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TELEFON: 2697 

.. 
arı 

ınlamldlyemlzln seyaha1l. 
İr[amidiye uğrayacağı limanlarda G. 
r;ğ[rbaş okuluna talebe kaydedecek 
)/a -er--

mid~ imtihan ve 
uayene için iki 
eyet bulunacak 
bul 22 (Hususi) - Hamidiye 

ep gemimiz önümüzdeki aylarda 
deniz ve Akdcnizde seyahate çıka
•e belli başlı limanlarımıza uğrıya
r. Bu seyahatten mnksat Kasımpa
gedikli erbaş orta okuluna talebe 

etmektir. Hamidiyede deniz subay
.--...._......-dan müteşekkil bir imtihan heyeti 

nacak ve müracaat edenlerin sıhhi 
yeneleri de geminin doktoru tara -

yapılacaktır. Bu sene gedikli er
oku luna mühim miktarda talebe ka
edilecektir. 

stanbul 22 (Hususi) - Alınan deniz 
,gahlarında inşa edilmiş olan Batıray 

ld nizaltı gemimizin tesellüm muamelesi 
ınal edilmiş olduğunu Alınan gaze'tc-

;Jki bayram 
';Bir arada .. 

---·*---IEVKET BILG1N 

mı 
rdı Bugün Milli Hakimiyet hayra-

nıdır .. 
e Büyük medeniyetler kuran Tür
~ün ileriye atılı§ hamlelerini caniya

ıcuııe bir §Urauzlukla boğmağa çalışan 
rnütereddi saltanatı yıkmağa muvaf-

11ak olduğu gündür. On altı sene ev
iı'vel, bugün Türk milleti mukaddera-
1 'f,tını kendi eline almıştı. 

inkılap tarihimizin bu şanlı yıldö
nümünde, Mlli Hakimiyetin ölmez 
kahramanı olan AT ATORK'ü kal
bimizde buluyoruz. Yaşlı gözlerimiz 
o?u §Ükranla anıyor, Atatürk rejimi
nın devasa bir gayretle aydınlattığı 
bütün davaları şimdi vuzuhla görü
yoruz .. 

Çocuk davası bunların en mü
himmidir .. 

Milli varlığımızın şerefli bir haya
ta mazhariyetini temin hususunda 
?e düşünmek kabilse hepsini çocuğa 
ırca etmek kabildir. 

Batıray denizaltı gemimiz Kiyclde 

Fransa ve ltalya arasında 

Müzakere açıldığı 
haberleri asılsızdır 

Roma /ngiliz Sefirinin Mussoliniye mesaj 
verdiği tekzip edili vor 

Kont Ciano Italyan generalleri arasmaa 
- YAZISI 5 inci SAYFADA -

Hatay Baıvekili latanbııldı 

latanbul 22 (Huauai) - Hatay batvekili 
B. Abdurrahman Melek tehrimize aelmit
tir. Bunda iki gün blacakbr. 

Yeni>... ............ Beı -..... 
1 

mül A katı başladı 
Belgrad mahf ellerinde 

-Yugoslav yanın mihver devletlerinin 
taarruzundan endişe ettiğine dair 
çıkan haberler tekzip ediliyor .•. 

- · 

Berlin 
----i:r·---

Yugoslavyadan çok 
şeyler istemeğe 
bazırlanıyormuş... 

-~-

ITALYAOA 
-~-

Bir milyon 600 bin 
aslıer siltill altında lmlf 
Vencdik, 22 (Ö.R) - Yugoslavya ha-

riciye nazırı Çinçar Marinkoviç İtalyan . 
K t C

. ·ı .. .. Marınkovıç R&bbentroplcı 
.. b .. V cd'~ 1_;.,..;.. meselesi ve Macaristanla yakınlık mese- Yugoslav anlaşına)annın şhn ı vazıyet hariciye nazın on ıano ı e goruş-1 dik' · 

mek u.zerc ugun en ıge ge ... us-. 1 . • . . b'ı.. edil ğinln tasrihi 
1 d 22 (ö R) 

_ p da tes• esının tetkik olunacağım yazıyor. içınde nasıl tat JA ece 
Be gra , . rav gaze ı ı bahistir. y la Ma " 

M ink 
• ..1111_ tına tahsis Gazete Belgrad itilMlarının derinleşti- mevzuu . ugos v - car m .. -

Ciano - ar ovıç mu «A8 ilın betl . 1 . de .... n.:u ~-
b' kaled b ülAkat r esi sayesinde bu mUlAkatın umumt nase en mese esı go .. ~ece11.ur. 

ettiği ~ ~~· h e iu' ~ bınıa:i:- sulh davası için de faydalr eserler mey- Salfilıcyeıtar Yugoslav mahafilleri bir 
da samım ır ava çın e - dana getireceğine kanidir. Macar - Yugoslav ademi tecavüz paktm-
ya ve Yugoslavyayı alakada~ eden ~e- NE GÖRÜŞECEKLER dan bahseden haberleri mevsimsiz ad-

~l~ bakımın~~ be~'Il~lmilel vazıye- Belgrad, 22 (A.A) - Resm1 Yugos.- detmekte ve iki memleket arasındaki 
ün gozden geçırilOO?ğini, Arnavutluk lavya mahafillerine göre BB. Ciano ve mUnasebetlerin mükemmel yolda olmalc-

Gafenko 
-~

Kaleden Londraya 
hareket etti • 

Brüksel, 22 (Ö.R) - Başvekil B. Pi- 1 

yerlo ve Bn. Piyerlo hariciye nezareti 
"alonlarında Romanya hariciye nazırı B. 
Gafenko şerefine bir öğle ziyafeti ver
mişlerdir. B. Gafenko yemekten sonra 
otomobille Kaleye hareket etmiştir. Ora
dan vapurla İngiıtereye geçecektir. 
Bükreş, 22 (A.A) - Romanya matbu

atı, hariciye nazır1 Gafenkonun Berlin 
tiyareti hakkında yazdığı yazılarda w 
memleket noktai nazarlan arasında tam 
bir mutabakat mil§ahede edildiğini te
barüz ettirmektedir. 

Üniversul gazetesi, Gafenkonun Ber
line yaptığı iiyaretin umumi vaziyette
ki gerginlib'İn haf ıfletilmesine yardım et
tiğini yazıyor. 

Kurentul gazetcs11 Macar - Rumen 
münasebetlerinin de Berlin görüşmele
rinden istifade edeceği miltu.18asında bu
lunmaktadır. 

Markoviçin Venedikte müliki olmalan la beraber bunun re5nıi bir pakt ile tem
her şeyden evvel Arnavutluk hAdisele- biri zamanırnn hen~ 6elmemi§ olduğu-
rinin tabii bir neticesidir. 937 İtalyan - S01 7 İNCİ SARİF.EDE -

H. Ali Erzen 

Şehirden Çeltreler : 2' 

Fo Jiro 
---·~---

Dün müslüman 
oldu sünnet edildi 

--tr-
A 11 Ezren adım aJdı 

Imıirin tanının!§ ~ı::bl ailelerinden 
birine mensup olu. w :Bomovada ika -
met eden Fredril: H.Jironun isllm di -
nini kabul etmek üzere vilayet yoliyle 
müftülüğe müracaat eylediğini yamılf" 
tık. Fredrlk H. Jiro, Edgar Jironun ot
ludur. Elli beş yaşındadır. Izmirde doğ
muştur. Protestan ve Fransız tebaasm-

- SONU ' "ONct) SAHİFEDE -

Çocuk muhakkak ki her şeydir .. 
Ümidlerimizin tehakkukunda ha

kiki ölçü olarak çocuğu ele almalı
yız. Eğer Türkün feyizli cevherinden 
hayat bulan bütün yavruları yaşata
biliyorsak, eğer azami imkan hudut
lan nisbctinde çoğalabiliyorsak, eğer 
İürke has olan istidat ve kabiliyetleri 
her sahada gösterecek nesiller yetit
triyorsak kendimizi bahtiyar sayabi
liriz .. 

Çemberlayndan soruluyor 
"Hitler ile Musoliniyi Londraya divet 

etmek niyetinde 
Şuna inanmağa mecburuz ki in- M _,_ 22 (ö.R) _ Sovyet Rua-
1 .. . l ed .. h. 1 oaaova 

san ıgı ış~a ~n e~ mu ım ı:nese. e- anan Londra aefiri B. Namki, Londrada 
ler şu mutevazı çogalma kelımesın- Y ed , __ ,. _ Rm miizakerel · 
d d .. M.. d. .. 1 cereyan en &Dl5 .. ız en 

en ogmuştur. ulema ıyen çoga - d büldimetine maJiımat vesmek 
• dıkları için hayatiyetlerinin üstünlü· baklnn .~ ... __ ._ ı-=·tır' B N • .. .. . . .. 'b' üzere dun .mu.ao••Y• ıeu~ • • ans-

gune manan mılletler oldugu. gı ı • osk d kala bir müddet kaldıktan 
tabiat.ın en yüksek feyzinden istıfade ki M ..::S •hiildimetile müzakerelerine 
edemıyerek yerlerinde sayan veya aonn ek •. Londraya dönecek
gerileyen milletler de vardır. Bu so- ~en~ etm ;eri Londra muha 
nuncular istikballerini karartan teli- tar. • vyet _ .. ,J_ muhafaza v~ 
ı"kcd .. k k bı'r çog" alma sefer- relen halnncla -utu etmeje u en ur ere imdilik h ef • • 
be]... . ha• vurmuAlardır. devam etmekte ve t • t un 

r ıgıne ~ ~ . . --lr•-d ı '--"'t Türk miJleti, çok ıükür, böyle bir mevlDDllZ .. ,.._:" ar ar. ... ..... ere ve 
dertle malul değildir. Türk anası do- Rusya arasmda mmakere menuu olan 
ğurmaktan korkmuyor. Çocuk yu- meselelerin çok ~ak ve nazik olması 
valarımızın neşesi, saadetimizin te- bunlar bakkmda ihtiyatlı davranılmuuıı 
minatı sayılıyor. Bu düşünce milli lüzumlu kdmaktadar. 
lcarekterimizin icabıdır. Fakat yalnız 10 Nisandan b-1 Pravda ve ız...e.tiya 
~ r yetiştirmek, çocuğu sevmek sazetelerinde beynelmilel siyasetin beye
kafi fıamaz. Onu gürbüz bir varlık ti unımnİyelİ bak.kında hiç bir makale 

soldu- intipr etmemiftir. Bununla hen~ B. 

... ? 
mısınız ••• ,, 

zatında kili derecede belii bir tefair ye- f 
rine seçebilir. 

Paria 22 ( ö.R) - Hariciye nuın B. 
Bonne Sovyet Rusya sefiri B. Suriçi ka· 
bal ederek lngilİ7 - Rua müzakereleri 
hakkmda sörütmüttür. 

Londra 22 (A.A) - Bir aallı cephesi 
kurmak için ıirifilen siJui mm.kereleri 
lnsiliz matbuah memnuniyeti mucip au
rette telakki etmekte devam ~or. 
Gueteler, husiin •ersini• hafiflemit ol
malda beraber bunun lnPiz bnrmda 
biç bir defitildik yapmıyac:ajuu ve ln
ırilterenin Almanyayı çember içine almak 
için deiil fakat her tiirlü tecarise kart• 
ko,acak bir makanivna sistemini kurmak 
1olanclaki p:rntJ..m. denm edec:ejİDİ ,...,. ....... 

Tayınla di7ar kiı 
Karpllkb bir ... et aistıeml tereı lim 

edi;ror. Ba IÜlem teca.tbe brp miuair 



~ ŞEHiR HABERLERi ~ 
1

Jı~; ~~~~:~ 
f Ço~~·k .. I;~y;~-~~·~ 1 
• • Ah 1Ja : Bug(ln 23 nisan Mini, Mini yavru- : 

ıtuı ue aııa ~ların dağıtacakları rozetleri kabuıs Müthiş bir cinayet 

Bugünkü bayram 
Milli hakimiyet ve çocuk 

haftası programı 
Noterler 

mııgayiP niullawfeler . : edin.iz. Bunun varlığiyle kimsesi&: 

1 - 2 3 Nisan 19 39 Pazar ııünü her Eğlence programının tatbiki araamda tanzlndnl e meydan a yoksul yavrulann sağlığına bekıla-i KatiJ, hadiseden ÜÇ büyük doatu olan tabiat onun yamaa 
traf n 1MiıiiD nakil vuıtaları b.,.raklarla 1 pyet vaziyet çocuklann numaraları bi- . uer:n Y.e~Jıler- E caktır. ** : saat sonra yafıafarldı dü§marudır da ... Mevıimlere söre de·; 
ıüaleaecektir. f c:e 9eYl"etmelerine imkln vermezse eilen- _Mat uatta antipr edea yudara ve ve- : . .. i Evvelki eece Torbalıda mü~ bir ci- iişcn çocuk butalıldarile. çocal-. 

2 Bü·..::- Lı .-::--ı iL'- __ ,, • böl böl - ··ı- --L d. kilete vi.ıltuhulan müracaatlara nazaran; : GeleCejın ıafaıdannı ıpJtlı gorlnEllta nayet olnn.lflur: Gecen1n taat 20 sırala- ıi.r-in için kemiren --.1~ Ye _.__~ - ..... çocuıuar en 5~ e um~· ceaenn ge. ge uyırun goru eıcc& •- 1.is . . .. 1 ..ıı_ ı.ı__ ,,_ --"L: ı..:ı.ı... _.;1__ "'lf lllmQQI ~ 

l .•. ___ L1 d" 1 w d 1 d _._ __ d ._..11!.... kauun bükümleri muvacehesinde ikinci : ·tıyorsu ,.uu.a llU" ura ver ÇOÇ\l&a nnda bzantn Karakuyu .... ~U-.ıı Ça- eefalctle mGcadele etmek -:-..ı-er- gıy~ er l1'. ger mey an ann a yapuıua.. a caı:uuı-. l •v...ı k Ü 11 • k --.u.ıı7a-.... 
3 - Her taraf çocuğun değerini ve 11 - Saat 11 den 12 ye kadar Kül- defa evlenmek imkanını bulamıyan bazı 1 :.1:."jırgeme urumuna ye 0 ••• E kır Veli otlu Hasan Ç-ekır, 8~ ~n Vazifesidir. Yavrusu tızeiine titreın&-

nıinaa.ını canlandıracak ,..mar a..laeak-' tür parkblki öğrenciler daha evvel ken- vatandaşların bu arzularını temin gaye- E . ~ • E Hasan onbaşı oğlu Mehmet Özkanı bı- yen bir Türk anası düşünülemez. Bu 
J,ır. dil erine dağıtılacak karneler mukabilin- sine matuf olarak muvazaalı hizmet akid : Çocuk çıçeklerm en gUzelı, en zi· çakla sol memesi altında ağır surette titreyiş, bu şefkat hazinesinin yavru•· 

.. _ H ail ____ Lı ....... münasip de ...:. L umu tarafından ve .1 _ mukavelesi tanzim ve tasdik ettirmekte : yade ruh olqıyanıdır. yaralıyarak kaçmıştır. sunu v.-tmak ve büyütmek husu· 
~ er e ÇCKU51-•..- ...... geme ıLUJ ne ' · iSMET İNÖNÜ J-Y-

armağanlar verip tefkat ve sevgi göate- celt soğuk yemeklerini n b.alkevi tara· olduk.lan anlaıılmaktadır. E y arah, aldıtı ağır yaranın tesiriyle on sunda gösterdiği alaka tabiatın hır-
receklerdir. fından verilecek üzümlerini alarak öğ- Noter kanunwıun 50 nci maddesinde 1E ** dakika içinde hayata gözlerini yummuş- çınlaştığı zamanlarda cemiyetin yar-

S - Çocuk esirgeme kurumu menfaa- retmenlerin refakatinde parkın eğlence ckanunun emir veya men ettiii hükümle- E Aile hayatınm güçlüklerini kolay- tur. Maktul 25 y~ındadır. dımına muhtaçtır. 
tana rozet dağıtılacaktır. ve görüm vasıtalanndan istifade edecek- re aykırı olmamak şartile borçlar kanu- E !aştıran, gürültüler ve fırtınalar or- ; Hadiseden 'Sonra firar eden katil, üç Dikkat ediniz, bizde çok çoculclu 

6 _ Bütün iU okullarda çocuk haftaaa terdir. nunun akitleri aerbestisi hak.landa.ki hü- : tasında Kuş sesi zevkile sinirleri ya- : saat sonra gizlendiği yerden çıkarılarak aileler zengin veya refaha kavuşmuı 
Zl/Vl/ 1939 Pazar günü saat 8,30 da 12 - Saat tam 12 de muntazam üçerli kümleri cari olduğu ve bu hükümlere ; tıştıran çocuktur. : yakalanmıştır. llldlse tahkikatına adli- aileler değildir. Köylü, işçi analar, 
L--öX-etmenler veya onların tenııp" ede- d" . h 1. d k k 1_ı_ muhalif olan akitlere ait senetlerin resen : İSMET İNÖNÜ E yece devam edilmektedir. yoksullug~ un acılarını çocuk sesilc 
u.g 5 • ızı a ın e ve apıya ya ın u. sırası ile 1 b ha • • • •• • • • • •• • ... • •••• ••• • •• • • • ••• •••• •• •••• 
celderi öiretmenler tarafmclan çocuk ac- Kültür parktan hareketle Cümhuriyet tanzim 0 unamıyacağı gi i riçte tan- -*- gidermeğe çalışan insanlardır. 

-1 k tim olunanlann tarih ve imzalan da ta.a- B lr!' K c J ı. lr!' R , . ., K k d s· . . ı•w• . uk d" viyesine uygun birer hitabe ile a~uaca - alanına gelinecektir. Bu yürüyüşte Askeri c c A .ara uyu a ızım zengın ıgımız çoc tur, i-
dik edilemiyeceği• ve 6 1 inci maddesin- ~ · · } 

br. bando önde bulunacaktır. 11r JlzAur VERGiSi yor ar .. 
de cnote.rlcrin vazifelerinde kanun ve ni· ~k Ay 8 k Jı H b" · 'k k" b" · 'k 

7 - Umumi tören yerine hareket sa· •a - Her iki devresini de parka getir- 1 ı.-k- 1 ·ı • d b Be çilerin kazanç vergileri hakkında İr aenç iZi QCtran- ay.atta .ıncı ze': ı, ırıcı mo-
. l 9 k d kull d k. e zam ar nu um en e ve umumı 8 a a ay- M e k d .

1
. • ral satısfaksıyonu çocralrnakta bulu-

ati 0 an za a ar 0 ar a 1 m ra- mi olan yukarıda adları yazılı okulların k . l · _ ı_l ·· ·ı · aliye vekaletinden gelen bir tamimde l "' 
• --r-:: h l ki ilcmal _ _.,I ın ıo erı yapamıyacıu. an'> gosterı mıt- be • ar fa ıp e ( ıyor yorlar. 

mn Te yu ... ,.:=, azır ı an cuı - birinci devre öğrencileri Cümhuriyet ala- tir. Bu itibarla ve noter kanununun zik- kçiler bir günlük kazançlarının yirmi B ed 
mit, tam saat 9 da harekete gcçilmiı bu- nında törene qtirak ettirilmiyerek öğret- l h"''-'" 1 .1 b 

1 
k misli üzerinden senelik kazanç vergisi- Değirmende.re nahiyesine bağlı Kara izi çok düşündürmesi İcap en 

l __ L ro unan u~um en e orç ar anununun b · t · da · · • 
una~br. menleri refakatinde parktan doğruca l 9 ve 20 nci maddesine nazaran noter- ne tabi tutulacaklardır. kuyu köyünün Sancaklı mahallesinde u vazıye aynı zaman ıçunıze 

8 - Karp,yaka, Buca. Burnova ka- okullarına iade edilecektir. y · b" bek . . da t r ka turan Hasan u~stürkün on altı yaşın- ferahlık veren bir müşahededir. Zira 
le '-ull !erin umumi ahlak ve adaba mugayir mu- anı ır çının ay 0 uz ıra • 0 ~ T k bak d" · · k d 

munlan hariç bütün il o~ ar ikinci .. . . .. zan..J.x.. dikkate alın 00 daki kızı Bn. Elif bir tecavüze u.ı:.....- ... - ür ün a en ışesının ne a ar 
deTre çocukları ile saat 1 O a kadar Kül- t 4 - Cüınhunyet alanındakiw t~re~e kavele tanzim ve tasdik etmiyecekleri \.1.1&' nazarı rrsa sen~ e &-... ""9'" köklü olduğunu göstermektedir. 
tür parkta gazino önünden bqlıyaralc ~at 12 •. 30 da bandonun çalacagı ıstik- tabiidir. Ancak hizmet akdi. mukavelesi vereceği kazanç vergisi yirmi liradır. tır. Çocuğu bir ana dava olarak elee 

L '-- d .. "lı ll lal marıile bqlanacakbr. Marıtan sonra tanzim ve prtlarını tayin husuaunda ta· -*- Genç kız, çadırından çık.arak su dol- 1 • • J 
OEan ıuapısma ogru aag • ao u uza- C H V . OK•n w 6 ... ,...A durmak Uzere elindeki destisiyle su ba- a mamızı ıcap ettıren zaruret er 

nan ufalt yol üzerinde celit uruma gÖ· ı· . . P. e çocuk esargeme kurumu adı- raflara tanınan serbestiden istifade et- u~ yurdunu, milletini seven hiç bir Tür-
te brplddı yerlerini almıt bulunacaklar- na Ekrem Oran tarafından bir söylev ve- mek istiyen bazı Vtltandaılarıo hakiki ar- Yoksul ÇOC1lklaruı şma gittiği sırada müseUih bir tecavüze k.ün gözünden kaçamaz. 
<lır. rilecelt ve bunu Dumlupınar, Hik.imiye- zu~arı böyle bir mukavele yapmak olma· sayısı tesbit edDiyor uğramış ve bazı şahıslaı· tarafından bçı- Fakir ailelerin çok çocuk sahibi 

Yalmz Dumlupınar, Olk.ü, Sakarya, timilliye okullarından birer ogrencının dıgı halde bu nam altında muvazalı mu- Kültür direktörlüğü kazalar kültür iş nlmıştır. olmaktan duydukları iftiharı güzel-
lstikw. lmıetpqa. Yıldmlkemal, Oltu, okuyacaklan Pirler takip edecektir. Bun- kavele tanzim ettirmeleri düşünülebile- yarlıklarma ve ilk okullar bq ··- etmen- k Suçl~::'~~~-~~ ~1 oğ:;:• tiklerini muhafaza kaygusu veya eğ .. 
Mmlamillt, Şelıitfethi, Gazi. AJ.ancak. dan sonra bandonun iıttiralcile hep bir- ceğinden hizmet akdi mukavelelerinin liklerine gönderdiği bir ~e, bu Karoyunakucu =~=:ı o:;: ttir ve lencelerinden fedakarlık yapmamak 

Y·-·f D!-- okullannın iJL devre taJeL-~ den onuncu yd marp söylenecek ve bey- tanzim ve tudiki arasında tarafların bal ders ılı .. de uhtelif ku yu ~ e e · 'h · ·ı ka b t · ) 1 da d 
._... nua .. uc:=- y ıçın m rum veya şa- Kızı kaçıran suçlular Belen kö .. n Jsti- ı lirası e • y e mış o an ara • U• 

"2e Ku··ı .. "t- pa_._ toplan--- '-atdabile- kel önünde yapllacak geçitle törene son ve vaziyetlerine göre lıakikt arzularının h , __ t fınd k 11 daki ks l 'I... k b t b d A o ..... n; ~- ıL ısıar ara an o u ar yo u ço- kam . gittikl . i . kalanndan b. yurma ır va an orcu ur. ynı za-
cck.lerdir. Ancak çok küçük çocuklarla verilecektir. izharına gayret ederek ahlak ve adaba cuklara yapılan yardımlar hakkında bi- . ..ı~~~ .. ~~....: ççıkarılmım ar ...... S 

1 
ır manda çocuk vefiyatını as~art hadde 

Yol Yorgunlug"'una katlanamıyacaL du- Alanda törene baılamadan önce ço- mugayir muvazaalı mukaveleler tanzimi- JaDwanna muıc~ ,,_.. UÇ u- · d" k · · ·· k"" 1 h .. rer rapor hazırlanmasını istemiştir. lann d"" ""ğl akti Ka k""yü altın ın ırme ıçın mum un o an er şe-
rum _._ olan çoc--'-lar getı·nımı·yecektı'r. cuk esirgeme kurumu tarafından hazır- ne meydan vermemelerinin bilumum no- OkuU--.ı- hlma . un o e v yas o - • ... f" 1 "'k ef l tl ·n 

aa U1'. w.ua • ye görsün, görmesın, daki ormanda saklandıklan haber alın- Y •• ı .Y. ap .. maga, ızy_o 01.ı s . a e er .. ı 
.anan Çelenk heykele kona,.Dkttr ter V'c noter v-ı.'llen"ne tamr'men teblig•i } k eclb l l 9 - Kültür parktaki toplantıya yal- '""' · cau yoksul çocuklar sayısuun bilinmesine dığı d h . ~ı 

1 
onunu a aca t ır en genış etmege 

15 2 3 N. 19 39 p .. .. temenni olunur. n an e emmıyı.:ue ara!!tırma anna b s·ı· k" tek naz ikinci devre talebeleri ile iftirak ede- - ısan azar gunu saat lüzum olduğundan bunların mikdan d d't-:~ . mec uruz. ı ıyoruz ı mem ette 
cdt olan okulların birinci devre talebe- 16,30 da {Ulusal Egemenlik) konusu -*- hakkında da maliımat \"erilecektir. evam e ı .... ~tır. refah arthkca, köylerin hayat sevi-
leri kendi okullarına en yakın olan Bas- üzerinde Mitat Oksancak tarafından ve- Halkevı· nde -*- -*- yesi yükseldikçe hu güzel davamızın 
mane, Etrefpa.p, Güzelyalı alanlarında rilecek konferans Şehir hoparlörleri ile Bu sene tütün rekolte· Çeşme yolunda tam zaferi u~rundaki gayretler daha 
eaat 1 O - 11 arasuıda bu alanlarda top-1 ncşredilecektir. 23 N k • verimli olacaktır. 
lanacak okul idarelerince müttereken ha- 16-23 Nisan Pazar günü saat 17,30 isan onserı ~nhis~del ~ok~~ v~l· . Kükii.Tt yüklü bir Çoğalmak ... imkanın en yüksek 
ndanacak d . . d vı d halk . d ille hl .. " ·1 . d ar ar ıdaresı tutun tabının erıne nisbeti dahilinde rogw almak hedefi· 

. program aıream e eg ene· a . e~ın - e o ogrencı erın en Bugün Milli bayram ve Çocuk hafta- devam etmektedir. Bu sene tütün ekimi k d "' 
celderdır. teşlul edılJlUf olan {çocuk orkestraaı) .. be. 1 • -·· · · a1k . d k amyon yan ı mizdir. Türkün hayat cevherinden 

v.-.. -L- B B k nl fuıd b. k Ü ek. B sı ınunase tiye ızırur H evın e ço geçen seneden daha azdır. İzmir vilAye- l --..wq--. uca, umova amu a- tara an ır onser ver ec tir. u b" konser . edil . . Evvelki gün Çeşme. Ziraat bankasına bir zerrenin kaybolmasına gönümüz 
nndaki okullar mahallerince teebit edi- konser ele Şehir hoparlörlerile neşredile- E:nAtereksan. ır. d ,~P allı:"ı~tırZ.i tinde yapılan tesbltte rekoltenin geçen ait yetmiş torba kükürdü getirmekte razı değildr. 
l .. h k ed ki cektir. r omıtesın en mw:.IA mu ırnı - seneden daha az olacağı anlaşılouştır. C h b k dl 
. ~ programa gore are et ece er- ya Aclfuıın idare edeceği bu konsere kil- Akhisar ve Manisadn ekim nisbeti nok- olan ~!ör Yaşarın idaresindeki Çeşme Üm uriyet rejimi u ma sa 8 

d&r 1 7 - 2 4 Nisan Pazartesi günü 15 ya- 4 ılı t bil t km•.,. y çalı~nyor · çülc müzik amatörlerinden 25 çocuk iş- sandır. say o o s e yangın çı '"l.ır. apı- · 
1 O - Kültür parktaki eğlenceye saat şıodan aşağı bütün çocuklar kültürparka tirak etmektedir. Jan tahkikatta otobüsün Uzunkuyu ile Çocuk hahasmm milli hakimiyet 

1 O da Askeri bandonun çalacağı istiklal parasız girebileceltlerdir. dd b çal lan b -*- Nohut alan köyleri arasındaki yolda şo- bayramına tesadüf ettirilmesi böyle 
il b l k b h 1 .. 1 18 ?4 N' p . .. .. Ci ı ir ışına neticesi o u Bir ... z .. b. . bol'k "f d id' 

marş e aş anaca ve aata opar or e - .. ısan uarteaı gunu saat k . . . b'" .. Ü 'k H {ör muavininin otobüs içine attığı yanık yuce ır azının se~ ı ı a es ır. 

Defl'edilecck ilci monoloğu müteakip ' 9 - 12 ye kadar tehir ainemalannda tertip ~7re d~ . ~tün m Zl sever lıaçırm.a ualı'ası sigaradan yangın çıktıi:'I anlaşılmıştır. Devle~ç: sarf~~len 8:ayretl~r ya-
Cazi. Şehit Fethi, Olkü ve Miealrnnilli edilecek seanslardan bütün öğrenciler a e eri ave~ • 1mı~~ Bucanın Anlmra sokağında Ali Sultan Alevler bir anda makineyi sarmış ve nında mıllı te§ekkuller sıstemlı çalıt
okullan tarafından hazırlanan numaralar paruız istifade edeceklerdir. Gen~ ~~?en~ a~ ;::;;:. adında bir delikanlı, 15 yaşında AH kızı otobüs ile içindeki kilkUrtler tamamen malannı artırmalıdır. Senelerden beri 
gösterilecektir. Her okul numaralannı en/ 19 - Haftanın diğer günlerinde okul· arasınScha beüyük m Usta rı . d Ayşeyi kaçırmıştır. Suçlu aranıyor yanm•ri•r, y .. nı:nn esnasında kükürtler faaliyette bulunan bir çocuk esirg.e-

. • • l L---ı __ 'L ._ b r ven u rt ve Brnhmsın eserlerı e .. ~- ---o- 1938 çok. 10 dak&a ıçmde ikmal etmif bulu· arca rnuu ana~ çocuıL a tası programı ' ' -*- etrafa boğucu gaz neşrettiği için yangı- me kurumumuz vardır. eenesın-
naca.ktır. 1 tatbik edilecektir. \'ardır. o } nı söndilrmek mUmkün 

0
, ____ ,...___ de 300 bin çocuğa yardım etmiştir. 

Provalarında çok muvaffak olan kil- rman arımızı T'-L'-'L-ta ,.. __ adlıy" esın~ce"-9 d""evam Sessiz, sadasız r.Jıtlıı:ıan bu cemiyetin 
• eaa ... -•• ••••••• •• • •• • •••• ••••• ••••• • • • • • • 8 a • • • • •• • • 8 

• • •• •• •• • • • • • • • • • 111••11• 111 e11 • M\k tkA lann b •• d halk h aıuu&B ~ ~ "S 

: : \.. sana tar ugun e uzu- k k edilmektedir. ortaya koyduğu rakam gayretlerimi-! Çocuk Eairaeme Kurumunun yaptığı yanhmlar E nmda takdirler toplıyacaklan muhak- OfU ma İÇİD zi umumileştirdiğimiz takdirde daha 
... ·--··-•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••• ••••• ••••• • ••• • kaktır. Bilhassa 9 yaşındaki piyanistle-

vukua g-•-- B• ....,._tNm lıadlft muazzam neticeler almak kabil ol-

GENEL 
MEl'NZ 

156,424 

RAS•ET2186 
r•R•raıo. 

leSS 

CAMASlt 
4215 

5394 

rin ciddl eserleri çalmalan yeni neslin 1 - Ormanlanm.ızda en::u. _..,.,,_.- d w .. h b k H T-rk 
müzik istikbali hakkında kuvvetli ümit- tahribat derecainin tayini ve bu gibi ba- yanapalı yaraJandl uguna şup e ıra mıyor · er u 
ler verecek bir hldisedir. diaelerin zamanile ckaildiğini veya ço- Çonkkapıda Burç sokağmda 18 sayılı vatanda ,ı Çocuk .. ~i~geme ku'?~u-

Bu konserin müzik bakımından ol- ğaldığını ve kaçakçalar hakkında tatbik evde bir kaza olmuştur. Bu evde oturan na yardım etmegı, hır ~rcf • hır m
edilen cezaların derecei tesirini teshit et- 70 yaşlarında Bn. Şevket, kahve pişir- sanlık, bi~ va~n borcu bilmelidir. Bu 

malda beraber genç elem.anlara kuvvetli mek ve lüzumlu görülecek tetbirleri al- mek Uzcre benzin ocağını yaktığı sırada sayede yuz bınlerce yavrunun hay·a· -
müzik terbiyesi verilebilmesi dolayısiyle k l k ·· } d 

malt için orman koruma genel komutan- ocağın harlamasiyle etekleri tutuşmuş tı urları aca , guze yur umuza yuz 
pedagoji baJomından daha büyük ehem- l•mnca aylık istatistik cetvelleri tanzimi ve vücudunu sararak muhtelif yerleri binlerce hayat katılacaktır ... 
miyeti vardır. _... 

BugUn birer amatör olarak Halk.evi işine başlanmıştır. yanmıştır. 
sahnesinde görülen küçükler arasından 2 - lıtatiatiklerin tanzimi için her ay Bunu görUp imdadına koşan ayni ev- ŞEVKET BİLGİN 

-*-'l'ttristik yollarm 

SUTV.RiLIN 
ÇOCUK 

glecek zamanların artistleri çıkacaktır. mahkemelere ne kadar kaçakçılık işi tev- de oturur İbrahim oğlu Hüseyin de el 
Yeni Türk musikisini dünya müzik {\le- di edildiğinin bunlardan kaçının hükme ve ayaklarından yaralanmıştır. Her iki 
mine tanıtabilmek ancak gençlerimizin raptedildiğinin ve hükme raptedilenler- yaralı memleket hastanesine kaldırıla-

• böyle en küçük yaştan ciddt ve sanat den kaçmın beraet ve kaçının mahkWni· rak tedavi altına alıruIU§lard.ir. 
yetle neticelendiğinin bildirilmesine ih-

inşasına başlanıyor 
1.200.000 lira değerindeki ilk parti tu· 

ristik yolların inşasına deruhte eden 
milli şimendifer ve yollar umuml şir

keti adındaki Fransız firması. mayıs ayı
nın ilk haftasında inşaata başlıyacaktır. 

86,741 

1938 
r AltDl"GO"tM 

COClll\ SAYI Si 

310,045 
Çocuk Esirgeme kurumu merkez ve kolları 1938 senesinde 310,045 

çocuğa muhtelif yardımlar yapmı§tır. Yukanki grafik bu yardımın ne ıe
kilde yapıldığını göstermektedir. 

FUAR JŞLER1 
Halılıında lllr toplana 

BUSEYİH .1 vcı 
rAGAYYUP Erri 

Dün sabah Ttirkofis mOdOrlilğünde Ödemişin Adagide nahiyesine bağlı 
yapılan bir toplantıda belediye ve fuar Bozcayaka köyünde Hüseyin Avcı, Men
komitesi reisi Dr. Behçet Uz. Türkofis 1 dres nehri cil'nrtnda İp çiçek çukuru 
mUdürU Sakman ve fuar komitesi ha- mevkilnde öküzlerini otlatırken kaybol-
lan bulunmuşlardır. Toplantıda fuar ha- stur mu •. 
z.ırlıklan ve fuarda meydana getirilecek Kendisinin Menclrese yıkanmak üze-
yeoilikler üzerinde konuşulmuştur. re gerdiği ve boğulduğu zannediliyor. 

11& 

lehir oteli plAnı 
tasdik edildi 
Belediyenin 400 bin lira sarfiyle kor-

......................................... 
5 Gelenler, Gidenler 5 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dolu eserlerle yeti~miş otmalariyle ka- s•ttn lr!'K AVl.ARIHDA 
bil olacaktır. tiyaç görülmektedir. 11~ 

-*- . 3 - Orman koruma teıkilatı mensup- Yüz yil'nai altı domuz 
laı' tarafından vuku bulacak müracaat- lıJôf edUdl-
larda iatenilecelc yukanda yazıla malWııa- Nisan ayının ilk yarısında vilAyetin 
tın verilmesinin nıüddeiumumiliklere teb- muhtelif yerlerinde süreJc avlan yapıl- iıtdraltı plijı 

TİREDE 
Bir hırsızldı ualı'uı -*-
Evvelki gece Tirenin Tahta kalesinde liği ziraat vekaletinden bildirilmiş ve va- oıış ve 126 adet yaban domuzu itlaf edil- inciraltı pU\j ve gazinosu inşaatına 

25 sayılı hurdavatçı mağazasına dükkln ki iş' ar yerinde görülmüt olduğundan bu rniştir. Sürek avlarına mevsim içinde devam edilmektedir. Plaj ve gazino, 15 
kilidi kesilmek suretiyle giren bir hırsız dairede muamele ifası lüzumu tamimen devam edilecektir. haziran tarihinde işletmeye açılacaktır. 

25 lira kıymetinde damga ve tayyare tebliğ olunur. Ve kaza dairenizdeki C. M. •m!!•ICll•••mıı••••••••••••-~ 
pulu çalmıştır. Suçlu aranmaktadır. Umunıilildcrine de bildirilmeai istenir. ,s.• Qm----•, 

1 Biri t...ihin azametli bir safbamı.a. diğeri ses ve müzik şaheseri ı , .. •sn~-----... ---------~---.-ı·• iKİ BÜYOK FlLİI\I BUGON 
Bütün kadınlık. .• Bütün annelik... ve Bütün gençlik ... 

Koşunuz, Çünki; 
Kayıtsız, şartsa , .e mübalağasız, senen.in en büyük AŞK - HEYECAN -
B1s - HOZON ve FAZİLET dolu b~ sanat ve clıeba abidesi bütiiD HAŞ
MET ve AZAMETİYLE HUZURUNUZA GELMİŞ BULUNUYOR-. 

DAMGALI KADif~ 
l'RANSIZCA SOZLV 

eAŞaoı.nA = »EBAKAB AB'fİST a ı, AD ı a E o a G E 
En katı yürekJeri bile rikkate ptirecek ve cUntbı en büyilk menaa ola-
caktır.... D t K K A T ı 
Ayrıca hususi surette Ameribdan getirilen tanwniyle BenkD 
Kadın eşya, tuvalet ve modalan •• 
AYRICA: FevblAde giizel MİKİ ve PABAMUNT JURNAL. 

BUGON 

en IOll 

KültüTpark 
o 

sınemasında 

Kraliçe Victorya 
ANHA HEGEL • AJlrOH VELBROOK 

İngiltere krallığını cihanın en muazzam imparatorluğu J'8paD kraliçenin 
hayati, atkı ve ieraatmı gösteren. milyonlar sarfile yapalan bU,uk eser 

·Napoli Geceleri 
m.AKKİPURA 

Ameribda Puamunt stildyolannda çevrilen bu sea ve müzik pheseriDde 
DilD)rBDID ea mqbur operalanm İtalyanca, İııgi1iue ve Almanca diDliJ• 
celrsipiL. SEANSL AB: 



' 
2 msaa ••zar ım 

Ruzvelte cevap vermek için 
Almanya küçük devletlere sorduğu 
suallerin mahiyet ve hedefi nedir? 

1 Normandi 
'hansatlAntiii de mi 
bir saıkasta manaz 
kalacakmq? .. 
Paris, 22 (Ö.R) - •Paris• vapurunun 

yanması üzerine •Nonnandi• nin ayni 
Akibete uğramaması endişeleri tamamen 
bertaraf edilmemiştir. •Normandi• bu
gün öğleyin Nevyorka hareket elıniştir .. 
Paris gazetelerine verilen bir tebliğde 
•Normandi• hakkındaki korkuların yer
siz olduğu gösterilmektedir. •Norman
c!i> nin yangına karşı muhafaza tedbir
leri emsali olmıyacak derecede mülcem-

Berlin 22 (ö.R) - Reisicümhur Ruz
veltin mesajında zikredilen muhtelif 
memleketler nezdinde diplomatik yolla 
bir sondaj yapıldığı kabul edilmektedir. 
Bu !skandalın hedefi, bu devletlerin ken
dilerini Almanya tarafından tehdide ma
ruz bir vaziyette hissetmediklerine dair 
beyanat elde etmektir. 

mektedir. 
---------.-. - . . meldir. Şakuli ve ufld bölmeler ihtiyaç 

cümhur Ruzveltın ihtiyar ettiği usul halind b" t - di" 
Amerikan siyasi mehafilinin fikrince, 

B. Bitlerin 28 Nisanda B. Ruzvelte ve
receği cevap ne olursa olsun, Amerikan 
umumi efkarının en büyük kısmı de -
mokratik milletler arasında beynelmilel 
emniyetin tesisi lehinde sarfedilen gay
retlere müzahe-rete devam edecektir. Bu 
itibarla, Amerikanın izolasyonist (tecer-

b 
e ır a eş ocagını vapurun ger 

mtinase etiyle muhtelif hülcilmetlerle kısımlanndan tamamiyle tecrit edecek 
cari temaslar esnasında, tahrik edilen 

mahiyettedir. Esasen her hangi bir not
meseleden bahsedilmiş olması pek tabii 

tada ateş baş gösterecek olsa bunun der
idi. Muhtelif hükümetler bu hususta fi-

hal farkına vanlınası için otomatik ter
kir ve mütalealarını bildirmişlerdir. 

Mihver devletleri ile dost memleket- tibat mevcut olduğu gibi sekiz kişilik bir 
!er erkanıharbiyeleri arasında muhavere nöbetçi kolu da mütemadiyen vapurun 

her tarafını nezaret altında tutmaktadır. 
ve gilya Berlinde ltalyan - lspanyol -

Vaşington 22 (Ö.R) _ Almanyanın, . rüdcü) ayanından Boralı tarafından ha
reisicümhur Ruzveltin mesajında zikre- riciye komisyonunda ifade edilen hissi 
dilen devletlerden Almanyanın taarru- dikkate şayandır. Bitaraflık kanunu hak
zuna maruz olmadıkları hakkında beya- kında yapılan bir tahkikat esnasında se
nat lstlhsaline çal~ması burada şu su- 1 na tör Boralı demiştir ki: Birleşik devlet
retle tefsir ediliyor: Almanyaya komşu !er artık bitaraf değildir. Zria mmele
olan küçük milletlerin kendilerini Al . kettekl hissiyat şimdi totaliter devletler 
manya tarafından tehdit altında hisset - aleyhinde kabarmıştır. 

Alman erkanıharbiyeleri arasında bir Tehlike halinde, ateş çıkacak kısımda 
elektrik cereyanının otomııtik surette 

tiklerine dair beyanatta bulunduklan Diğe-r' taraftan, umumi efkara nazarı 
takdirde ne kadar nazik bir mevkie dil- dikkate alarak Amerikan hazinesi Al -
ıeceklerlni takdir etmek kolaydır. Al - man ithalatına karşı bir mukabelei bil
manyanın bazı komşu memleketlere misil sürtaksı (munzam resmi) tatbiki 
eben sizi tehdit ediyor muyum?> §eklin- hakkında reisicümhur tarafından karar
de bir sual tevcih etmesi yarı resmi laştınlan ve 23 Nisanda meriyet mevkii
Amerikan mehafilince B. Hitlerin nut - ne gircek olan tedbiri tehir etmemeğe 
kundan sonra bir hüküm yürütmek karar vermiştir. 
mümkün olacaktır. Şurası da kaydedili
yor ki bu suale muhatap olan memle -
ketler bir tabanca tehdidi altında tutul
dukları halde kendilerinden tehdide 
maruz olup olmadıkları sorulacak şahıs
ların vaziyetinde bulunuyorlar. Binaen
aleyh, buradaki kanaate göre, bu şart
lar dahilinde verilecek cevaplar bitara
fane olamaz. Bu sebeple, bu cevapların 
mümkün olan muhtevası hakkında ön
ceden ihtiraz kayıtları dermeyan edil-

Berlin 22 (ö.R) - Şansölyenin 28 
Nisanda reisicümhur Ruzvelte cevap 
verebilmesini teminen Almanyanın kü
çük milletler nezdinde teşebbü.sle-ri de
vam etmektedir. Ecnebi memleketlere 
mahsus yarı resmi bir tebliğde şu iza -
hat verilmektedir: 

cB. Ruzveltin mesajında zikredilen 
devletlere teveccüh edilen sualler hak
kında tafsilat mevcut değildir. Reisi-

konferans haberleri salahiyettar meha-
filce teyid edilmemektedir. Yugoslavya 
hariciye nazırı ile Macar başvekili ve 
hariciye nazırının yakında Berline gele
cekleri Hldiriliyor. Bu muhavereler Ital
yan - Macar görüşmelerinin devamı ola
caktır. 

Hollanda ve Belçika Almanyanın sual 
notasına cevap vennişlerdir. Uhey hü
kilmeti B. Ruzveltin diktatörlere bir me
saj gönde-receğinden önceden haberi ol
madığını bildirdikten sonra §UDU ilave 
etmiştir: Hollanda kendisini lciınse ta
rafından tehdide maruz hissetmemekte
dir. Fakat harp patlıyacak olursa Hol
landa elinde mevcut bütün vasıtalarla 
kendini müdafaa edecektir. 

Isviçre hilkümetinin verdiği cevap 
aynı merkezdedir. 
Belçikanın cevabı beklenmektedir. 

Tahmin edildiğine göre Belçika bükü -
meti Almanya, Fransa ve Ingiltere tara
fından kendiliklerinden verilmiş olan 
teminata itimadı olan Belçikanın ken
dini tehdide maruz hissetmediğini bildi
recektir. 

Macar hududu hidisesi 
Macar nazırları Romadan döndüler 

Yakında Berline de gidecekler 

kesilmesi için tertibat mevcuttur. 

B. Bonne İngiliz sefiri 
ile görüştü.. 
Paris, 22 (Ö.R) - Hariciye nazın B. 

Bonne dün akşam İngiliz sefiri Sir Erik 
:Pipsi kabul etmiş ve akşam yemeğini 

İngiliz kralının birinci diplomasi müşa
viri sir Robert Vansitlartla birlikte yi
miştir. 

lngiltere 
SoO bin ki~lik ..ıir 
ordu hazırhyor 
Londra, 22 (A.A) - Deyli Telgra[ 

gazetesi yazıyor : 
İnsan potansiyelinin arttınlması me

selesi öyle müstacel bir mesele haline 
gelmiştir ki başvekil önümüzdeki kabine 
içtimaının bu meseleyi tetkik etmesine 
karar vermiştir. 

Askeri mahafiller, 18 yaşından yirmi 
yaşına kadar olan gençlerin kaydı tak
riben beş yüz bin kişilik genç bir ordu-
nun ha1.ırlanmasına ve derhal kuvvetle 
talim ve terbiyesine imkfuı vereceği ka
naatindedirler. 

l~atoviçte çok feci 
bir kaza oldu 
Katoviç, 22 (A.A) - Bir tramvayla 

bir otomobil çarpışmıştır. Sademenin 
şiddetinden otomobilin benzin deposu 
atcs almıştır. Otomobilin i~inde bulunan 
dört kişi alevler içinde kalarak yanmıs

tır. Diğer iki kişi de ağır surette yara
lanmıştır. 

Hollanda Harbiye 
Bratislava, 22 (A.A) - SlovakYa ha- tine hitaben neşredilen bir beyanname mesaisine başlıyacaktır. tinin bliği 

riclye nazırı Macar konsolosu nezdinde hiç bir tefsir ilave edilmeksizin neşredil- Berlin, 22 (Ö.R) _ Mareşal Göring nezare te 
ula Amsterdam, 22 (A.A) - Harbiye n.- ~ 

Macar - Slovak hududunda vukub n miştir. Macaristan ve Slovakya arasın- Slovakya başvekili tarafından yapılan zareıı· h d ti him . . . ·1•L 1 
d · h d t h ttı t b·ı· k d . u u arın ayesı ıçın sı an a -

hAdiseleri protesto etmiştir. . ~ yem u ~ a . ~s ı ıne memur o- avetı ka~ul ederek bugUnlerde Slo- tına çağırılmış olan ihtiyatlara müddeti 
İyi haber alan mabafillerde söylendi- mısyon teşkil edilmış olup neredeyse vakyayı zıyaret edecektir. tayin edilmeksizin mezuniyet verildiğini 

ğine göre nazır bu hududa tecavüz ha- R d ve yerlerine işsiz amelenin ikame edil-
diselerinin Macar - Slovak hududu bo- oma an dönen Macar Basvekilinin diğini bildirmektedir. 
yunca üç kilometrelik bitaraf bir mm· M A • h b • 
taka tesisini derpiş eden Macar - Slovak acar ıansı mu a irine be yanalı Irak Harici ye nazır l 
muahedesinin ahkamını ınm ettiğini Ankaraya geliyor 
söylemiştir. - Budapeşte 22 (A.A) - Macar ajansı bildiriyor: 

Budapeşte, 22 (A.A) - Macar başve- . ı;ıaşveki~ ~· J~eki Romadan gelirken trende Macar ajansının bir muhar-
vekill Teleki ile hariciye nazırı Csaky rırıne aşagı a eyanatta bulunmuştur: 

d t t Duçe ile Italyan hükümet ve milletinin Macar devi t d mi ·· t 
gece Romadan Budapeşteye av e e - diki . tulm k b 1·· k hi 1 1 e a a arına gos er-

erı unu az a u u sıca s er e yazıyorum. Macar devlet adamları 
znişlerdir. Romada Budapeşteden hareket ettikleri zaman mütehassis oldukları aynı 

Teleki, Macar nazırlarının yakında yüre~ten ~o~uğu hissetmiş.lerdir. ltalyaya büyük bir sevinçle hareket ettik. 
Berline gideceklerini ve orada da her Ve zıyaretimizden memnunıyetle meşbu olarak dönüyoruz. Du e ile ve hü-

halde Romadaldne benzer bir şekilde kilmet azası ile olan göriişmelerimiz büyu·· k bir samımı· "lik ha ç . . d re-
•~' • mt tebliğ ·ı 1,, vası ıçın e ce 

karşıluıacaklaruu beyan etmiştir. yan eu .. ; v~ r~~ ..•.. .. ı e ma um olan mesut neticeleri vermiştir. Şimdi 
faydalı hır ış gordugunıuze .. ~ olarak dönmekteyi%. Seyahat bu defa da 
~car .• Ital~an dostluğu kokuniln. de~ ve sağlam olduğunu göstemıiştir. 
ş~di~. gergın_ havada Roma - ~e.r~ .mihveri ile olan ve hiç bir kimse aley
hine ~uteveccih bulunmıy~ bır ış~~k emin ve sağlam bir köprü teşkil et
mekti~. Barış ve adalet fıkrınd~n m~em ve müşterek gayeler takip eden 
:Macanstan, Italya ve. ~any~ ile müştereken ve mihverin dostu olan diğer 
devletle-rle de Ahenkli bır teşriki measi suretiyle hareket etmektedir. 

Budapeşte, 22 (Ö.R) - Slovak - :Ma
car hududundaki bAdiseler hakkında 
Slovak gazeteleri büyük bir ihtiraZla 
hareket ederek malfunat veriyorlar. Bu
nunla beraber Slobakya Macar ekalliye-

24 Nisan 

TAYYARE 

Pazartesi Akşamı Saat 21 de 

Sinemasında 

, 

Kemani Sadi 

ikinci 

Bn. ~.ualla i'iyanist Şefik 

Veriyorlar Konserlerini 

Bağdat, 22 (A.A) - Irak hariciye n~
zırı Ankaraya gitmektedir. Orada bir 
hafta kadar kalacaktır. 

ENTERNASYONAL 
VE 'CbdVER8EL 

ParisFuarı 
Bütün dünyanın iş ve 

ticaret ıneıofıezldlr 
8.500 Ekspozan 

2.000.000 ziyaretçi 
13 IDBJISlan 29 mayıs 1939 a kadar de. 

vıım e<leeek olan PARis fuarını ziyar.ıt 
ediniz. 

Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat 
kolaybklan gösterilir. Bunun için yalnız 
fuara iştirak kartmı himiJ olmalı. Wi
dir. Bu kart İzmir Fransıs general kon· 
solcısluğunclan temin olunabilir. 

PLÇa. Sa.3 1-15 

1'ayyare Sineması 
TELEFON : 3646 

Bugiin iliivcli Büyük l'rogrıım 

Mari Ben tarafmdan 
MEŞUM KABIN 

ccLA GLUn 
ntssi, AŞK FİLMİ İLE 

2:: ni$8D Çocnlc: bayramı nı!.:nase
betiyle :ıynca illivc olarak 

Fa-et! ~cGtt taPafuıdan 
YUMRUKTAN YILMil'AN 

SÜVARİ 
İngilizce şarkıb, eğlenceli 

müthiş filim 

''Metro J ı•rnal., 
OYUN SAATLERİ : 11 - % - 5 
8 DE.. Yunıruktan yılmıyan Süvari 
U-3-6-DA.. 

SON HABER 

Çocuk • 
esırgenıe kurumu 

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

Yurdun Bahtiyar ço-
cuklarına hitapediyor 

Ankara 22 (A.A) - Hakimiyeti Milliye ve 23 Nisan Çocuk bayramı müna· 
sebetiyle çocuk esirgeme kurumu genel merkezi bütün Türk çocuklarına aşa
ğıdaki hitabede bulunmaktadır. 

Mukaddes Türk yurdunun mesut Türk çocuklarına, 
Türkiye çocuk esirgeme kurumu genel merkezi yurdun bahtiyar çocuk

larının bu şerefli ve mesut gününü kutlular. Bütün Türk yavrularının şanlı 
ve yüce Türk ulusuna Jayık büyük ülkü, gürbüz ve faziletli olmasını diler. 

Ankara 22 (A.A) - Çocuk haftasının bu yıl büyük bir canlılıkla kutlu -
!anması için Ankarada hazırlıklara devam edilmektedir. Bu sene ilk defa 
olarak tamamiyle çocuk esirgeme kurumunun yetiştirdiği çocuklar ve genç 
kızlar Ankara Halkevinde bir mWaınere verecek biri mini minilere diğeri 
büyüklere olmak üzere küçük Yaman ve Hayat halkası isimli eserleri tem
sil edeceklerdir. Bu müsamereyi Salı günü saat 15 de Ankara Halkevindeiı. 
naklen Ankara ve Türkiye radyoları neşredeceklerdir. 

ihracatımız artıyor 
Sor.; Üf ayda geçen yılların aitı ayına 

muadil kıymette ihracat yaptık 
lstanbul 22 (Hususi) - Bu sene ihracat vaziyetmiz geçen senelere 

nsbetle İyi başlamıştır. Verilen malumata göre senenin ilk üç ayında 
hemen hemen geçen yılların alb aylığına muadil kıymette ihracat ya
pılmıştır. Yalnız son siyasi buhran ihracat işlerinin daha geniş ölçüde 
inkişafına kısmen mini olmuş ise de şimdi inkişaf eski hızını iktsap 
etmif(ir. 

Maresa~ Çakma~'ın tesekkürü 
> 

Ankara 22 (A.A) - Genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak Anadolu ajansına aşağıdaki mektubu göndermiştir: 

Genç yaşında ve hayatına doymadan aramızdan ayrılan sevgili kı
zım Muazzezin bıraktığı teselli bulmaz acıya cenaze merasiminde bizzat 
bulunarak veya mektup, telgraf ve çiçek göndererek can ve gönülden 
alaka gösteren sayın ve kıymetli zevata muhterem yurddaşlarımıza 
gerek şahsım gerek refikam namıııa ve gerek merhumenin zevci ve 
aile efradımız namına ayrı ayrı teşekkür imkanına derin teessürlerimi7. 
mani olduğundan dolayı bu vazifenin Anadolu ajansının tavassutla
riyle ifa buyurulmasını rica ederim. 

Japon 
., 

cıonaııması 

Crn denızınde bazı kücük adaları , . 

ışgal etmek üzere bulunuyormuş 
Cungking 22 (A.A) - Cekia Ajansı bildiryor: 
Kungpas gazetesinin Hongkongdan çok emin bir kaynaktan öıiren

diğine göre ıapon donanması Çin denizinin cenubunda Annamla Bor
neo arasnda bulunan bütün küçük adalan işgale tevessül etmektedir· 
ler. Bu isgalden maksad bu adalarda denizaltı gemileri için üsler tesis 
ederek Hongkongu Singapura bağlıyan deniz yolunun kontrolünü te
min eylemektir. 

Karol'un 
yılı 

Rumen dostluğunun 
te:zahıi:-üne vesile oidu 

Rumen kra!~ 
100 

Bırinci 
ölüm ... " uncu 

TüYk Bugünkc 
nazik bir 

Bükreş 22 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildriyor: 
Bugün müteveffa Romanya kralı birinci Karolun doğumunun yü

züncü yı)dönümüne tesadüf etmektedir. Bu yıldönümü bütün Roman
yad!l merasimle tesit edilmiştir. Bükreşcle her taraf müteveffa kralın 
bütün vaziyetlerde renkli resimleri ile ve gazetelerde kralın hayatını, 
faaliyetini bildiren yazılarla doludur. 
Türkiye ile Romanya arasındaki çok sıkı dostluk bu vesile ile de dik

kate değer bir surette tebarüz etmektedir. Filhakika müteveffa kral 
Karol ürkiyeye karşı da mücadelelerde bulunmu, olmasına rağmen 
sıkı Türk-Rumen dostluğunun bir nişanesi olarak hiç bir gazete mü
cadelelerden bahsetmemi, ve bu hattı hareket burada bulunan bütün 
Türklerin bilhıusa dikkatini çekrn,tir. 

Meme)' de bir hadise 
Litvan ya köylüsü toplu bir halde 

Alman zabıtasına hücum ettiler 
Varşova 22 (ö.R) - Meme) arazisinde Litvanyalı bef köylünün 

ölümile neticelenen bir hidiae çıktığı bildirilmektedir. Litvanya köy
lülerinden bir clele1189Yon, köylerinde kontrola memur Alman komi
serinin geri çağınlmuını talep için Memel civanna git111İ4ti. Bunlar 
Alman zabıtası tarafından tevkif edilince etraf köylüler toplanarak 
arkadaşlarının serbest bırakılmaeını iatemi,lerdir. Polis milfr.ızeleri 
köylülerin dağılmasını eımetmifler ve bunu reci etmeleri üzerine ailAh 
kullanarak bet köylüyü öldümıütlerdir. Tevkif edilen nümayişçiler 
tecrid kamplarına sevk olunmu,lardır. 

Berlin 22 (ö.R) - D. N. B. ajansı yukarı Silezya endüstri bölge
sinde Almanlara Lehler tarafından taarruz ve kötü muamele yapıldılı 
hakkında bir sıra haberler neşretmektedir. D. N . B. nin bu haberine 
göre Alman aleyhtarı tahrikler günden güne daha vahim bir teldi 
almaktadır. 

~-..rJrMAmmmır;ıı;m __ _. ...... ._ ________ _ 

SiNEMA nın YENi 
KAHKAHA VE HEYECAN HAFl'ASI BAŞUYOR ... 

HEPSi IZMIRDE iLK DEFA 
rCIRKÇE 

Lorel - Hardi Çifte 
Avcılar 

CANI DOKTOR 



SAHiFE 4 YENi A.SIR 2J Nisan Pazar 1939 
••~.;!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!ll!222Z!A!!!!!!!!lll"!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!~W:Z:!!!!!!!!""~=z:t:!!!!:!!tP!!!!St91'9Wlllllll!CC~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~A ... ~25!!P!s ... ı9!!!!;;;;;;~;!;!'!!:!•~n~·!!ı'!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!C~!A .. I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!!!:~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!~-~·...;~~!;!;;;;;~~;;;;;~~~~.;. • 

. Tarihten yapraklar: Tahliye iş ihti)iflarını uzlaştırma~~~~?~~~~~!~~!: 
l'lk Q / l .k • Edilecelı mahlıumıar 

sman ı ar ve musı ı ;,~7~:~:~:~r~;=.!;~!: ve tahkim nizanıname- Kim~eermeeşliı·~.man 
Yazan: HA~1M SAM1 lerinde mahkumlerin üçüncü devrede ' • • d 

geçirdikleri her üç günün dört gün mah- sını neşre ı·yoruz 
Dk Osmanhlar, şark musikisini arap- ğı gün, sultan Korkut: kfuniyete ve adliye vekaletinin teşkil 

(arın ve acemlerin kullandıkları vazi - - Değerinizden kat kat dundur ama, edeceği yol, inşaat, maden ekiplerinde 
yette bırakmadılar .•• Ince ruhlu, has - lütfen kabul edin .. Sul~ Hüseyin Bay- çaJıştı.kları her bir günün iki günlük mah
sas insanlar l~ kederli zamanlarında karadan (2) bu kadar iltifat görmüş si- kumiyete karşılık olarak sayılacağı yazıh
en yüksek bir teselli olan bu ilW sese, zin gibi bir zatı, meziyetin.iz derecesin- dır. Kanunun çalışmağı p.rt ittib.az et
milll ruh ve hilviyetlerine uygun bir şi- de ağırlıyamadığım için, son derecede miş olmasına göre bir günlük mahkUm.i
ve, bir Ahenk verdiler.. Onu büsbütün mahcup oluyorum.. yetin iki günlük mahk.Umiyete sayılabil
yükselttiler. Ve inceleştird.iler .. öyle ki, Diyerek, Iranlı artiste büyük bir gü- mesi için mahkUm.un mevzu bahis ekip

bugün arap ve aceınlerdeki musiki, müş tepsi içinde, tepsi dolusunca altın lerde bilfiil çalışması icap etm.ektedir. 
ehemmiyeti ve inceliği itibariyle Türk ihsan eder.·· Zeynelabidin, sultan Hü- Teşkil olunan ekibe dahil olan mahkii
musikisinin yanında pek geri ve pek sP- seyin Baykaranın, kendisine bunun bin- munmeşru bir mazeret ve hatta bir ka
nük bir mahiyet göstermektedir.. de biri derecesinde bile ihsanda bulun - zaya uğramak dolayısiyle de olsa ekipde 

Biitün lşvericiler ve işçiler bu 
nizan1nameyi dikkatle okumalıdır 

5-
MADDE: 69 

Şark musikisinin ilk teammümü sı - madığını her yerde ve her rastgeldiğine çalışmadığı günler iki günlük mahkumi- lş kanununun sekizinci ceza hükümleri 
ralarmda, ince bir sanatkar ruhu taşı- ~a:ırak şehzadeyi bu .~ömerdliğinden yete karşılık tutulamaz. Bu takdirde isti- ı faslının 134, 1 35 ve l 36 n~ı mad~elerin
yan iki mühim simaya rastlıyoruz .. Bun- otünı , m.edhede ede ta goklere kadar çı- f~desi sırf üçüncü devreye girmek itiba- ı de ~azılı .. h~llerd~n başka ışbu n~~~a
lardan. biri sekizinci Osmanlı padişahı karır.. ( ) rıle maddenin tanıdığı istifadeye mün- menın hukumlennden herhangı bmne 
olan ikinci sultan Beyazıt, diğeri de oğ- Kınalı zade tezkeresinden başka meş- hasır kalmak yani her üç günlük mahkô-

1 
muhalif harekette bulunan kimseler hak

lu şehzade sultan Korkuttur.. Babası h~r mü verı-'.h .. G~libolulu Ali (3? efendi~ miyeti dört günlük mahkumiyete karşı- ı kında :ür.~ c~~a ka~unu~un 5 26 nci 
Fatihin ölümünü müteakip saraydan nm (Nevadirulhikem) adındakı gayrı lık olarak sayılmak icap eder. Şu kadar maddeaı hukmunce takıbat ıcra olunur. 
bütün resim levhalarını, (*) Bellini gi- matbu esı-rinde de, ilk musiki üstadla - ki mahkumun ekipde çalıştığı müddete MUVAKKAT MADDE: 
bi o devrin en büyük ressamları tara - rımız hakkında bazı malumat vardır. dahil olan resmi tatil günlerine gelince: 
fından vücuda getirilmiş en nefis tablo- Ali, içinde yaşadığı devrin eski za - Bu tatil günlerile mahkumun ekiple ça· Bu nizamnamenin 1 inci maddesine 
ları çıkartarak dışarıda sattıracak dere- manlaı·a nisbetle büyük adamlar yetiş- lıştığı günler mahiyete bir fark arzet- tevfikan 1 Mart 1939 dan 31 Mayıs 
cede koyu bir taassup sahibi olan ikinci tirmeme. inin sebeplerini araştırdığı sı- mezler. Mahkumun ekipde çalışhğı müd- ı 1939 a kadar yapılacak mümessil işçi se
Beyazıt, bu haline rağmen ince ruhlu, r ada musiki meselesine de temas etmiş detçe resmi tatil günlerinden de ekipde çimi neticesinde intihap olunan mümessil 
hassas bir insandı ... Edebiyata fevkala- ve eskiden yetişen Mevlana Şanıi, şeyh çaJışmışçasına istifade hakkı tanınmalıdır. iıçiler 15 Haziran 19 39 tarihinde vazife-
de düşkün olduğu gibi, arada sırada: zade Dervi!Ş, Malkaralı Mehmet Çelebi Mahkumların meııruten tahliyelerinde ye başlarlar. 
Sana ben bakma demedim mi ana. hay gibi büyük musiki üstatlarının şimdi ye- müddetlerini bitirip bitirmedikleri hesap 9 UNCU MADDE HAKKINDA: 

gözüm; tişmcdiğini beyanla, meşhur arap mü - edilirken bu esasın nazarı itibara alınarak 
Aınırn ey vay gözüm. vay gözüm, vay verrihi Ibni Haldunun, milletlerin de tatbik edilmesi lüzumu tamimen tebliğ Her hangi bir işyerinde mümessil işçi 

ehliyetini haiz olmak üzere nizamname
nin işbu maddesi mucibince seçilecek sa
yıda evsafı haiz işçi bulunmazsa, bulun
duğu kadar seçilir. 

göziinı.... fertler gibi gençlik ve ihtiyarlık çağları olunur. 
Tarzında şiirler de karalıyordu .. Aynı ı bulunduğu hakkındaki nazariyesine ta

zamanda musikide, yani o devrin buna bi olarak, bu halin artık gençlik çağını 
verdiği isimle (ilmi edvarda) derin bir bitiren bütün milletlerde böyle olageldi
vukuf ve mümarese iktisap etmişti .... ğini . t abiatin zaruri kanunlarının daima 
(evio) makamını ihtira ettiği ve bazı böyle bir vaziyet ihdas ettiğini iddia ey
parçaları zamanımıza kadar intikal ede- lemiştir. 

bilen yine bu makamdan bir peşrev yap- Alinin kaydettiği veçhile, devirlerin
tığı hakkında tarihl bir rivayet mevcut- de pek büyük bir velvele tevlid etmi~ 
tur. .. olan bu meşhur sanatkarların, bugün 
Oğlu şehzade Korkuda gelince, küçük adlanndan başka , hüviyetlerine dair hiç 

kardeşi Yavuz Selimin tahta çıkmasını bir malumata malik değiliz ... Musiki~i
müteakip, bunun tarafından verilen gad- nasların tercemei halini kaydetmek hu
darane bir emirle boğdurulan bu talisiz susunda şfürlerinki derecesinde bir itina 
prens, medeniyet tarihimizin oldukça göstermiyrn eslaf, ilimi edvarda büyük 
mühim bir simasıdır .. . Valisi bulundu- iktidarı görülen üstadlar hakkında icap 
ğu Saruhan (*) eyaletinde, etrafına, eden malOmatı havi t ezkere kılıklı bir 
zamanının en yilksek alimlerinden, şair- eser bırakmadıkları için, ilk devirlerde 
!erinden, sanatk~rlarından mürekkep musikimizin inkişafına hizmet eden ze
güzide bir zümre toplamıştı ... V8.ktini vatla bunların inikşafa tesirleri derece
bir taraftan bunlarla müzakere ve mü- sine dair mevsuk hiç bir tarihi bilgimiz 
sahabe, diğer taraftan da ilmi tetebbü- yoklur. 
lerde bulunmakla geçiriyordu. Aynı za- Malik oldukları zeka ve büyük isti -
manda hem şfilr. hem de musikişinas dat dolayısiyle tarih sahifelerinde ebedi 
idi. bir iz bırakmak hakları olan bir çok gü

Tacii kabayı terkedip üryan olayım bir zide ~anatkarlar kayıt.sızlık. ve ihmal 

-*-Tirede zeytin 
bakım iıleri · 
Tire kazası ve civarındaki zeytinlik

lerde, zeytincilik mütahassısı Ferruh 
Barlas tarafından yapılan tetkiklerde 
zeytinlerde ne~ncma, çiçeklenme ve 
mahsul durumlarının çok iyi olduğu an
laşılınıştır. Hava müsait gittiği takdirde 
bu sene mahsul bereketli olacaktır. Ba-
zı yerlerde zeytin müstahsillerinin ağaç
lan ihmal ettikleri, ağaç gövdelerini ki
ı eç ve kükürt mahlulü ile badana ettir
medikleri görülmüş ve kendileri ikaz 
edilmiştir. 

9 UNCU MADDENiN (A) BENDi 
HAKKINDA: 

Kanunun 78 inci maddesine göre: 
5 O işçiye kadar 2, 
51 den 200 e kadar 3, 
201 den 1000 e kadar 4, 
l 000 den yukarısı için de 5, 
Mümessil işçi seçmelr lazımdır. Ancak 

umumi intihap devresi iki sene olarak 
kabu] edilmekle, bu arada İşten çıkan ve
ya mümessillik ehliyetini kaybeden ve -*- yahut vefat eyliyen mümessi] işçilerin ye· 

Çörekköyde hayvai~ . ri~e h~r defasında yenid.en seçim yapmak 
aJ•m satımı k~lfetınden kurtulmak ıçin, nizamname-
Ddirne (Hususi) - Pazar günleri sa- nın 9 uncu maddesile bu miktarın üç 

hah 9 dan 12 ye kadar Türk Yunan hu- . ~isli sayıda «mümessil işçi ödevlerini 
.;;udu .. · d Ç" kk"' ki' d ku yapmak ehliyetini haiz işçi• seçilmesi ... uzerın e ore oy mev ın e -
ul . . tçil bilha esası kabul edilmiştir. r an pazaryen zıyare er, ssa 

hayva.n alış verisi yapan celeplerle akra- Seçilenler, aldıkları reye göre sıraya 
balar T .. ki :> y . tanda b ' konur. Reylerin müsavatı halinde sıra 

ı ur ye ve unanıs azı • 
kimselerdir. nizamnamenin 14 üncü maddesine göre 

Bu suretle pazardan sadece hayvan 
alım ve satımı yapılmakta ve iki tarafta 
akrabaları bulunan bazı kimseler yek
diğeri ile görüşme ftrsatını bulmaktadır. F. Jiro 

. zaman yüzünden, ölümlerini müteakip hemen 
Gurbette seyran eyleyip mihman olayım unutulmuşlar ve maalesef, liyakatsiz 

bir zaman fertler gibi kitaplarda ve hafızalarda pa
Çenkü riibabm sohbeti metrıp tamam yidar hiç bir tesir bırakamamışlardır. 

oldu tamam Bu itibarla, yukarıda bildirdiğimiz bir 
Bezmi belada Ney gibi nalan olayım bir kaç isimle ufak tefek bazı malumat is-

.zaman tisna edilirse, musikimizin menşei ve ilk ettği Safevi devletine büyük bir sevgi -f::r 

tayin edilir. Bu suretle sıraları taayyün 
eden «mümessil işçi ödevlerini yapmak 
ehliyetini haiz işçi> !erden baştan itiba
ren sıra ile üçte biri « mürnessü işçi> olur. 
Diğerleri de bunların yedekleri vaziyetin
de kalırlar. 

10 UNCU MADDE HAKKINDA: 

Her hangi bir işyerinde bu maddede 
yazılı seçim heyeti için lazım geldiği sa
yıda evsafı haiz işçi bulunmazsa bulun
duğu kadarı seçim heyetini teşkil eder. 

1 1 JNCI MADDE HAKKINDA: 

Beş nüsha olarak tanzim edilecek ya
zının birincisi iş dairesinin ilgili teşkila

tına, yani o işverenin muhabere etmekte 
olduğunu iş dairesi bölge amirliğine ve
ya şube müdürlüğüne, ikincisi o maha1lin 
en büyük mülkiye memuruna (yani iş· 

yerinin bulunduğu mevkie göre valiye 
veya kaza kaymakamına yabut nabiye 
müdürüne) verilir. 

lşyeri vilayetin merkez kazası veya 
nahiye hudutları içinde işbu ikinci nüsha 
doğrudan doğruya vilayete verilmek la
zımdır. 

Üçüncü nüsha, iııyerinin bulunduğu 

mevkideki polis veya jandarma karako
luna verilir. Dördüncü nüsha işveren ve
ya İşveren vekili nezdinde kalır. 

işverenin bir veya bir kaç yerine asıl
ması emrolunan evrakın askıda bir hafta 
kalması kanunun istihdaf eylediği mak
satları temine kafidir. 

Nizamnamenin müteakip maddelerin
de beş nüsha olarak tanzim edileceği tas
rih edilen evrakın tevzi ve üsakında da 
bu yolda hareket edilmesi gerektir. 

NOT. - l~bu nizamname mucibince 
muhtelif makalnlara verilmesi icap eden 
mazbata, ihbarname gibi resnii vesilta
lann taahhütlü mektup §eldinde posta 
ile gönderilmesi de caizdir. 

Çem beriayndan 
soruluyor 

- 8AŞTARAFI 1 1NCI SAYFADA -
Mısra1ariyle b~lıyan ve eski şairlerin inkişaf hamleleri hakkında belli başlı ile bağlı olan Abdülkadir: Dün m üsl Ü ma n 

tercemei halinden bahseden tezkereler- hiç bir malumata ve ilini bir kıymet ta- - Men matemi azim içindeyem. Me- mebuslardan Smedley Crooke salı gijnü 

de mukayyed bulunan gazeli, o zaman şıyan hiç bir vesikaya malik değiliz ... nim dövletim batuptur. İmdi mene saz- oldu sünnet edildi Avam kamarasında B. Çemberlayndan 
henüz işlenmemiş olan edebi lisanımızın Bu husustaki yoksulluğu.muz, medeni - la, sözle oğraşrnah heramdır, der, red ve ıu suali soracaktır: 
basitliğine, iptidalliğine rağmen Korku- yet tarihimizin mühim bir şubesine ait inat eder. --1:.r-- Başvekil B. Çemberlayn 8. Ruzveltin 
dun ne derin, neı ince bir şair ruhu ta- nazik bir devri tamamiyle karanlıklar Yavuz ısrarla bir şey yapılamıyacağı- Ali Ezren adını aldı mesajı üzerine ve Avrupa milletleri ara-
şıdığını gösteren kuvvetli bir delil ma - içinde bırakması itibariyle, bizim için nı anlar .. Hiç aldırmaz .. Hocaya Samat- -f::r smda hakiki barıJ arzusu sebebiyle 88. 
hiyetindedir .. Musikideki vukufu da pek telafisi imkansız bir noksan teşkil et - ya taraflarında güzel bir yalı ihsan eder. - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - Hitler ve Mussoliniyi iki diktatörlüğün 
derin ve pek esaslı idi. . . O devirde kul- mektedir. Hizmeti için maiyetine de bir takım ka- fikrinde kalabilecek her tiirlii fİİphe ve 
!anılan bütün saz.lan, aynı derecede bir * dınlar ve erkekler verir .. Bu hizmetçiler dandır. tereddüdü izale edebilmek için müzak~ 
meleke ve meharetle, mükemmel bir su- Musikimize ameli ve nazari bir surette her ne kadar gayet çalışkan ve becerikli Vilayetin müftülüğe havalesi üzerine rede bulunmak Ü%ere Londraya çağır. 
rette çalıyordu .. Hatta bizzat, Ut şeklin- vukufu olan bir zattan duyduğumuz iseler de, hoca Abdülkadir bir kaç de- B. Fredrik Jiro dört fotografla birlikte mak tasavvurunda mıdır? 
de bir saz ihtira etmiş, buna Ruhefza di- bir fıkrada şark musikisinin Türkiyede fa denemesini müteakip bunların ana- müftülüğe gitmiş, istidasını vermiş ve -~---
ye mlnidar bfr ad bile koymuştu.. (Kı- taammüm etmesi şu suretle iz.ah edil_ dan doğma hem sağır, hem de dilsiz ol- muamelesinin derhal yapılmasını rica ş k • • 
nalı zade Hüsnü Çelebi) tezkeresinde, mektedir: duklarını anlıyarak bundan memnun ol- eylemiştir. e SplrlD 
şehzade Korkudun musikişinaslığı hak- Yavuz Sultan Selim, Çaldıran muha- maltla beraber biraz da şaşırır .. Uzun Ingilizceden başka Fransızca ve arap- Jd •• •• •• 
kında, şu suretle bir kayıt mevcuttur: re besini müteakip, İrandan İstanbula, müddet bun1an tecrübe eder.... Hem çayı gayet eyi tekellüm eden, Türkçeye y 1 0 0 Um U 

«Devrinin en muktedir musiki üstadı muhtelif ilim ve sanat şubelerine men- işitmez, hem de söylemez olduklarına az vakıf olan Fredrik müftüye, uzun se- L dr 22 Ö on a, ( .R) - Her sene olduğu 
olan Zeynelabidin Irandan Türkiyeye sup bir çok meşhur fil.imler, sanatkarlar kat'i bir surette emin olduktan sonra, nelerdenberi islam dinini tetkik eyledi - 'b' v·ı ş ks 

gı i , ı yam e pirin doğum yıldönü-
gelerek Korkudun kardeşi, Amasya va- getirir. Bunlar arasında müverrih Sadet- akşamları yalısında, mavi marmaranın ğini, Kuranıkerirnin Ingilizce nüshala - .. .. . .. 
lisi şehzade Ahmedin hizmetine dahil tin efendinin (.) dedesi meşhur Cema- derinliklerini gösteren pençıereden etra- rını okuduğunu, dini islamın hak dini bmunuakltesıt ıç~stir~akiradflordda 72 

milletin 
olduğu kanaatinde bulund • b ka ayr arının 1~ ·ye merasim yapıl-

olur .. Korkut Zeynelabidinin geldiğini lettin İsfahani ve devrin en büyük mu- fını temaşaya koyulur.. Güzel İstanbu- tini K k . . k ugunu, u - nuştır. Diplomatik kor şerefine verilen 
haber alarak, kardeşi Ahmetten nezdine siki üstadı hoca Abdülkadir Merağı da- lun bütün sanatkar ruhlu insanları tes- naa uranı erırnı o uyup anladık - ziyafet esnasında Vilyam Şekspirin öl
gönderilmesini rica eder. Sanatkar, hi istanbula gelirler ... Yavuz, Abdülka- bir eden poetik güzelliği karşısında la- tan sonra daha da takviye eylediğini söy- mez hatırasını tebcil ederken Sir Samu-
Amasyadan kalkarak Korkudun sarayı- diri huzuruna kabul ederek konll§tuk- kayt kalamaz .. Farisl güfteli bir takım !emiştir. el Hor demiştir ki: 
na gelir ... O gece bir musiki meclisi ter- ları sırada Türk musikisinin kalkınma- şarkılar, nakşlar, karlar bestelemeğe ko- B. Müftü kendisine islam dini ve fa-
tip edilir ... Sanatkar Iranh, Türkler in- hizm ·~·' p .... d h akşam b il tl . hakkınd .zaha - Çok insani olduğu için Şekspir di-sına et etmesini söyler .. Esasen Şil ~ u..ur.. ençere onun e er un- z e erı a uzun ı t verdik - ğer insanlara sempati beslerdi ve İngiliz 
ce nağmelere vakıf değildlr kanaatiyle, mezhebine mensup ve Yavuzun mağlO.p lan tekrar eder .. Yavuz tarafından ho- ten, nasihatlerde bulunduktan sonra keı. olarak ta hiç bir ukalAlığa ve müsama~ 
saziyle basit, itinasız bir taksim yapar. canın maiyetine verilen hizmetçiler sa- limei şehadet getirmesini söylemiştir. hasızlığa tahammül edemezdi. Onun ver-
Taksim. bittikte şehzade Korkut: (1) Kınalı zade Hasan Çel.ebi onu.ncu ğır ve dilsiz olmadıklarından maada, Fı·edrik, B. Müftünün tekellüm eyle- di-· d . hatırh alım iıı.-=t=-- , __ 

- Sizin gibi şöhreti cihanı tutmuş bir hicret asn ricalinden olup devrinin en gayet kuvvetli bir hafızaya da malik diği kelimei şehadet metnini tekrarlıya- gı e::ııetı y vdae ~l "'
0 

.. tad "k'd k h h h ld ,__ ~ı: K --' . . nuşan er arasın ento eransııı us ın musı ı e i me areti er a e, yüfQiek ""mi ınaı.ı zade Ali Çelebinin imi§ler.. rak şehadet getirmış ve: (Müsamahasızlığın) hi b' hti-
bu derecenin pek çok üstündedir ... Bize oğlu idi .. Babasının yazdığı Ah.lô.kı Aldi Hocanın yaptığı. karları, besteleri, şar- - Elhamdülillah, şu dakikadan itiba- k"' .. . -· ç. ır ed= 
ehemmiyet vermiyerek baştan savma acllı ve içtimaiyattan ve a1ı.1.a.kt4n bahis kıları, gayet hassas bir stenoğrafi aleti ren hak dinine girdim, demiştir. um sumuyecegın~emın 
çaldınız.. Bu sanatle biz de biraz meşgul kitap, o devire göre çok mühim ve de- gibi derhal hafızalarına nakşederler. Müftillğün, islamiyeti kabul eylediği
olduk, diyerek, kendi ihtirakerdesi olan ğe-rli bir eserdir, Hasan Çelebi ulema- Abdülkadir Merağinin Farisi güfteli ne dair 30 numaralı vesikasını alan 
Ruhfeza adlı sazını eline alır ... Ve bir dan, aynı ::amanda şair idi. ~ıiirlerin te- eserlerinden bazıları, yüksek musiki he- Fredrik büyük bir sevinç içinde oradan 
çok makamlarda gezinerek öyle dakik racimi ahvalinden bahis tezkeresi var- yetlerinde hala söylenmektedir .. Ve no- çıkınca yazıhanesine gitmiş, Izmirin ta-

Amerika ctimbar 
reisinin salAbiyeti 
tarihi temdit edlldi 

------.t:r·---
YAZAN: Dr. G. A. 

:Şişmanlığın da - pek çok şeyler gibi 
- derecesi vardır. Mesel!, 240 kilo, 309 
kilo, hatta 390 kilo ağırlığında bir şişman 
boyu ne kadar olursa olsun, ona şişman 
demekte tereddüt etmezsiniz. Orta dere
cede şişman olanları da kolayca ayırt 
edersiniz. Fakat şişmanlığın bir de hafif 
derecesi vardır. Onu nasıl ayırt etmeli? 
Şişmanlık mı, balık eti mi? 

Vakıa, birine şişman yahut balık etin
de demek bir zevk meselesidir. O da 
pek de~ir. Birinin şişman dediğine bir 
başkası şişman değil, tam balık etinde 
der. Zevk sadece insandan in.sana değil, 
yerden yere de değişir. Bir memlekette 
şişman sayılanlara başka bir memleket
te balık etinde derler. 

Onun için şişmanlık mütahass1sı he
kimler, şişmanlığın nereden başlıyaca
ğını ayırt edebilmek için hesaplar ara
mışlardır. Bu hesapların en basiti, şiş

man olup olmadığını anlamak istediği
niz kimsenin karnı üzerindeki derisini, 
altındaki yağ tabakasiyle beraber, baş 
parmağınızla orta parmak arasında t utup 
çekmek, sonra da onu bir pergerle ölç
mektir: İki santimetreden dört san.ti 
metreye kadar balık etinde, dörtten .faz
lası şişmanlık. Bu usul, biraz da, hay· 
vanların yağlısını seçmek tarzına benze. 
dikten başka herkes - hele bayan olur
sa - karnının derisini tutturmak iste
mez. 

Halk arasındaki usulü bilirsiniz: Bo· 
yun bir metreden yukarı ne kadar san
timetresi varsa o kadar kilodan fazlası 
şişmanlık, eksiği zayıflık sayılır. Fakat 
bu da fazla basit. Herkesin ağırlıj;,'J 
omuzların genişliğine göre değişir. O he
sap da pek sağlam bir netice vermez. 

Ketele hekimin şişmanlık ve zayıflık 
celvellerini de işitmişsinizdir: Normal 
sayılan bir çok insanların boyunu ve 
ağırlığını ölçtükten sonra vasati hesap
ları bulmuş. Bu cetveıllere göre ancak 
1,75 metre boyw1da bir erkeğin ağırlığı 
normal halde 75 kilo olur. Boy daha 
uzun veya daha kısa olursa ağl.rlık, bo
yun bir metreden yukan santimetresin
den pek çok değişir. Bu usul de pek sağ
lam bir hesap vermez. 
Buşar hekimin hesapları şişmanlık öl

çüsünün en ziyade fence olanı sayılır . 
Bu usulde bir adamın boyu ölçüldükten 
sonra onar santimlik parçalara - tabii 
yalnız zihinde - ayrılır. Mesela 1,70 
santimetre boyunda adam 17 parça eder. 
Her parçanın ağırlığını bulmak için bu 
hekimin tertip ettiği cetvellere bakılır. 
Orada her boyun ağırlığl. ne kadar ol
mak lazım geldiği yazılıdır. O cetveldeki 
normal ağırlık ölçüden adamın parçalan 
sayısına taksim edilir. Daha bir çok he
saplardan sonra her parçadaki yağın 
miktarı hesap olunur. En sonunda elde 
edilen sayı 1 den ne kadar yukarı ise 
şişmanlığın dereıcesini gösterir.. Görü
yorsunuz ki hesap edeni zayıflatacak bir 
usul, daha doğrusu ömür törpüsü. 

Bu uaulün biraz daha basit olanı onar 
santimetrelik parçaları dört ile darbet~ 
mektir. Mesela, 1, 70 santimetre boyunda 
adam on yedi parça olunca l 1 X 4=68 
kilo olmak lazım gelir. Fazlası şişman

lık. 

insanın izafi ağırlığı 1,003 olduğundan 
boyuna göre hecmini bulmak u.ulü de 
vardır. Fakat ti~ hacim ile de
ğildir, karnı sarkmış bir~ hacmi 
büyük olur da tİfmanlığının derecesini 
göstermez. 

Göğüs genifliii, karın genişliğini, kol 
ve baldır genitliiini boyun ölçüsüne ru.
bet ebnek usulü de vardır. Fakat bunla
rın da hiç biri tam emniyetli bir netiee 
veremez. 

En doğrusu yalnız ağırlık tartısına bel 
bağlamaktır. Şişmanlık da, zayıflık da 
daima aym derecede kalmaz. Şişman 

gittikçe ağırlaıır, zayıf gittikçe erir.. in
san arada sırada tartdıp da aiırlığını UZUD 

bir müddet deiifmemit bulur, aailığm.. 
dan da tikiyeti olmazsa tam kıvamında 
dem~tir. Ne tifman, ne zayıf. Tabit 
çocuk veya ihtiyar olmamak J&rtiyleı 
Çocuk büyür, ağırlığı artar, ihtiyar kü
çülür ve zayıflar. nağmelere temas eder ki, dinliyenleri dır ki heniiz tabedilmemiştir. Hususi kü- taları mazbuttur. nınmış bir operatörüne telefon ederek Vaşington, 22 (A.A) - Mebusan mec-

hayran bırakır· · · Yaptığı işten fena hal- tiiphanemde yazma. bir nüshası vardır. Yavuzun muharebeden sonra İrandan sünnet olmak istediğini bildirmiştir. lisi reisicümhura doların altın kıymetini 
de mahcup olan Zeynelabidin de artık (2) Sultan Hüseyin, onuncu asırda bir takını yüksek şahsiyetleri İstanbula İslam olduktan sonra Ali Ezren adını değiştirmek, hazine vasıtasiyle kambiyo 
gayrete gelir.·· Olanca kudretini., meha- Iranda saltanat süren, §iire, musikiye getirmesine ve bunlarla birlikte Hoca alan Fred.rik öğleden sonra aJAkadar nıüvazene sermayesinin işlettirilmesine 
retini sarfctmek suretiyle bir taksim da- dii.fkiin ve semah.atiyle maruf bir hü - Abdülkadirin de geldiği malôm bulun- operatör tarafından sünnet edilmiştir. ve yeni ihraç edilen güm~erin satın 
ha yapar . .. Ve bu defa şehzadenin tak- kümclar idi. masına ve hocanın musiki alemimizde B. Ali Ezren irfanı yüksek, münevver alınmasına devam ebnek hususunda ve
diı'ini celbe ve memnuniyetini ihraza (3) Ali en yüksek, en değe-rli cfümle- bala adının anılarak, eserlerinin zama- bir zattır. Musiki meraklısıdır. Tanın - rilen salahiyetlerin 30/ 6/ 941 tarihine ka
muvaffak olur .. . Ve yanından ayrılaca- rimizdendir. Künhulahbar adlı beş cildi nımıza kadar intikal etmesine nazaran, ı:nış şatranç oyuncularından biridir. Ken- dar temdidine dair olan kanun Iayihası

Tam sağlık hali vücudun muvazene 
bulrnaaıdır. Boy ne kadar olursa olsun, 
güzel görünsün veya görünmesin ağırlıiı 
uzun müddet muvazenede bulunan bir 
kimseye §İfman V'eya zayıf denilemez. 

(*) Bellini aslen Italyan büyük sa
natkar ... Fatih devrinde Istanbula geldi. 
Yaptığı Fatih tasviri zamanımıza inti -

mcıtbu bir tarihinden başka müteaddit bu fıkranın, hakikatten büsbütün ari disi namaz kılacağı ve oruç tutacağı için nı kabul ederek ayan meclsine sevket-
e3erleri ve divanı e§'arı vardır. Nevadi- olamıyacağını düşünmekteyim... namazda okunacak surelerin Türkçe miştir. 
rülhikem adlı bu eseri de gayri matbu- Bu ve bu kabilden bazı vakalaı-ın ha- metinlerini not etmiştir. 
dur. Ve hu.rusi kiit"'nhanemde -·----- L" - • 1 

• • ~ ., A - - . -

Ancak ağırlıkları gittikçe az veya çok 
artan kimselere şişman demelidir. Şiı~ 

mantık ölçüsünde en basit ve en doğra 
usul budur. G. A. 

~, ............................. ~ .. ·-· 
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4 KARILI IMPARATORI 
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BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 

Başı;;~-;~g·· .. ~ı;~~ ... H~Ş;-~'tPenah -12-

tekerrürden Tarih ibarettir 
Muhterem kraliçemiz, babası başvekilin ölümüne dayana
mamış ve gözlerini ebediyen bu fani hayata yummuştur "I.brahim,, le 

tahlil edecek değil. Be- . tt.e _, _, (Fıravun) nun 
"Musa,, nın 
devirleri 

doğuşları ve (Nemrud) la 
birbirine pek çok benzerler ... Sebastiyano bu odada iki imparatorl- di buıılan sıra canımız emnı.ye .... wuu. 

· de öWnU kucaklaıruJ olan bu reket versin ki bu esrarengiz ölUmler, Sebastiyano tasdik etti. 
=engi% ölnm odasında fazla kalına- ölüm aebeplerini de ölülerinde taşıyor- - Haklısın.. Fakat bir kerre çamura 
ılı. !ar. Bruıvekil sevinçten yüreğine inerek girdik ve çamurda yUrüyeceğiz. Şimdi 

ölüm haberini vakrt geçirmeden iın- öldii. imparatoriçe de babasının ölümü- sen, Bizansın başvekili sıfatiyle, impa-
paratora haber vermek l!zmıdı. ne dayanamadı Bunu halk ta ve hattA ratoriçeye başvekilin cenaze.sinden da-

Biiyült .saJ.oı.. döndil!ü zaman lınpa- tarih te böyle yutacaktır. Fakat bu hil- ha parlak bir cenaze töreni hazırla .. Ben 
moru, cenazl! merasimlnden dönm~ dlaeler bize göziimüzü dört açma mm de S8l't\)'a yeni gelecek imparatoriçenin 
o!aralı: Hırlstidlyi, Marinayı, Aspasya- gösteriyor. Biz kendimizi bu sarayda hazırlıkları ile t~t nazın sıfatiyle 
yı, ve diğl!'r saray erklnmı bir arada bal- hlki.m zannediyorduk. Halbuki bizim meşgul olayun. 

d de bir sabah yataklarımızda ve tatlı uy- Hıristidi, ağzını bir karq açarak sor-u. 
Iınparator Leon hilA etrafa emirler sa- lı::wnuzda öte dünyayı boylamıyacağı - du. 

du ınu: ne mılt'.lm . - Ne söyliyorsun? hangi başvekil_ vuruyot . 
o-'---· bak bi d-~- Hıristidi ıçını· • • ~•kti. hangi .tesrifat nazırı, ve hangi yeni im-- .........,.e m ... sarayı r """ ..- • 

uayın.. imparatoriçenin başına bir fe - - Ah Sebastiyano, dedi. Bizim hay- paratoriçe• 
Wtet gelmeıinden korkuyorum.. dut hayatunıı: ne rahatti. Hiç değilse 

Diye ~yordıl. Sebastiyanonun ba- karanlıkta biz pala sallar ve fakat kendi ··BİTMEDİ-
fi önüne eğik bir vaziyette içeri girişi 
hepsini de dondurdu. Hepsi. de gllz!erlni 
muhafız \ırmındınına çevirmişler, onun 
bıiyle m•bnm bir lW ile gelişini bayre 
fO?UWIUŞ!ardı. 

lmaparator heyecmı içinde: 
-NeYarf 
Diye sordu. Sebastiyano, yerlere lı:a

dar eğildi: 
- Başın •I olswı hafmetpeıı.ab.L de

dl 
imparatoriçemiz, babasının öllimilne 

dayanememıı n ... 
imparator •bınızlık 

haykırdı: 

- Sonra ... Sonra! 

ve elem içinde 

- Sonrası.. bu acı ile kendi tatlı ,.,... 

Japon yada gizli bir teşekkül 

KARA EJDERHA 
NASIL ÇALIŞIYOR 
Japon hükümetine resmi din 

kabul olarak müslümanlığı 
ettirmek istiyorlarmış! 

nına kıymış.. Tolı:yoda beş insan. garp demokrasi-! T oyama bu emelin tahakkuku için 
- Nerede? Nasıl? !erine hücum etmek için çalı~ıyorlar. Bi- yeni cemiyetler kurmakta, yeni teröriet 
- Teofanonun. . .sabık unparatorıçe - rinciaö. ihtiyarlaşmıştır, fakat hô.li eskiai kollar ayırmakta, Asyada lngiliz ve 

nin odasında .. ve ... aynı suretle.. kadar nufuzlu ve hala eslı:isi kadar hi- Franınz menfaatlerini tahrip edecek her 
Leoıa fula izahat istemeden yerinden lekiirdır. Ve YJlı:ıcı kötü faaliyeti hala türlü tedbirleri almaktadır. 

fırladı ve sarayın veliahdlık dairesint> A.yayı kaplamaktadır. itte bundan bir kaç hafta evvel de T o-

~tu. ismi Toyamadır. 1901 oenedinde Ko- yomanm Tokyodaki apaztmanında mÜ· 
Aspaeya .. ağlamağa başlaınıştı. kuayukai, yani (Kara ejderha) sosyete- hirn bir toplantı al<dedilmiJtir. Bu içti-
Marina, MPSJlrt kesilmiJ... fakat .u- sini kurmuıtur. Bu sosyete Asya kıtaat II\ftda T oyoma, yüksek askeri ıura azası 

suyor, biç bir harekette bulunnuyordu. üzerinde Japon emperyalizmine ajanlık ve eski harb(ye nazırı general Arak.i, Av-
Hırlstldl, hUc:um eder gibi Sebaııtiy1'- eder. rupalılann hiç de tarumadıklan bir kulü-

ııoya lı::ogtu. Kolundan yakaladı. Kara ejderha( cemiyeti, vaktile yine bün - Tokyodaki müslüman talebeler 
- Allah qkına, dedi. Bu sarayda ne- Japon azametinin tahakkuku için çalı- kulübüniin - üç azası hazır bulıv--namıı

ler oluyor .. On iki saat içinde iki ölüm.. 9an ve Rua • Japon harbini hazırlayıp ja- lardır. 
lldst de esraren,giz, (kulağına eğilerek) ponyanın galebesine ça\ıfan Kara Olcya- Beı kiti arasında akdedilmiş olan bu 
yolı:sa biitlln bu !iliimlerl sen mi tertip nua mmndeki gizli teşekltiiliin yerine ku- içtimaın gayesi, bütün Arap dünyaaıru 
ettin. rulmuştur. bir menu etraftnda müdavelei efkirda 

Sebutiyano şiddetle başını kaldırdı. Onun kollan Mançwya üzerine, Çine, bulunmak, bunu kuvveden fiile çıkaracak 
- Hıristidi ... dedi. Başvekil zehirle- Filipinlere, Hindistana uzanıruştır. As· planı ihzar etmekti. 

nerek öldiiriildü. Iınperatorlçe de- keza.. yanın en uzalı: bir köıesinde bile dini ve- Bu planın tatbik abiliyeti olduğu tak
Sebastiyano ise intikammı zehirle al- ya milli bir kıyam. bir kazga~alık ihtilô.I dirde Britanya ve F ransaya müthi• bir 
mu. Onun hançerini sıkacak kader bi- çıktı m~ muhakkak o meoelenin anahta- darbe indirilmiı olacaktı. 
leklerinde dlijmanını boğacak kadar nnııı Kara ejderha cemiyetinden birinin Bu pli.n Japon hülı:ümetine reom! din 
pamıaklannda kuvvet var_ Zehir, kah- elinde olduğuna ıüphe etmemek lazım- olarak müsliimanlığı kabul ettirmeğe 
peler si!Aludır. Ve ben, Sebastiyano... gelir. çal"makb. Bu 8\lretle ekoeriyetini A.ya-
flındiye kadar kahpe olma.dun .. Bundan Rooe, lngilizlerin beyhude yere takip ldann teıkil ettiği 300 milyon müollima-
sonra da olıruyacağım.. ettiği ve timdi J aponyada rahat rahat nın ııempatisini kazanmak ve nihayet bu 

- Peki... Imparatorlçeyi kim öldürdü. yerleşmit olan Hindli. lngiliz aleyhtan müolümanlardan bir kaç gurubu prkm, 
O da bafVekil gibi kendi kendini mi olan ve vicdanı üzerine oayuız cinayet-, garp demokrasileri aleyhindeki mücade
.ıehirledi 1 lerin yükünü t~ıyan raea, S~~.enoff ve !eeine iştirak ettirmekti. Fakat Toyoma 

- Hayır .. Başvekil kendini zehirle - Sovyetler aieyhıne ~~n butu~ beyaz Jile Arakinin bu projeleri kolaylıkla tat
mediği gibi imparatoriçe de tatlı canına Rwılann, hatıA Trebıçın, hatt& Lıncolrun bik edilecek bir fey değildir. Müslüman 
kendi eliyle kıymadı. Ben bu esrarengiz bile bu gizli cemiyetin ajanı olduğunu dini bir çok noktalarda japonlara aykırı 
cinayetlerin fllillerinl biliyorıını. Bruıve- s!lylerler. gelmektedir. Mesela japonlann en ho
kili öldüren el, ona değil, imparatoriçe- Çin ve Pasifik Üzerinde japon hege- funa gitmiyen taraf, müslümanlığın ta· 
ye kastetmişti. Bu kazaya... başvekil manisini kurmak plô.runın tatbikı için addüdü zevcata müaaade etınemeoidir. 
kurban gitti. Fakat imparatoriçe de ki- japon erkinıharbiyesinin en büyiik yar- Fakat Kara ejderha! dinlerin bu cihe
min yerine kurban gitti, onu daha henüz dımcdarından biri muhakkak ki Toya- tile me,gul değildir. O, din! siyasi emel-
öğrenemedlm. Fakat öğreneceğim. Şlın- madır. !erine llet icin kullanmak emelindedir. 

~/.fl/;27///. V/.kGEE~//////LA - Hayır monsenyör, dedi. Biz :olu-

DEMIRMASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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ron1anı 

yilk(ln~ tahammiU edemedi.. Biz hilrllz 
ve hür kalacağız.. Bizim hUrriyetlmiz.e 
ve di.nimlze el uzatan alçakların Akıbet
leri işte böyle olur ve böyle olacaktır. 

Marki Dö Buzanval bu kesik başların 
manzarası ve bu heybetli ses karşısında 
afallaııuş, apdala dönmilştü. 

Ses tekrarladı : 
- Geri... Geri.. Yok.sa ateş ederim. 
Ve sanki bu tehdidi derhal tatbik ede-

cek imiş gibi bir silAh namlusu ikisinin 
ilzerine nişan aldı. 

Bu tehdit, derhal tesirini gösterdi. 
Marki derhal atının başını çevirdi ve 
geride kalm11 olan yol arkadaşının ya
nma geldi. 

fa mutlalı: surette darağacını boylarım. 
_Fakat monsenyör .. bir iUı evvel kra

lın nezdine gidip te burada olup biten 
şeyleri haber verecek olursanız sizi sa
dece affetmekle kalmaz. hattA taltif 
eder. 

- Hakkın var .. O halde burada fazla 
vakıt kaybetmiyelim. Eğer on dörd.ün
cU Lui bu ihtilal haberini benden evvel 
başkasından duy•cak olursa o zaman yi
ne hapı yubnıış olurum. 

Atlarını sürdüler. 
Geldilcleri yoldan döııüyorlardı. 

On beş kilometre kadar gl~lerdi 
ki su baskını ile karşılaştılar. 

Marki dö Buzanvol: 
- IAnet.. dedi. Yolumuzu şaşırdık. 

Yanlış yoldan geldik.. Işte... deniz ke

muzu kaybetmedik, fakat yol kayboldu. 
Ve eliyle bir kaç yüz metre ötede, su

ların Uıerindeo yüzen ev damlarını gös
terdi. 

- Monsenyör, dedi. Bu gece müthiş 
bir fftcia olmuş.. Galiba Hollandalılar, 
su bentlerini yıkacak kadar büyük bir 
kahramanlık göstermişlerdi. 

- O halde bu alçaklar Fransız karar
gahını da su altında bıraktılar. Lfilıeyde 
çıkan ihillillin mahiyetini ve kuvvetini 
şimdi anlıyorum . 

Ve atının başını yana çevirerek su 
isti!Asından kurtulacak bir yol peşinde 
koşturdu. 

N"ıhayet, zemin seviyesinden oldukça 
yüksek ve parke döşeli bir caddeye çık
tılar. 

Bu caddenin sağı da solu da su içinde 
idi. Bir mliddet yol almışlardı ki olduk
ça uzaktan ve arkadan kendi istikamet
lerine doğru dolu dizgin gelmekte olan 
iki süvari gördüler. 

Markinin yol arkadaşı: 
- Monsenyör .. dedi. Bu tarafa doğru 

eel.enJ.er ver. Içinde bulunduğumuz şart
lar içinde kendimizi a.slA onlara glSster
meınekliğimiz !Azım. 

- Allah kahretsin.. dedi Burada biz 
gelmeden önce olan olmll} .. Şimdi kral 
benim hudut karakolumdaki vazifemi narındayız. 

Yol ar 

- Söylemesi kolay .. Fakat yapmaSI 
tetkik güo... Bu dUpdilz yolda, sqıınu: solu -

Tarih tekerrürden ibarettir, <led«. , .AJ-lar geçti. S:adımn bmı hüyüm.9 
Bunun bize illı: vazi.h örneğini mukaıl- başladi ve nilıa,yet gebelik .saldanını;ya

des kitaplara göre, Nemrud ve F"ıravun cak bir hal aldı. Kadın. bunun üzerine 
vakaJan gösterir. Kahinler Nemruda ha- lrocasına · vııziyeti anlattı. Ye: 
ber verdikleri gibi Nemruddan pek çok - Ne mutlu ki, dtıdi, gebe kaldım. 
sonra zuhur eden .Mısır hükümdarı Fl- Azer : 
ravuna da ve aynı şekilde <Musa• nın - Neden? 
geleceğini haber vermişlerdir. F°mtYUD Diye aordu. Kadın: 
da, tıpla Nemrudun yaptığı gibi Benüs- - Qer, dedi. Oğlan doguracak olur-
rail erlreklerinin lcıdı.nlari;yle buluşma- sam, doğan çocuğu ...,.. alır, kendi elin
larına mini olmuş, gebe kadınları tes- le Nemruda götü..rünUa.. 
bit ettirmişti. Ve yine Nemrud gibi 'Mu- - işte_ oğlum oldu va ben ~ oğ
sanın ana rahmine düşeceği bildirilen !umu bile sizin seUmetiniz için feda 
ayda Mısırda bulunan btitiln erkekleri ediyorum. 
şehir haricine çılı:artmıştı. Firavunun Der ve bu .suretle hükümdarm gözü
da Nemrud gibi emin bir adamı vardı. ne bir icat daha gi.nııq, onun emniyetini 
Ve bu adam o gece karısı ile bultı.şınll} ve ifimadını üurinı> bir k.ııt daha çek
ve cKazayi ilalıb vaki olarak tıpla db- ıniş olursun .. . 
rahim• gibi <Musa. da ana rahmine dii1- Az.er, bu tekliften memnun oldu... Ka
müştü. Firavun, ondan sonra da Neınru- dm, kocasını böylece temin eıti.kten ııon
du.n verdiği emre benzer hır emir ver- ra: 
miş. binlerce oğlan çocuğunu, anaların- - Yalnız, dedi. Şimdideıı bu ciheti 
dan doğar doğmaz öldürtmüştü. ifşa etme... Ben de sokağ:ı çılnnam 

Iki peygamberin doğuşu ve iki uli - Kimseye görUnmem. Doğurur doftunnaz 
min lkıbetleri ile alllidar, birbirlerine vaziyete bakar ve ona göre hareket ede
uzak tarihlerde olmuş ve bu iki tarih ıiz. 
vak:ısınm inanılmax gibi görünen tam Azer vudetti. Karısını. çok sevenil 
benzerlikleri, söylediğimiz gibi sade ta- ve onun sözUnil hiç 1r:ı.nnak istemezdi. 
rih kitaplarının rivayet satırlarında de- Aradan aylar geçti. Kadının gUnU yalı:
ğil, mukaddes kitapların değişmez lyet- !aşıyordu. 

lerinde de ye-r alım~r. Şehirde biiyük bir puthana vardı. Bu-** raya Nemrud kendisinin bir kaç insan 

Nemrud, doğacak olan oğlan çocukla
rın kıhnçtan geçirilmesini emrettiği za
man düşünmemişti ki bu emri, kiihin
lerin ana rahmine diiştüğünli haber ver
dikkri çocuğun doğumuna yakın tatbik 
elmrk gerekti. Halbuki Nemrud bu zul
me derhal başladı. 

boyu biiyiikliiğilnde aiiından bir bey -
kelini yaptırıp koydurmuştu. Buna cbii
yük puh derlerdi. Puthanede daha bruı
ka ve yüz" yakın heykel vardı. Onlar da 
cküçük putlar. dı ve bUyülı: putun hiz
meti için konulm~ 

Bu putbane hallan mukaddes mabedi 
!dl Her kimin ne haceti varsa oraya gi-

dar, büyilk. putwı d;l>inde kırk gilo. ltf
Wa çekilirdi. Bu wureıle hacetiııla b
bı.ıl edilecııgiıa emin olurdu. 

Azere bns.ı: 
- Ben. dedi. .Doğunnaktan çok ,,__ 

kuyonun. 
Kocas. aordu : 
- Nııdea? 
-~ Diyorlar ki ..., gıwu,.-

rum ki bir çok l<ııdınlar doğunırkeıa ı. 
ilk olıtyodar. Beıı da öleceğim dİT• içi
me bir şey doğdu. Fena fena rüyalar gl
rilyonmı. 

Az.er çolı: müteessir oldu. 
- Ne yapalım... dedi. Sen gebelıtt 

kimseye aöylemelı: isteıniyoıswı ki do -
fwıı mıuı.enmda yardımcı getirelim. Söy
le bir F'Y da onu yapal.un. 

Kadın.: 

- Siz, dedi. Putlara tapıyor, onlarıi 
lııanıyorwn11&. Pu\haııeye gi.lııek nı ba. 
yilk putun qak ucunda itlkife çelı:ibek 
bcllı:i o duanı kabul eder, ben de ııah
metsbıce dotlıırur, hayırlısı. ile ve lehll
kesi& kurtulurum. 

&Ar bu teldifl muvafık: buldu. 
Kadın ise kurnazlılı: elmiş, doğuıaca

ğı unwım yakla§tığını aıılam'f, Azeri 
hiç değ&. puthanede, itikMta blııcatl 
kırk gU.n milddet yanından uzaldaştır • 
mak istemişti. Bu mliddet r.arfuıda do• 
ğuracak, doğan çocuk eğer kız ise koca
sına; 

- Sen dua ederken ben kolaylılda 

kurtuldum.. 
Diyecekti. Eğer çocuk oğlan oluna 

onun da hlr çaresini düşünecek, bula -
caktı . 

-BlTNEDt-
Tarih, bu kanlı emirle Bağdad için -

de yüz bin masum çocuğun katledildiği-
ni yazar. Fransa ve ltalya arasında 

* 
Azerin karısı, o geceden hamile kal

dığını anlaınıştıT. Fakat bunu kocasına 
söylemiyor. Söylemekten korkuyordu. 

Bu gizli teşeltkülüln fikirlerini neıret
rnekle tanınmıı olan Miya.ko gazeteei. ıu 
son gÜnlcrde bir makale.sinde şu satrrlan 
Yaztnııtır. 

Müzakere açıldığı 
haberleri asılsızdır 

Roma /ngiliz Sefirinin Musaoliniye meıaj 
verdiği tekzip ediliyor 

Pariı;, 22 (Ö.R) - İngilterenin tasvi- mesaj verdiğini bildinniş ve bu haber 
biyle Fransa ve İtalya arasında müzake- İngiliz siyasi mahfellerin.in dikkatini 
re açıldığına dair bir Londra gazetesi celbetm.iştir. Bu hususta 80rulan auaı. 

•Japon milleti kabul ettiği yabancı 
lcültürlerdcn gelen dinlerin kendi anane 
ve mantığına aykın gelen taraflarını ayık
lamaomı pek iyi bilen bir millettir. O ka
bul ettiği itlerin küçük taraflarını atar. 
Onlarda biiyük ve kıymetli ne vana on
lan alıkoyar. Budizm de, hıristiyanlık da 
Japonlar tarafından tadil edilmek oure- tarafından bu sabah verilen haberin !ere cevaben Foraynofisin sallhiyetli bii' 
tile kabul edilmiıtir. Müslümanlığın da esassız olduğu salllıiyetli kaynaktan bil- ııahslyetl Mdiseyi şu suretle tasrih et-
ayni ourette tadil edilerek kabul edilme- dirilmektedir. mlştir : 
sinde ne kibi bir mahzur olabilirh Londra, 22 (Ö.R) - İngilterenin Ro- • - B. Mussoliniye bir mesaj veril.m.if 

Kimbilir, hellı:i de yakında Kara ej- ına sefiri Lord Pert bu sabeh B. MUS>O- değildir ve Lord Pertin bu hususta hu
derha ajanlanrun müılüman memleht- liniye veda etmiştir. Onun yerine sabık sus! talimatı yoktu. Fakat miimkiindUr 
!erde oynamağa başlıyacakları yeni bir Ankara bUyiik elçi.si sir Persi Loren ki - henliz Lord Pertin raporu gelmemiş 
role ffthit olacağız. öyle bir rol ki bu gönderilecektir. olduğu cihetle bu tabiri kullanıyorum -
rolüo ouflörleri bay Muuoüni ile bay Hit- •Taymisı gazetesinı.n Roma muhabiri mUmkUndür ki ı.efir bu muhavereden ia-

tüade ederek İn:-''iz hiiktimetinin hatıl ler olacaktır. Lord Pertin bu sabah B. Mussolinlye "" 
- Fransw:a «VÜ> den - veda ziyareti yaparken kendisine bir haruketini yeniden teyit ve 16 nisan 938 

"'" -- --- - - -- de akdedilen İngiliz - İtalyan anlaşma-
Markinln arkadaşı etrafına göz gez- bu ne ya• ,mın hükümlerinin tatbil.-ine İııgiltere-

dirdi ve bir sevinç çığlığı kopardı. Sağ Markinin yol arkadaşının eline araba- nin ne kadar ehemmiyet verdiğini tekit 
tarafta, suların içinde, yere saplanıp nın içinde bir cisim değ~tl. Bu cisim etmiş olsun. Lord Pert, hiç şüphesiz, in
kalını.ş dört köşe ve küçük kulübe gibi deri bir torba idi. giltereııin İtalya ile normal münasebet. 
bir şey görmilşlerdir. Torbayı açtı. Içinden bir deste mektup !er idame etmek hususundaki arzusunu 

- Monsenyör.. Monsenyör. . . dedi. çıktı . tebarilz ettirmiş, bununla beraber 
Vakıt yok.. Suya atılalım ve orada görU- Marki dö Buzanvol: 

bu arzunun tahakkuku keyfiyeti-
nen baraka nuılır, nedir, onun arkaııına - Kim bilir kimin aşk ınektupları.. 
s•klanalmı .. Arkamızdan gelenler geçip Dedi. Mektuplardan bir kaçını oku - nin münhasıran İngiliz - İtalyan anlat-
gittikten sonra tekrar yolumuza devam yan arkadaşı: masma gösterilecek riayete tlbi bulun. 

ederiz. - Ah monsenyör .. Monsenyör . .. diye duğuııu da tasrih etmiş olacaktır.• 
Atlarını suya sürdüler. Suda görülen haykırdı. Bu iki asilzadeyi artık koğa- •Tayınls• gazel<.'Sinin Roma muhabın-

§eyin yanına geldikleri zaman bunun lamağa ihliyacınıız kalmadı. Bu mek- ne göre Lord Pert İngiliz bükUmelinın 
büyük bir araba olduğunu anladılar. tuplar sayesinde onların ikisi de elimiz- bu şartla İtalyanın Arnavutlulrtakl im-

Arabanm tekerlekleri toprağın çamu- de tutmuş oluyoruz artık.. tlyazlı mevklinl tasdike hazır bulundu-
rana saplanıp kalmış ve sular da yarı- - Anlamıyorum. ınektııplarda ne ğunu da ihsas eylemiştir. SalfilılyeUi 
sına kadar çıkmıştı. var• diplomasi ınabafillerlnde bu mesele hak.-
Kapısını açarak içine girdiler. Atları- - Monsenyör, bu mektuplar Fransa kında Lord Perte hususi talimat veril-

nı da arabanın aı·ka kısmına çektiler. kralına karşı hazırlanan suikast ve dev- me~ olduğu kaydedilmektedir. 
Tam zamanı idi. Yoldan gelen iki sli- Jetin emniyetine karşı yapılan teı;kllA- Arnavutluğun işgali ayrı tutulmalı: ~

veri artık adamakıllı yaklaşmışlardı ve tın blitiln tafsilitını ihtiva ediyorlar. tiyle, İngiliz - İtalyan münasebetleri 
yıldırım silrati ile, etraflarına bakma - - Nasıl? doğru mu? Allah vere de umum! Avı·upa meseleleri itibariyle bir 
dan geçip gittiler. kral ölmemiş olsa .. Zira bu kAğıtlar eğer güçlliğe çarpacak mahiyette değildir. 

Marki onları geçerken görmliştü. dediğin gibi iseler, bize msalsiz bir ser- Fak.at İngiliz hilkümeti İtalya kralını, 
Kindar bir sayha kopardı: vet temin ederler. Ver bakayım onlar] ayni zamanda Arnavut kralı olarak ta-
- Bak... bak... onlar... bana.. nımak temayülünü de beslememekte-
- Evel. onlar ... Şövalye dö Rohanla - Monsenyör .. Zatı asi!Aııenize yola dir. Bu cihet Roınaya bildiri.imiş oldu-

şövalye dö Lorendir. çıkarken verdiğiniz ve yemin ile foınin ğundan İtalyanın böyle bir me9<'le tab-
- O halde onlar biz.den önce gideceok. ettiğiniz. sözü, bana tabi olmak söıilnü- rik etmiyeceği Umit ediliyor. 

!er ve kralı görecekler.. ıil hatırlatmama müsaade buyurunuz. Ayni mahfeller bu hususta İtalyadea 
- Evet ..• eğer kral haı.A hayatta ise. - Sefir .. Sana tlbl olmak mı? .. Fa- teminat elde edilip edilimediğini tasrih-

ve su baskınındaıı. kurtulmuşsa .. Fakat.. kat. ten içtinap ediyorlar. 
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Havas ajansına be 
yanatta bulundu 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı Londra - Viyana ve Sof ya gazeteleri muhtelif kaynak
lardan aldıkları haberlere atfen neler yazmaktadırlar? 
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Atina, 24 (Ö.R) - Başvekil general 

Metaksas Havas ajansına şu beyanatta 
bulunm~ur: YAZAN: 

.. 
Uc • Yıldız 

-67-
•Gerginliğin zail olmasına doğru git

tiğimizi ümit ediyorum .. Öyle sanırım ki 
Viyana - •Neues Viener Tageblatt- tmlmıştır. Türkiye ricali ayni zamanda dedir. Böylelikle iltihak ettiği tarafa Bo- Yunanistan da iktidarında olan her su-

Rakıları içtik. 
Sal adamcağız beni ellerimden 

tuttu. 
- Kaç para çaldırdın? 
Dedi. Sabri bey yine imdada 

yetiıti. 
- Zavallının kocaaından kal • 

ma beş yüz. lirası vardı.. dedi. 
Bankaya yatırmtftı. Emlak ban -
Acuından bir ev aatılıyorda. Onun 
müzayedesine girmek için banka
da bir halta evvel parayı almlf·· 
Gelirken çarplırmıf .. Ama bilıe
niz ne kadar ağladı. Ne kadar dö
vündü. Hani benim halim vaktim 
olaa idi onun bu ağlaması karft· 
nnda bef yüz mü çaldırdın al ıa
na bin derelim. Ne yapayım ki ben 
ile çok dardayım .. O gün bugün 
'6Tadan bir halta geçtiği halde ha
la beş yüz liranın matemini tutu
yor. Bu akıam .zorla çıkardım. 

- Ama yaptın ha .. demek aen 
o güzel gözlerinden beı yüz. lira
cıA için mi Y'lf döktün .. l•tediğin 
beı yüz. lira olıun.. Cüzdanım 
elinde .• ne kadar isler.en al .. Ye
la ki sen üzülme.. bak .• dökülen 
rakıda uğur var demedim mi? 

Ben, arkamdan dürtükliyen 
Sabri beye tabi olarak hemen ba 
cömerd adamın ellerine aarıldım 
ve teıekkür ettim. 

Bu oyun, o kadar tabii bir çer
feve içinde cereyan etmifti ki .. 
6a aal adamın gözü açık arkada
,. bile İnanmıştı. Bana karşı uzak
lan baygın baygın bakışlarını ae -
siyordum. O da elini cebine attı. 
Bir yüzlük banknot çıkard1. 
- Çorbada benim de hı.zum bu

faruun ... dedi. Banu da o beş yüz 
liraya katın .. 

Onun uzattığı yüzlük kağıdı 
benden önce Ferid bey aldı ve ba
na verdi. Kim bilir .. belki almıya
cağun diye korkmuşlardı. 

Ferid bey parayı bana uzattı. 
Ben de almak için elimi uzattım. 
Avucuma para yerine bir cimdik 
halı .. Yüz liralık onun elinde 

kayboldu. Ben de parayı almıf gi- Neue Freis Pressen, Türkiyenin, mih- Bulgaristanı da Balkan blokuna sokmak ğazlan açmakla, Türkiye o tarafın Ka- retle buna hizmet etmiş olacaktır. Nik
bi yaparak elimi koynuma sok - ver devletlerine karşı teşkil edilecek te- üzere gayret sarfetmekte ve Bulgaristan radenizden getireceği ham maddeyi te- binim, zira kat'iyyen eminim ki Avru
tum. Tabii bu cömerdliğe de te. dafüi bloka girmesi için İngiltere tara- ile Romanya arasındaki münazaalı me- min edeb~. Türkiye ayni zamanda panın büyük idarecilerinden hiç biri 

şekkür etmekten geri kalmadım. fınd:u1 ~a?~an te~~ri an~ .Balkan sel~lerin halledileceğini timit ey~em~k: ~3:1"a, ~ ve ?v~şme gibi deniz büyük bir sergüzeşte atılmak niyet ve 
Bana beı yüz lirayı veren adam çerçıvesı ıçınde mutalaa etmesını, daha 1 tedir. Bundan maada Sovyetlenn ıyı uslerını de iltihak ettigı tarafa tevdi et- arzusunda değildir. 

ile yüz kağıdı veren adama fİm- ziyade ekonomik sebeplere atfiyle, Tür- dostu olan Türkiyeden İngiltere - Rus- mekle şarki Akdenizde vukua gelecek y . k 
-'' h ti b L d ki · ühim' · alı Alın daki an1 azlıv her f d' hAdi l d k ühi' • b' 1 " unanıstanın endini Almanya ta-uı ayre e aRıyor um. yenın en m cısının anya ya arasın aşın gı tara e ı- a se er e ço m m ır ro oynıya- afınd l" hdid . . 

B 1 b" l t L b · " " 1d v h t 1 tmak dır · b' bul bekl k bil k b' d d r an as cı te e maruz hır vazı-un ar oy e ve eR ır ao.zume oı ugunu a ır a ta . c1 ır tavassutta unması enme - ece ır urum adır. hl di di v. h 
bu kadar mühim bir parayı, sar- Gazete bundan sonra İngilterenin bü- tedir ve Türkiye hükümeti, bu hususta NÜFUSUMUZ ÇOÖALIYOR yette sse P v etme v gı akkında suale 
hoşluk haliyle de olaa, nasıl vere- yük harpten evvel, en büyük Türk düş- büyük bir rol oynıyabilir. SOFYA - Mit' gazetesinde ihtiyar muhkteatagüp 

0

1
1~kugu dkmogrudi~kur, cyevap .ver-

b ·ı· l d Y k L k ld v O anlı . t l M f m1 k . . üfu' me ç u çe e .. unanıstan ı ıyor ar ı. o aa parayı ÇOR o- manı o ugunu ve sın ımpara or u- acaro me e etımız n sunun arttı- k d' . bö' 
1 

b' hdid ,,, 
l k l d? v yıkmak. . k k ~~1 ,.,.,v TÜRKIYENIN. • ,,..,ır...n .. ROLU" v kta d en mı ye ır te e asıa maruz ay mı azanıyor ar ı. gunu ıçın pe ço ~ ... gını ıv.ıunu.v.ı gl!ll yazma ve : 1927 sayunın a Tür- b' tm div. .b. b b.. .. d 1 tl H B .. t.. ti ' • ka di l · tin b ·· artık d v · ti T' t · .. B ğazl ki · "L-- d 13 mil b ısse e gı gı 1 u uyük ev e e ayır.. u un ıerve erının eaa- y ye vazıye ugun egış - • ımes» gaze esme gore o ara yenın nu.ıw.u sa ece ·yon 648 in . . . .. 
,ını i11ledikleri toprak tefkil edi- gınıv· • T .. ki · .ı"hi l"d K mal t."'-'-- 1 T" ki · b bl ktaki lü ik 12 zarfınd d''rt mil ~~ mevcut dostluk münasebetlerının böyle 

-Y ve ur yenın, ucı ev cı ı e uı:uum o an ur yenın u o :ro en sene 1\ o . yon an- b' iht'mali hi b' . k] 
yordu. Ve onlar, iç yüzünü bilme· Atatürk sayesinde hürmet telkin eden çok mühim ve çok büyüktür Buna, mış ve 17 milyon 829 bin olm~ur, de- ır v 1 d ç . .;: zaman varıt 1 mı-
dikleri bir aleme girdikleri için- bir devlet haline girdiğini, İngilterenin Türkiyenin Balkan paktı iizerindeki nü- mektedir. Muharrir bu arada iskln siya- yacagına a emın • 
clir ki böyle ellerinde avuçlarında de bu vaziyeti takdir ederek Türkiyeyi {uzu da inzimam edince Türkiyenin öne- setimizden bahsederek yurda getiril- •Bulgaristanın muahedelerin yeniden 
olanı fUUrsuzca harcıyorlardı. Ba- kendisine dost ve müttefik yapmak is- mi büsbütün artmaktadır. mekte olan göçmenlere hükümetin ara- tetkiki temayülünden bahsediyorsunuz.. 
ri mukabilinde bir feY elde etıe • tediğini yazmaktadır. •Daily Mail• gazetesine göre iki hü- zi verdiğini, para ikraz ettiğini, gUç iş- B~ gazetelerde - ve pek te ehemmi-
/er... SOFYA - •Zora• gazetesi Yeni bir kürnet arasındaki anlaşma, İngilterenin lerine maddi yardımda bulunduğunu ve y~tli olmıyan gazetelerde • ben de va-

Nihalin aesi yükseldi: Türk • İngiliz anlaşması hazırlanıyor Rumenlere yardım edebilmek için Bo- milli gayelerimizden birinin. vatan hu- kit vakit böyle rivayetlere tesadüf edi· 
- Servet hanımın cidden lıilii başlığı altında Londra muhabirinden te- ğazlardan serbestçe geçebileceğine dair dutları dışında kalan millettaşlanmızı yorum. Fakat bizim hesabımıza bunla

varmlf·· Ktişki benim de üzerime lefonla aldığı bir haberi neşretmektedir. bazı hükümleri ihtiva etmektedir. Bun- ana vatana toplamak olduğunu tebarüz rın esassız. old.uğuna eminim. Yunanis
rakı dökülae idi.. Bu habere göre İngilterenin Avrupada dan maada Yunanistanm da İngiliz ge- ettirmektedir_ tan tamamıyetine taalHlk eden bu ma

- Sen de kumarda kazanırım .• yeni tatbik etmek istediği İngiliz-Fran- milerinin kendi deniz üslerine girmele- Yine ayni gazete ıTürkiyenin haricl hiyette bir meselenin tahriki halinde, 
Bunu da Sabri bey söylemifti sız sistemi hakkında Türk.iyede büyük rine müsaade etmekte olduğu ileri sü- ticareti tekrar akti~ bir sahadadırıı baş- iktidarında olan her vasıta ile bu tama· 

ve •onra ortaya hitaben: ümitleri vardır. Londra resmi mahafili rülmektedir. Ha~ •Evening Standardıı lığı altında yazdığı bir fıkrada 938 ti- ıniyeti müdafaa kararının tatbik mevki-
-. Lalın ucunu kaçır~ık •• dedi. Londra - Ankara arasında sıkı bir te- gazetesine göre, u' nisan gecesi Atinaya caret yılımızın pasif olduğunu kaydet- ~e gireceğini bir çok defalar bild.irmi§

Demın oyundan bahaedıyorcluk ••• ınasın mevcut bulunduğunu ve müza- 50 İngiliz harp tayyaresi çıka:rılmıştır .. tikten sonra yeni seneden beri bu tica- tir.ıı 
Sal köylü: kerelerin müsbet bir şekilde neticelene- Yakında İngiliz ve Yunan filolan erka- rette hummali bir faaliyete şahit olun- B. Metaksas son söz olarak Balkan
- Ha •. dedi. Balı ıahi •• benim ceğini itiraf etmekte bulunmuşlardır. nıharbiyeleri arasında müzakerelere duğunu ve mesela kanunusani zarfında !ardaki son hAdiseleri Balkan paktım 

ele lalıma Pi devrilen fİfe au ikti- •Stara gazetesine göre Çemberlayn başlıyacaktır. on bir milyon 766 bin liralık bir ihracat değiştirmediğini söylemiştir.• 
za ettirdi. Diyorum ki yiğitin talii nihayet sah günü bu mtizakelerin neti- •Zora•, bu haberi birinci sahifesinde yaptığını ve Türk ihracatının büyük bir .. 
kumarda değil, atla avratta belli cesi hakkında Lord1ar kamarasında be- neşretmiş ve fakat hiç bir mütalaada bu- losmını Almanyaya yapılan ihracatın Faris, 22 (O.R) - Romanyanın Pa-
olur tta b ı ak İngilt · Tür' 1 tır te kil tti y. • a.ktad ris sefiri B. Tataresko hariciye nazırı B. •• • • • yana u unac ve erenın - unmamış . ş e gını yazm ır. 1 t.A-•1• . • 

- Eyı ya lfle .• ft.Z de yanınız- kiyeye bir taraflı garanti vadettiğini BOÖAZLARIN llAKiMt Bu yazıya göre 'fürk tütUnlerine Gafenkoyu n.a.ı.~yarak beynelmilel m-
daki Servet hanı~ın tali~n~ .oy· söyliyecektir. Müzakerelerin hedefi Tür- SOFYA - Zorada Akdeniz meselesi- Londrada pazar tenrln etmek maksadiy- Y~~te ~t .. muhtelif meseleler hakkında 
naraınız .. Poker bılmez mıaınız? kiye ile İngiltere arasında Polonya - İn- ni tetkik eden Gospodin T. Radef Tür- le iki memleket arasında müzakereler goruşmilştür. 

- Bizim orada öyle fey oyna- giltere anlaşmasına müşabih bir anlaş-1 kiye hakkında şöyle demektedir ; mevcuttur. 
mazlar. ma meydana getirmektir. Esas itibariyle - Coğrafi ve politik bakımlardan Bo- ~Bu müzakereler geçen yıl da cereyan Müzayede iJe 

- Ne oynarlar? . iki memleket anlaşmıştır. Yalnız bazı ğazlara hakim olan Türkiyenin Akdeniz etmiştir. Fakat, İngilterede Türk tütün-
- Altmışaltı oynarlar, otuz bır teferrüat üzerinde durulmaktadır.. Bu probleminde mühim rolü vardır. Türki- leri tutulmamıştır. İngilizler Virjiniya f k J Ad 

oynarlar;. Kılınç oynarla~.. müddet zarfında Ttirkiyenin, Yunanista- ye bitaraf dahi kalsa oynıyacağı rol tütününü tercih ettiklerinden bu seneki eV 3 a e Satış 
- Ala •• Altmışaltıyı. bı~ tarafa na yapılacak her hangi bir taarruzu ken- çok büyüktür. Çünkü, boğazları açık müzakerelerin de müsbet bir netice ver- Acele yolculuk dolayısiyle 23 

bırakalım. later otuz bır ıster kı • disine yapılmış telfildci edeceği kararlaş- bulundurmak veya kapamak onun elin- mesi bekleneınez.ıı Nisan pazar günü sabah saat 10 
lınç oynıyalım ... Maamalih, evve- buçukta tehir gazinosunun tam 
la hep beraber otuz bir yapalım.. B 1 • t d Jta)yan arkasına tesadüf eden 1382 nci 
Sonra da biz •izinle karşı kar,ı- u garıs an a sokakta 19 No. lu evde maruf bir 
ya kdınç geçeriz... protektorası aileye ait lüks ve nadide mobil

yaları müzayede suretile sahla • 
•• BirMEDi •• istiklalini kaybeden caktır. 

T •• k y ı d ti A l ğ " Dikkat: Yanlıtlığa mahal kal· ur - U2'0SaV OS u- rnavutuunyenı mamakiçintehirgazinosununher 
hariciye nazırı iki kapıımda müzayede evini göı .. ,., k d "" •ıo ve Bulgarlar terecek adamlarımız butunacak-

Tahran.da 
Türkiye büyük e1çilik 
binası törenle açıldı 

Hadise. Türk - Iran dostluk ve kardeşliğinin 
yeni ve canlı bir tezahürünü teşkil etti 

Tahran 22 (AA) - Anadolu Ajan- sının hususi surette gönderdiği muhabi
sının hususi surette gönderdiği redaktörü rinden: 
bildiriyor: J Türkiye büyük elçiliğinin yeni binası-

Dün saat 18 de yeni Türk büyük elçi- ntn açılması münasebetile büyük elçi ta· 
lik binasında küşat töreni yapılmıştır. 'ı rafından aşağıdaki nutuk söylenmiştir: 
Hadise, Türk - Iran dostluk ve kardeşli- Ekselans, 
iinin yeni ve canlı bir tezahürünü teşkil Türk - Iran dostluk ve kardeşliğinin 
eylemiştir. velut kaynağım yalnız iki memleket men-

Törende başta B. Rana Tarhan, hari- faatlerinin iştirakinden değil ayni zaman
riciye erkanı, Türk heyetinin sivil ve as- da iki kardeş milleti birleştiren asırlar bo
keri mihmandarları han ve yabancı gaze- yunca müşterek bir kültüı-den, sosyal te
teciler bulunmuştur. Merasime hariciye lakki benzerliğinden ve mukadderatJan
\'ezİrİ Alam riyaset etmiştir. na doğru hemen muvazi bir istihaleden 

Tahranın en güzel binalarından birini dokunmuş olan bir çok bağlardan almak
ve genç kıymetli Türk miman Seyfi Ar- ta olduğunu söylerken karşılıklı hislere 
kanın çok muvaffak bir eserini teşkil tercüman olduğuma emin bulunuyorum. 
eden sefarethanemizin büyük elçi B. Bu tabii dostluk ve kardeşliği memleket 
Enis Akaygenin ince zevkiyle döşenmiş büyük şefleri dehalariy]e ortaya çıkar
muhteşem salonlarında toplanılmış, B. j makta ve bir müddet bunları gölgede 
Enis söz alarak bir nutuk söylemiş ve bu-

1 
bırakan hurafanın üstüne koymağa mu

na hariciye veziri B. Alam mukabelede . vaffak olmuşlardır. Ve geçecek her gü
bulunmuştur. nün bu dostluk ve kardeşliği parlak bir 

Bu nutuklar sürekli alkışlarla karşılan- inkişaf daha ilave edeceğine şüphe etmi
PllŞ ve nutukları istiklal marşının nağme- yorum. 
feri takip etmiştir. lran imparatorluk hükümeti Ankarada 

Nihayet B. Tarhan, Sefarethanenin in-ı en saf Iran uslubu ile güzel bir elçilik 
şası işinde dost Iran hükümetinin göster- binası inşa ettirirken Türk.iyeye karşı 
diği kolaylıklardan dolayı B. Alama te-

1 
mütehassis olduğu dostluk ve kardeşlik 

oekkür etmiş ve B. Enisi de tebrik eyle-ı hislerinden ve hu hisleri tam bir sem
miştir. bol ile ifade arzusundan mülhem oldu-

Merasim esnasında etraftaki sokakları ğuna kimse şüphe edemez. Tahranda 
doldurmuş olan Tahran halkı da kardeş! Türkiye elçiliği binasının inşası da Irana 
Türkiye hakkında sempatisini alkışlarla ! karşı ayni hislerden ve ayni arzudan mül-
izhar etmiştir. hemdir. 

Gece sefarette büyük bir süvare veril- Yaşasın Türk - Iran dostluk ve kardeş-
miş, Meclis reisi, Başvekil, bütün vezir- liği, yaşasın şanlı Iran imparatorluğu, ya
ler, yüksek memurlar, generaller, eşraf, şasın onun büyük ve dahi Şefi ... 
gazeteciler, yabancı heyetler, ve kor dip-l Iran hariciye veziri B. Alam bu nutka 
IOmatik hazır bulunmuştur. İrticalen söylediği güzel bir nutukla mu· 

Toplantı neşe içinde geç vakte kadar kabele etmiş ve büyük elçinin söylediği 
devam etmiştir. sözlerin kendi hissi atma ve milletinin 

gu na ço eger verı ıyor SOFYA - MUtro) gazetesinde Gos- tırSablacak CfY&lar arasında yeni 
podin Tanef, •En büyük Bulgr..r dostu b' h ld 13 d .. kk 
Arnavut, hariciye vekili ol.dm başlığı lıbr a ek"k fpabrçika an mur~ kliel! 

Sofya - cDnes> cBeynelınilel hadi- ı komşuya istinad etmektedir. Bu iki dost v • a n me ı a r asının ıpe 
seler ve Bulgaristan > başlığı altındaki memleket, Balkanlar üstündeki kara bu- altında yazdıgı başmakalesınde Arna- kuma•mdan k ltuk tak if 

tl y Sofy firi C mil n· dan ,. o unı, zar 
başmakalede son vaziyetler karşısında lutların dağılmasına ve Balkan milletle- vu ugun a se e mo Etamin perdeler nikel komeza • 
Bulgan'starun durumu te•'-''- edilmekte- · daki m 1 1 · h 1' l bahsetmekte ve yeni Arnavut hüküme- ) ') l ktrik b' • b" h 1 l&lK n arasın ese e enn anş yo ıy e arı e, e e so ası, yenı ır a -
dir. Bu makaleye göre Köse lvanof hü- halledilmesine yardım etmişlerdir. Bulgar tinin hariciye vekilliğine tayin olunan de 5 çekmeceli ayaklı singer nakıt 
kümeti, her hangj bir eergüzeştcu politi- ordusunun hürriyet ve gururunu iade bir ~atın ç~~ büyük ~ir Bulgar . do~ ve dikit makinası, yeni bir halde 
ka pqinde konuşmaktan uzaktır. Takip eden en yeni hadise olan Selanik anlaş- oldugun.u s~ylemek~edi~ .. ~uharrıre go- modern üzeri vitrinli büfe, yeni 
etmekte olduğu siyaset, bitaraftır ve bu ması, işte hu sayede elde edilmiıtir. Bu re Ce.mil Dıno, eski bır Italyan dostu- bir halde mükemmel maruken ka
itibarla gerek komşularının ve gerek bü- anlaşma, Balkanlardaki emniyeti ifade dur .. Italya - Arnavutluk ~~daki an- nepe ve iki koltuk, kare açılır ye• 
yük devletlerin takdirleriyle ve sempati- eder. Bu, barış dostluk ve devamh bir laşmayı yapan bu adam Düçenın de su- mek masası 6 adet maruken ıan-
1eriyle karşılanmaktadır. anlaşma ve sevişme politikasıdır. mimi ve şahsi dostudur. Vaktiyle kral dalyesi, lük~ duvar ve masa saat-

Bunun içindir ki beynelmilel hadiseler, Meşhur halk darbı meselidir: cDost- Zogonun sadık bir diplomatı olan Cemil leri madeni sigara sehpaları ço-
Bulgar milletini tel&.ş ve endişeye düşür- luk sıkı zamanda belli olur.> Böyle bir Dino, bilahare kraldan ayrılmıştır ve cuk demolici, bet parça yeni bir 
mekten uzaktır: zamanda bu sözlerin reel manasını müd- buna sebep, kral Zogonun şahsi menfa- halde ve yeni model hasır takımı 

- Bulgar milleti bütün bir huzur ve rik bulunmalıyız. Bulgaristan bugün de atini düşünmesi ve k~ndisine büyük bir lüks duvar etejeri, aynalı cevi~ 
sük\ln içinde kendisini mukaddes sai ha- : Gospodin Köse lvanofun çizdiği dostluk servet ya~mış olmasıaır. v temsiyelik, 5 lambalı telefonken 
yahna vermiştir. Hiç bir endişe ve tered-ı yolunda yürüyecek ve bu yoldan ayni- . ~os~din. Tanef, Arn~vutlug~ işga- markalı radyo, ayrıca bir ıalon 
düdü yoktur. Çünkü; bir tarafında Yu- mıyacakhr. Çünkü, bu yol BuJgaristana lini ~uteakip Ce~ Dınoyu zıyare~e radyo gramofonu, yeni bir halde 
goslavya, diğer tarafında Türkiye gibi 

1 

daha parlak ve daha mutlu yarınlar te- tebrik ve son vazıyet hakkında kendi- fevkalade lüks açık ve kapalı ço
iki büyük, eamimi ve kıymetli dosta ve min edecektir. sinden şu malfunatı almı§tır ; cuk arabaları ceviz VG !naundan 

- İhzari Millet meclisi, Arnavutluk tek kapılı a~ab dolapl!!t.r, aynalı 
kaydettikten sonra: 1 Bir müfreze askeri merasim yapmış ve tacının İtalyan kralı Emanüel hazretle- lauman tuvalet, komodinolar, ka. 

Ayni suretle düşünüyor. Ayni suretle müzik.a iki memleket marşını çalmışhr. rine tevdiine taşkın heyecanlarla karar difeli 'ezlonk, iki çini vazo, Jük• 
inanıyoruz. Demiştir. 1 Tahran 22 (AA) - Pars ajansı bil- venniş bulunuyor. ve çok kıymetli Ediıon markah 

Vezir bu küşadın evlenme şenlikleriyle diriyor: Bu, iki memleket arasındaki mUnase- aalon gramofonu bir çok plakile, 
ayni zamana tesadüf etmesinin mesut bir , Dün sabah hariciye nazın ile ordunun betten maada Bulgar ~ Arnavut müna- ingiliz mamulatı iki kitilik iki di· 
Udise olduğunu ve bu suretle resmi he- bir mümessili Karacada Sovyet heyetini sebatını da sıklaştu:acaktır. Zira Kral rekli ıomyah karyola, tekrar üç 
yetlerin de merasimde hazır bulundukla- karşılamıştır. Askeri bir müfreze ihtiram hazretleri Bulgar kraliçesi Yoannanm adet birer buçuk kitilik boyalı 
nnı söylemiş ve çok beliğ bir ifade ile 

1 
vazifesini yapmış ve muzika iki memle- da babasıdır. Arnavut milleti İtalyan or- karyola, Kolona elbise askısı, av• 

nutkuna ~ suretle devam etmiştir: ı ket milli marşını çalmışbr. dusunu, kendisini bir müstebitten kur- rupa mamulatından yeni bir hald;:, 
Çekilen bu bayrakta asil kardeş Türk Dün öğleden sonra lngiliz, Belçika, taran bir halaskh olarak istikbal et- iki adet f antazi soba ve boruları, 

milletini selamlarım. Bu bayrakta dost Hollanda, Leh, Japon, lsveç, Amerika, ıniştir. iki küçük aynalı tüfinyeralı dolap 
milletin şanlı şefini selamlanrn. Bu bay· Danimarka, Isviçre, Alman, Sovyet, ve Eğer İtalyan kıtaları bir mukabele tık elektrik avizoları, kartallı ay• 
rakta kahraman ve yenilmez Türk ordu- Yugoslavya heyetleri evvela Şehinşah görmüş ise bunu, Zogaya satılmış kim- na, amerikan duvar saati, muhte .. 
sunu selamlarım. Iran bayrağile yanyana sonra da Veliahd tarafından kabul edile- selerin yaptığına şilphe yoktur.. Arna- lif desende avrupa mumlatı ye. 
daima birlikte, daima daha sıkı kardeşlik rek veliahta hükümetlerinin hediyelerini vutlukta Düçeye filu'ğı büyük bir sem- mek sandalyaları, kristal camlı 
yolunda insanlık ülkülerine doğru yürü- vermişlerdir. pati vardır. Onun memleketimize yaptı- vitrin, etejerler, iki kişilik nikel 
yecek olan hu bayrağı selamlıyorum. Tahran 22 (AA) - Pars Ajansı bil- ğı iyilikleri her kes bilir. v olmasaydı karyola maa somya~ çiçekli ıeh. 

Vezir kadehini Türk milletinin refah diriyor: daha bir kaç yıl önce Arnavutluk par- palar, yazıhane, despenç, nikel 
ve saadetine, Cümhurreisi ismen lnönü- 30 bahriyeli ile üç subaydan mürek- çalanmış olurdu. O, Arnavut milletinin portmantolar, taban halıları ve ta• 
nün sıhhatine ve Türk • lran dostluk ve kep Sovyet askeri heyeti ve 30 erle bir büyük ve samimi dostudur ve öyle ka- ir bir çok mobilyalar bilmüzaye • 
kardeşliğine içmiştir. kaç zabitten mürekeep lngiliz heyeti dün lacak:tır. de satılacaktır. 

Tahran 22 {AA) - Pars ajansı bil- öğleden sonra Tahrana varını§ ve asken Gazete, bu yazının altına Cemil Dino- Fıraah kaçırmayını.z. 
diriyor: merasimle karşılanmışhr. nun Düçeye gönderdiği telgrafın tam Hamit: Aynı zamanda bütün 

Von Schulemburgun başkanlığındaki metnini yerleştirmiştir. konforu haiz ev devren kiraya 
Alman heyeti dün tayyare ile Bağdattan ''"'rü';.",;y:;~;;::::~=· 1 Bu yazılarla birlikte Cemil Dinonun verilecektir. 
buraya gelmiş ve hariciye veziri B. Alam 
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5
. . fah d . . ~ Sofyadaki İtalyan sefarethanesi erkAıu Fırıat artırma mobilya salona 

ile ordunun bir mümessili tarafından kar- ı Ç ız: ~· ve sa~ etinize ba şan ile bir arada çekilmiş resimleri neşredil- Aziz Şmık 
,ılanmııtır. j oc ırgeme urumu yramı- mektedir. Bunlardan biri Cemil Dtno- Telefon: ~ 

A1 t ı ... 1 1 .1.,_ 1 nızı kutlular yurda faydalı insanlar . 1 • • •• a moou a -salUmT man or a e ısı ı e e ı ı~ memur an • 



~ Nisan Pazar 1939 YEJIJ .ıUIR 

Avrupa silah altında 
~~~~~~~~--~~~~~~~-

Her tarafta ölüm tehlikesi var 
Holandanın bütün köprüleri üzerinde 10 kilometreden 

fazla süratle gitmek yasaktır 

Zira bütün bu k6prüler lağımlanmış bulunmaktadır 

Alman tefaliJıe.si büyiidüflçe müdafaa tedbirleri daha gJzH tutuluyor
~izme se.slerl ~fı taPlaJllftnda fıaylJoJrnaJıtadır ... 

AMSTERDAM 17 NisAN 
Burada, Amsterdamda bir harp t..ıı

didinin fecaatini canlandırmak kabil 
ınidir? Bu sırada Hollandanın pasifik 
göriiDiifü ile Avnıpad•ki gerginlilr:: at
mosferi arasındaki tezat her zamandan 

barizdir. 
Kllçülıc memlekete kaI11 Almanyanın 

niyetleri hakkında endişe verici haber
ler dolaşmaktadır. Dünya altın stoklan 

d"-~.. cül' .. - .. ış' gal edecek ...,,uıdan ucuun ugu 
ilıeıre<ıede zengin olan, zirai ve sınai teç
hizatı mükemmel bulunan ve model itti
ı..z edilecek bir müstemleke imparator

~· sahip olan Hollandanın ihtiraslar 
uyandıran bir şik:Ar olduğu muhakkak
br. Bir asırdan beri bir istila tehlikesi

. ne inanmadığından büyük zenginliğiyle 
hiç &e mütenıWp olımyan küçük bir or
._, vardır. Dünyanın mukavele ve 
•uahedelere riayet ettiği zamanlarda 
bitaraflık Hollandanın biricik silfilıı idi. 
Vaktiyle genç bir Ht>llamlalı talebenin 
bana biraz istihza ile söylediği şu söz

ler habrlarım : 
•Biz Hollandalılar müdafaasız küçük 

bir memleket olmak bahtiyarlığını taşı-

yonı.z.• 

Hider yavaş yavaş bu fikrin değişme
sine sailı: oldu. Almanya ile sıkı ekono
m ilc münasebetleri olan bu memleket 
kendi üzerinde bir gölgenin kabus ha
linde genişlediğini görmeğe haşlach. 

Utrechte yerlcşntiş olan Mussent na
mında bir şahıs Berlinle temas halinde 

' olarak nasyonal sosyalizmi Hollandada 

"""""'"""-"" .... 

i'ukar1da Hollanda Nazilerinin reisi 
nutuk e<lerlce. 

H oll•nd.& bıı§Nlci!i Koliji• 
Nazırlar meclisind.P 

Ankara Radyosu ...... EV ....................... 1'f B O R SA l 
---·i:I---

DALGA VZUNLVGV 
BUGtlN 

Kadın ~ ÜZÜM . 
.................. MODA ..... ~ sz t ttzüm tarım. 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. ıt.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 

Korselerin izi kendi- 672965 1 Em Yekıln 
673017 l Umumi >"!kfuı 

niz de yıkıyabilirsiniz No. 1 

14 75 15 25 

12.35 

13.00 

13.15 

13.50 

Müzik (Küçük orkestra 
---{}- No. 8 

Şef : Necip Aşkın) Kone bugün kaduım iç çamaprları No. 9 
1 - BuGcalossi - Pestalozzanın bir arasında mühim bir yer tutmaktadır. Fa- No. 10 
şarkısı iribiribin. ka k . --"'' · k-'--- No 11 . . .. . t. oraenın uzun mwı.aet yenı IUllUUll • 
2 - Rubınsteın - Kostümlü balo · · b- -k b. · · .. -'- ı· .. . . ıçın ona uyu ır ıtma gostermca: a· 
suıtı. d K h '-'-- 'l .. . . zım ır. orae emen uaıma cı t uzerıne 
3 - Inanov - Kafkas süiti ·-~•d·•· · · __ ,_ _,_ _,_ k · B 

gıy.u ıgı ıçuı aı..K: Bl.ll ,,Yutanma ıater. u 
Memleket saat ayan, ajans, me- d · 1_ b' · b. ..::_ı_ .. k · d · 1on --• B·......,-a CPJ nazut ır ~ r, -V<uı.A.U orsenın aı· ~u ~.,.... ~7 

ZAHİRE 

12 50 
13 
14 
15 50 
18 50 

leoroloji haberleri. k kaim .. ı .. .. •3 çuval susam ma yumuşa ası ve guze gorunme· • 
Müzik (Küçük orkestra · b ·b "ı·d K · · · k k --------------••· una a~ ır. oraeyı ıyı yı ama 
Şef : Necip Aşkın) ı;areaini aize öiiretelim: 

5 75 
19 50 

4 - Becce - Birinci İtalyan süiti 
5 - Mainzer - Viyana polkası 
6 - Levine - Humoreske * 
7 - Sidney Jones - Geyşa opere- - Önce korseyi ılık sabunlu suda 
tinden · potpuri. yıkayınız ve sonra da hiç çekinmeden 
Türk müz.ig" i 

'kaynar auya daldınnız. Fakat kaynar su-
Çalanlar : Cevdet Çağla, Zühtü ya daha önce bir kaç parça soda ve ce
Bardakoğlu, Refik F...-san. 
Okuyan ; Radife Neydik. 
1 - Uşşak Peşrevi 

2 - Şevki beyin - Uşşak şarkı
Gülzara nazar kıl 

3 - Leminin - Uşşak şarkı - Si
yah ebruların. 

4 - Cevdet Çağla - Keman taksi-

viz büyiiklüğünde arap sabunu atmağı 
unutmayınız. Korseyi kaynaT suda bir kaç 

dakika bıraktıktan sonTa çıkaTınız. So
ğumasını bekleyiniz. Sonra sert bir fırça 
ile hn;alayınız. 

* mi .. 
2 - Bu iJk iş bittikten sonra korseyi so-

5 - Bayati şarkı - Kalbim yine ğuk suda durulayınız. Ve su tamamen .. .. J 
uzgun. berrakla~ıncıya kadar, durulama ameli· 
6 - Mustafa Çavuşu11 Bayati yeaini tekrarlayınız. Sudan çıkardıktan 
şarkı - Çıkalım saydüşik3.re. sonra korseyi sakın sıkmayınız, bir beze, 
7 - Türkü - Ela göı.lerine kur- yahut terdhen bir havlu} a tıararak Üze· 

ban olduğum. rine baobrınız. Bu suretle havlu mümkün 

Doktor 

Sami 
Operatör 

Kulakçı 
Kalak, Boğaz, burwt 

hastalıkları mütahassısı 
Muayenelıane Birinci beyler No. 42 

TELEFON : 2310 
Evi : Gödepe Tramvay Ced. 99! 

TELEFON: 3668 
1 - 13 (750) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 

8 - Saz sema.is; olduku kadar fazla miktarda auyu nuuı-
14.20 - 14.30 Konuşma (Kadın saati- aedecektir. 

Garaj santraldaki iki benzin aabf 
yerinin üç sene müddetle kiraya ve
rilmesi b11§k8tiplikteki fartnamesi 
veçhile kapalı zarflı artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli icar on 
bir bin ~ yüz lira olup ihaleai 
9/5/939 Sah günü saat 17 dedir . 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmıt teklif mektuplan iha
le günü azami saat 16 ya kadar en
cümende riyaaete verilir. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuruftur. 

~ Çocuk terbiyesine dair) 
16.30 . Program 
16.35 Mill1 küme müsabakaları - On 

18.15 

18.45 

19.15 

dokuz mayıs stadından naklen. 
Konuşma (Çocuk esirgeme ku
rumu - Kreşi dinliyelim) 
Müzik (Şen oda müziği - İbrahim 
Özgür ve ateş böcekleri) 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Üfler. 

* 
3 - Bütün bunlardan sonra. kurut-

ma meselesi gelir. En iyisi koseyi, iki san· 
dalye arasına yerleştireceğiniz ikj değ· 
neğin üzerine germektir. Bu suretle hava 
içerden de, dışardan da kolaylıkla her 
tarafa girebilir ve korse, biçimi fazla bo· 
zulmadan çabucak kurur. 

* 

23,28,2,5 1367 (815) 

1 - Selçuk mahallesinin 651 sa
yılı sokağında 645 sayılı sokak kana
lizasyonuna bağlanmak üzere 80 
metre boyda kanalizasyon yaptml
ması bllfmühendislikteki ketif ve 
f&l'lnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 420 lira 
olup ihalesi 9/5/939 Sah günü saat 
16 dadır. l§tirak edecekler 31 lira 50 

yayın.ağa çalışmaktadır. 20.00 
1933 senesinde vilayet meclisleri inti- eılo.v.~-·- --~ ... . l!. ınuoaeti rç.eoeni Hollanda er- j 

Okuyan : Tahsin Karakuş 
Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

kunı§luk teminat makbuzile enıcü-
4 - Eğer korse lastikli kumaştan ya- mene gelirler. 

babatmda Mussert reylerin ancak yüzde 1 Kraliçenin en çok itimadına mıız.har kiınıharbiyesine hudutlarda elli ile yüz 20.15 
seklı:ini toplıyabilmişti. Bu vahim bir I olan adam odur. Koljin bugün Avrupa.! bin arasında bir kuvvet tahşit etmekl 
emare eli. O uman Hollandanın küçük nın en kuvvetli siyasi şahsiyetlerinden imkanını vermiştir. 
fii1ıreriy1e tamşmışbm. O da Bitlerin biri sayılmaktadır. Yetmiş yaşına rag. 1 Bu kuvvetin vazifesi umumi seferber
bir mulaıllicli idi. Viyana ve Budapeşte men demir pençesi içinde Hollandayı !iğin ikmaline, hariçten yardımcı lmv
gibl Hollanda.ya da Nazi prensiplerinin tutmaktadır. 1 vetlcrin gelmesine ve muhtelif mıntaka
hulfilünden korkulabillıdi. (1937) de Hollanda nazileri muazzam 1 ıarın su istiliisı altında bırakılmasına va-

Falı:at Mussert bugün Hollandanın zaferiyle ezilmişlerdir. : kit verecek kadar mukavemette bulun-
muk.dden.tmı elleri arasında tutan Almanyanın şimal denirine . ~ak 

1 
maktan barettir. Filhakilı:a sevkülceyş 

başvekil Koli 'inle karşılaştı. için Hollandayı istila etmek nıyetlnde yollan su istilası altında bırakmak için 
Kolijin bir ~evi demokrat dktatördür. olduğu hakkındaki haberler burada en bir çok saatler mukavemet etmek la

Sevilen ve gören şahsiyeti mem- büyük heyecanlar uyandırmıştır. Bil-
1 
r:ımdır. Bu maksatla şayanı hayret bir 

1 ketinin m.::!ıera.tını keneli avuçları bassa Çekoslovakyanın ilkibeti Bollan- mükemmeliyet arzeden bir müdafaa teş-a:asmda tuımalctadır. 1 danın beynelmilel taahhütlere olan iti- 1 kilatı sessizce çalışmaktadır. 
Büyük harpten evvel petrol kralı madını külliye~ "."1'~şu.'".. .. . .1 . Y.akın günlere kadar turistlerin ge-

Hanri Deterding (Ruvayal Dute) ~ Bir t~ ihtimali duşunülerek ~ 1 zınti yerlcz:i olan mıı~zzam sedler, ba
umum direktör!""" Ü ona tevdi etmişti. hacette köprüleri kesmek ve memeleketı \raılar şımcli en sıkı bır tarassut altında-
K 1.. · ugunkırk da ı'di. Bu su istilası altında bırakmak için bütün dırlar. Köprüler laın~•·--· .... • Otomo-o ıııı o uman yaşın .. . . . r . . ,,~,~~· 

ede olduk bır. servet ka- müdafaa tedbırlerının alınmakta olma- ı billerın bu köprüler üzerinden saatte on say ça muazzam 
r:andıktan sonra gazeteci olmak için en-ısına rağmen hükümet prensip itibariyle I kilometreden fazla bir süratle geçmeleri 
düstriden ayrıldı. İhtilfil aleyhtarı Kal- en kat'! bir .bitaraflık mevkiini muhafa-ı menedilmişt~... . . 
vinist bir gazetenin başmuharriri oldlL z.a etmektedir. _ Hollanda olum teblikesıne luırşı uya-
y . bu ___, bus ·ıdi Nazırlar Milli topraklara tecavuz edecekler 1 nık bulunmaktaclır. ıne ~y=e me seçı · lsun her 'Ltimali karşılı H 
yndalyesine yükseldi. Muhtelli ne~- kim olursa 0 .. w. ye- illô.sa Alın~ tehlilt""'. g~ 21.00 
mılerde bulunduktan sonra günün bı- cak surette müdafaa haz.ırhklan yapıl- Hollandanın mudafaa tedbirlen gizli tu-

2
1.lO 

rinde Hollanda başvekili sıfatiyle kü- 1 maktadır. . ) t'.'1makta ve çizme sesleri çiçek behçele-
çülc memleketin en kudretli şahsiyeti 1937 de beş aydan on bır aya çıkarılan rınde kaybolmaktadır. 

Belgrad mahf ellerinde 

Türk müziği 

Çalanlar : Refik Fersan, Reşat 

Erer, Fahire Fersan, Cevdet Ko
zan. 

Okuyanlar : Sadi Hoşses, Safiye 
Tokay. 
1 - Eviç Peşrevi 
2 - Rauf Yektanın - Eviç bes
te - Halkai zülfü siyahın. 
3 - Leminin - Ferahnak şarkı 
Lerzan ediyor. 
4 - Salillıettin Pınarın - Eviç 
şarkı - Göz yaşlarınız 
5 - Cevdet Kozan - Ut taksimi 
6 - Eviç türkü - ş. .. hene gözler 
şahane. 

7 - Şu köylünün yosma kızı 
8 - Rifat beyin - Hicaz şarkı 

Niçin bülbül fegan eyler. 
9 - Udi Fahrinin - Hicaz şarkı 

Bahar olsa çemenzar olsa 
10 - Sadettin Kaynağın - Niha
vent şarkı - Gönül nedir. 
Neşeli plaklar 
Müzik (Riyaseliciimhur Bando
su : Şef : İhsan Künçer) 
1 - Hubert Batlı - Deniz marşı 
2 - L. Ganne - Atlılar (V a1s) 
3 - R. V agner - Meistersinger 
operasının uvertürü 
4 - M. Ravel - Pavane pour une 
İnfante defunte 

pılmışsa, ütülemeyiniz. O biçimini kendi- 2 _Selçuk mahallesinin 661,657 
liğinden alır. Şayet kumaştan yapılmış sayılı sokaklarında 97 metre boyda 
kısımları varsa, bu kısımlan ütüleyiniz. kanalizaayon yapbnlmuı bapnühen
Bu tavsiyeleri iyice yerine getirerek Y1· dislikteki ke~if ve f&l'lnamesi vechi
kayıp ütüleyeceğiniz bir korse hem dai· le açık eksiltmeye konınu§tur. Mu
ma temiz kalır, hem de uzun zaman hammen bedeli 565 lira olup ihalesi 
yepyeni gibi durur. 9/5/939 Sah günü saat 16 dadır. 

İ§tİrak edecekler 42 lira 40 kunıtluk 
Üfler. 1 teminat makbuzile encümene gelir-

20.00 Memleket saat ayarı, ajans ve j ler. 

meteoroloji haberleri. · 3 - Atatürk caddesinde 194,3 
?0.10 Türk müziği (Kliisik program) ı sayılı Şehir gazinosunun bir sene 

Ankara radyosu küıne heyeti müddetle kiraya verilmesi ba§kitip-
İdare eden : Mesut Cemil lilrteki §artnameai veçhile açık artır-
1 - Cemil beyin - Kürdili Hi- 1 maya konulmuttur. Muhammen be
cazkar peşrevi 1 deli bin lira olun ihalesi 9/5/939 Sa-
2 - Doktor Suplıi - Kürdili Hi- la günü saat 16 dadır. iştirak edecek
cazkar Şarkı - Birlikte bir akşam ler 75 lirahk teminat makbuzile en-
3 - Rahmi beyin - Kürdili Hi- cümene gelirler. 

cazkar şarkı - Söyle ey ırudrıbı 23,28,2,5 1366 (814) 
nazende eda 

4 - Arif beyin - Kürdili Hicaz
kar şarkı Sen de acap uşşaka ezi
yet mi çoğaldı 

tzMIR AHKAM SAHSIYE SULH 
HUKUK MAHKEMESi: 

939/329 
5 - Rifat bey - Kürdili Hicazkar tzm· . tkin . K maha . 
şarkı - Bu şeb recayı dil oldu ınn a aratq eaı-
6 _ Rifat beyin Kürdili Hicazkar nin Mahmut Hayati sokağında kiin 

emlü: numanıaı. 6p/l Te 14 numara şarkı - Ol goncamn etrafını almış tailı t L-·.::~: .. sahif 87 
yine güller. ve apu !<U • ..,. .. nun e 
7 _ Arif be .· K" dili Hi kar ada 631 pvsel 11 pafta 105 ve kayıt 

kı v __ ,:'."dök' ".' caz tarihi 10/4/934 mıntab birinci ve 
şar - .D.dLUAl' uyor fa ·ı Al" · 
8 Arif be . K" d'li Hi mutaaarnfı Musta og u ıye aıt 

- yın - ur ı caz- . uhakememizce açd.: artırma 
kar~ - Grup etti güneş dün- eYUt ilem .____ .___ en"lm"..;. 

suret aabmaaına ııuu-ar v ı,~. 
5 - F. Liszt - Macar rapsodisi ya karardı. Bu e't' uç" laı.tlı olup kısmen haraptır. 

_ BAŞTAR İNCİ SAHİFEDE -ıhede edilmektedir. Bunlar Yugoslavya- ğine dair ve bir AOO- - l'oloaya harbi No. 6 9 _Ruşen Kam_ Kemençe tak- Yukan katta bir taraça ve bir oda 
b . AFJ. 1 İki memleketin ya demokrasi prensiplerini daha muvaf- takdirinde bitaraf kalar.apna dair temi- 22.00 Anadolu aı'ansı (Spor servıs' ı') sım' ı' ık 

nu ildirmeldedirler... 1 thik edebilecek b. t kü' t . ...... .ıL,,_~-~ ki . ve orta katta ilci oda bir aral ve qa-yaklaşması Yugoslavyayı Romanyaya falayetle ta . . . . ': emer • na vennc~. ucucniyor.. ~~e . 22.10 Müzik (Cazbant - pl.) 10 - Sadullah ağa - Hicazk!r ğı kısımda bir oda bir mutfağı mÜf-
beğlıı:ım dostluk miinasebetleri selıebiy- kabinesi teşkil.mı tavsıye ediyorlar. ay MarkoYlÇUl Lond.ra ...., Panse gıbnesı 22.45.23 Son ajans haberleri ve y.arın- şarkı - Hıram et gülşcne tıemil ve iki yüz lira muhammen 

le Rnmaıı,ya _ Macaristan yalı:laşın•sma SaWriyettar m.~ Almanya ve de muhtemeldir. ki program. 11 - Çorlulunun - Hicazkar şar- kıymetindedir. Evin kuyuau ve suyu 
müvaıi olarak ,_...__,etmek mecburiye- İtalyanın müttehit hır Yugoslavya mev- Figaro şöyle yazıyor : PAZARTESİ PROGRA!'.U kı - Aldı beni ilti kaşın arası ve a.tusu yoktur. Bu e't'İn a-·1- artır-~ di etinde azami derecede alakadar ol- ~ 
tindedir. Şimdiki ahval içinde B~ cu Y aydedilmektedir İmtihan bize nisbetle diğer için çok 12.30 Program 12 - Kemal Niyazi Seyhunun - ınuı belediye delli.h marifetile 24. 
te -B~ - Belgrad münasebetlemıın duldan lı: .. · daha ağırdır. Mesell İt.al,a gibi üç se- 12.35 (Türk müziği - pl.) Hicazkar saz semaisi 5. 939 tarihine müaadif Ç&rfAIDba 
süralie nonnalleşmesine intizar edil- Belgrad, n (O.R) - Sup - Hırvat nelik mütemadi harplerden bitkin bir 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 21.00 Konuşma günü saat 14 de lzmirde Bahçeliler 
mektedir. müzakereleıi~ .hah ~agrepte y~ vaziyete gelmiş olan bir rnemlekP.t ;~ meteoroloji haberleri. 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo, nukut banma Ült katmda ahkimı şahsiye 

D. N. B. AJANSININ BİR TEBLİÔİ lavye ~~e~ Zvetkovıçle Hırvat koy- bin milyon 600 bin askerin silah altında 13.15.14 Müzik (Senfonik plaklar) ve ziraat borsası (Fiat) sulh hukuk mahkemesinde yapıla-
Belı:rad. 22 (A.A) - D. N. B, Ajan- lü partisi liderı B. ~k.~a başla- bulundurulması ne mııazzam bir yük 18.30 Program 2125 Neşeli plaklar calı:tır. Jııte!diler ayni günde ve sa-

şından : . . mış ve saat. 9.30 da hükumet sarayında teşkil ettiği düşünülürı;e insan kendi•i- 18.35 Müzik (Operetler _ pl) 21.30 Folklor (Halil Bedi Yönetken) atte yüzde yedi J.uçuk pey akçesi 
Yugoslavya ve İtalya haricıye nazırla-JB. Zvetkovıç B. Maçekle buluşmuştur. ni rüyada uınned Halimizden şikayet 19.00 Konuşma (Çocuk esirgeme ku- 21.45 Müzilc (Oda müziği - Beethoven olarak peşin Yennelı: suretile miza-

rı arasında yapılacak mülakat baklanda Görüşmeler saat 11 ~.kadar devam et- etmiyelim. Belki ;:!imiz o kadar güzel rumu - çocuklara masal) Trio (Do minör) yedeye iftirak edebilirler. Vaki ola-
BelgrJUluı saliJüyettar mahafiliıode be-imiştir. Saat 17 de müzakerelere devam değildir. Fakat başkalarına kıyas edi- 19.15 Türk müziği (Hallı: türküleri ve Ulvi Cemal Erkin: Piyano cak müzayede neticesinde muham-
yeıı olunduğuna göre Yugoslavy~ı olunacaktır. .. . lince gıpta edilecek bir vaziyettedir. oyun havaları - Sadi Yaver) Necdet Remzi Atak: Keman men laymetİnİn yüzde yetmit betini 
mihver devletlerinin taarru:ıouıdan endi- Yugoslav gazeteleri bugun Venı;dil<te .. . .. _ 19.35 Türk müziği (Karışık program) Edip Sezen : Viyolonsel bulmadığı takdirde en çok artıranın 
şe ettiğine dair çıkan haberler kat'iyyen hariciye nazırı B. Mari".lrnviçle Italy~ O~ .gaz.etesı de şoyle yazıyor . • Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha- ?~.J O Müzik (Küçük orkestra lıalda baki kalmak 48rlile on ~ gün 

asılsızdır. 1 hariciye na'.":' ~ont. ~~ ~daki IngilizJer şu k.anaata ~ ki
1
• ' san Gür, Hamdi Tokay, Basri Şef : Necip Aşkın) daha temdit edilecek ve 9. 6. 939 ta-

Geçen son dört sene içinde naip prens müWcata bırıncı sahifeler1D1 tahsis et- Almanya, Italya .. v.~ya Macaristan le .. . 1 - Becce • İkinci İtalyan :;üiti rihine müsadif cuma günü saat 14 
Pol Yugoslavyayı her türlü kavgelann ~)erdir. - hemhudut olan küçük devletlerden~- soylenıyo_r. . .. . 2 - J. Strauss - Bu nağmeler se- de kat'i ihale yapılacaktır. Yüzde iki 
dışında tutacalı: ve knınp.ı memleketler- GAZEn:LERİN MÜTALAALARI ça vaziyet almalarını ıst.eınek çok ~uş- Populaıre gezetesı de şoyle dıyor : ni sarsın ey dünya (Vals) buçuk belediye rüsumu ile tapu teı-
le lııir sulh ve ekonomi münasebetleri Paris, 22 (A.A) _ Pat1s ve Londre, küldür. Çünkü bu memleketler dogru- Mussolininin damadı bugün Yugos- 3 - Lindner - Bacchanale (Şıı- cil masrafı alana aittir. Sat1' bedeli 
ldamesi.ni mümkün lalacak bir . ti Berlin ve Roma arasında yapıhnakta dan doğruya bir istiliya maruz kalabi- lavya hariciye nazırı ile bul11 şacal<tır. rap ilahı Baküs şerefine dans) ayni zamanda tesviye ve tediye edil-
müdafa.a etmiştir. sıyase olan diplomatik mücadele baJı:kmda Eko lirler. Binaenaleyh Fransa, Ingiltere ve Diğer taraftan Yugoslavya hariciye na- 4 - Micheli - Ikinci küçük süit mi§ bulunacaktır. Daha fazla izahat 
Diğer taraftan Yugoslavya şimdi da- Dö Paris diyor ki : Sovyetler birliği ile üçüzlü bir anlaşma zırı Berline d~ .davet e~tir .. Oraya 5 - Munkel - Venedik hatırası almak İltyenler ahkimı §ahsiye sulh 

hili Hırvat ~lesinin halli ile meşgul- Yopslavya hariciye namı Maı:bvi- yapmak ve sonra F'.'~ - Yunan, Fran~ r.::acar başvekili .. il~ h":'cı~e rıazır.1 da Serenad hukuk bikimliğine müracaat ederek 
dür. Bım devletlerin münhasıran Yu- çin ltiiyiik bir ıu:im ~i Jimnre- su: - Polonya, lngiliı: - _Romanya gibı gı~ece~~rdır. Buyük bır diplomatik fa- 6 - Ziehrer - Aşık - Romans her gün izahat alabilirler. Talip olan-

eden bir meseleyi l1İ7or. Çiinlırii Bertin Yupalııvpda pek ikidi anlaşmalan buna ıthal etmek la- afiyet goze çarpıyor. Fakat bu Almanya 23.10 Müzik - (Cazband _ Pi.) Jar mahkememize müracaat etmeleri 
· or. I · terenift 'Moeltovaya bu ile Italyanın her istediklerini elde ede- 23.45.24 Son ajans haberleri \'e yarın- ili.n olunur. 
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SlcnıI TiCARET MEMURLU- Ô 
öUNDAN: p A S T I L K A TR AN H A, K K 1 kaürükleri k8künden 

(Moris Taranto ve Marko Kara- J-J"' keser tecrübelidir 
ko) ticaret unvanile lzmirde Kantar- ----------------------cılar ÇU§ısında 4 numarah mağaza- -------------------

da tuhafiye ticaretiıe uğrqmak üze- Emlak ve eytam Bankasınd ıın: 

Yeri 

re teıekkül eden itbu §İrketin ticaret 
unvanı ve §İrket mukavelenamesi C 
ticaret kanunu hükümelerine göre Esas No. 
sicilin 2481 numarasına kayıt ve tes- --------------
cil edildiği ilan olunur. 202/5 lzmir Mimar Kemalettin C. lıtanbul han 
fzmir sicli ticaret memurluğu resmi 272 « Güzelyurd M. Azizler sokak 

mühürü ve F. Tenik imzası. 202/4 « Mimar Kemalettin caddesi 
1 - Şirket mukavelesi. B. 3/1 « Mimar Kemalettin C. Salihağa hanı 
Bugün bin dokuz yüz otuz dokuz 202/3 « Mimar Kemalettin caddesi 

senesi Nisan ayının yirmi birinci Cu- 260 « Göztepe tramvay caddesi 
ma günüdür. 21/4/939 301 « Memduhiye mahallesi Kireçlikaya sokak 

Ben Türkiye Cümhuriyeti kanun- 280 « Üçüncü Sultaniye M. ~refpqa sok. 
larının bahJettiği salahiyetleri haiz 203 « Saman iskelesi Doktor Hulusi caddesi 
lzmir birinci noteri Mehmet Rifat 305/1 « Halil Rifat pqa caddesi 
Bayraktaroğlu, lzmirde Bahçeliler B. 3/ 4 « Mimar Kemalettin caddesi 
hanında 12,14 numaralı hususi dai- 202/11 « Mimar Kemalettin C. İstanbul hanı 
remde vazife bqında iken yanıma 189/3 « Gazi bulvarı 
gelen: lzmirde Kantarcılar sokağın- 56/2 
da 4 numaralı mağaza da mukimler B. 3/3 
Rahamin oğlu Marko Karaim ve Çe- 56/1 
lehi oğlu Moris Taranto bana müra- 202/13 
caatla resen bir !İrket mukavelena- 293 
mesi tanzimini istediler kendilerinin 298 
kanuni ehliyetleri haiz olduklarını 153 
anladım. lzmirde İnönü caddesinde 

« Birinci kordon Saman iskelesi 
« Mimar Kemalettin C. Saman iskelesi 
« Birinci kordon Saman iskelesi 
« Mimar Kemalettin C. İstanbul han 
« Güzelyah tramvay caddesi 
« Hamidiye mahallesi Ziver aia sokak 
« Ahmetaia mahallesi Samlı çıkmazı 

KASABA 

No. au 

23 
5 

21 
11 
19 

745 
5 

169 
27 
6 

13 
23 
28 
1 

13 
62 
23 

1079 
20 
35 

Nev'i 

2 No. oda 
Ev 
Mağaza 

Kahvehane 
Mağaza 
Ev 
Ev 
Ev vedükkin 
Depo 
Dükkin 
Dört oda 
8 No. oda 
Mağaza 
Dükkan 
10 No. oda 
Dükkin 
10 No. oda 
Ev 
Ev 
Aile evi 

Depozitosu 
S. Kirası T. L 

96.00 14.40 
186.00 27.90 
310.00 46.50 
180.00 27.00 
320.00 48.00 
600.00 90.00 

66.00 9.90 
48.00 7.20 

350.00 52.50 
66.00 9.90 

300.00 45.00 
65.00 9.75 

260.00 39.00 
450.00 67.50 
600.00 90.00 
350.00 52.50 

75.00 11.25 
240.00 36.00 

90.00 13.50 
812.00 121.80 

191 numaralı evde oturan lsak 
oğlu Sabatay Sardinas ve lzmir Na- 194 Turgutlu Manisa C. Gönül sokak 4 Ev 60.00 9.00 
mazgih Karakol civarında Dündar 217 « Orta mah. Kocatepe sokak 25 Ev 60.00 9.00 
sokak 9 numarada taak oğlu lsak izahatı yukarıda yazıh gayrimenkullerin kiralan 27. 4. 939 perJembe günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 
Nahmiyaa Şahit ve muarnf s1fatiyle üzere artırmaya konulmU§tur. 
hazır bulunuyorlardı bu phitlerin latekli olanların hizalannda yazıhdepozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 
fBhadete mini bir halleri olmadığı (823) 
sorularak anlaşıldı bunun üzerine şu -----------------------------------------
tekilde mevad ve ıeraiti atiye daire- r· d . 
ıinde akdı mukavele eylemişlerdir. Jre e arazi $3f1Şl : 

Söyleki: A w d ılı .. kıt' tarl 21 4 939 arih. d · 'b • ' b. .. ..dd 1 ıka 1 B
0 

M dd 
1 

B . k k 
1 

§8gı a yaz uç a a . . t ın en ıtı aren yırmı ır gun mu et e satı§a ç n mıthr. ı-
a. ~ - . u Jır 'h~ ;;

1 
a;e e- rinci ihalesi 11. 5. 939 tarihinde yapılacağından taliplerin ve daha fazla malumat almak istiyenlerin T. C. 

nCamesın~.n .. tad.'.'..zım tan 1 4 939 Ziraat bankası Tire ajansına müracaatlan ilin olunur. 
uma gunu ur. T ed' d 
Madde 2 - Şureka Marko Karako K'' ·· M ki. apul Msent ın e Sahibının· · 1·smı· 
M 

· T Nev'i oyu ev ı yazı ı . 
ve orıs arantodan mürekkep olup 

Hududu 

Marko Karakonun kanuni ikamet-
gahı' 1zmirde ikiçeımelik caddesinde Tarla 
Afivet sokağında 7 numaralı hane 

Atburgazı Dutlu 
kavunlu 

Dönüm 
150 Hacı Ali pap 

O. Sami Atalan 

Sar: Burgazdan ece mezarlığına gi
den yol. Şi: Kırbaıa müntehi Sömek
li irim. Gar: lmam oğlu Hüseyin ve 
Mustafa kızı Emine ve yapıcı Ha
lil. Ce: Sahibi senet ile mahdut. 

ve Moris Tarantonun kanuni ika
metgahı lzmirde Karantina tramvay 
caddesinde 609 numaralı hane olup 
bu §İrkete dahil başka bir !irket yok
tur. 

Made 3 - Bu §İri.etin merkezi ti
careti tzmirde Odun pazannda Kan
tarcılar sokağında 4 numaralı ma
ğazadır. 

Madde 4 - Bu fİrket kollektif 
nevindendir. 

Madde 5 - Şirketin unvanı: 
(Moris Taranto ve Marko Karako) 
olup merkezi İzmirdir. 

Madde 6 - Her bir şerik §irke:' 
alakadar eden bilumum muamelat, 
ukudat ve taahhüdatta unvanı şirket 
istimal etmek kaydile münferiden 
vaz edeceği imza §İrketi ilzam ede
cektir. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu bilu
mum tuhafiye emtiası üzerine pera
kende olarak salı§ yapmaktan iba
rettir. 

Madde 8 - Şirketin sermayesi 
cem'an 3,000 üç bin Türk lirasından 
ibaret olup her bir §erik 1,500 bin 
be§er yüz lira sermaya koymuılar
dır ve bu sermayenin tamamı elyevm 
mağazada mevcut ve ıüreki tarafın-
dan kıymetleri tahmin ve takdir edi
len tuhafiyeciliğe müteallik emtia
dan ibarettir. 

Madde 9 - Her bir ferikin kir ve 
zararındaki hiasei iftirakiyesi yan
yarıyadır. 

Madde 1 O - Bu tirketin müdde
ti bq seneden ibaret olup 11 /Nisan 
939 tarihinden hatlar, 11 Nisan 
944 tarihinde nihayet bulur. 

Akitler bqka bir diyecekleri olma
dığını beyan ve ikrar etmeleri üzeri
ne verilen bu takriri ben yeminli no
ter bir nüsha olarak resen tanzim et
tim ve muhteviyatını kendilerine 
yüksek sesle okudum ve meilini an
lattım tamamen istedikleri gibi ya
zıldığını tasdik etmeleri üzerine bu 
mukavele altını hepimiz imza ettik 
ve mühürledik. Bindokuz yüz otuz 
dokuz senesi Nisan ayının yirmi bi
rinci Cuma günüdür. 

Genel sayı: 19036 
fAbu mukavelename suretinin dai

re dosyasında sakh 21/4/939 tarih 
ve 19036 ~enel sayılı ashna uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi Nisan ayının yİl'
mi birinci Cuma günü 21/4/939 

İzmir birinci noter mühür ve im-
zuı Bayraktaroğlu 
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ilin 
iş Banke:.sından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve h:.!en 
depo olarak l-ullanılan iki bina 
aahlıktır. Talip olanların it ban
kaaı müdürlüğüne müracaatları. 

----1 

({ (( « 356.2 ({ (( 

(( (( (( 350 « (( 

lzmir vilayeti Defterdarlığı tah
silat müdürlüğünden: 
Afyon tüccarı J. B. H. Günün eski yıllar kazanç ve veraset vergisi 

borcundan dolayı tahsilat komisyonu karariJe haciz edilen Akdeniz 
mahallesinin yalı caddesinde kain 4 No. lu depo ve fevkani yazıha-
nedeki 4/1 hissesi satılacaktır. Mezkur binanın tamamına yeniden 
takdir olunan 12 bin lira kıymeti üzerinden 21 giin müddetle müzaye
deye çıkanlmııtır. Taliplerin 15. 5. 939 günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine müracaatları. D. 240 

23-30-7-13 1359 (816) 

Manisa vilayeti hususi rrıuhase 
müdürlüğünden: 
Viliyet husul!i idaresinin 40 lira ınaqh varidat müdürlüğü ile 35 

lira maath tahsilat birinci mümeyvizl.iii münhaldir. 
Maliye veya hususi idare varidat i§lerinde bulunmU§ olan taliplerin 

veıikalarile birlikte vilayet makamına müracaatlan ilin olunur. 
(822) 

lzmir Defterdarlığından: 
SATIŞ 
DOSYA 

No. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

86 Güzelyalı Günef sokak 14/1 taj No.lu 125 M.M. arsa 75 00 
91 Birinci tepecik 1223 No.lu sokak 28 taj No.lu ev 350 00 
93 ikinci tepecik 1142 No.lu sokak 22 taj No.lu ev 325 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri satılacaktır. 

tCAR 
DOSYA 

No. 

468 Alsancak Bahçeler sokak 109 yeni No.lu dükkan icarı 24 00 
471 Kar,ıyaka Bostanlı Yalı sokak 145 No.lu ev icarı 12 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyet ve icarlarına bidayeten ve temdi

den talip cıkm~drP,mda~ 20 .. 4. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
satılmasına ve ıcara venlmesıne karar verilmi§tir. Taliplerin komisyon 
günlerinde Milli Emlak Müdürlüiüne müracaatları )in olunur. 

1356 (817) 

ödemiş Atatürk heykeli ve lise 
kurrr•a cemivetinden: .,, 

Cemiyetimizin heyeti umumiye çtimaı 29. 4. 939 cumartesi günü 
saat 16 da ödemi• Halkevinde yapılacaktır. Azalann belli edilen giin 
ve saatte hazır bulunmalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - tdare heyetinin raporu 
2 - Mürakabe heyetinin raporu 
3 - idare heyetine verilecek aalihiyet . . . . 

Şar: Burgazdan ece mezarlığına gi
den yol. Şi: sahibi senet. Gar: Nus
ret bey hacı oğlu Hüseyin. Ce: İz
mir caddesi ve çiftJil< ebniyesi ile 
mahdut. 

Sar: Burgazdan ece mezarlığına gi
den yol. Si: sahibi senet ve yapıcı 
Halil ve kesikçi Ahmet ağa. Gar: 
Ede Mehmet o. Durmuş ve Nusret 
bey. Ce: sahibi senet ile mahdut. 

1363 (818) 

"--·~~Al'JSl""~.G".tZ'7'Y..n":7'A7.; ' 

~Dr.AliRiza~ 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

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

:::.; kordon• 222 numaralı muayeneha
~ nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
c~rLZZ?M7TY.7ZLX7..C.J!!Z'ZJ~ 

Makarnalar 

Selinik sergisinin !137 ve 938 senelerinin 

birincilik madalyalannı kazanmıştır 

lZMtR AHKAM ŞAHSlYE SULH 
HUKUK MAHKEMESl: 

939/548 
lzmir Tepecik Lale sokağında Ih

san Zebranın umumi evinde mukim 
iken memleket hastanesinde ölen 
Ayıe Münevverin terekesi mahke
memizce vazıyet edilerek aatılmqtır 
ölüden alacaklı ve verecekliler vana 
ilandan itibaren bir ay içinde ve va
risleri varsa ilin tarihinden üç ay 
içinde mahkemeye müracaatla sıfat
larını bildirmedikleri takdirde ölünün 
metrükatı hazineye devir olunacağı 
ve alacaklılar bir ay içinde müracaat 
etmedikleri takdirde aonradan vaki 
müracaatları nazarı itibara aluınuya
aiı ilin ohmar. 

Z3 N_!!!n Pazar ıt• t 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir l§tt,. 
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeki ve hafıza kudretini yUJıD,. 
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşün·' 
celeri giderir. Vüdut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti verere~ 

insanı azinı, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu• 
annit in.kıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faldeler te
min eder. 

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

Kaşe DERMAN, tababetin son keşfidir.. Her evde bulunması zaruri oı.. 
DF.RMAN kaşelerini eczanelerden alını'l .. Lüzumunda günde 1-3 kaşeye kadmr 
alıııır ..• 

Çelik su borusu alınacak: 
Devlet Demiryolları 8 ci işletme 
müdürlüğünden: 
Fenni ...-tnameaine tevfikan pazarbk suretile ( 800) metre 2.1/2 

incelik ~nlu çelik boru alınacaktır. 
Muhammenbedeli (1680) liradır. Pazarhk 24. 4. 939 saat (15) 

de Alaancaktaki ~letme binuında toplanacak komisyonda yapılacak 
ve borular ihaleden itibaren 1 O gün zarfında Alaancakta teslim edile
cektir. Sartnameler komisyondan paruız olarak verilir. 

isteklilerin (252) liralık kat'i teminat yatırarak muayyeen ,Ün ve 
saatte makbuzlarını ve 2490 No. lu bnunun 4 üncü maddesi muci
bince lizım olan beyannameyi hamilen komisyona müracaatlan. 

21 23 1332 (798) 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Husu
siye müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira K. Cins ve mevkü 

4350 00 Balçovada kiin Ağamemnun ve Mil ılıcaları 
ldarei hususiyei vilayete ait olup Balçovada kiin Aiamemnun ve 

Mil ılıcaları 1. 6. 939 gününden itibaren ~ ay müddetle ve demirbq 
efyaaile birlikte kiraya verilmek üzere 19. 4. 939 gününden itibaren 
15 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmqtır. Şartnameyi okumak 
iatiyenlerin her gün M. Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
ıürmek iatiyenlerin ele ihale günü olan 4. 5. 939 peqembe günü aaat 
11 ele 326 lira 25 kurutluk teminat makbuz veya meldaplarile • lik-
ta • ...__. -..ıı.-ı-: • .. • 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal OIİ\'İer ve Deutsche Le- Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A=~:.~~- Şürekası vante Linie V ;tpur Acentası 
CVHARD LİHE HF1ı.Emc ıJNEs Lm. DJRtHCİ KORDON REE.S G. M. B. H. HAMBVRG ADRiATiCA s. A. Di 

Uverpool ve K V M p AH y A .S 1 BELG10N vapuru 18/ 19 nisan ara- BDfASI TEL. 244J AKKA vapuru: nı-ta ~- HAViGAriOHE 
yor. 29 Jlisana ka Anvers, Rot aın ZARA motörü 26/4 tarihinde gelerek 

Glasgov hattı TDEOPBiLE GAUTiEB vapuru 6 ma- sında beklenilmekte ~up Ro~ LONDBA BATD ı B~ "" Hamburs içia yük alacak· Pire Koırfu Saranda Tri..ııe ve v-...11a.. 
• • • • • • • • • • • . İs ul Haınburg ve Anverııa lımanlan tc:ın yük tır . ~-
B~~'*. . niha . d yıs ~ihlnde gelerek aynı gün tanb , lacaktır HERON vapuru 15 ntsanda ge1tp ' aynı gün hareket eder. 
vuınJA vapuru nısan yetin e ed a · ndr ....... .Jacaktır ABMEMENT DEPPE LERO tör!l 27/4 ihlnd 

gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay· Pire'. Napoli ve Marsilyaya hareket e- TURİHA vapuru ayın nilıa,yetinde Lo a için ,,..,. · G İ R O M D E vapuru 18 nisana mo tar • ıellr ,,. 
n1 ZMı>&nd• Liverpool ve Gtuıı"" için cektir. bt-klen!Jmekte olup Rotterdam Hamburıı BELGRA. VİAN vapuru U nisanda doirv. hekleob'or. Anftl'I (Dotru) 11. l)'ni IÜD Patmo8 Lero ve Rnclosa ...._ 
yUk alacaktır ve Anversa limanlan için yiik alacak- Londra, Hull ve Anversten gelip ,oJı: . ket eder. 
r-'- __ :._. ____ ,.._ •--'L'-' Her türlü izahat ve malılmat için Bi- tır çıkaracaktır. manı !çın yiik alacaktır. İ ROY AI' E NEERl.Alf 
......._ ~ ........ - ....._ '""'"""'" · · onı1a s& cıa LAu- · L._ERPOOL H .arrı DEH xoasKE M ooEı.- A 

isimleri ve naYlunlan bak!nnıt. acente rınu brd 1 a-.ra VHiTED STArES AHD •Y . .ra HAVSLiH.JE o~LO DAiSE KVMPA.HYASI 
bir te9hhilt albna giremez. Daha ~ BENT &EBOUL ve şERbd vapur acen· • .,•A.Hr ..... ,E LTD LESBİAN npuru 20 nı....t• Uve... ' • HERCULES vçunı 30/' tarihinde 

• • &oD Y ... ,. • t 5 dan eli -"t.. -•·---t.. SAN ANDRES vapuru 24 nlsaMı •~-'-·' 
ta&ilAt almak için T. Boveıı ~.ve Şr. tasına müracaat edilmesi rıca oluaur• PRİNCE DE ı.tEGE vapuru 20/22 :° ve vanııea g p ,,~ _..._....... bekleni,yor. Yalnız Norveç limanları için beklen~kte olup.........,.... BUl'llM Var-
run 2353 telefon numara.sına muracaat nisan da beklenilın kt 1 N .. ..m .. alacaktır na ve Köstenceye hareket eder. 

TELEFON 2 3 7 5 arasın e e o up ev· T~ • 
edilmesi rica olunur. : york için yük alacaktır. Deutsc:Jae Levante-Lfnle BALKIS vapuru Mayısın ortasına JUNO vapuru 1/5 tarihinde ııelerelt 

. . . t •• . . , 

Yemeklerin la· 
l'llltıları, salya· 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan ma• 
zır mevat karŞI• 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo
zalmaP, çiirii· 
meee mahkam· 
d111'. Çürük diş
ler mide ve bar· 
sak ihtillltlarm· 
dan zatüııeeye 
kadar ber nevi 
hastahf:a yol aça 
'bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN: 
• ; • · .... ·_, ' ı"'.: - ·. -_'. " .. "'".'" 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yt>mekten sonra fırçalamak şartile 

~-
iki Asırlık Bir Tecrübeye 

- •:. 
Malik Olan 

DİŞ MACUNU 
GLİSERiN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 
BRJYANTJN 

KREM 

VE PUDRALARI 

Gerek vapurlnnn muvasalit tarihleri, KRETA vapuru 15 nisanda Bıımburg doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç Amsterd'."'." Rotterdam ve Hamburg 11-
gerek vapur isimleri ve navlunları halı:- ve Anversten gelip yük çıkaracak. limanlan için yük alacaldır. manian ıçın hareket eder. 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC SVENSKA ORİENTE Lİ• 
Daha fazla tafsi!At al.mak için Birinci edilmesi rica olunur. EXCELLO vapuru 1 mayısta beklen!- NİEH KVMPAHY ASI 
Kordonda 152 numarada cUMD • .\L• Telefon : 4072 Müdüriyet yor. Nevyorlc için yiik alacaktır. AASNE vapuru 30/4/939 tarihinde 
umwnt deniz Acentalığı Ltd. müracaat Telefon : 3171 Acenta EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- beklenmekte olup Hamburg, İskandl-

Beyhude ıstı.-ab çekmeyin 

GRiPiN Kullanın 

niyor. Nevyork için yük alacaktır, navya limanlan için yiik alarak hareket 
D. T. B. T. eder. 
BUDAPF.ST vapuru mayısın ipüda- SERVİCE MABJ'J'İME ;:a .ı!':!:yor. Tuna Umanları için Roumain Kumpanyası 
SERVİCE MARİT""E p~ vapuru S/ S .te gelerek Malta, 

&1'11 Marsilya ve Cenova limanlarına b.ar&-
ROUMAİH ket eder yük ve yolcu alır. 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- iTALİA S. A. Dt NAVİGAZİONE 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve niyo~ .. K~ce, Kalas ve Tuna liman- OCCANİA motöril 20/5 tarihinde Tri-

sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz lan ıçın yük alacaktır. . esteden Riosanto, Montevide w B. Ay-

RtP_,_İR.. JOHNSTON V AB.REN LINES LTD. res için hareket eder. 
deva G u.u JESSMORE vapuru 30 nisanda bekle- tınndaki lıarelı:et tarihleriyle navlun-

lnu karıŞık ba~alar~ 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksill etmeyini:z! ... 

icabında günd"' 3 kaşe al!nabilir 
İSİM VE MARKAYA DiKKAT- TAKLİTLE· 

BİNDEN SAK.iNiNiZ.. 

Mikroskop gösteriyor ki; 

niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina !ardaki değişikliklerden dolayı acenta 
Kalas ve İbrail limanları için yiik ala- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 
caktır. silat için ikinci Kordonda FRATELLI 
Vapurların hareket tarihleriyle nav- SPEBCO vapur acentasma müracaat 

lunlardald değişildilderden acenta me- edilmeııl rica ohmur. 
suliyet kabul etmez. TKL.F.FON 1 Z1M • !MI 

Daha fazla tafsil1t için ATATÖRK -----------
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der at edilmesi rica oltmur. 
Zee ve Şsı. Vapur aceotalığma müraca- TELEFON: llH7/Z008 

' 

#Taze Temiz Ucuz 113.ç \ 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ'f'UMK Bı;,illı: Salepçloilu .._ kıl:w~;pmıdfa.. 

'-n 
Devle'! Demiryollarından: 
1 - Devlet demir yo.llannın istasyon ve gar işlerinde çabttinlmak 

ve yeti~rilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memur 
alınacalttır. 

2 - Şartlar ıuıılardır . 
A - Türk olmak: 
B - Faal hizmetlerde çalışmasın.o mini nhlıi bir anzaa olmadığı. 

idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak: 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapını§ olmak: 

HER YERDEN ARA YINJZ Sıbna Parazitleri sivrisineklerin ij!ııı.ısiyle bna kanpyor .. Ve aıııthiş Wr 
Gfet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

.. , .. -.._1_._ __ .mmw.-1•1•3--(7-ıı) ______ m••JI ~ 1 ')' lVI ~ 
D - Liseden mezun olmak veyahut liııe derecesinde tahlil ıördü· 

~nü maariften taadik ettinnelt: 
E - iyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir ICkilde mahkilmiyeti. olma

dığını tevsik etmek . 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA ıLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKOLEN, FEMİNEN, ild dm koku 

Bahıır çiçeği • Alim rüya. Limon çlçeii 

Ful~a, Sou hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hayat m•kines\ııi irtzasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, bnımmn terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumma aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bn kırnuzı 

yuvarlactklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde 
I sıtma nebeti dediğimiz titreme, ürperme ve ynnma hnllerini art1ırıyor, 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok neba!at hü18salariyle hususi bir şekilde 

Hızar edilen ve Sıhhat Veületinin resmi ruhsatını hiiiz bulunan BİOGENİN 
sıtma parazitlerinin en imansız bir diqmımıdır... Sıbnadan korunmak ve kUJ>. 
tutmak için birinci deva BİOGENİN'dir. 

IOGtNINE 
Kanı temizleyip çoğallu', kırmw kürftcilderi artbrır, adele ve sinirleri 

lruwctlendirir... İştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitforini 
<>Idürür, tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin 
eder.. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her 
c-rzanede bulunur. 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

F - Bu ilanda yazılı şartlan kabul ettiklerini mübeyyin bir taah
hütname ve noterden mmıaddak kefaletname vermek. 

3 - isteklilerin istidalannı ve yukımdaki şartları haiz olduklanni 
gösterir vesikaları Ankara, Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum işletme müdürlerine ve 
Mudanya Trabzon işletme funirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için btidalarındaki adresle
rini vazı.han yapacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için işletme merkezlerindeki garlarda asılı bulu
nan ilanları okumalan ve müracaatlarını ona göre yapmalan ilAn 
olunur. 16 20 24 1 8 11 1287 (774) 
~U!I ZJ> -•Y.lJ • 
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Guek VERtCI ve AUCl teJm iatuyon ve ınakiııderi in~ eden eenelerden 
beri bütün dünyaee tandmıt ve enternasyonal ... ,.g;!erde yÜbc\c mükafat 
kazanan r 

Lorenz 
Fabrikumm mamulitlan Tiirkiyede nam va ıöhret kaunllllfbr. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyolan her halde gönndı: ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla !ııbc bütün yeddı: parçalan ve limbaları menuttuT. 
NOT ı &zı yerler acenteJiii ınjjnNıldir. latiyenler zirdeki -- m" 

caat ..,hb.1ider. 

FABRiKA VEK1U ve DEPOZITERI ı S. KALOMENI 
Büyük K,mllçalı Han Oriıeğa Ticarethanem ittisalinde .. 
Telgraf Adreoi ı CAI..DAU .. , 

==~~~~~~~ 
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Her tarafta siyasi bir faaliyet var 
8. Gafenko Londraya gidiyor. B. Marinkoviç Venedikte K. Ciano 
görüşüyor.Londra, Paris, Moskovada da çok hararetli müzakereleroluyo 

Taarruza karşı cephe Fransada milli müdafaa içi 
Ancak Sovyet RuSyanın iltihakı ile Nazırlar meclisisinde verilen mali ka 

kabil ve bu da pek yakındır rarlar hakkında bir tebliğ neşredild 
Çın de Demokrasilerden garanti talebinde bulundu 

Paris 22 (ö.R) - Avrupanın hemen 
bütün hükümetlerinde ve Jıu hükümet
Jer arasında diplomatik müzakere ve fa
aliyetler devam etmektedir. Bugün Yu
goslavya hariciye nazırı B. Markoviç 
V enedikte ltalya hariciye nazırı kont 
Ciano ile buluşuyor. 

Kont Ciano sabah saat 1~.30 da tayya
re ile Venedik hava limanına inmiştir. 
Nazır, derhal Yugoslav nazırının ve ma
iyetinin ikamet edeceği Grand Hotele 
gi~ ve az sonra şu beyanatta bulun
muştur: 

«- Hiç bir yeni vesika imza edilmiye
cektir. Jtalyan - Yugoslav görüşmeleri 
ıu sebeplerle lüzumlu olmuştur. Tik ön
ce, sene ba§ında Yugoslavyada vukua 
gelen kabine değişikliği yeni bir teması 
zaruri kılmıştır. Diğer taraftan Italya -
nın Arnavutlukta yerleşmesiyle balkan
larda vukubulan değişiklikler bu zaru
reti artırmıştır. 

cMüzakerelerin neticesinde hiç §ÜP -

hesiz kısa bir tebliğ neşredilecek ve her 
halde bu akşamki ziyafet esnasında nu
tuklar teati olunacaktır.> 

Yugoslav delegasyonu saat 15 te Ve-

R: "~·& haricıyc nazırı B. Gafenko 
nediğe gelmiş ve kont Ciano ile şehir ve 
vilayet erkim tarafından ka.rşılaıimıştır. 
Akşama doğru müzakereler ba§lamıştır. 
Bu akşam Rizovso sarayında bir ziyafet 
verilecek, yarın sabah Yugoslav dele -
gasyonu Sanmarkoyu ziyaret edecektir. 
Bunu müteakip Koza Ji.istinyonada bir 
öğle ziyafeti verilecek ve sonra Yugos
lav delegeleri Veronez sergisini gezecek
ler ve saat 15.50 de Venedikten hareket 
edeceklerdir. 

Paris 22 (Ö.R) - Romanya hariciye 
nazırı B. Gafenko payitahtlar devrine 
devam ediyor. Dlin Brükselde idi. Şimdi 
Londra yolundadır. Oradan Parise ge
lecektir. Buradan da Romaya gidecek
tir. 

cBelga> ajansına yaptığı beyanatta 
B. Gafenko demiştir ki: 

<- Çok yakın bir Atide Avrupadaki 
orta ve küçi.ik devletlerin sulhu muhafa
uı hususunda mühim bir rol oynamala
rı pek mümkündür. Hiç kimsenin temen
ni etmediği taarruzkar ve harpcu mu -
hasaradan sık sık ve haksız yere bahs
edilen şu karışık zamanlarda bu devlet
ler içap eden biricik muhasarayı takip, 
teşkil ve tatbika muktedir olacaklardır. 
Bu da Avrupada birbirine çarpan husu
mei cen:yanlarının sulh içinde muhasa
rasıdır. Vaktiyle bahsedilen, fakat şim
diye kadar ne kaideleri, ne de mütaba
kat usulleri teıniıı olunmıyan Avrupa 
dilini tatbik mevkiinc koymak bu dev
letlere düşecektir. Bu dilin üadesi, emi
nim ki, ancak harp aleyhine olacaktır.> 

B. Gafenko diğer taraftan Brükselde
Jci ekonomik müzakerelere ve bilhassa 
Bil.kreşe gitmekte olan lngiliz ticaret 
müşaviri Sir Fredrik Layt Ros ile mU
Jikatına çok ehemmiyet verdiğini ilAve 
etmiştir. 

Sovyet erkanı bir arada 

ti takip etti. Gazetelerin neşriyatına na- ava mkamarasında bu hususta sorulan 
zaran Sovyet Rusya ile Türkiyenin bu bir suale cevaben hükümetin Çini veya 
cepheye iştirakleri hakkındaki müza- uzak şarktaki diğer devletleri yeni kar
kereler de memnuniyet verici bir şe - şılıklı müdafaa planına ithal etmek im
k.ilde inkişaf etmektedir. kfuıını şimdilik tetkik ettiğini, takip edi-

lngiliz salahiyetli mahfillerinde beyan len maksadın şimdilik Avrupa milletle
edildiğine göre ileride Avrupada taarruz rini sulh zamanında kuvvet istimali veya 
hareketlerinin men'i için girişilen müza- kuvvet tehdidiyle yeni ilhak metodları· 
kereler lngiltere, Fransa ve Sovyet Rus- na karşı himaye işinin diplomatik kay -
ya tarafından yapılan teklifler esası dai- gıların ilk safında kaldığını bildirmiştir: 
resinde mUsaid bir hava içinde cereyan Paris 22 (ö.R) - Fransız mehafilinln 
etmektedir. Tetkik edilen teklülerin t~ fikrince Londra ve Moskova arasında 
ferrüatının ne olduğu tasrih edilmediği bazı ihtilaflar varsa da bunlar bilhassa 
gibi yapılabilecek anlaşmanın şekli de 1 mantalite (zihniyet) farlkarı olup anlaş
tnyin olunmıyor. Fakat eyi haber alan ı maya marn olmıyacaktır. Londra gaze
kaynakların zannına göre bu fikir teati- teleri anlaşmanın çok yakında tahakkuk 
!eri dostane bir fikirle ve müsbet bir etmiş olacağını tahmin ediyorlar. 
plana müsteniden cereyan etmektedir. 1 Londra 22 (A.A) - Havas ajansı bil-

cTaymis> gazetesinin fikrince hiç şüp- diriyor: 
he edilemez ki Ingiltere, Rusya ve Fran- lngiliz hükümeti halen mukabil Sov
sanın Antant Kordiyal realitelere mu - yet tekliflerini tetkik etmektedir. Bu 
tabık olacaktır. Bu saatte, Moskova hü- teklifler Sovyetler birliğinin bir taarru
kümeti ademi taarruz ve karşılıklı te- za karşı komşularını bir taraflı olarak 
minat sisteminin bir çok devletlere teş- garanti etmesine matuf olan lngiliz pla
milini tasavvur etmekte ise de lngiliz nına cevaptır. 
ve Fransız noktai nazarları daha ziyade Diplomatik mahfillere göre Ingiliz ka
anl tehlikelere ve bunları karşılıyacak binesi tarafından Çarşamba gününden 
vasıtalara matuftur. beri tetkik edilmekte olan SovYet mu -

Ingiliz hükümetinin müzakerelere de- kabil teklifleri hudutsuz ve tam bir ta
vam ettiği Türkiye Balkan sulhunu tak- ahhüt derpiş etmektedir ki bu hal Sov -
viye hususunda nüfuzunu istimale mü- yetler birliği ile bir ittifaka taraftar olan 
temayildir, fakat Lon<lrada Bulgarista- kabine azası arasında dahi tereddüt 
nın vaziyetinin güç olduğu takdir edili- uyandırmaktadır. 

yor. Sovyet tezi, doğu ve batı Avrupasın-
Mihver devletleri de , diğer taraftan, da mukavemeti teşkilatlandırmak için 

Yugoslavyayı kendi nüfuz dairelerine böyle bir bloka iştirak eden milletlerin 
alarak Ingiltere ve Fransanın Balkanlar- aralarında otomatik anlaşmalarla tarna
daki nliluzunu mat etmek niyetindedir- ! men birleşmeleri icap edeceği merkezin
ler. Yarın akşam Londraya muvasalat dedir. 
edecek olan Romanya hariciye nazırı B. lngiliz mahfilleri diyorlar ki: 
Gafenko ile yapılacak müzakereler, In- lngiliz diplomasisi, Romanya ve Po -
gilterenln ihtiyaç halinde Romanyanın 

1 

lonyanın endişelerini teskin edici, bilhas
tamamiyetini ve milli istiklalini koru - sa bu otomotikten içtinap edilmesini ar
mak için yapabileceği muavenetin ma -ı zu etmektedir. Sovyetler birliği yalnız 
hiyetini tayine hizmet etmiş olacaktır. Fraruız - Ingiliz kurmay anlaşmalarına 

Buna muvazi olarak Sir Fredrik Lyt benziyen kurmay anlaşmaları ile ta -
Ros Bükreşe hareket etmiştir. lngiliz - mamlanmış ve kayıtsız şartsız bir lngi
Rumen ticaretini inkişaf ettirmek vası- liz - Fransız - Sovyet karşılıklı anlaşma
talarını Rumen hükümetiyle birlikte 1 sının her hangi bir kollektif sisteme esas 
araştıracaktır. Londrada kayqedildiği - teşkil edebileceği kanaatindedir. 
ne göre Romanya gibi küçük memleket- Diğer taraftan Sovyetler birliği Po -
!erin fiilen müstakil olmaları bilhassa lonya ve Romanyaya verilen ve Sovyei
ekonomik istiklallerine tabidir. Hiç şüp-, ler birliği tarafından muhtemel bir ta
hesiz Almanyanın Romanya ile ticari arruzu da derpiş eden Fransız ve lngi
münasebetlerini meşru bir şekilde ge -1 liz garantilerinin bir Sovyet taarruzu 
nişletmesine hiç bir itiraz serdedilmiyor. , ihtimalini hariç tutacak şekilde tadil 
Fakat bunun diğer memleketler zararına eô.ilmcsini tercih etmektedir. 
olarak tahakkuk etmemesi ve bir mono- I Keza Sovyetler birliği Polonya ve 
pol şeklini almaması şarttır. ı Romanyaya Sovyet garantisi verilme -

Londra 22 (ö.R) - Taarruza karşı medcn önce bu iki memleket arasında
yeni müşterek hareketin Avrupa vel ki anlaşmanın yalnız Almanyaya karşı 
Anadoludnn daha ötelere teşmili mese- olmasını ve bu memlekete karşı arala
lesi muhtelif taraflarca müzakere edil- ı rında bir askeri müdafaa anlaşması ak
mektedir. B. Ruzveltin mesajmda ctam detmelerlni arzu eylemektedir. 

Paris, 22 (A.A) - Senato hariciye 
komisyonunun toplantısı iki buçuk saat 
sürmüş ve B. Bonne beynelmilel vazi
yet hakkında tam ve sarih beyanatta 
bulunmuştur. 

Fransız - İspanyol münasebetlerinden 
bahseden B. Bonne, Fransız hükümeti
nih her sahada dostluk temasları tesis 
arzusunda bulunduğunu söylemiş, müte
akiben ernniyeUn tesisi ve barışın mu
hafazası hakkında Fransa ve İngiltere 
tarafından yapılan diplomatik faaliyeti 
izah ederek Londra ve Paris arasındaki 
tam görüş ve hareket birliğini bilhassa 
kaydcylcıniş ve bu müşterek hareketin 
daha şimdiden elde edilen neticelerden 
fevkalade memnun olduğunu söylemiş
tir. 

Nazır, Polonya - Romanya ve Yuna
nistan hakkındn yapılan beyanatın 

ehemmiyet ve şümulünü tasrih ederek 
görüşmelerin diğer alakadar devletlerle 
de faAl bir şekilde devam ettiğini ve 
bunların da yakında neticeleneceği ümi
dinde bulunduğunu bildirmiştir. 

B. Bonne mesajından dola~ D. Ruz
velti tazim ile yadederek bu meS4.4j:n ba
rışa büyük bir hizmet olduğunu söyle
miş ve sözlerini alınan tedbirlerin ta
mamen tedafüi mahiyette ve beynelmlel 
vaziyeti karşılamak için alınmıj olduğu
nu kaydederek bitirmiştir. 

Fransız Maliye nazın Reno 
2 - Bilhassa milli müdafaayı alaka- söylediğini kaydediyor. 

dar eden tediyatın taciline ait kararna- Avrupa ve Amerika gazetelerinde 
me. tefsirler Fransarun mali kalkınma ha 

3 - Halkın harp zamanınd~ iaşesini reketlnin bütUn dünyaca alaka ile taki 
tanzim eden kararname. 1 edildiğini gösteriyor. 

Yeni milli müdafaa gayretine tekabül Almanlara gelince, yeni Fransız m 
eden tedbirler şunlardır : 1 planının müessir olacağını evvelce um· 

1 - Kaçakçılıb'ln tenkili. 
1 
mamış olan •Frankfurter Zaytungu şiın· 

2 - Bir teslihat vergisinin ihdası di biraz sukutu hayal gösteriyor. 
3 - Sayden istenen müzaheret. Cenevre, 22 (Ö.R) - Beynelmile 
4 - Ekonomik tedbirler. mesai bürosunun Amerikalı direktörll 
Bu tedbirlerin heyeti umumiyesi bey- Arnerikada bir kaç hafta süren seyah& 

nelmilel vaziyetin icap ettirdiği toptan tinden bu sabah avdet etmiş ve şimdi 

silfilılanma gayretinin başarılmasına im- Cenevrede bulunan mesai bürosuna v 
kan verecektir. zifesi hakkında malUınat venniştir 

Londra, 22 (Ö.R) - Fransız maliye Amerika hükilmeti mazide olduğu gi 
Paris, 22 (A.A) - Nazırlar meclisin- nazırının milli müdafaa fevkal.Ade mas- istikbalde de, sulh halinde olduğu kad 

den sonra neşredilen tebliğde blı t.u-af- raflarını karşılamak üzere milletinden harp halinde de beynelmilel mesai b'0 

tan yeni milli müdafaa gayretine ve di- yeni fedakirlıklar istiyen nutku İngiliz rosiyle i~ birliğine devam etmek niy 
ğer taraftan bu gayrete tekabrl ..?den mahfellerince alaka ile karşılanmıştır. tinde olduğunu bildirmeğe büro direk 
tedbirlere ait kararnamelerin tasvip Bu tedbirler umumiyetle çok sert telak- törünü mezun kılıruştır. 
edildiği bildirilmektedir. ki ediliyor. Bununla beraber, •Deyli ı Fransa ve İngilterede, buhran h · 

Yeni milli mUdafaa gayreti şu kar:u-- Telgraf• milli müdafaanın müessir şe- de, beynelmilel mesai bürosiyle iş birli 
nameleri ihtiva etmekted.L· : kilde takviyesi için bu fedakArlıklara ı ğine devam edecekleri hakkında te · 

1 - Harbiye, bahriye, hava V!? mils- karar verilmesini takdirle karşılıyor.. nat vermişlerdir. Mesai bürosu idareı 
temleke bakanlıkları için taahhütlere gi- aDeyli Heralda gazetesinin Paris muha- konseyi ilk teşrin içtima devresiniJ 
rişilmesine ve tediye kredileri açılması- biri de B. Reynonun milletten yeni fe- Norveç hükümetinin davetiyle, Osloda 
na salahiyet veren kararname. dakarlıklar istemek için cesaretlu söz yapmağa karar venniştir. 

Ciano-Markoviç görüşmesi 
Roma'nın idaresinde bir Budapeşte
Belgrad .. Sof ya - Tiran bloku mu? 

Roma 22 (A.A) - Havas ajansından: 
Kont Ciano ve B. Markoviç, temeli 

son ltalyan - Macar görüşmelerinde atıl
mış olan bir, Italyan - Macar - Ama -
vut - Yugoslav teşriki mesai politika.<n. 
imkanlarını tetkik etmek üzere Ven~ -
dikte mülaki olacaklardır. 

Böyle bir projenin esas şartı Buda
peşte ile Belgrad arasında yakınlaşma 
idi. Şimdi ltalyan politikasının bu ilk 

hedefinin tamamen tahakkuk ettiğinde 
artık şüphe yoktur. Italyan - Macar gö
rüşmeleri hakkındaki tebliğin bir fıkra-

sı dost devletler arasında iJ birliği poli
tikasına bilhassa inkişaf verilmesi için 
mutabık kalındığı k::.ydeclilmektedir. Bu 
fıkra hiç şüphesiz Yugoslavyayı istih -

daf etmektedir. Ve Macaristan faşist 

mahfillerindeki umumi kanaate göre 
Yugoslavya ile bir dostluk paktı ve hat-

ta bir ademi tecavüz anlaşması akdinde 
gecik.miyecektir. Bunun için Macaristan 
Italyanın tavsiyesine uygun olarak Yu

goslavyaya karşı her türlü toprak ve 
ekalliyet isteğinden vaz geçecektir. El
verir ki Yugoslavya da ekalliyetlerin 
mukadderatı hakkında, bilhassa kültür 
sahasında bazı teminat versin. 

Burada Bulgaristanın iltihak edeceği 
ümit olunan bir Tuna ve Balkan devlet
leri konfedel'&SYonu projelerinden hariç 
olarak görüşmelerin Yugoslavyanın an
tikomintem paktına muhtemel bir ilti
hakına da taallQk etmesi bildirilmekte
dir. 

Saikan antantı hariciye nazırlan bir toplantıda. 

Romanın idaresinde bir Budapeşte - ı lel vaziyeti tetkik etmek fırsatını bula
Belgrad - Tiran - Sofya bloku, Balkan ı caklarını yazmaktadır. 
antantının nihayet bulmasını temin ede
cek ve Romada zannedildiğine göre de 
Türkiye, Yunanistan ve Romanyayı dü
şündürmekten hali kalmıyacaktır. 

Belgrad 22 (A.A) - Belgradda çıkan 
Pravda gazetesi Kont Ciano ili!' Yugos
lavya hariciye nazırı Tzintzar Markoviç 
arasında Venedikte yapılacak olan mü
Wulta bir makale tahsis etmektedir. Bu 
gazete iki devlet adamının bu mülAkat 
esnasında samimt bir hava içinde bil -
hassa Italya ile Yugoslavyayı alikadar 
eden meseleler bakımından beynelmi-

Pravda, 3alkanlarda ve Tuna havza
sında Italyan - Yugoslay işbirliğinin tak
viyesi için Italyan - Arnavut münase -
betleri meselesiyle Macar - Yugoslav 
yakınlığı meselesinin de bu mülakat es
nasında tetkik edileceğini ilive etmekte 
ve şöyle demektedir: 

Belgrad itilaflannın eyi bir şekilde 
tatbiki ve derinleştirilmesi sayesinde 
şimdiye kadar olduğu gibi şimdi de Cia
no - Markoviç mülakatı yalnız iki devlet 
ile komşulan için değil umumi sulh da
vası için de faydalı e2'!rler meydana ge
tirecektir. 

Londra 22 (ö.R) - Taarruza ltar§ı 
tedafüi bir cephe tesisme matuf müza-

sulh devresinde komşu bir "tlevletin ta-f Eyi malfunat alan mahfillere göre 
arruza uğrıyan ve şimdi harp tehdidi aı.-

1 
Sovyet tek.lifleri hakkında ilk Ingiliz 

tında bulunan> Çin hakkındaki fıkra intibaı tamamen gayri mu.ald o~ 
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