defa, 1 EyliU, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

t lerinde çekilecektir. 1 
~faılııııı ; il - :.w 

i 
.-,~~. 

n 
A~~ 
Ollç..~ 

Alıhne.tt farlh 

SATILIK ÇiFTLiK 
Urla kazuma tibi C:i:ferihİsai' §o&elİ üzerinde lzmire kırk bet dakika 

'!'eaafed~ 2~ dönfuıı mam.~r bağ, sekiz )'Üz zeytin ağacı, sayuaz de
lice zeytm agacı ve muhtelif meyva ağaçları, ebniyeai ve her türlü 
ziraate elven.li tarla veı mer'uı bulunan yedi bin be§ yüz dönümü 
havi ve : : 

TOPAN E 
Burt~nsuz çiftlig~i 

Terazileri N~yl«: yid ol~ çiftlik sahhktır. Talip olanlann Urlada tayya-

T Ürk iyen in en Birinci TER AZ 1 re cemıyeti muhaaibı B. Ha.san Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 

t 
•h d•d• • hanında Abidin zade B. Supbiye fazla maliimat almak ;wyenlerin de 

_____ __.._ ........... ...&Jll~uıw..l.A....:!L-~e'...!.r~c~ı~~e~ı~ı~n~ı~z~. _ _ı ___ ~F~a~b~ri~k~a~s~ı ~".!.!' n~m~a~M~u~ı~a~tı~d~ı ~r .'.__ ___ JfA:yd::ınc1a:_:dokt:~or~M~iuur~· · Ermana müracaat etmeleri. ilin o!unur. o _A.._--=---



SAHiFE JO rEHIASJR 22 nisan cumarte 

Fransa fevkalade tedbir alıyor 
Dün geç vakit 
meclisi azametli 

Reisicümhurun Eliz ede toplanan nazırla 
mali kararlar al 

riyasetinde 
işlerini karşılayacak teslihat 

Fransız Maliye nazırı Reno1Günün en mühim mesel 
:Radyodaki nutku ile Fransızların va-Rusyaya 
zife ve vatan hislerine müracaat etti lngiliz 

yapılan teklifler hakkın! 
- Fransız görüşmeleridir 

1 

Faris, 21 (Ö.R) - Hükümet erkanı Lulurunalannı istemek gibi tedbirleri as
saat 16.30 da Elize sarayında reisicüm- la aklına getirmediğini bildirmiştir. 
hur LebrUnUn riyaseti altında toplan-! Bununla beraber, teslihatın husule ge
mış1ardır. Bu içtimaın böyle geç saat tirdiği muazzam ihtiyaçları karşılamak 

yapılmasının sebebi başvekil Daladiye- elzemdir. Ancak maliye nazırı geçen tcş
nin bir çok milhim mülakatlarda bulun- rinisanide bildirdiği mali hürriyet siya· 
mak mecburiyetidir. Böylece B. Daladi- setine sadık kalmak emelindedir. Bu si
ye Romanya sefiri B. Tataresko ve Yu- ı yasetin iyi tesirleri kendini g.öste:m~ğe 
nanistan sefiri B. Politisle görüşmüştür. devam etmekte olup ehemrruyetlı mık- lı'raıtsız başvekili B. Daladiye 

Bu nazırlar meclisi son derece mü-1 darda altın dönüşiyle tezahür etmekte- tiki, fakat müessir tedbirler vazetmek
hlın olmuş ve başvekilin son günlerde, dir .. Bu sayede Fransız hükümeti, son tcdir. Emirnamelerin hedefi mili istih
harici hAdiseleri~ meml~keti mecbur ~ıl- zamanlarda tehlik:li ~i~ ~yasta ~-ı sali arttırmaktır. Harp fahri.kalan git
dığı muazzam milli-" mUdafaa gayretine mış olan harp haz.ınesını yemden teşkile tikçe daha fazla ilk madde yuttuğundan 
uygun malt tedbirlerin ittihazı için ma- muvaffak olmuştur. isthsalin de o nisbette artması şarttır. 
liye nazırı B. Renov, nafıa nazırı B. De Maliye nazırı B. Renov Fransız milli Bu tedbirler, kabinede ayrıca görü~ül
Monzi ve iş nazın B. Pomare ile mülıl- istihsalini Alman istihsaliyle müvazeneli mesine lüzum olmadan, nazırlar meclisi 
katlarının bir neticesini teşkil etmiştir. bir dereceye yükseltmek için halkı ça- tarafından tasvip edil~c;tir. Maliye na-

Hemen münhasıran harici vaziyetin lışmağa davet eden bir radyo nutku söy-1 zırı bu akşamki nutkunda milletten is
lzahına tahsis edilmiş olan evvelki na- l~yecek ve. şu noktayi tebarüz ettirecek- ı tenen yeni fedakarlıkların mali kalkın
zırlar meclislerinin hilafına olarak bu tır : 80 mılyon Alman haftada 60 saat ma siyasetinin iyi neticelerini muhafaza 
içtima sırf ekonomik ve mali vaziyetin d~rPcesinde çalışmaktadır. etmek, milli emniyeti ve sulhu koru
tetklkine hasredilmiştir. Bu sebeple hükümetçe ilan edilecek mak için elzem olduğunu gösterecektir. 

Zira memlekete yeniden Azametli bir mali emirnameler çok mühim olacaktır. Paris, 21 (Ö.R) - Salfilıiyettar mah-
teslihat gayreti yüklenmiştir. HattA ba-ı Bunlar 30 kadar olup etı mühimmi bü- {eller, bugünkü nazırlar meclisinde rei
ıılan 15 milyar franktan fazla bir mas- tün tediyat üzerinde binde beş nisbetin-1 sicümhur Lcbrünün tasdikine arzedilen 
r aftan bahsediyorlar. Bu rakkam birçok 1 de bir silahlanma resmi vazeden emir- emirnamelerin fevkalade büyük olan 
yanlış haberlere meydan vermiştir. namedir. 1 ehemmiyeti üzerinde duruyorlar. Fran-

Maliye nazırı htikümetin kambiyo Bu resmin bir çok milyarlar temin so. bu suretle beynelmilel vaziyetteki 
kontrolünü tesis etmek, husust endüstri edeceği tahmin ediliyor. Buna mukabil büyük karışıklığın icap ettirdiği muaz
işçilerini ayni ücretle daha fazla saat ticaret aleminin çok istediği bazı vergi zam teslihat masraflarını karşılıyabile

çalışmağa mecbur eylemek, buğday ofi- hafiflikleri temin olunacaktır. cek vaziyette olacaktır. Maliye nazırı B. 
sini ilga etmek, yakın bir istikraza mu- Yeni emirnameler milli müdafaa he- Reyno akşam fransız radyolarında neş
kaddeme olmak üzere mecburi konver- sabına çalışan müesseselerin kazancını 1 redilcn nutkunda Fransız milletinin va
siyone tevessiil etmek veya eski muha- ~ok sıkı şekilde tahdit etmekte ve vergi tan ve vazife his1erine müracaat etmiş
riplerin tekaüdiyelerinden fedakarlıkta kaçakçılığının önüne geçmek iç~n elns- tir. 

Baldvinin söylediği nutuk 

Bır taarruz karşısında lngiltere - Sovyet işbirliğ 
nasıl olacağı kabinenin yeni ictimaında belli ola • 

Paris 21 (Ö.R) - Rusyaya yapılan 
teklifler hakkındaki Ingiliz ve Fransız 
fikir teatileri günün en mühim hadisesi
ni te kil etmektedir. Londra mahfille
rinde bu hususta büyük bir sakınkanlık 
muhafaza ediliyor. Bununla beraber, 
hafta başmdanberi Londra ve Moskova 
arasında başlamış olan müzakerelerin 
müsbet neticeye erdiği ihsas ediliyor. 
l§te bu nikbin hava icindedir ki, kabine
nin gelecek içtimaı sabırsızlıkla beldeni
yor. Zira Rusyaya verilecek cevabın ana 
hatları bu içtimada kararlaştırılacaktır. 
O vakıt, her taarruz hareketine karşı, 
büyük Britanya ve Rusyanın iş birliği· 
nln nasıl bir şekil alacağı anlaşılacak -
tır. 

cMançester Guardiyan> gazetesinin 
diplomasi muharriri bu sabah vaziyeti 
şu suretle hülasa ediyordu: 
Londranın kanaatince, şimdi en ziya

de lüzumlu olan şeyi taarruza karşı bir 
kolektif emniyet paktındnn ziyade Al -
manya ve Italyanın sarih olarak kendini 
gösteren tehditlerine ka~ı müdafaa ted
birlerini görüşmektir. Moskovada bu 
zarureti nihayet anlamıştır 

Ingiliz - Sovyet görüşmeleri hakkında 
Çarşamba günü biraz bedbinlik vardı. 
DUn hfisıl olan intiba ise şu merkezde -
dir: Ingiltere ve R usya arasında mevcut 
olan ve bazıları psikolojik mahiyette 
olan ihtilaflara rağmen, her iki tarafı da 
tatmin edecek bir hal şekli görünilrde -
dir. 
Diğer taraftan lngiliz - Türk görüşme

lerinin neticesi de nikbinlikle telakld 
edilmektedir. Esasen Ingiltere ve Tür -
kiye arasında hiç bir fikir ihtilafı yoktur. 
Türk harici siyasetinin iki büyük gaye
si, her şeyden evvel, balkanlar sulhu -
nun tahkimi ve şarki Akdeniz statüsü
nün muhafazasıdır. Türkiyenin bu çifte 
hedef üzerinde sarf ettiği sebat fikri, bu 
memleketin bu sahada büyük bir rol oy
namasını mümkün kılacak mahiyette -
dir. 

Esasen Ingiliz - Türk görüşmeleri bir 
pakta matuf olmayıp her hangi bir ihti -
lafın yakın şark ve şarki Akdeniz sulh 
ve statüsünü tehdidi halinde müşterek 
menfaatlerin el birliğiyle müdafaasını 
mümkün kılncak bir plan hazırlamak 
maksadiyle yapılan istişareden ibaret -
tir. 

Demokratik devletler arasında bu su-

LÖndradan bır manzara 

retle büyük bir diplomatik faaliyeti sarf 
edilirken mihver devletlerinin faaliyeti 
de tatile uğramış değildir. Y arınBB. Cia
no ve Markoviç Venedikte buluşacak
lardır. Bu münasebetle Kont Ciano Bel
gradda çıkan Politika gazetesine beya -
natta bulunarak misafirine hoş geldi söz
leri söylemiştir. 

cYugoslavya ile dostluk Italyanın ba
ricl siyasetinin esaslarından biridir ve 
böyle kalacaktır.> 

Venedik mülakatında Italyayı alaka
dar eden başlıca mevzular şunlar ola -
caktır: 

Macaristan - Yugoslavya arasında bir 
pakt akdi (bu pakt Italyanın balkanlar
daki faaliyetini kolayJaştırmağa matuf
tur), Yugoslavyanın Anti komintern 
paktına iştiraki ve belki milletler cemi
yetinden çekilmesi, mihver devletleri ile 
iş birliğinin ana hatlarının tesbiti.. 

Romada beslenen ümitler bu merkez
de iken Belgradda büyük bir ihtiyatkar
lık gösterilmektedir. Her halde Macaris
tanla bir pakt akdi haberleri çok mev
simsiz telfikki ediliyor. 

Fakat Yugoslav hariciye nazırı B. 
Markoviç 25-27 Nisanda Berlinde bulu
nacak ve yakın bir atide Berlinde bir -
birini takip edecek müzakerelere tekad
düm etmiş olo.caktır. Italya ve Alman -
yanın bu siyasi faaliyetinin hedefi bal -
kan ve Tuna devletlerini demokrat dev
letlerle ~birliğinden caydırmaktır. 

Romanya hariciye nazırı B. Gafcnko 
dün akşam Berlinden ayrıl~ ve bugün 

Brüksele vararak kral Leopold 
dan kabul edilmiştir. 

Londra 21 (ö.R) - Ingiltere 
arasında görüşmeler dündenbe 
nuniyetbahş bir :safhaya girmiş 
tere - Rusya teşriki mesaisine 
şekil verilebilir. Londra, Paris, 
va ve diğer alAkadarlar aras 
teatisine hararetle devam edili 

Paris 21 (A.A) - Deyli Mey 
sinin öğrendiğine göre Sovyet h 
tecavüze karşı Avrupa paktını 
lendirmek üzere sarih tekliflerd 

muştur. Bu teklifler geçenlerde 
ve Ingiliz elçilerinin ayrı ayrı 
ya yaptıkları telkinlere kuruc 
vap teşkil etmektedir. 

"I ngılızler sulhu isterler .. Fakat harbe mecbur edılir- Burgos ve Valansiyada yapılacak 
geçit resimlerinin tarihi lerse sarsılmaz bir azım ve sebat da gösterirler._,, zafer 

ki harp veya harp tehdidi zaruri olarak 
kanunu tabii değildir. Ve milletler asır
Jarca mücadeleden sonra da sulha kavu
şabilirler. 

1 
Cebir ve kuvvet usullerinin akim kal

dığı yerlerde, müzakere yoliyle güçlük
ler bertaraf edilebilir. 

Ferdiyetçilik lüzumlu bir şeydir. Di
kcnsin cseTlerinde yaşıyan şahsiyetleri 
birer karikatür telakki eden kimselere 
tesaBüf ettim. Fakat ben hayatımın her 
safhalarında, yollarda veya kırlarda bu 
tiplere tesadüf ettim. Ancak insanlar da 
otomobiller gibi seri halinde imal edildi
ği zaman endivitüalite cşahsiyeb berta
raf olabilir. Ferdiyet her vakıt yaşıya -
caktır. Ferd homurdanır. Havaya karşı, 
hükümete karşı, dahilde ve hariçte ho-

1 ng lız ana vatmı tılosımdaı~ cRoclney> harp gemisi murdanmak fıdetindedir. Fakat fcrdiyct-

Toranto (Kanada) 21 (ö.R) - To - uzun müddet kimseden nefret edemez- çi olmakla beraber, asla heyecana kapıl
ranto üniversitesinde bir sıra konferans- ler. Fakat harbe mecbur edildikleri va- mayız. Heyecana kap1lmak cümlei asa -
lara başlıyan eski Ingiliz başvekili kont kıt ta sarsılmaz bir azim ve sebat gös- biyeye dokunur. Buhran zamanlarında 
Baldvin demiştir ki: terirler. Ingiliz ve Fransız ırklarının Ka- ise homurdanmalar susar ve sinirler da-

- Ingilizler sulhu arzu ederler ve nadada yanyana yaşaması da ispat eder yanır.> 

lnS!il iz kabinesinde deği şikli k 
Londra 21 ( Ö. R) - Yeni harp malzemesi nezaretinin ihdası üze

rine kabinede bazı değişiklikler yapılmış, bir kaç nazınn nezaretleri 
de2·istirilmistir. Nafıa nazırının 

ALMANYA 
Od smıl askeri sllAh 
altına 

Bir Jspanyol harp gemisi 
Madrid 21 (Ö.R) - Madridde yapı- rihi malumdur. 2 Mayısta yapılacaktır. 

Iacak zafer resmi geçidinin tarihi heniiz Valansiyada zafer resmi geçidinin önü
tayin edilmiş değildir. Şimdilik sadece müzdeki Paznr günü yaı»Jması muhte -
Burgosta yapılacak zafer geçidinin ta - meldir. 

Milletler Cemiyeti 
Sovyet delegesinin reisliği 

altında 15 Mayısta toplanıyor 
Cenevre 2 1 ( ö.R) - Milletler cemiyeti konseyinin 1 OS inci devre

si 15 Mayısda Sovyet mümessilinin riyaseti altında açılacak ve 1 O 


