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imtiyaz sahibi : ŞEVK.ET BiLGiN 
Başmuharrir ve umum! neşriyat mildUrU: 

HAKKI OCAKOt;LU 
AB O NE ŞERAiTi 

oiV A.M MUDDı:Tt Türkiye için Hariç içlıı 
S.....ıut....... •• • •• J 400 2900 
Aht ~ ••••••••••••••• 750 1650 

1 
Günü geıe;mi4 nüshalar (25) . kunqtur · 

_ T E L E F O N : 2697 

2S Nisan SALI l9J9 

SA~IFEJ 

Elektrik, tramvay ve tunel 
lstanbul belediye~ine verildi 

ISTANBUL 24 (Huswi) -Tranway, Tunel, 
Elektrik ifletmelerinin lstanbul belediyeaine dev
ri ve bunlarm belediye tarafından idaresi laii
lriimetçe karar albna almmlfhr. 

, ____ _J 
ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eaerini• be~, sabahlan çıkar siyast gazetedir Yeni Asır Matbaasında Buılmlfbr. l 

deki 

um-· 

a 
Roman ya Hariciye nazırı dün Halifaksla görüştü 

ngiltereriin istediği Bulgaristanı da 
· ihtiva eden bitaraf bir Balkan 
l/Jlokunun teşkilini temin etmektir 
1 

•ngiliz filosu Sarki Akdenizde toplanıyor 

Niste 
Binicileri mi ziıı 

büyük bir zaferi 
uPiyer Gotyen müsa· 

ı bakasmda birinciden 
dördüncüye kadar 
bütün dereceleri 
~üvarllerimiz alddar, 
Istanbul, 24 (Hususi) - Nisteki bi-

illei { d · ·ı ·ı .. rii t;;. ıJafcnko Rumen kabmesi crr.a nı arasın a mu onrıası ı c 

l nicilerimiz müsabakalarda muvaffa
kıyetler kazanmakta devam ediyor-

\ lar. Dün yapılan Piyer Gotye mü
kMatı müsabakasında binicilerimiz 
büyük bir muvaffakıyet göstermiş
ler, birinciden dördüncüye kadar 
olan dereceleri kazanmışlardır. 

Londra 24 ( ö.R) - R omanya hari-, kerelerine başlamıştır. B. Gafenko ile 
~ eiye nazırı B. Gafenko saat 1 1 de, refa- Lord Halifaks arasındaki görüşmelerde 
ındi . . . .. . 

katinde Romanyanın Londra sefiri B. Jngilız harıcıye musteşan Sır Alek.sandr 
~a- :t'Uea olduiu halde Foraynofise gelmiş 1 Kadogan ve Foraynofis yüksek memur
ibi •• hariciye nazın Lord Halifaksla müza· I - SONU 4 ONCO SAYFADA - Birinciliği Saim Polatkan, ikinciliği 

Gürkan, üçüncülüğü Kula, dördün
cülüğü de Eyip Öncü almışlardır. 

<lar 

lin
li-

Belediye Meclisi masraf 
bütçesini kabul etti 

Binicilerimizin bu muvaffakıyeti 
büyük tezahürlere vesile olmuştur .. 
Mükafat merasimle ekibimize veril
miştir. Süvarilerimiz, evvelce yapı-

---tr·---

B ık Beledi ye reisi Dr. B. mı..~--~---~~----------

l! ~an binicilik mektebi ekip müsaba
~nda da. beşinciliği _aldılar. _ 

Q an UzyakındaAnkaraya Bay Ruzvelt 

Devletler'• gid!zor Bir otomobil kazasın• 
u dan şolörün mahareti 

Şehir meclisi, dün öğleden sonra saat ile kurtuld u_. ---·-{);{---
Uzağı gören llir 
PGlltUıa talılblne 
naeclJurdurıar 

--<&-
HAKKI OCAKO~LU 

16 30 da reis Dr. Behçet Uzun başkan- Vaşington, 24 (Ö.R) - Bay Ruzvelt 
1ığında toplanarak bütçe müzakereleri- b~~ otomobil kazası geçirmiştir. Reisi-

d arn etmi..+ir. Geçen celse zaptı, cumhur <::of·· ·· ·· h ğuk ne ev :s· ,.. orunun ma areti ve so -
B. Haydar Aryal tarafından okunarak kanlılığı sayesinde muhakkak bir fela-

tasvip edilmiştir. ketten kurtulmuştur. - Azadan Jlüsnü Tonakla on beş arka- Vaşington, 24 (Ö.R) - İngiltere Aıne-

Avrupanın umumi vaziyetinde 8 a
aha delalet edecek müsbet bir hadi
e rnevcut değildir. Yalnız bir hafta 
vveline kadar kalplere hakim olan 
·akın korku ve heyecan biraz hafif
=miştir. Siyasi gerginlik bir tevakkuf 
:evresine girmis farzedilebilir. 

Göze çarpan en mühim hadiseler 
aris - Londra birliğinin barış cep
esini kurmak i~in Sovyet Rusya ve 
alkanlılar nezdinde yapmaha bu
ındukları tesebbüsler ve BerJin -
oma mihverinin Balkan misakını 
ncaiamak veya Balkanları mihvere 
nıayül ettirmek yolunda sarfeyledi-

1yretlerdir . 
• nkar olunamaz ki Balkanlar bu-

d ının bir takriri okunmuştur. Takrir- rikadaki bütün pamuk stoklarını satın 
8§ _ SONU 2 iNCi SAYFADA - almağa karar vermiştir. 

inkü politika fa~Jiye~inin en mü- Çemberlayn muhafazakô.rların toplantısında beyanatta bulunuyor 
rn safhasını teşkıl edıyorlar. 
Ro~manya hariciye nazırı Berlinde A 
ptıgı temaslarda sonnr Londraya • 
mistir. Yugoslavya hariciye nazırı 
•nedikte Kont <:iano ile bulusmuş 

Kamarasında n.auha
Ief etin manidar sualleri iteakıben de Berlini ziyareti ka· 

·laştırmıştır. 
Bu buluııma ve görüsmeler etra
da neşrolunan resmi teb1iğ1erde 
nız klasik bir ifadeden ibaret olan 

) - ·iiş birliğinden bahsedilmektedir. 
v Bizce bu ifade isin zahiri kısmı

Her halrte miizakerelerin mev
ı daha çok esaslı meselelerle ala
ıdır. 
;:;erek demokrat ve J!erek totaliter 

8 JetJ .. rin Anl."'ra ve Atina nezdin
~e bazı sivP~i tecıebbiis ve müza
•ler yanal J .. rı muhtelif mrmb'\
an gelen haberlerden anlaşılmak
r. 
lu t .. ııehhüsJ .. rin mahivet v~ hu-

- u henüz malum deföldir. Yalnız 
• akkak o1aJ'l cih~t !ntdur ki s,.TJiO-

Vinston Çorçil lngilterede mecburi 
askerliğin yakın olduğunu söylüyor 

I 

Londra 24 (ö.R) -Avam kamarasın- şekilde Berline avdet etmiştir. 
da muahlefet işçi lideri B. Attle tarafın- Bu avdet hadisesinin, Çekoslov~ya
dan sorulan bir suale cevaben başvekil nın Almanya tarafından Jlhakının lngil
B. Nevil Çemberlayn demiştir ki: terece tasdiki manasını haiz olup olma

<- Büyük Bril.anyanın Berlin sefiri dığı hakkında bir mebus tarafından so
Sir Nevil Hendersonun vazifesi başına rulan suale başvekil menfi cevap vermiş: 
dönmesine hususi bir mana atfot:ınek as- <- Hiç şüphesiz bayır!> demekle ik
la doğru değildir. Sefir rapor vermek tifa etmiştir. 
üzere Londraya davet edilmişti ve vazi- işçi mebuslardan Sir Nevil Henderson 
yet hakkında raporunu verdikten sonra Cebelüttarık civarında ya~ılanjspanyol 
bir kaç günlük mezuniyet aldı. Bu me • tahpdatı hakkında izahat ~ ve Is-

fl&..Dı:.L.1tıl.]l~lllıl'1i&.UıudiLtldJ;!!Unı?!!·~ı~~~ h .. 

• 
1 

~ulturparıcta çocuk bayramı 

Egemenlik-Çocuk bayram-
ları heyecanla kutlandı 

Yavrularımız çok neşeli bir gün yaşadılar 7000 
çocuğa Esirgeme kurumu bir kır ziyafeti verdi 

ve Cümhuriyet me_ydanındaki törende muallim Reşid 
başmuharrırimız Hakkı Ocakoğlu nutuk söylediler 

23 nisan Egemenlik ve çocuk bayramı ve bahtiyar günü büyük bir neşe içinde/ Kültürparka gelen ilk mektep talebelc
evvelce bildirdiğimiz program dahilinde beçirtmek mümkün olmuştur. rinin sayısı saat onda yedi bini bulınuş
kutlulanınış ve yavrularımıza bu mesut Saat dokuzdan itibaren grup grup tu. - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Gülüstan sarayı 
Kuruluşundan beri en 
muhteşerr1 töreni gördü 
~~Hazret Melikler, veliaht ve zevcesi yanında 

tebrikleri kabul etü .... Kubbeler sara
yında hediyeler teşhir edildi. .. 

Tahran 23 (Gecikmiştir) Tahran hal- daha görüp candan alkışlamak iştiyakı 
kı bugün Mermer saraydan Gülüstana içinde tutuşuyordu. 
giden bütün yolları doldurmuştu. Her Ansız.ın Şahinşahı karşılıyan otomobil 
kes bu mesut günde büyük şeflerini bir - SONU 4. ÜNCÜ SAHİFEDE -

Mihver - Mesaja cevap vermeden evvel komtularına soruyor : 

,,. 



FJKRA: 
-······ 

Para 
Şİnalİ REVI 

Tarihin hemen hec devrinde paranın oynadığı rol çok mühimdir. 
Fakat dikkat ediline puanın hakiki büyük rolü ancak modem cemi
yette belli olmuştur. Bugiinkü manaaile para devlet demektir. Mille
tin iatikbali devletin kasaaına bağhdır. 

Yeryüzünü kaplıyan nüfuz kavgaları, zenginlik ve fakirlik arasında 
bir mücadeleden başka b[flCy olmadığına göre burada paranın ehem
mi)'d.i mutlak bir blkimiyd iktisap etmiftir. 

Siyaset ve idare bakımından paranın istikbalde oynıyacağı rol bu
ıGnkünc:len daha korkunç olabilir. cY eryüzünde parası olanlar. yani 
zengin milletler yaşıyabilecektiu sözü boş bir söz deR:ildir. 

Büyük Atamızın ve Milli Sefiınizin askerlik, siyaset sahasındaki 
en parlak zaferlerini tamamlamak İçin iktısadi zafere, memleketin 
zenginleşmesine. halkın refahına hayati ehemmiyet vermiş olmaları 
bu hakikatin beliğ misalidir. 

Saltanat devri ne paramn, ne de halh refaha kavuşturmanın bir 
tiidü kadrini bilemcmiı. devlet teş1cilitında mali kapitülasyonlarla 
bütün aervet byn&klan yabancılar eline RCÇmİJtİ. 

Bu.gün bunlann yeri kalmamıştır. Türkün parası, Türkün emniyeti 
kadar kuvvetli bir hayat unsuru olmuştur. 

Hallan mütemadiyen lcabaran tasarruf hesapları mali ve ikbsadi 
7.afcri hazırlayor. 

Burada Nasradclin hocanın ölmez sözlerinden en vecizini hatarla
yoruz: 

- Parayı veren düdüğü ç&lar ... 
Kuvvet ve hqmetlerini emniyet altına alan milletler, zengın mil

let1erdir. Türkün hedefi de bu zenginliğe kavuşmaktır. 
Şinui Rl:..VJ 

Belediye Meclisi masraf 
bütçesini kabul etti 

YENIASUI 25 Nisan SALI 1"9 

ŞEHiR .HABERLERi 1 Balkan 
Devletleri 

19 Mayıs 
Hareket günü 
için haz1l'lddar 
19 mayıs hareket ve spor gü.oii hazıt

lıklarına hummali bir faaliyetle de\•am 
olunmaktadır. 19 mayıs tarihine rasth
yan cuma günü yapılacak spor şenlikle
rine bUtün orta okullar, lic;eler, sanat 
ukullan, kız öğretmen okulu talebeleri 
iştirak ettirilecek ve vekaletin jimnastik 
hareketleri talimatnamesine uygun ha
reketler yapılacaktır. -·-

Pazarlıksız satış kanunu tatbikatı 

Perakende satış için 
etiketler hazırlanıyor 
Miikerreren pazarlık eden iki 

mağaza üçer gün müddetle kapatıldı 

---ti:---
U .ağı gören lllr 
polltllıa taJıllllne 

meclJID'dUPlal' 
-~-

HAUI OCAICOCLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAldrED• -

raAarina çekmeğe çalİ§llla.kta, &.na 
muvaffak olamadıklan takdirde hiç 
olmazsa Balkan birliğini önlemek ve 
Balkan misakıni parçalamak itıte-

3489 sayılı pazarlıksız satış kanunu-\perakcnde olarak satılan maddeler üze- mektedirlCI'. _ 
nun yedinci maddesi, tatbikatın teftiş rinde umumiyetle fiat etiketleri mevcut Balkan misakının ?,ütün gayesi 

Hayvanat l ve mürakabcsini İktısat vekaletine bı- olmakla beraber bunların şekil yazı, arz barl§I korumak ve statükoyu muha-
rakmaktadır. ı ve bilhassa muayyen maddel~deki va- faza eylemek bulunduğuna göre 

Zehirli gazlardan İç ticaret umum müdürlüğünün tica- :sıfları gösterme bakımından daha iyi bir P~~is-Londra hirl~ğinin kurmak iste-
koramak için ret vekaletine bağlanması üzerine ala- tarzda tanzimleri takarrür etmiştir. dıgı barış ce~hesmd.e • ~a!kanlıları~ 
tedbir aJınıyor- kadar vekalet bu salahiyeti ihracat şef Pazarlıkla mücadeleye hummali bir y~ralm~mı ıstem:aını ıht';111a.1 harı-
Hava hücumlanna karşı luıy\'anlann kontrolOrlüğü va'iıtasiyle kullanmağa şekilde ve bilhassa amelelerin piyasaya cınde gor~em:k lazım gelır. .. . 

ve hayvanlardan elde edilen yiyecek! karar vermiştir. çıktıkları cumartesi günleri devam edil- ~apıldıgı soyle~:n teşeb?uslerın 
maddelerinin konmmasına dair talimat-! Scf kontrolödük İzmirde günden gü- ınek1e beraber pazarlığın büsbiltiln şeklı ve bu tcsebbuslere verılen ce
namc şehrimizdeki alakndarlar.ı tebliğ ne"'inkişaf etmekte, olan kanunun tatbi- kalkması yolunda cesaretli adımlar atı- va~lar haAkkında elimizde kat'i ~e 

1 uştur Talimatnameye göre a,.ık- katı üzerinde ıazım gelen eheınıni"etle lacaktır. • sanh malumat mevcut bulunmadıgı-
o unm · 1'" J •• B lk 1 claki · A fa I" 
ta bulunan hayvanlar bir arada muha- durmakta ve belediye ile müştereken ilk Mükerrer pazarlık yaptıkları görülen na .gore a an ar . .sı!ası. a •-
(aza edilmiyerek küçük mikdarlı grup- iş olarak ıevha ve etiket me,·zuıarını iki mağaza, belediye karariyle üç gün retı::ıc h~d~t ~-b· m.ah:ıv:t.ı:ı~ tayf( ~y
ıarn ayrılacak, nhırlann iç kısmı ker- ele almış bulunmaktadır. müddetle seddedilmiştir.. Diğer ikisi ~m ~·l ır ış h rika ır. rd 0 ~ 
piçle takviye edilecek \'C yangına karşı Hnlen mevcut levhalnr gerek metin, hakkında da sed kararı verilmiştir. 0 ~n ve B 1 lıke~u saDm ~ı::: d:r 1 

tedbirler alınacaktır. Du\•ar çatlakları, gerek şekil ve gerekse arz bakımların- Kanunun tatbikine başlandığı yedi ay 0 l~tika<ı: a anBallca dn lctln •• » 
la ka caktı K .. l d k · t d' -· k'ld ı dıkl · · d 492 - sahih" lsuz ha- oo ı sınm n ev ennın gaz ra rşı sıvana r. umcs ıay-1 an anunun ıs e ıgı şe ı e oma a- ıçın e ınagaza ı, yo h A faa I • d"" 

n1 · • d kla beto .. ·· ld" - .. d bel d' t _,_ ti . d beledi •~: edil ayalı men terme en uygun u-va an ıçm gaz geçmez san ı r, n rı goru ugun en e ıyece mun azam ı"\!AC enn en yece u:ıo.;.ı.aye - . ld v d 
kümesler meydana getirilecektir. Hl%- surette tabetllrilerek alakadarlara mrui-,ınişlerdir. Bunların ekseriyeti etiket şcnBaika ugu i:k da . "hda.f edile 

_ •.&.CTARAfl l INO SAYFADA_ 78 fasıldan ibaret. olan masraf bütçe- met halindeki hayvanlar için maske, ka- yet fi.ati üzerine dağıtılacaktır. koymadıklarından, bir kısmı da pazar- • n .~ 
8
10 l n lanısb da 1a k 

--w• -·" ~rtül· L- k kka ı iz Ka .. 1 .. da' · · 1 k -h'-1- dan t . .....ı:1-ı.l-1n. gayenın, ıcıne u nr a c.a sı. heyeti umumiyesi tayini esami ile tt- uır ..... o er, &auçu a)•a p arı, ç • nunun swnu 11 ıresıne gıren ve ı ya~nn ecz.ıye ~......... la b" Ba"-- L!_1.:.::,:.._ •• 
• o n ır ~n Dll'uguııc vucut ver-

ele &mir nbtımının belediyeye clevrin.in ye konularak 1,425,258 lira olarak kabul me hazırlanacaktır. H Jk . K •• ıd •• mek oldu~·tmu hepimiz biliyoruz. 
Bbannlu Olduiu, nhtınun belediyeye edilmiştir. -*- a evı arısını o uren Böyle bir Balkan birliği daima ken-
dem sureti,yle lmıiriıı en mDkenunel OTOBOS BOTÇESl C, Merkez bankası R . • i dün Bir mah .. im Na-.!..~ dissini müdafaaya mUktedir bir kuv-
ft 1f1ek bir caddesi olan Atatilr:lt cad - Bundan sonra mülhak otobüs varidat e5dft SerglS ---•-- __ ..._ vet olarak Avrupa muvazenesinde 

ıJ-inde yo1 ve bnalizasyonım daimi su- bütçesinin 0000 liralık garaj satraı hl- Müdürleri arasında törenle açılmıştır bastanesinden yerini atabilecektir. 
rette mO.rakabe edı1ebileceği bildiril - sılatı ilavesiyle otobüs Yaridat bütçesi İzmir Halkcvi resim şubesine dahil 1irar etti... Balkanlılar ne zaman , 0 veya bu 
mekte, yakında Ankaraya gidecek olan 647,985 lira olarak kabul edilmiştir. İş Bnnkası umum" müdür muavinliği- ressaııl1arm beşinci resim sergisi, dün Kansını öldilrmek suçundan 20 sene zümrenin yanında yer ahnıılar, ayrİ 
belediye reisinin bu hususu yüksek ma- Masraf bUlç"Sİ 100,000 lirası beledi - ne tayin edilen bay Mccit şerefine pa- ~o;am Ha~evi salonlannda törenle açıl- elb ay hapse ınahkfun olup tedavi edil- bir politika takip eylemiflerac. daima 
kamlar nezdinde takı.öl için lren.disine yeye hBsllat olmak üz~e 647,985 lira zar akşamı İzmirpalas salonlarında Mer- mış ve güzide bir ziyaretçi kitlesi tara- diği Manisa memleket hastanesi koğu- dünyayı tutuşturmağa namzed bir 
salahiyet verilmesi istenmekte idi. olarak 25 reyle kabul edilmiştir. kez bankası memurları tarafından bir fından sergi ~ilmiştir. Bu sergide yü- şundan firar eden Mehmet oğlu Süley- ates ocağı olmaktan kurtulamamış-

Takrir müttefikan kabul edilmiş ve MEZBAHA BÜTÇESİ çay ziyafeti verilmiştir. ze yakın eser mevcuttur. man Zebclin araştırılmasına devam edil- Iardır. 
reise bu hususta salahiyet verilmiştir. Bundan sonra belediye müessesele - Ziyafet çok samiınt hasbihallerle geç- Resim sergisinde ressam Abdullah mektedir. Kendls.inin bulunduğu yerde Tarih ve yakın hadiseler gözleri-

Bundan sonra, geçen celsede başlanan rindcn mezbnhanın mülhak bütçesi mü- miş, memurlar memuriyet hayatının Adalının dört tablosu, Kız lisesi resim yakalanması için icap eden tertibat alın- mizin önündedir. 
ve vaktın darlığı münasebetiyle tehir zakcresine geçilmi§tir. Mezbaha bütçe- mukadder olan bu neticesinden duy- öğretmeni Bedia Bilbasann üç tablosu, mışlır. Barışa l-ıizmet etmek için her ~ey-
edilen belediyenin 939 yılı ma-;raf büt- si görüşülürken mezbahada imal olu - dukları teessürleri beraberce geçen iyi Kız öğretmen okulu resim öğreh:neni -*- den ev,·el Balk.an birliğine vücut ver-
çesl müzakeratına devam edilmiştir. nan buz ücretlerinde tenzilat yapılması günlerden mütevellit temiz duygulan CeW Uzelln. 43 tablosu, Cemil Uçmanın Sa-uun -uoJıJaması me'lc Balkan lan kendi kuvvetlet"ine 
Masraf bütçesi muza.kere edilirken a7..a- temenni edilmiştir. if~deye fırsat bulmuşlardır. ll tablosu, llhami Dalmarun beş tablo- ., •• ., inanır ye ~üvenir bir duruma getir-
dan B. LOtB, çok oocukhı belediye me- Mezbahanın varidat ve masraf bütçe- Izmir Merkez bankası müdürlüğüne su, Kadri Atamahn sekiz tablosu, Ka- b~U!' IJGJIJyor melt lazımdır. 
ınurlaruıa yardım edilmek üzere büt - si mütevaz.in olarak 323000 lira olarak tayin olunan hey Nazif dün Ankara va- san Boyann üç tablo~-u, Emeldi bin~ .:"~ .sayım ,.._-ıama kollan bu- Balkanlılar birbirinden ayn olan 
çeye tahsisat konulmasuıı temenni et- kabul edilmiştir. Mezbahanın belediye- puru ile şehrimize gelmiştir. Bay Nazif Namıi Çeklinin 21 tablosu, Ragıp Erde- g~de.n ıtı"baren faaliyete ~~çerek sa- bir politikanın arka11ında bulunduk
~tlr. ye verdiği senelik safi hasılat 216000 li- &ha evvelce de İunirde ayni vazifc~e min 17 tablosu, Vecihi Te"'Sihin on tab- hıplerı tarafından kaydettirilen hayv~- ça birer küçük devlet olmaktan ve 

tstimlAk bedeli olarak bütçeye vaze- radır. uzun müddet bulunmuş olduğundan Iz- losu, Yekta Tüikçünün 17 tablosu mev- r:ntın yoklamalanru y~pa~ldar ve vı- nüfuz altında kalmaktan kendilerini 
......, bulunan 15000 liranın n olduju, KARŞIYAKA m.A.MVAYLARI mir piyasası için yabancı bil' ~ahsiyet cuttur. Sergide aynca sekiz amatör res- )ayet hudutlannda tayın edilen yerlerde kurtaramazlar. Fakat Balkan birli-
bu sene yapılacak istimlaklerin 300 bin Belediye müesseselerinden Karşıya - değildir. samm dn tablolıın teşhir edilmektedir. civar ~ila~ctler memurlariyle birleşerek ~ni kurmak Balkanları derhal bÜ-
lira kadar olacağı bazı azalar tarafından ka tramvayları millhak bütçesi varidat Yeni müdürü tebrik eder. va7Jfesinde -*- umumı hır tarama :yapacaklardır. Def- vük bir devlet haline getirir. Her 
bildin1mlştir. Belediye reisi izahat ve- ve masrafı mütevazin olarak 25695 lira muvaffakıyet dileriz. TEMİNAT AKCELERİ ter~ kaydedilmemiş zuhur edecek hay- tiirlü ni.ifuz teşebbüslerini önleye-
rerek, belediye bUtçesinln böyle bir tab- olarak knbu1 edilmiştir. Bu münasebetle -*- Mülhak ve hususi bütÇeu idarelerle vanlnrk hakkında cezalı muamele yapıla- 1"ilir. Bu demek de~ildir ki Balkanlar 
si.satın kabulil hususunda müsait ol- izahat veren belediye reisi, Karşıyaka Fuara halı r ı 1 k belediyelerin alım ve satım işlerine iş- ca br. Berlin - Roma mihverine arka çe-
madığuıı, riyasetin yaptJ&<ı başka bir tramvaylarının da gelecek sene kaldm- tirak edenler tarafından verilecek te- -•- virsinler. Bu demek değildir ki de-
tektifle meclisin bu husus hakkınıla ay- lacağını, Karşıyakanın muhtelif hatla - 9 uncu İzmir F..ntcmasyonal Fuarında minat akçelerinin bu idaı'Clerin kendi y mokratlar hirliğine cephe alsınlar. 
nca blr karar vermesi icap ettiğini söy- rında otobüs işletileceğini müjdelemiş- İngiliz malı t~o;Jıir eden ve satanlar üç veznelerinde muhnfauısı icap ettiği da- an gt 0 Hayır. Bunun manası ııudur. Bal-
.lemJftir. Istiınllk faslında gösterilen tir. bin liralık hususi takastan istifade ede- biliye vekaletinden vilayete bildirilmiş- Dün saat 2.15 te Fevzipaşa bulvann- kanlar Balkanlılanndır. Bm·aya lliç 
tabıisat, mtızakerelerden sonra aynen Meclis Perşembe günü son toplantısı- oeklerdir. da yeni müzayede salonunda Etheme bir sivasi nüfuz ~remez. Tam bir 

tir. d"L __ L_L __ 
kahul eclilıniJtir. nı yapacaktır. İtalya de\•lct demiryolları fuarımız -*- ait 97 numaralı iki katlı kaynakçı ü....- istiklal. kat'i bir mülkiyet muoa.nıZA-

ziyaretçilerine yüme -otuz, ckspozan ve r AYY ARE İLE knmnın baeasından sıçrıyan bir kıvıl- sı Balkım dış politik.asının temelini 

Dördüncii hafta at koşuları teşhir eşyası için de yüzde elli, cımdan çatısı tutuşarak bitişiğindeki bir te~kit eder. 
Bulgaristan şimendiferlerinde de yol- Yolca nalılfycıtına çatı nlbnda bulunan Mustafaya ait 99 Londra oldu~ kadar Berlin, Paria 

cu, ekspouuı ve eşya is:in yüzde elli. ~lanıyor numaralı kaynakçı dükkanının çatısını olduğu kadar Roma da Balkanlılarla 
Dün Kwlçullu ~alanında yarış ve lenk almışlardır. Yunan devlet demiryollarında yüzde Devlet Hava yolları idaresi, mayısın da tutuşturmuş ise de her iki dük.kanın dost otabilir. Siyaııi ve iktısadi men-

ıslAh encümeninin tertip ettiği İzmir ilk 1 Üçüncü koşu, ikramiyesi 750 lira, me- 25 navlun ucuzluğu kabul edildiği ve ilk gününden itibaren İzmir _ İstanbul- çatılan kısmen yandığı halde derhal ye- faatlerini barış içinde, barışa dayanan 
bahar at 1coşu1annın dördüncü haftası 

1
snfcsi 2400 metre idi, bu koşu bilhassa Yunanistandan fuarımıza gelecek her Ankara arasında yolcu nakliyatına baş.- tişcn itfaiyemiz tarafından söndürülmÜ§- oolitika icinde miitekabi1ivet esasına 

havanın bozuk olmasına rağmen her çok heyecanlı olmuştur. Birinciliği Dan- bir :z.iyarctçiye Elen hükümetince kırk lıyncaktır. Koli ve posta nakliyatına bu tür. . dayanarak tanı:.im ve inkişaf ettir-
haftadan daha fazla bir kalabalık kitlesi di, ikinciliği Toın:u ve Kümisarz başba- Türk liralık seyahat dövir.i verileceği ay sonuna kadar devam edecektir. Ateşin çıktığı dükkan Ünyon ~ke- mel:: mümkündür. .. . .• 
önünde vıııptldı. şa. üçilncülüğil ÖZdemir almışlnrdır. Fuar komitesi riyasetine bildirilmiştir. tine bin liraya sigortalıdır. Zarar tah- Balkanlılar uza~ı goren .~ır ~\ıh-

. • ~..., . . . . Dördüncü koşu, ikramiyesi 500 lira, -•- ......................................... minen 250 Ura kadardır. ka takip eylemek mevknndedır1er 
B'?°ca koşu. ~~ ~.linl me- mesafesi 2000 metre idi, birinciliği Ya- ~ Gelt!nler, Gidenler E -*- Şu veya bu devletin oyuncajO olmak-

safesi l200 metre idi. Birinciliği Yılmaz, tagan, ikinciliği Batıray, üçüncülüğü M ll alla ve ......................................... tan kurtulmanın biricik yo1u kendi 

ikinciliği Nin'alla, üçüncülüğü Tığ al- Donıkut almışlardır. İzmir mebuslan BB. Sadettin Epik- == =~=" kendini müdafaaya muktedir Balkan 
nıışlardır. Besinci ve son koşu, ikramiyesi 370 arkadaşları ınen, Nazmi İlker, Dr. Mustafa Bengisu - +_L• • • birliğine vi.icut vermektir. Mazinin 

.. _. _ __,, k krami · -ı:: lira l' • fesi 1200 met "d' b" · cili•Y• ve Burdur mebusu B. Mehmet Sanlı Gümrük ve .uınısanar veklletindıen t .. , __ 'l · t kar edilmek iııtenil-
uwıcı oşu, ı yesı 'c...1 , me- ıra, mesa re ı ı, ırm gı Ankaradan 1 • '1erct: elen b" tamimde b yüzde • . acı ecru~ erı e r 

sa{esi 2000 metre idi, birinciliği Alder- Gazal, ikinciliği Gtt~, üçünciilüğü Ya~ akşam Bir ka :;::eı;~·İstanbulda bu- ~ ~ resrnın:~ ol iım!:: mivorsa B:lkanhlıu da;ma gözlerini 
viş, ikinciliği Bahtiyar, üçüncülüğü Çe- Cemre almışlardır. Ma~sadalar . . 1~ olan Esnaf Bankası umum ruf ~üstahzarlar meyanmdaup ithal edi- açık tutmaga mecburdurlar .. · 

Şehrimizde muv~yetll iki .kons~r müdürü bay Atıf İnan, Emlak bankap &en Gynergen ampUl. tablet ve sülüqun- HAKKI OCAKOCLU 
.8lıt ~--ı .......... sesi 1 mr _. D •n:AKA ve.ren bayan Mualla, kemant Sadi ve pı- hrimiz" bes. -d- .. b d D'k 1 d h d . .ı.!'---1 * 

.,---·- ___...,. . Şefik k' ba .. il ak şe şu ı mu uru ay Se at ı - annın çav ar ma muzun an ısıl.lUö - ~ 
Karpyaka Kema1pap caf'...-·~ on BaUıeol INlılıanlığı yanistH--isadyarı~lkı ko~-· ~ - men dün sabah Ankara vapuru ile .şeh- edildikleri anlaşılarak yüzde beş güm- Atlı spor ve 

altı . __ ...;1 .. C::-......++in oğlu Selfo, bir B. Sabri Mente.pn istifası üzerine şamı ~· a ı nseru:rını vere- . . d" .. 1 d 1 L d "k . ~b· ulduğu .. üncü A--• 
:1~ ~- hir klerdk B be __ akş rımıze onmuş er ve o~t arı taraıın an ru resmıne tcs 1 tut ve uç ..,~ar kulilbii 

alacak me-lesinden 22 yapıda İbrahi- Karşıyaka Halkevi ha~nhğına şe . ~1_1_ ..... ·~-~km lg~~ K amıl vere- kar~lanınışlardır. suufa ithal edilmif olduğu bildlrilmiftir· k·---.1-
mi ~ ile elinden hafif surette yar&ıa- Meclisi Azasından B. Hüsnü Tonak .se-~ ı ... uıcı onser enru ızı ay men- Kültüıı>arkın oyun yerleri wn.ıuua 

_ı.,_, ___ ,..,.. ..:1-;..1:.. faatine tahsis etmişlerdir. ath spor için bir yer ayrılmıştır.. Pek 
~ft3~· ~~· • 

-•- • :C • yalmıda manej yeri yapılacak ve AUı 
r~-•••-••••••••••••••••••-•••'' ~~~~ı • OOllinW~ .. ~~~w~~~~- ~W~~~~~~ 
~ lftSAN C:A.llŞAJIBA GtlPffl AQAMI- Hüsliiman oluyor Koşunuz, Çünki,· Atış poligonu binnsmda da avcılarku-

Namazgahta 818 sayılı sokakta 4 sayı- IUbii faaliyet göstereoektlr. 

SJNEMASJNDA Iı evde oturan Musevi Salamon kızı Ka)·ıtsız, şartsı. ve müba18iasız, seaenin en bü,.ük AŞK - HEYECAN - --ELHAMRA 

Münir Nure~~in tonseri 
BestegAr ve tanlNıri SalAlleltlnt kemani Nobe 

ve 1'17anlst Peyzbda ~ 

Bu musiki ziyafetinin programı çok zengindir_ IOlsik ve yeni eserlerin en 
müstesnaları seçilmiş, bı.1hassa Halk türkülerine geoı5 bir yer verihniftir. 

Bn. Meryem, vilayete bir istida ile mü- His - nOzON ve FAZİLET dolu bir sanat ve deha &Wdesi bütün BAŞ- Ç O C U K 
racruıt ederek İslamiyeti kabul edeceği- MET 'oe AZAMETiYLE HUZURUNUZA GELMİŞ BULUNUYOR... KaJ1gasının ,sonu 
ni, muamelesinin ikmalinden sonra da DA MGALI KA DiN Mehmet oğlu Cemal isminde bir ÇO-
Ahmet adında bir gençle evleneceğini 6 cuk, Dolaplı kuyu okulu bahçesinde bir 
bildinniştir. alacak meselesinden arkadaşı Mehmet 

Musevi kızının muamelesi müftülüğe F R A H s J z c A s o z L a oğlu Yusufu sol omuzundan çakı ile lıa-
havale edilmiştir. BAŞROLDA : DEllAKAB AR11ST G L A D J G E O R G E fü surette ~·aralamıştır. Hakkmda tah-

-·- En katı yürekleri bile rikkate getirecek ve ıüaün en bilyük ınenuu ola- kilcat yapılmaktadır. 
RalkeYI konleransları caktır.... D t K K A T : --
Hukuk falcültesi Döçenti bay Yavuz Aynca hus~i surette Amerikadan getirilen tanwniyle Keakli en son 

Abadanın 28-4-939 cuma günü aat 17.30 Kadın eşya, tuvalet ve modalan.. 
da Halkevi salonunda (Fikri haklara da- AYRICA : Fevkalade güzel MİKİ ,·e PARAl\IUN'l' JURNAL. 
ir bazı umum! mülihazalar) mevzulu B U G '() N 

bir konferans vereceği haber alııınuitır. E L H A M R A Sinemasının ea büyük 
Bu d inli ~t;.n bütün ymd- llUlftffakvetl Wpcplrhr 

Şehir gazinosu 
tenvirat plam 
Şehir gazinosu inşa _faaliyetine devam 

edilmektedir. Gazino bahçesinin Hol. 
landacia hazırlatılan t•virat p1lm --

--.... ~--~etdllfltrJ~-ıMM~· ~ ay liiiiiiiai -~ gün•• _..,..,!!el...,. • ' f. ...,.. ...._, -..::---: •• ~~.:Ve>'9: ~ u. ~ .-onu 
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Mon.zi'nin Varşova seyahatı Alsas Lorende 
·-~-

Alman propagandasına 
karşı şiddetli 

Fransa ile ·Lehistan arasında mevcut 
dostluk ba2'1arını kuvvetlendirdi 

tedbirler almıştır .. 
Paris, 24 (Ö.R) -Alsas Lörende Anti 

N asyonal propagandaya ıru1ni olmak için 
hü.kümct son nazırlar meclisinde mühim 
tedbir alnuştır. 

Ba~vekil muavini Kamil Şotan mec
liste izahat vermiştir. Alsas Lörende 
milli vahdet aleyhindeki cemiyetlerin 
dağıtılmasına karar verilmiştir. 

Varşova, 24 (Ö.R) - Fransız nafıa 

nazın Monzi bu sabah Pilsudski mey-

danında meçhul asker abidesine bir çe
lenk koymuş, altın defteri imzalamıştır .. 
Polonya başvekilini, başvekil muavinini 
ve hariciye nazırı kolonel Beki ziyaret 
etmiştir. 

Fransız nazırı caddelerden _geçerken 
halk tarafından selamlanmıştır. 

Leh gazeteleri, B. Dö Monzinin hu
zuriyle açılış töreni yapılan Silezya-Bal
tık demiryolu hakkındaki haberleri ara
~anda bu mühim nafıa eserinin ikmaline 
hizmet eden Fransız - Leh iş birliğini 
bilhassa kaydediyorlar. 

• 

Yabancı propagandası ile hariçten pa
ra alanlar hakkında şiddetli takibat ya
pılacaktır. 

Paris, 24 (Ö.R) - Başvekil Daladiyc 
Fransanın Londra elçisi Korbenle gö
rü§tii .. Hariciye nazırı Bonne Polonyn 
ve Amerika scfirlerini kabul ederek son 
vaziyet hakkında görüşmeler yaptı. 

Rende yeni yapılan bir baraj hakkın
da Fransa - Almanya arasında bir itilaf
namc imzalanmıştır. --•Varşavski NarodniH gazetesi, Fran

sız nazırının ziyareti münasebetiyle şun
ları yazmaktadır : 

Leh nazırları bir arada 13 Üncü Alfons 
•Şarki Avrupaya karşı Alman tema

yüllerinin tezahürü ve geçen 21 martta 
Almanyanın Lehistana karşı kendini 
gösteren ve ihdas edilen yeni siyasi va
ziyetle alakadar olan hareketi karşısında 
akdedilen İngiliz - Leh anlaşması ayni 
zamanda Fransız - Leh ittifakını da bir 
kat daha canlandırmağa hizmet etmiştir. 
B. Monzinin ziyareti hiç şüphesiz, Me
melin ilhakından beri Alman hüküme
tinin takındığı tavrı hareketle tahaddüs 
eden yeni vaziyete bir mukabeledir. 

dünya harbinde ve sulh konferansında- ket tarzına avdet etmiştir. Bu hareket 
ki rolünü hatırlıyor. Lehler, Lehistanın hattı ve Almanyanın şarkında kfü.n olan 
istiklalini iade için Fransız askerlerinin devletin mühim rolü hakkındaki karşı
neler yaptığını biliyorlar ve Avrupada lıklı anlayış sulh için iyi bir tem.inattır.» 

---~·---
İspanyadaki bütün mal 
ve mülküne kavuştu 

• --~ __ .. __ 
bir müvazcne unsuru olarak, Fransız 
Leh ittifakının kıymetini takdir eyliyor
lar. Ne Lehistanın, ne de Fransanın ta
arruzka1· niyetleri yoktur. Lehistanın, 
dahili teşkilabnı ikmal için, sulha bil
hassa ihtiyacı vardır. 

.Lehistan memnuniyetle müşahede 

ediyor ki : Fransayı idare edenler Ce

Varşova, 24 (Ö.R) - Fransız nafıa 
nazırı De Monzi buradan hareketinden 
evvel şu beyanatta bulunmuştur : Var
şovaya ne tavsiyede bulunmak, ne de 
tahrikat yapmak için gelmedim .. Her ne 
olursa olsun sulh zamanı gibi harp za
manında dahi Fransanın burada bulun-

Faris, 24 (A.A) - Matin gazetesine 
Burgostan verilen malumata göre dün 
neşı·edilen bir kararname 13 üncü Al
fonsa ve ailesine İspanyadaki bütün mal 
ve mülklerini iade etmektedir. --

•Polonya umumi efkarı Fransanın 

nevreye bağlı sulh hayallerini terkedc- duğunu ve yarın da burada bulunacağı
rek realist siyasete müstenit bir hare- nı söylemek için geldim .. 

Muğlada bereketti 
yağmurlar 
Muğla, 23 (A.A) - Dün sabah ilçe

miz çevresine yağmur yağmağa başladı. 
Kuraklıktan tarlaları kuruyan çiftçileri
mizin yüzü gülmüş ve ilçemiz kısmen 
kuraklıktın kurtulmuştur. A. Kamarasında sorgu ar ·--

Başvekil Çemberlayn sorulan 
suallere ihtir azlı cevaplar verdi 

ARNAVUTLUKTA 
Faşist teşkilatı 
Tiran, 23 (A.A) - B. Straca ile İtal

ya nafıa nazırı B. Gigli ve Arnavutluk 
iş1eri müsteşarı Benini Arnavutluk fa
şist partisinin tesisi için buraya gelmiş
lerdir. 

Londra 24 (ö.R) -Avam kamarasın
da başvekil B. Nevil Çemberlayn Ingi
liz diplomasisinin laa1iyeti hakkında so
rulan bazı suallere cevap vermiştir. Bir 
çok mebuslar yeni bir taarruz hareketi
ni durdurmak üzere bir sed teşkiline ma
tuf müzakerelerin ne vaziyette olduğu
nu öğrenmek için kaygı gösterdiklerin
den başvekil şu kısa ve umumi tasrihte 
bulunmuştur: 

değilim.:. B. Çemberlayn - Bu suale c~ap ve- --Aimanyanm sualine 
Mısırın verdiği cevap 
Kahire, 24 (A.A) - Elihram gazete-

B. Dünkan (İşçi mebus) sormuştur: remem. 
- Pragın Alman lntaları tarafından Bir çok işçi mebuslar başvekili muh-

işgalinden beri altı hafta geçmiş olduğu j teriz vaziyetten çıkarmağa çalışmışlarsa 
cihetle, İngiliz htikümeti karşılıklı bir da muvaffak olamamışlardır. sine nazaran Almanya Ruzveltin mesajı 

hakkında bir çok devletlere göndermiş 
olduğu sualnameyi Mısır hükümetine de 
göndermiştir. Mısır hükümetinin Al
manyaya tebliğinden evvel bu mesaja 
muttali olmamış olduğu suretinde cevap 
verdiği rivayet edilmektedir. Mısır hü
kümetinin Mısırın kendisine yapılacal< 
her türlü ademi tecavüz garantisini mü
sait surette karşılıyacağını ilave etmiı 
olduğu söylenmektedir. 

<- Hiikümet, Türkiye ve Sovyet Rus
ya da dahil olduğu halde, diğer hükü -
rnetlerle sıkı temas halinde bulunmakta
dır. Bu hususta evvelki beyanatıma he
nüz hiç bir şey ilave edecek vaziyette 

yardım paktı için Moskova ile müzake
relerine faal bir şeki1de devam etmekte 
midir? 

B. Çcmberlayn - Moskova ile sıkı 
teması muhafaza ettiğimizi söyledim. 

B. Şidvel (İşçi mebus) - Sovyet Rus
ya ile devam eden müzakereler hakkın
da B. Hitlerin nutkunu söyliyeceği 28 
Nisandan evvel izahat verilmesini mec
lis bekliyebilir mi? 

Avrupada başlıyan oyun 
Bu oyunda Aln1anya elinde bir çok 
"Koz ları birden bulundurmak istiyor 

" Paris 24 (ö.R) _ Havas ajansının kan antantını kırmak için girişilen me-
Berlin muhabiri Şansölye Bitlerin 28 sat memnuniyeti mucip netice vermese 
Nisanda söyliyeceği nutukta Alman is- bile Alman propagandası Balkan dev
tifsarına İsviçre, Belçika, Hollanda, Lit- let adamlarının Berlini ziyaretini Al -
vanya, Finlandiya, Danimarka, !sveç, manyayı muhasara siyasetine k~ı ka
ve Norveç tarafından verilen cevapları zanılmış birer zafer şeklinde istismar 
ne şekilde kullanacağının tahmin edile-- edecektir. Alman propagandasının bu 
nıediğini kaydediyor. Fakat bu ajansa usulleri çok malum olduğundan bundan 
göre Berlin hükümetinin adı geçen dev- heyecana kapılmağa mahal yoktur. 
!etler nezdindeki tazyiki, ileri sürülecek Londra 24 (Ö.R) - Haber alındığına 
cevaplara büyük bir kıymet izafe ede - göre Madridde 15 Mayısta yapılacak za
nıez. . fe~ resmi geçidine 120-140 bin asker iş-

•Danziger Forposb> gazetesi şunları tirak edecektir. Harbe iştirfilt etmiş olan 
temin ediyor: Almanya büyük devlet si- bütün kolorduları temsilen az çok ehem
yaseti yapmaktan vaz geçmemekle be - miyetli kıtalar geçitte hazır bulunacak
raber bir sergüzeşt siyasetini reddede : t~r. Bunlar bir bölükten bir alaya kadar 
cektir. Alman siyasi mehafilinin kanaa- olabilecektir. Geçit resminin beş saatten 
tince A vrupada büyük bir oyun başla- fazla devam etmemesi için tedbirler alın
mıştır ve bu oyunda Almanyanın müm- mıştır. Zira sıcaklar sebebiyle halkın bu 
kün mertebe fazla otuyu k.endi tarafında müddetten fazla ayakta duranuyacağı 

Londra 24 (Ö.R)- Başvekil avam ka
marasında, yeni harp malzemesi nazırı
nın imaparatorluk ordu komisyonuna 
dahil olmıyacağını ve harbiye nazırının 
salahiyeti altında bulunmıyacağını bil
dirmiş ve talep olunan diğer izahata ce
vaben, yakında bu hususta avam kama
rasına tevdi edilecek olan projenin bek
lenmesini rica etmiştir. 

Macar nazırları 
28 Nisanda Berlini ziyarete gidiyorlar 

Budapeşte 24 (ö.R) - Macar devlet adamlarının Berline hareketi 
kat'i. olar~k 28 Nisanda olacaktır. Hükümetçi «<Esti Usag~ gazetesi 
bu zıyaretın son Roma ziyeretinin mantıki bir neticesi olduğu müta
laasındadır. Her şeyden evvel, Almanyayı idare edenlere karşı bir ne
zaket ziyareti olmakla beraber Macaristanı mihver devletlerine bağlı
yan samimi ve hararetli münasebetlerin de bir tezahürü olacaktır. Ma
caristanın arazi bakımından büyümesinden beri Macar devlet adamla
rının Berline yapacakları ilk seyahat olması dolayısile bu ziyaret hu
susi bir ehemmiyet kesbetmektedir. Macar devlet adamları bundan 
istifade ederek Alman hükümet erkanile iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleleri tetkik edeceklerdir. 

Budapeşte 24 (Ö.R) - Akşam gazeteleri Slovakyadaki Macar 
akalliyetinin tazyikine dair uzun telgraflar neşretmekte ve Slovak hü
kümetine şiddetle hücum eylemektedir. Slovakyadaki Macar kültü
rel cemiyetleri dağıdılmıştır. Komaron adliyesi Bratislavada intişar 
eden bir Slovak gazetesinin, Macar devleti ve milleti aleyhindeki ifti
raları dolayısile toplanmasını emretmiştir. 

~•--mm-. .. -. .............. -.~-~------, 
1 Biri tarihin azametli bir saflıasını, diğeri ses ve müzik şaheseri 1 
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Milli Şefimiz 
Ankara Halkevinde 

Ankara 24 (A.A) - Milli Şef İsmet lnönü, bugün sayıları gittik
çe çoğalan Halkevlerinin çolışmalarını daha esaslı ve ileri bir şekilde 
planlamak için epey zamandanberi toplantılar yapmakta olan Halkev
leri danışma komietsinin içtimaında bulunmak üzere Ankara Halke
vini şereflendirmislerdir. 

Verilen izahatı derin bir alaka ile dinleyip mütelaa ederek komiteve 
kendilerinden memle~etin inkılap ve kültür hayatının büyük verimler 
beklenen Halkevleri hakkında alınacak yeni tedbirlere ait çok esaslı 
bir şart ve işaretlerde bulunmuşlar ve direktif vermişlerdir. 

Milli Şefin her vesile ile Halkevleri çalışmaları ve meseleleri ile bu 
ilgileri bütün Halkevcilere bir kat daha şevk ve şeref vermektedir. 

Mili Şef iki snat kadar süren bu çalışmadan sonra parti genel sekre
terliğinin yurd içinde gezdirdiği ressamların eserleri ile tertip ettiği re
sim sergisini gezmiş ve eserler üzerinde alaka ile durmuştur. 

İnönünün Halkevini teşriflerini duyan yakin mektepliler ve halk 
bina önünde toplanarak avdetlerini beklemişler ve ayrılışlarında ha
raret ve heyecanla alkışlamışlardır. 

Deniz Ticaret Filomuz 
Eski arma yeniden kabul ediliyor 

istanbul 24 (Hususi) - Deniz ticaret filomuz için eski seyri sefain 
armasının yeniden kabul edileceği Ankaradan bildiriliyor. 

Yeni deniz yolları idaresi teşkilatı ikmal edilince vapurların baca
larından şimdiki arma kaldırılacak, eski arma konacaktır. 

Yugoslavyada Hırvat meselesi yakında 
halledilmis olacakmıs 

~ ~ 

tamamen 

Roma 24 (Ö.R) - Mesacero» gazetesinin Venedik muhabiri ta
rafından bildirildiğine göre Yugoslavyada Hırvat meselesi yakında 
hal1edilmis olacaktır. Yugoslav siyasi hayatındaki ikilik yakında kat'i 
olarak zail olacak ve Hırvatların Sırp ve Slovenlerle tam iş birliği da
hilinde iş birliği yapabilecekleri bir kabine teşkili suretile neticele
necektir. 

Habeş fethinin yıldönümü için de 
resmi yapılacak 9 Mayısta geçit 

Roma 24 ( Ö.R) - 9 Mayısta imparatorluk yolunda, Habeş fethini 
müteakıp imparatorluğun teşkilinin üçüncü yıl dönümü münasebetile 
büyük bir a.skeri geçid resmi yapılacak ve ispanya harbine iştirak et
miş olan lejyonerlere mensup kıtalarla Arnavut ordusundan bir müf
reze geçid resmini açacaktır. 

Y onan kralının isim 
gününün tesidi 

Atina 23 (A.A) - Atina ajansından: 
Kral Jorj'un isim günü dün bütün memlekette merasimle tesit edilmiştir. 
Merasim bu yıl daha ehemmiye1li bir mahiyet almıştır. Zira bütün gazete

lerin de kaydeylediği veçhile Avrupayı karıştıran hadiselerle dolu olan bu 
yıl Yunan milleti birliğin ve kuvvetli bir idarenin bir memlekette ne kadar 
kıymetli olduğunu her zamandan daha iyi takdir etmektedir. 

Elefteron Vima yazıyor: 
Bugünkü rejimde Yunanistan küçük bir devlet halinde doğu Akdenizde 

mühim bir devlet haline gelmiştir. O devlet ki, sekiz milyon nüfusiyle, iyi si
lahlı, inzibatlı ve müreffehtir. Hükümdarla Yunanistanı Komünizmden kur
tararak refaha ve maddi manevi terakkiye sevkeden 4 Ağustos 1936 milli hü
kümeti arasındaki el birliği milll hayatın inkişafı için esas unsuru teşkil 
etmektedir. 

Katimerini yazıyor: 
Elen milletinin bugünkü refahı sükfuı olmıyan yerde inkişaf edemiycn bir 

ağaçtır. Yunanistan ise refahı için elzem olan bu sükfın ve nizamı kralının 
ve milli hüküme1 reisinin sayesinde tanımıştır. 

Proia gazetesi yazıyor: 
Mill.i hanedanın müessisi ve şimdiki hükümdarın büyük babası olan birin

ci Jorj Elenler kralı Unvanını alan ilk kralımız olmuştur. Ve bu ünvan bü
tün Yunanlıların kralın etrafında ittihadını temsil etmektedir. 

Messager D'Athenes yazıyor: 
Hükümdar ikiliği izale ettikten sonra üç senedir hükümet istiharını ve 

bütün sahalarda ileri yilrümeyi temin eden esaslı bir ıslahata muvafakat et
miştir. Millet bugün sevgili kralını alkışlarken bizzat kendi ülküsünü ve 
kendi iradesini tebarüz ettirmektedir. 

lngilterede 
askerlik 

mecburi 
sistenıi 

Herkes bu sistemin kurulmasını istiyor 

bulundurmağa çalışması tabiidir.> Bal- tahmin ediliyor. 

ispanyanın telllinatı 
ltalyan ve Alman gönüllüleri Mayıs 
sonunda lspanyavı terkedecekler 

Kültürpark sinemasında 
Kraliçe Victorya 

. . ANHAVNE,GEL. ANrON VELBRooıc 

Londra 2 4 ( ö. R) - Mecburi asker- 1 ren her yeni asker, harp malzemesi ima
lik her kesin ağzındadır. •Taymis> gaze-

1 
linde daha büyük bir gayret sarfını lü

tesi bir çok nazırlann, diplomatik müza- f zumlu kılmaktadır.Mecburi askerlik ma

kereler hususunda hükümeti enerjik yo-
1 
nevi fena bir tesir yapabilir ve buna mu

la sevkettiktcn sonra, mecburi askerlik kabil randmanı artırmaz. lngiliz askerliği 
fikrine t:ıraftar kesildiklc~ini ~~zıyor: j ananevi yolda kalmakla, diğer devletler-

«Deylı Telgraf> gazetesıne gore: Jkm-, den. daha az kudretli olacak değildir.» 

Paris 24 (A.A) - Matin gazetesi, Deyli Meyl gazetesine Henda
yeden çekilen aşağıdaki malumatı neşretmektedir: 

Çok iyi bir membadan alınan malumata göre Mareşal Peten Kont 
J ordanodan aşağıdaki teminatı almıştır: 

l - Zafer geçidi Madridde 15 Mayısda yapılacaktır. 
2 - Bütün ltalyan ve Alman gönüllüleri Mayıs sonunda ispanya

yı erkedecek1erdir. 
3 - F ranko, Fransa ile dostluk münasebetlerinin idamesine büyük 

hir P.hP.mmİvP.t atfr..tm~Jtle..Y,P- ]' • 

In~ıltcre kralhgım cihanın en muaz'lam imparatorlu'ru yapan kraliçenin 
hayatı, a.,kı \'C İcraatını gösteren, milyonlar Sarfilc ~·apıJan büyük eser 

Napoli Geceleri 
JEANKİPURA 

Amerikada Paramunt stüdyolannda çevrilen bu ses ve müzik saheserinde 
Diinyanın en meşhur operalarını İtalyanca, İngilizce ve Alman~a dinliyc-
ceksiniz... S E A N S L A R : 

H~R GÜN: 3.30- 7.30 DA NAPOLİ GECELERİ.... 5 - 9 DA KRALİÇE 
VIK . . 

ci derecede ehemmiyeti haiz meseleler Ancak lng·ı· d ka' h b" 
ı ız or usu er nı ar ıye 

lngiltereye bel bağhyabilmek için mec- reı"sı· bu f•k· d d v ·ıd· c;: • • d , ı ır e egı ır. on ay ıçın e 
huri askerliğin kabulünü bekliyorlar ve d d h OOO 
t k t h . . k·ı· or uya a a 6 O asker kaydedilmi..: aarruza mu aveme cep esının teş ı ı . .. 
h d k. tl b. bak d b olmakla beraber yenı kıtaların teşekülü ususun a ı gayre er ır ım an u • 
meselenin neticelenmesine bağlıdır. zamanında hazır olmalarını mümkiin kı-

F akat muhalefet lideri B. Atli bu ak- lamıyacak derecede yavaş yürümektedir. 

şam •Ston gazetesinde intişar eden bir 
makalesinde mecburi askeri hizmet fik
rine hiç taraftar olmadığını bildiriyor. 
Böyle bir tedbirin tesiri ancak bir kaç se-

Şunu da kaydetmek lazım <ı:f"lir ki B. Atli 

ve amele partisi daima mukavemet siya
setinin en sarsılmaz taraftan olarak mev

ki almıslardır. Bu sebeple mecburi asker-



Osmanlı 

Çeviren: Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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YENIASIR 

Romanya 
---tr·---

Harici ye nazırı dün 
Halifoksla görüştü 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
lanndan bir çoğile Romanya ııefiri B. 
Tilea hazır bulunmuı;lardır. öğleden son
ra görüşmeler baıvekil B. Nevil Çember
laynin huzurile devam etmiştir. 

Gülüstan sarayı 
Kuruluşundan beri en 
muhteşem töreni gördü 

Bükreı 2.f (ö.R) - Sir Frederik - BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - memleketler İranın sevincine iştirak 
Layt Ros riyasetindeki lngiliz ekonomik göründü. ediyorlardı. Ve bu iştirakleri gösteren 
heyeti saat 2, 30 da Bükre,,e gelmiş ve Yüzlerce tak altından geçerek Gülüs- hediyeler göndermişlerdi. Bu alaka, ali 
istasyonda Rumen endüstri ve ekonomi tan sarayına geldi. Büyük üniformaları- hazretin idaresinde İranm kazandığı 

Daha batka ıeylerde öğrenmek is- Narsis Buşenin sözlerini hatırladım .. nezaretleri müsteşarları ve endüstri - ru giymiş olan vezirler, meclis reisi, na- büyük itibarı göstermekte idi .. Hediye
terseniz, bun]arı da anlatayım .. 1879 Sefir, Türkiyeyi yağma ederek se- ekonomi alemine mensup bir çok ~i- zırlar, muhtelif eyaletler mümessilleri, ler arasında en çok nazarı dikkati cel
mağlubiyetinin bir hatırası olarak mizleyen çapulcu kargalardan uzun yetlerle lngiliz sefareti erkanı tarafından generaller daha evvelce taht salonunda beden Milll Şef İnönünün gönderdikleri 
her sene Ruslara verilmekte olan taz- uzadıya bahsetmişti.. karşılanmışlardır. yer alınış bulunuyorlardı. tuvalet takımı idi 
minat .. Sonra, bütün bu kargalar, Yer yer sıralanan bu büyük, süs- Romanyaya hareketi avam kamarasın- Ali Hazret, yanında imparatoriçe, Mı- Finlandiyadan kıymetli bir heykel, 
Rumlar, Ermeniler, Acemler, Suri- lü binalar, sefirin bu mevzu etrafında da bir kaç gün evvel haber verilmiş olan sır ana kraliçesi Nazlı, veliahd, prenses Almanyadan çok güzel bir vazo, Sov
yelifer, Yahudiler, Bulgarlar .. Bunlar bana anlattığı şeylerin tamam ile doğ- bu delegasyon Romanya ve lngiltere Fevziye, hanedan Azalan olduğu halde yetlerden yirmi bet parça nadide astra
her zaman, yemek masasının başına. ru olduklarını, apaçık bir surette arasında ticari mübadeleleri artırmak ve salona dahil oldular, tebrikleri kabul et- gan ve ural taşından yapılmış bir mü
birikerek, bizde.n k~la~ artıkları ke-ı gö.~term~kte~ir. İşte, tam . bir as~ı Rumen endüstri ve ticaretinin inki~fına tiler.. cevher kutusu, İtalyadan gümüşle iş
miriyorlar.. Hıç hır kımse, onlara I mutecavız hır zamandanherı, vazı- yardım etmek çarelerini araştıracaktır. ~_at 17 buçu'ğa doğru otuz kadar ya- lenmiş bir sofra takımı, Belçikadan kıy
muhalefet edemiy~r .. ~ce~ler ve~-, yetleri_ ~ vrupanın alakasını ~e _mer- Londra 2 4 ( ö. R) - Romanya hari- bancı heyet reisleri gelmeğe başladılar.. mettar bir av tüfengi, Fransadan kristal 
gilerini, sade kendı sefırlerıne verı- hametını celbeden Şark Hırıstıyan- ciye nazırı B. Cafenko bugün temasları- İlkönce Rana Tarhanın riyasetinde bu- bir içki takımı, Papadan eski sedef işle
yorlar .. Rumlar mütemadiyen kaza- , ları, burada, göz kamaşhrıcı, küstah na başlamıştır. lngiliz gazeteleri bugün- lunan Türk heyeti geldi. meli bir sandık, İngiltereden orijinal bir 
nıyorlar .. Ve mukabilinde, hiç bir bir zenginlikle muhat bulunuyorlar. lcü sayılarında Romanyanm sulh cephe- Bunu, İngiliz kralını temsil eden lord seyahat çantası ve antika bir saat gön
resim vermiyorlar.. Yahudiler yüz Buradan yüz hatve ilerde, Yeni sindeki rolü ile meşguldürler. Bu neş- Atlon ve refikası prenses Alis takip et- derilnı.işü. İsveçin iki vazosu önünde 
veriyorlarsa, mukabilnde ikiyüz ka- köy başlamaktadır .. Büyük ağaçlarile riyata göre lngiltere. Romanyaya verdiği tiler. Sonra İtalyan heyeti, general Vey- beyaz bir ayı postu serilmiş bulunuyor
zanıyorlar .. Ermenileri de yahudiler-

1 

nazarı dikkati celbeden güzel bahçe- bir taraflı garantiyi karıılıklı bir yardım gandın riyasetindeki Pransız heyeti, du. Burada sayılması kabil olmıyan bü
den apğı farzetmeyin.. Onlar da lerle baştan başa süslü, ~irin, kala- şekline sokmak niyetinde değildir. in- Serdar Ahmet Hanın riyaset ettiği dost tün bu hediyeler kubbeler sarayının bü
memleketin servetini, yahudilerink.i balık bir kasaba ... Deniz kıyısından gilterenin istediği, Bulgaristanın da dahil ıe kardeş Afgan heyeti, Trentiyefin ri- f yük salonunda tahtın bulunduğu yere 
derecesinde bir hırsla mütemadiyen itibaren başlıyan sokak, iki sıra ev- olduğu bitnref bir Balkan bloku teşkil yasct ettiği Sovyet heyeti, Alman heye- kadar uzanıyordu. 
yutuyorlar .. Bulgarlara gelince, ka- lerle çevrili olarak, bir kaç mil Öte.- etmektir. Kendi kendini müdafaaya ti, papanın mümessili vesaire, hepsi teb- Muzika ince havalar çalıyor, Şahinşah 
çakçılık yapıyorlar.. Makedonyada lere kadar uzayıp gidiyor.. muktedir olacak olan bu blnk. bütün riklerini takdim ettiler. Hariciye veziri hazretleri refakatlerinde Melike Nazlı 
çalışıyorlar .. Ve adam öldürüyorlar.. Yunan tarzında ve cephesi ufki ideolojilerin dı<ıında kalabilecektir. Alanı, yabancı heyetler erkfuunı birer olduğu halde en önde ilerliyor .. Melike, 
Ah Kolonel.. Asrın icabetına uyamı- bir vaziyette yer yer sarı ve krem Paris 2.f (ö.R) - Petit Parizien, birer Şahinşaha takdim ediyordu. havai renkte bir tuvalet giymişti. Tuva
yarak geri kalmanın verdiği neticeyi renklerle boyanmıs bir evin yanın- ingilterenin hem diplomasi hem askerlik Bu merasimi müteakip Gülüstan sa- letin uzun etekleri asgari bin senelik 
gördünüz mü L Bu saf, iyi kalpli da~ geçtiğimiz .vakit, arkadaşı~ b_u sahasında ayni zamanda yaptı;;ı gayret, rayında yüz. kişilik bir ziyafet verildi. halılara sürülüyordu. 
Türkler ata binmekten ve güzel kı- evın. penç~relerın7 ~ka:ak hafıf b~r 1 dikkate dt-ğe-... bir şekilde inkişaf edivor, Bütün heyetlerin reisleri, büyük elçiler Bundan sonra İtalyan murahhası dük 
lınç sallamaktan başka bir şeye akıl baş ışaretıle, teklıfsız hır tarzda hı- demektedir. Ru gazeteye göre lngiliz - ziyafette hazır bulundular. Ziyafeti ta- Spoletonun kolunda imparatoriçe geçtL 
erdiremiyorlar .. Ve istikraz akdettik- ri~_i selamladı .. Ve böyle yapmasını 
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Sovyet görüşmeleri ilerleyor. lngiltere. kip eden süvareyc Tahranın kibar aile- Mısırlı prenses, güzellik ve zarafet sem-
leri vakit şimdi aldıkları bu ikinin ye- muteakıp d~ ~nden s~rdu: Bükreşe verdiği garantilerin tatbik şart- ~eri ve gazeteciler davetli bulunuyordu .. bolü idi. 
rine, bir zaman gelip te dört tediyesi- - Kalorılerın pansıyonu.. Bun- , lannı Cafenko ile gör\işmektedir. Sarayın her tarafı bin bir ışık yağmuru Süvare başlayınca, bu ılık gecede her 
ne mevbur olacaklarını bile düşüne- lan şüohesiz tanıyors~nuz?.. Epok diyor ki: lnailtere, Sovvetler!e içinde bir pırlanta gerdanlık gibi parlı- taraftan atılan hava fi§enkleri Tahranın 
miyorlar... . - Tanımıyorum, dıye cevap ver- bir ittifak akdine muvaffak olduğu tn~- yordu. Bahçede renk renk ışıklar en gi- sevincini demet demet semaya serpiyor-

Evet, bu memlekette pek fazla sı- dım.. . . .. .. dirde, Almanya çeyrek nsır evvel kendı- ranbaha bir İran halısı kadar güzeldi. du. 
kılmıyacağım gibi görünüyor. - Fakat azızım, bu mumkun de- sini mağlup eden kovalisyon karşısında S b"" .. k rd' · d rıka su··,·are, gece yansından az sonraya 

h · · k l ·ı · arayın uyu me ıvenın en ,.. -
Batka bir akşam, fikrimde tari i. ğıl L lstanbula gehp te a orı en ta- kalarak daha müsnit zamanı bekliyecek- k . ta 1 g· d tlı'ler kadar devam etti. 

k ıd k B · k... b 1 ra genış ç sa onuna ıren ave 
eski bir facia tasarlamağak oyu ukm. mmama ? .. unu ım ansız u uyo- tir. Aksi takdirde yine tehdit, yine Mii- iki bini bulmuştu. Roma, 24 (Ö.R) _ İran veliahdının 
Bu piyesin dekoru ve a şamın a- rum... nih ''e h~~P h~~lıyacaktır. Hepsi ziyafetten gelecek olan ala haz- evlenme merasimine iştirak etmek üze-
ranlıklan arasında, büsbütün hayali, •• BİTMEDİ ... Eko do Parı, Yugoslavyanın Roma- .. etle imparatoric,-eyi, kraliçeyi, prensle- re Tahrana giden İtalyan heyetinin rei-
esrarenğiz bir mahiyet peyda eden -*- Berlin mihverine sarih surette temayül ri bekliyorlardı. si Dük Dö Spoleto, İran şahsiyetlerine 
bu memleketin manzaraları, Boğaz- s • l tC' · t h · d' B az teye göre U r 1 Ve (l f e ı~nı a mm e ıy~~· .. u g. e . Dünyanın her tarafından gönderilen j nıadalyal~r tevzi etmiştir. Şahinşah kont 
içi ve lstanbul olacaktı .• En mühim Parıs ve Londranın onunde s.o~~~ı~ va~~- hediyeler bu salonda teşhir edilmişti. Cianoya Iranın en yüksek madalyası 
rolleri kime vermek lazım geldiğini ~t.' Hık mı ilin edilecek? ta vardır. Bu da Sovyetler bırlıgı ıle ~o- Japonyadan Finhmdiyaya kadar bütün 1 olan Dejü madalyasını vermiştir. 
tayin edemedim .. Fakat ikinci ve tali Halep _ Son pyialara bakılırsa Su- rüşmenin derhal neticeye bağlanması-
vazifeleri icraya kabiliyetli eşhasa, riyedeki cümhuriyet ot'ausu lağvecfılecek dır. 
her yerde, sık sık rastlıyorum .. Bun- ve ooun yerine hallik usulü \kame edile- Malta 24 (ö.R) - lngiliz filosu Sar.
dan maada, dekor, muhtelif, güzel celttir. Suriye tahtına getirilecek kralın ki Akdenizde bir gezinti yapmak Üzere 
sahneler, manzaralar tertibine tama- şahsiyeti etrafında Fransızlarla lngilizler Maltadan ayrılmıştır. 
mi.le mu··saı"t .. Bu memleketin her kö- B"'k 23 (AA) R adaki 

A. Kamarasında n.uha
lef etin manidar slıalleri arasında daha evvel müzakereler ecre- u reş · - omany 

şesi birbrinden daha güzel.. daha ca- yan ettiği ve hatta Irak kralı merhum Ca- Macar aknlliyetleri hükümete bir muhtı-
zibedar... zinin de bu müzalterderden haberdar ıa vererek aşağıdnki metalibatta bulun-

Dün Yeni köyde, bir rum evinde, edilerek amcazadesi ve şimdiki kral nai- muşlardır: - BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - Liberal mebuslardan Sir Persi Hanri 
lstanbulun orta tabakasına mensup bi Emir Abdülilahın Suriye krallığına Macarlann ekseriyet teşkil ettikleri Hariciye müsteşarı B. Butleı- şu ceva- şu suali sormuştur: 
bir aileyi, buradaki hıristivan burju- namzet gösterilmiş olduğu rivayet edil- mıntakalarda Macar lisanının kullanılma- bı vermi~tir: _ Ispanyada, muhasamatın bitmiş ol
vasına mensup, şayanı dildtat bazı mektedir. Bu takdirde Suriye ve Filisti- sı. Macarların cemiyet teşkil edebilme- c- Hüküınele gelen haberlere göre, masına rağmen, mühim Italyan kuvvet
tipleri tetkike fırsat buldum .. Beni nin tevhid edilerek bir kralın idaresine leri ve Macar çiftçilerinin silah kullan- cenubi Ispanyadaki son askeri hareket- Jerinin muhafaza edilmiş olması dolayı-
bu evde, eskiden Londrada tanıştı- verileceği de tabii görülmektedir. maları.. lcr terhis tedbirlerinin tabii bir neticesi- siyle Italyan hükümcti nezdinde bir şi -
ğım, arkadaılarımdan Avusturya se- Bütün bu şayialarla beraber Fransız- -- clir. Fakat Ingiliz hükümeti lspanyol hü- kayet teşebbüsü yapıldı mı? 
fareti ateııemiliter prezante etti .. Ve !arın Suriyede ne yapmak ve ne gibi bir M E NEME N DE kümetinden ne izahat istemiş, ne de al- B. Nevi! Çemberlayn - Hayır, Ingi-
orada çok komik elemanlar buldum. siyaset takip etmek istiyorlarsa şu bir kaç Bir kcnlerans mıştır.> liz hükümeti bu mesele hakkında hiç bir 

Ziyaret saatlerine tesadüf eden bir gÜn içinde buna karar verecekleri ve el- Menemen (Hususi) - Teftişte bulun- B. Artür Hcnderson - Ingiliz hükü - şikayet teşebbüsüne lüzum olmıyacağı 
vakitte, Tarabyada Avusturya ateşe yevm Pariste bulunmakta olan Ali lco- mak üzere Menemene gelmiş olan İzmir metinin ahiren Cebelüttarıka takviye fikrindedir. 
militerine tesadüf ettim. Avusturyalı miser Pionun da kat'i talimatı hamilen vilayet orman bölgesi şefi milhendis Ce- kuvvetleri gönderdiği doğru değil midir Sir Persi Hanri - ltalyan kuvvetleri
arkada'1mla, B<Mlfor sahli boyunca bu ay sonunda Beruta döneceg-i ilave ( - ve hükümet Cebellüttarıkta mevcut nin 15 Mayıstan sonra da lspanyada kal-rnt Sansoy bir konferans vererek agaç 
yürümeğe başladık... edilmektedir. ve ormanların medeniyete tesirleri) ni kuvvetleri bu mevkiin müdafaası için maları mümkün değil midir ve kaldık-

Bu yol, müstakim bir çizgi şeklin- kaAf'ı mı' telaAkk'ı etmektcdı'r?. l 1arı takdirde bu, Roma hükümeıtin.in ta-
k k d ~k kuvvetli ifadelerle canlandırmış, 

de, Kalender oyuna a ar uzar... ş b da .. Ve( d ~ B. Builer _Milli müdafaa nezaretine ahhütlcrini ihlal mahiyetinde olmaz mı? 
k b . u eye medeniyet tarihinin ilk zamanların a fa 

Kalenderde padişaha ait, es İ ır aı·t bir mevzua cevap veremem. Fakat B. Nevi! Çemberlayn - Vaziyet hü-
k b b d T kle Je (Neolitik) insan devrinde eski Türklc-

köşk vardır i, u ina 8 Ür r j--sr Asa.-ısa. ~-•-si hükümet ittihaz etmicı oldugw u tedbirleri kümetçe en büyük bir dikkatle takiµ 
R l d k ed 'l hed :6HN Hıııııor SN .,...,... rin ağaca verdikleri kıymetten, ağaç ve :r 

us ar arasın a a t ı en mua e- memnuniyetbahcı telakki etmektedir. edilmektedir. 
1 b l B Rels'IAfnden • ormanların, sosyolojik, estetik, ekono- :r erden iri imza anmıştır.. . unun !# • Londra 24 (Ö.R) - B. Vinston Çör -

Ş d . h b" halel b 1 Ş be · · 1,,,1 subaylar defterinin mik karakterleriyle bünyemiz üzerinde- B. Henderson - Ingiliz hükümeti 
için, im ı arap ır e u unan u mızın ma u • çil Londra belediye reisinin resmi ika -
b k :.:.-L "h" b" '"h · d 54 ·· ·· d kay tlı bulunan beşin ki tesirlerinden, iklim ve hayat üzerin- Tancada statükonun muhafazasına ne u ~ün tarı ı ır ŞO retı var ır. uncu sırasın a 1 

- metgahı olan Mansiyon Hol'de asker 
K 1 d · b" d h .. .__. d t · d ed har mau· ıu· · emeklı· demir deki rolünden bahsetmiştir .. Menemen derecede alakadardır? a en erın ır az a a o~co:Jın e, e • cı erec en P - kaydi lehinde beliğ bir nutuk söylemi<ı-

Ah ğl Halit H ık · ı · l L-- b ı 1 B. Butler - Ingiliz hükümeti Tanca- "' rafı süslü parmaklıklarla çevrili Er- yolu ön yüzbaşısı met o u a ·evı mensup arıy e ıL<U.ır u unan ar 
· 1 l be ·· t' l"" ta f dan 1 k f ns h .. yük b 'r ala da şimdiki rejimin muhafazasını ço)c mü- tir. . . . . menı.lere ve Rumlara aıt saray ar, Uzun acc e su ye muracaa ı uzumu ra ın JU ·on era u ı - Esk k rd k dedı 

1 
him bir mesele gibi telakki etmektedir. ı nazır, ara 0 usu ıçın ay -yalılar görünmektedir .. O dakikada ilan olunur. ka ile dinlenmiştir. , len askerlerle mevcut kıtalann tam kad-

1 m ]'# KZY/.////-'Z7.7Y7:///Y.Z/'~ /" '>",r'ff.Jl!'..r.xı &M5i!1Jl!'JlelMll!l & & 1 Dervişi çağırttı. iti. Ona ihsanda bulundu. işte ey şahmı. 1 ro halinde dolduklarını ve şimdi yeni kı-

K ırk Ve Zl
e r t~' - Ey bunamış ihtiyar.. dedi. Sen vezirler hepsi böyle akılsızdır. Onlar, bu 

1 
talar teşkili için kayıt muamelesinin de-

·' böyle nasıl aözler söylersin~ nimen Hahtaalanın bir niıntidir. Ne ça- vam ettiğini bildirdikten sonra, bu neti-
Derviş: re k.i kudretini bilmezler fıraat gözetir- cenin muayyen hizmetler listesinin ih -

~ - Padiphım, dedi, ne darı1ır81JL Be- ler. Sen ise akıllı diye onların sözlerine das ettiği müşkülAta rağmen elde edil -
• f'CM6'tf0t FC#/NJLiild!Fal ~~~L"' gil baz 

nim sözümde bir mana ve bir tecrübe uymaktaaın halbu ki onlar önünden yü- diğini kaydetmiş ve in · terenin ı 

Masal masal icinde vardır da ondan söylerim. Eğer izin ve- züne gülerler, arkandan kuyunu kazar- devletlere, taarruz ihtimaline karşı ver-

• rirseniz arzedeyim. lar. diği garantiyi hatırlatarak, demiştir ki: 

-92- Padiph: 1 Padiph kadından bunları duyunca: c- Şimdiye kadar bizim zAafımız, ta-
- Söle bakalım . - Ben yarın hiç birini dinlemem, oğ- ahhütlerimizi Üa imklnını verecek ki-

Bu hikAye de gösteriyor ki kadınlara as
la inan olmaz ve onların içinde güveni
lecek, sözüne inanılacak tek kişi bile 
mevcut değildir. 

-'padiph bu hiki.yeyi işitince oğlunu 
öldürtmekten vazgeçti. Onu tekrar zında
na gönderdi. Kendi de ava çıktı. Akpm 
olunca döndü. 

Karısı yin bermutad lcarıdadı. Kolu
na girerek yemek odasına götürdü. Ye
mekten sonra ve kahvelerini içerlerken 
oğlandan baha açıldı. 

Padi .. h: 
- Bugün falanca vezırım ibretli bir 

hikiye anlattı. Zındana gönderdim. Dedi. 
Kadın: 

- Şahım, de& Ben seni çok karar
sız ııörüyorwn. Geceleri benden yana 
oluyonun gündüzleri ise vezirlerinin ta

~ olm•mala 

dir ki ya canının üzerinde ol veya sulh 
üzerinde ... Fakat vezirlerine aali inanma. 
Esasen onların hepsi de akdaız insanlar
dır. Akıllı olsalardı vezir olmazlardı. 

Hani padişahla Dervi~in bir hikayesi var

ya.. lıte onlar tıpkı o hikayedek.i vezir
ler gibidirler. 

Padiph merak tti. 
- Nasıl hikaye imi, o) 
Dedi. Kadın anlatmağa baıladı: 

PADiŞAHLA DERViŞiN 

HDU.YF.SI 

Dedi, Derviı: lanı öldürürüm. fi bir ordu için, hiç bir tedbir almam1J 
- Ey ph .. dedi, ben bir gün eşeğim-1 Dedi ve yatağa yattılar. olmamızdan ileri gelmi§tir. Şimdi müşa-

le bir köprüden geçiyordum. Birden eıe-! Sabah oldu. Padiph tahtında karar hede etmek pek kolaydır ki umurnt ef-
ğin ayağı köprü üstünde bir deliğe gir- kddı. Celladı çağırttı. kir, her şekilde, mecburi bir milli biz -
di. Eşele düştü. Onu kaldırıp ayağını I Oğlanı öldür diye emretti. met taraftarıdır. Çok vakıt geçmeden 
ddikten çıkarıncaya kadar çok zahmet Kırkıncı vezir ortaya çıktı. Yeri öptü. mecburi bir milll hizmete malik olacağı-
çektim. Hayvan da epi mihnet çekti, ca- - Padişahım, dedi. Bütün arkadqla- mız da muhtemeldir.> 
nı acıdı. itte o gün bugün ne zaman eıe- rımı dinlediniz. Layik olan odur k.i beni B. Çörçil: cBiz de bunu ümit ediyo -
ğimle köprüden geçaeaı, evvelce ayağı i dahi dinliyeainiz. Cenabı hak kullarını ruz!• diye bir çok defa bağıran halkın l girmİf dlikten çok uzaktan geçer ve ' iatipreyi emretmittir. Fakat bu idifareyi hararetli alkışlariyle selimlanmıştır. 
deliğe yan yan bakar. Senin bir çok ve- l kadınlarla yapmağı da meneylenıittir. Hatip sözüne devam ederek demiştir 

1 
zirlerin var. Onları sık sak azledersin.

1 

Çünkü onlar asla doğru söylemezler ve ki: 
MalJarını, hazinelerini müsadere edersin. daima sahibini eahil necata ulaştınr. 

1 
Kimini idam ettirirsin.. Onlar bu ikbalin daima sahibini saha! necata ulqtınr. 

1 
Eski zamanda bir padiph vardL Bu neticesinin böyle felaket olduğunu gör- Buna kıyas bir hikaye vardır.. Müsaade 

padiphın hüküm sürdüğü tehirde bir de dükleri, bildikleri halde yine gözleri ve- ederseniz arzedeyim. 
ihtiyar Derviı yqıyordu. Bu Dervitin zirlikte.. Benim eıeğim ise bir kerre tec- Paditah: 
bir eşeği vardı. Derviş daima ve fınat rübe ile öğrendi, artık bqına felaket ge- - AıJat bakalım .. 
düştükçe: tirecek deliğin yanına bile yaldapnaz. Diyince vezir anlatmaia batlaclı. 

• f'8U& .ciy(V ..... llflpn ıraideri-
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Türlü türlü 
şışman var • • • 

-+-
YAZAN: Dr. G. A. 

Hepsine oifman der, geçeriz ama Iİf

man ıişmana benzemez .. Bir kerre derece 
farkı. Bu bakımdan ıifmanları dört de• 
receye ayırırlar: Normal sayılan aiırlık· 

tan onda bir nihayet onda üç nisbetinde 
ağır olanlar birinci derecede aayılır, bu 
kadannı şipnanlık saymamak da müın
kündür. ikinci derecede tifmanlığın hatırı 

sayılmıya bqlar: Onda üçten ooda be,. 
kadar normalden fazla ağırlık. Üçüncü 
derece onda bqten onda yediye kadar. 
Onda yediden daha fazla olursa dör
düncü derece. Mesela 1, 70 boyunda biri 
1 19 kilodan fazla çekerse görenler Maa
zallah demekte haklı olurlar. 

Fakat normal ağulık sayısı nedir) Bi
liyorsunuz ki bir metrenin yukaruındaki 
santimetreye göre kilo hesabı lüzumun
dan fazla basittir. En sağlam ölçü olan, 
hiç değişmiyen ağırlık ne kadar olduğunu 

da ancak, §İşman olup olmadığını merak 
edenin kendisi bilir.. Onun için hekim
ler, bir de görüşmelerine bakarak ayır
dederler. 

Kimisi kanlı, canlı, hem de keyifli 
olur. Kannlan kocaman, gerdanları kat 
kat sarkmış, enseleri yağlı, yanaklan şiş
miş fakat neıeleri yerinde, çok defa da 
tasasız olurlar. Mühürünü kamının üze
rindeki kat kat yağların arasına dü~r
düğü halde, hamama gidinciye kadar ha· 

beri olmıyan kadı efendinin de böyle ta· 
sasız şişmanlardan olduğuna şüphe yok· 
tur .. Şimdiki ıiımanlardan da hareket: 

çok sevenleri, balolarda zayıflardan da· 
ha zayıf gibi dans edenleri elbette gör
müşünüzdür. Bu türlü ıİ.fmanlığın bir iyi

liği vardır: T asuaz ıiıman rahatını boz
mamak için killl8eye fenalık etmek İ8te
mez, keyiflerine düşkün akpmcılar gibi. 

Bu türlü şişmanlık erkeklerde daha 
çok görülür. Kadınlarda daha az olur 
derlerse de olduğu vak.it, kanlı ve canlı 
şişman bayanı seyretmek de adeta bir 

keyif olur. Şen, güleryüzlü, tatlı dilli, it
tahı yolunda olduğundan, dekolte olup 
da, yumuk yumuk kollariyle çatalını ve 
bıçağını oynattık~a sofradakilerin yeme
ğe iıtahım arttırır. 

Böyle canlı ıitmanların yanak.lan kır
mızı kırmızı olduğu için onlara kanlı 

§İşman da derler. Fakat onların gerçek
ten kanlı olduklarına pek inanmayınız. 
Ukin, bir kimsenin kanındaki lurmw kü

recikler sayılmadan kanlı mı, değil mi 
bilinemez. Sonra da onlann yanaldann
daki kırmızılık böbreklerinin yorulma
sından olduğuna ihtimal çoktur. Kan 
damarlarda iyi dönemeyince yanaklar 
kızanr. 

Zaten zaman geÇtikçe bu canlı Jişman
lığın da pek iyi bir fCY olmadığı meyda
na çıkar. Balolarda hop hop sıçrıyan Iİl
man sonradan apartmanının merdiven

lerini güçlükle çılcmıya bqlar: Nefesi ça

buk kesilir, Y&fl ilerleyince. bir çoğunda. 
düşmanlık kendi kendine geçer, derileri 
sarkar. Böbrekleri ve yÜreği iyi işleme
diklerinden üıemiye yahut kalbin zayıf
lığına doğru gider, oraya varmadan bey
nine kan hücum etmezae .. 

Şişmanların bazısı da cansız olur. Ge
ne ıiıman, fakat daha ziyade şİ§man gibi. 
Karın çok büyümez, yanaldan sarlıc:ık, 

rengi soluk, toplanml§ yağlar gevşek_ 

Böyle cansız ıiımanların bir çoğu lem
fatik gençler, en ziyade kızlardır. Bazı

larında şişmanlık kansızlıktan gelir. Bir 
insanın hem kanı az, hem de ıişman ola
bileceğine taaccüp etmeyiniz: Kan az, 

olunca teneffüa hafif olur, yağlar yana
maz ve vücutta birik.ir. 

Şiımanlan sadece görünüşe bakarak 
ayırt etmek emniyetli usul değildir. Gö
rünüte inanan daüna aldanabilir. Nite• 
kim canlı ıişmanların kırmızı yanaklı ol
maları gerçehen kanlı olduklarına her 

vakit delalet etmez. Cansız denilen tit
manlar arumda da niceleri nrdır ki bu 
ıiım.anlıkla hot geçinir, rahat Y•dar. 

Şifmanl.kta teblike yaim çoldaiundaa 
gelmez: Şifmanlığa batka bir hastalık ka
rlftlUUmdan &elir. Sadece ıipoan olanlar, 
zaten, biraz devamlı ve makul perhizle 
kısa denilebilecek bir zaman içinde yağ
lannı kaybederler. 

Baıka hutalık araya karışınca İl de
ğifir. Şipnanlara muallat olan batb 
hastalıklar da haylice çoktur. Hele şeker 
hutalıiı, §İşmanlıkla aynı familyadan ol
duğu için, şiımanlarda çok bulunur. Böb
reklerde ve safra yolunda kum sancdan 
da fİJmanlara çok gelirler. Bunlara da 
pek çok ehemmiyet verilmez. Fakat yü
rekte, böbrekte Ye karaciğerde bir h ... 
talık olanca ehemmiyetli olur. 

Bundan dolayı, en doğrusu, tifmanlan 

• 
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Egemenlik-Çocuk bayram
ları heyecanla kutlandı 

Yavrularımız çok 
çocuğa Esirgeme 

neşeli bir gün 
kurumu bir kır 

yaşadılar 7000 
ziyafeti verdi 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

Temiz elbiselerini giyen, başlarına be
yaz fiyangolarını bağlıyan bu yavrucuk-
lar park içinde baharın canlı papatyala
rı oluvermişlerdi. 

Binlerce halk küçüklerin neşesinden 
neşe alıyor, askeri bando seçilmiş marş
ları terennüm ediyordu. 

İstiklal marşını toplu bir halde dinli
yen yanular parkın içine küme küme 
dağıldılar. Muhtelif mektepler tarafın
dan hazırlanmış olan temsiller verildi.. 
Milli oyunlar oynandı , rondlar yapildı . 

HaJkevi temsil kolu tarafından hopar
lörlerle milli şiir ve monoloğlar söylen
di.. Bayramın tam bir intizam ve neşe 

içinde geçmesi ıçin Çocuk Esirgeme ku-
1umu başkanı bay Hamdi Akyürek ile 
maarif müdür muavini Neşet büyük bir 1 
gayret ve himmetle çalışıyorlardı. 

~utlı· et. ve n ü,u. .. ...ı.ı."' ı .. € .Jı. .. "(... ,1 aıan J · --ncı cayr2.~1ar sallanıyor, vatanın 

vehim ve hayale müstenit, uyuşturucu en güzel parçaları yabancı askerlerin 
saltanat ve bilMeti yıktı. Bu kararla ayakları altında çiğneniyordu. Bütün 
Türk milleti düşmanları mağlup ve pe- bir dünya Türk milletini yer yüzünden 
rişan etti. Bu kararla Türk milleti tari- yoketmek için ayaklanmıştı. 
hinin seyrinden, milletin ruhundan, ih- Türkü esir almak için bütün vasıtala
tiyacından aldığı cümhuriyet rejiminin ra baş vuruldu. Yalnız hesaba katma
<0bedi temelini attı. dıkları bir nokta vardı .. O da Türkün 

İşte aziz çocuklarım, bugünkü mesut esir olamıyacağı.. Türkün istikliil hak
ve şen günlerimizi o büyük karara, he- lundan mahrum yaşıyamıyacağı idi. 
yecan ve kudret kaynağımız olan İstik-ı Türk milleti hür doğdu. Hür yaşadı .. 
lfıl mücadelesine, onun mübeccel yaratı- Dünya varoldukça da hür yaşıyacaktır. 

Bütün ilk tedrisat müfettişleri, Esnaf 
ve Ahali bankasının, Ege şirketinin ve cııa .. ~ı ı , .. .... - ........ ıcuarına borçluyuz ... 
Çocuk Esirgeme kurumunun bütün me- Çocuklar bugünün size bağlanması ve 
rnurları ayni maksadı temin için vazife sizin bayramınız olması çok manalıdır .. 
almışlardı. Bu mananın derinliklerine intikal etmiş 

Sizler işte bu neslin Çocuklansınız. 
23 nisan 1920 de Ankarada ilk toplan

tısını Büyük Kurtarıcı Atatürkün baş
kanlığında yapan Büyük Millet Meclisi 
millet hakimiyetini llful etti. Bize bu 
mesut devrin kapilarını açtı. Çetin bir 
mücadeleyi kabul etti. Biricik kuvveti
miz Türk milletinin daima sönmez bir 
alev halinde yaşattığı istiklfil aşkı idi.Bu 
aşk istiklal mücadelesini muzaffer kıl

mağa yetti. 

Çocuk Esirgeme kurumu yedi bin olduğunuzda şüphe yoktur. 
mektepli ile beraber hariçten bayrama Bu mesut ve şen günlerin o günkü ve 
iştirak eden çocuklara bir kır yemeği bugünkü millet bütünlüğünün ve tesa
verdi. Kendilerine sandoviçler, paket nüdünün_,neti~esi oldu~ bir kerre 
içinde şekerler dağıttı. Halkevi tarafın- daha degil, bın kerre ınanımız ·vardır. 
dan küçük paketler içinde yavrulara Yarınımızın da dünün ve bugünün de
Uzüm tevzi edildi. vamı olacağına babalarınızın, analarını

Saat 12 de parktan hareketle Atatürk 
heykeli önüne gelindi .. Burada heykele 
Çocuk Esirgeme kurumu adına muhte
""" bir çelenk konuldu. 

Şehrimizde bulunmakta olan mebus
lar, vali vekili bay Cavit, Belediye reisi 
Behçet Uz askert erkiin ve binlerce halk 
heykelin etrafını sarmış bulunuyordu. 
Tam yarımda !Azimle dinlenen İstikliil 
marşiyle buradaki merasime başlandı .. 

Marşı müteakip C. H. P. namına ilk 
tedrisat müfettişlerinden bay Reşit aşa
fldaki nutku söyledi. 

BAY KEŞİDİN NUTKU 

zın bütün milletin inanı vardır. Türk 
yurdunun, Türk cümhuriyetinin, Türk 
tarihinin ebediliği sizin varlığınıza sizin 
birliğinize ve bütünlüğünüze bağbdır. 

Siz Türk tarihinin devamısınız, siz Türk 

Ey bu kara günleri görntlyen bahtiyar 
çocuklar!... 

Hür ve temiz bir yurdun hür havası 
içinde büyüyorsunuz. 

Babalarınız, dedeleriniz size böyle bir 

ınesi bir tesadüfün eseri değildir. 
Uzağı çok iyi gören, her iyiyi Türk 

milletinin malı yapan Atatürk, 23 nisan 
gibi Türkün iman kaynağı olan mesut 
ve bahtiyar bir günü de size bayram 
günü yapmıştır. 

Gelecek nesiller 23 nisanı ve onun 
manasını düşündükçe en kara günlerin 
fedakhlıkla ve nefse itimatla nasıl ay
dınlatılması mümkün olacağını anla
makta zorluk çekıniyecekJerdir. 

Sizler de bayram yaparken her za
man bu büyük günü kafanızda yaşatı-
ruz. 

Bize bu tunçtan imanı, şu karşınızda
ki toprak tunçtan adam verntlştir. 

O bugün aramızda yoktur. Fakat kal
bimizde yaşıyor.. Onun sevgisi sizlerin 
kalbindedir. Onun sevgisi henüz dün
yaya gelmemiş nesillerin de kalplerinde 
yer alacak, onun sevgisi Türk milleti 
için yıkilmaz ve aşilmaz bir kale halin
de bu yurdun bekçisi olacaktır. 

23 nisan ve Atatürk ... Bu iki mefhum 
nesillerden nesillere geçecek en büyük 
kuvvetimizdir. 

Bu kuvvetlerin bekçisi sizlersiniz.! 
Bizden aldığınız bu emaneti sizden son
ra geleceklere teslim edeceksiniz. 

Benal Pala Solo piyano çalarke:ı 

Halkevinde verilen 
musiki ziyafeti 

8-12 yaşındaki 25 yavrunun emsalsiz 
muvaffakıyet' hararetle alkışlandı 

Evet Atatürk, yüreklerimizi yakan Ata
türk' .. O bugün başımızda yoktur.. F•.
kat bu mutlu ve bahtiyar günleri yz
ratmak için onunla omuz omuza çalışan, 
Türkün makus taliini yenen Türkün 
hakkı karşısında bütün bir dünyayı dize 
getiren İsmet İnönü başınuzdadır. 

Kimseden korkumuz yoktur. Halkevinden kameri dinliyen aileleT • 
Atatürk çocukları!. 23 nisan çocuk bayramı münasebetiy- ı kışlanmıştır. 
Göğsünüz kabarık, başınız diktir. Da- le sanat ruhu ve sanat aşkiyle büyüyen 

1 

Bilhassa sekiz yaşında bulunan ve or-
ima da böyle kalacaktır. küçüklerimiz HaJkevinde bir musiki zi- kestraya şeflik eden Benal Pala ile Yıl-
Yaşasın Türk vatanı.. yafeti vermişlerdir. dız Onan ve Işık Yunus büyük bir lstl-
Yaşasın Türkiye Cümhuriyeti. Salon İzmirin en tanınmış aileleri ile dadın canlı ifadesi olmuşlardır. 
Yaşasın Atatürk sevgisi.. hıncahınç dolu idi. Sekiz ile on iki yaş Yavruların Bethovenden, Şopenden, 

Nutuklar bir çok defalar meydanı arasındaki yavrulardan teşekkül eden Brabmstan çaldıkları klAsik parçalar 
çınlatan hararetli alkışlarla kesildi. yirmi beş kişilik orkestra Türkün ince musikiden anbyanları hayretlere düşür-

YA VKULAKJN HİTABELERİ: sanat kabiliyetinin en yüksek kudretini müştür. 

En çok olarak kürsüyü mini miniler göstermeğe muvaffak olmuşlardır. Bu musiki ziyafetini hazırlıyan HaJ. 
işgal ettiler. Şehrin her tarafına hoparlörlerle ve- kevi Ar komitesinden Kız lisesi musiki 
Dumlupınar mektebinden Burhan Öz rilen bu konser salonun içinde ve dışın- öğretmeni Bay Aclful Atrekl elde ettiği 

Işık, Hakimiyeti Milliye mektebinden da bulunanların kaffesinin büyük tak- bu emsalsiz muvaffakıyetten dolayı teb
İbrabim Ülman ve Himayeietfalin ök- dirlerini toplamış yavrular hararetle al- rik etmeği vazife biliriz. 

süzler yurdundan üç yaşındaki Perihan 
milli parçalar okudular. Çok hararetle 
alkışlandılar. 

Müteakiben Cümhuriyet marşı 
donun iştirakiyle hep bir ağızdan 
lendi. 

ban
söy-

Yavrular bir geçit resmi yaptı ve me
rasime son verildi. 

Geçit resminde Çocuk Esirgeme ku
rumunun himayesindeki üç ile yedi yaş 
arasındaki iki yüze yakın yavrunun çok 
temiz olan giyim ve çok sıhhatli ve ne
şeli olan bakım vaziyetleri gözleri ok
şıyordu. 

Misakı Milli, Ülkü ve Gazi okulunun 
da geçişleri ve giyim vaziyetleri büyük 
takdirler topladı .. 

Hülasa bayram geçmiş yillara naza
ran üstün bir intizam ve heyecanla kut
lulanmış, yavrulara Iazla yorgunluğa 

maruz bırakmadan neşeli bir gün ge
çirtilmiştir. 

Dün de öğleden evvel şehrimizdeki 

"ütün sinemalar parasız çocuk seansla
rı yapmışlardır. 

Aydında 23 Nisan 
Coşkun bir sevinç heyecanı içinde 

te-zahürat a tesid edildi 

Aydındaki maçlar Aydın, 24 (Hususi) - 23 nisan Ha- na, ilbay ve Parti namına, Halkevi spol' 
kimiyeti Milliye bayramı ve Çocuk haf- kulübü vesair kurumlar namlarına bt. 

Denizli lisesi Sanatları, Aydın muhteliti 
Seyhan muhtelitini yendi 

tası parlak bir surette tesit edildi. rer çelenk koydular. 
Halk sabalileyin erken sokaklara dö- Bu suretle merasime nihayet verildi. 

külmüş ve evvelce hazırlanan program Öğleden sonra Halkevi salonlarında 
mucibince cümhuriyet Halk Partisi çocuklara bir balo tertip edildi .. Baloda 
önünde toplanmıştı. Birer, birer mek- ayrıca bir btife ihzar edilmişti .. Büfede 

tepler de gelerek yerlerini işgal ettiler. 

Merasime, askert bandonun çaldığı 
İstiklal marşı ile başlandı. !stiklfil mar
şını müteakip orta mektep direktörü B. 
Refik Yıldırım Tellioğlu veciz ve 
heyecanlı nutkunu iradetti .. Bir çok de
falar sürekli alkışlarla alkışlandı. 

gazoz, pasta, çikulata, incir, üzüm ilc
ram edildi. 

Mini mini yavrular, saat yirmiye ka
dar daruı ve milli zeybek oyunlarını oy
nıyarak bir çok alkış topladılar. 

----tr·---
SE YDİKÖYDE 

Orta okul direktörü Refik Yildırıını 2 3 NİSAN 
müteakip Sanatlar okulundan bir ve or- Seydiköy, 24 •Hususi• - 23 nisan 
ta okul kız talebelerinden bir yavru- Hakimiyeti Milliye bayramı ve Çocuk 
muz 23 nisan ve Çocuk bayramlarının haftası burada çok neşeli tezahürata ve
kudsiyet ve ulviyetlerini tebarüz ettirdi- sile olmuştur. Atatürk anıtı önünde 
!er. İstiklal marşı ile başlıyan merasim ya-

Müteakiben resmi geçide başlandı .. pilmıştır. Çocuklar tarafından bugünün 
Önlerinde askeri bando olduğu halde azamet ve ehemmiyetini gösteren nu

sıra ile Sanat okulu, orta okul, Yedi ey- tuklar söylenmiştir. 
!Ul Cümhuriyet, Gazi paşa, Güzelbisar, Belediye çocuklara şeker dağıtmıştır. 
Halide Hatun ve orta malıalle ilk okul- Yavrularımız milli oyunlarla neşeli bir 
lan talebeleri muntazam yürüyüşlerle gün geçirmişlerdir. 
vali ve alay kumandanının önlerinden Belediyemiz SeydiköyU günden güne 
geçtiler. güzelleştirmek için büyük gayret sar-

Resmi geçidı müteakip bll<lınum okul fetmektedir. .. . . . . . . . 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

-68 
Mıuanın üzeri temizlendi. rakı ue meze dağıt•ın.. . 
Nihal yardım için lıallıh. Ben Dedi. Mıuada dört lıiıi idik. 

de kalkmak utedim. Fakat Sabri Benim yanımda Nihalin köylü -
"bey yühelı Utlle: .;;, onan yanında ve benim kar-

- Siz otanınus, dedi. Mahte- fınula Ferid bey, onan da yanın
lrem mi.alirlerimizi ağırlamakta da Sabri bey vardL iJyle ki ben 
'biz kamr ediyoruz, bmi ba kanı- lıöyliicağı:z ile Sabri beyin arıuın-
~nımu.zu ais al/ettirin. da idim. 
1 Nihalin köylü•ü bir e•tağlıral- Otuz bir oyunu na.nl olur, bil-
ah ba•tırdıktan •onra ayağa miyordum. Buna .öylemelı üze
alktı. O da yılıılıyortla. Kon.o- re idim iri Sabri bey ayağıma btU-

un üzerine nonmuı rakı takı- tı ve ortaya: _ 
mından bir kadeh rakı almalı ya- - Servet hanım bu oyana mu-
ıma geldi. kemmel bilir.. Hepimizin uduı -
- Ablacığım .. dedi. Biz bura- du dedi. 

'da hep kardeı, can ciğer kuzu Kağıdı. ~ er~d bey. d'!~ıttı. Ben, 
"'•armıuıyız. Şu bir tek rakıyı kar- her ke• gıbı elımdekı kagıtlara an
'l'Jefinin elinden içmez mi.in? lamadan ba~ı!ordum ve bu dal-

Zavallının yü:z lira.mm lıarfı- galı kumar ışınden nasıl çıkaca -
lığı olan bu uteğini yerine getir- iJmı dii,Uniiyordum. 
memek olur muytlu? Ba ıırada Ni~al? benimle. köy-

Ralııyı .., gibi içtim. liinün aruına gı~dı. ve °.n'!' b~r ka-
--Cördünü:z mü bak.. dedi. Be- deh rakıyı kendı elıyle ıçırdı. An

nim elimle verdiğim rakı hiç bo- laıılan bu bir danışıklı döğüştü. 
iazınızı yakmadı. Çünkü onun beni maskelemesin

Benim «köylü», kala•ını eğe - den istifade eden Sabri bey bir 
relı mıuaya dayamış yarım llZ· an içinde elimdeki kôğıtları aldı 

tmlf bir halde idi. ' ve cebinden çıkardığı üç kağıdı 
Zavallılar .. ncuıl bir tuzağa dü- elime •ıkıftırdı. 

ıür9ldüklerini bil.eler .. onlara bu Ben, vaziyeti hiç belli etmeden 
lacı hakikati bağırmak bir an ha- idare ettim. Zavallı kôylü, bir ka
... tırana gelmedi değil .• Fa'kat ba - iıt i•tedi ve: 
iırsam ne olacalıh? 20 lira vm .. dedi. 

Ba, onları kurtmacalı mıydı? Kime, neye, nıçın yirmi lira 
Hayır. BilalıU üdelik beni de le- vardı. Bunu bilmiyordum. Halbu-
na vaziyete ıokacaktı. ki o, elindeki kağıda gÜvenmiı, 

Ortaya i•kambiller geldi. kendisi ile beraber gidecek var 
Sabri bey: mı diye yirmi lira ortaya koymuş-
- Haydi •. dedi. Şimdi taliimi- tu. 

•İ deniyeceğiz. Sabri bey derhal: 
Benim «köylü» baflllı güçlükle - Servet hanım muhakkak ge-

kalJırdı. ri kalmaz .. dedi. Ondan da yirmi 
, - Ben çok içmişim .. dedi. Şöy- lira var. Benden pas.. Ferid bey 
'le on dakika hadar fU kaba •edir- ne diyor .. 
'Je bir uzanayım .. Bl!nim yerime Ferid, kôğıdına baktıktan son-
Servet hanım oynasın.. ra: 

Bana dönerek: - Gördüm, dedi. 
'"-Cüzdanım da •ende .. dedi.Kay- Cebinden yirmi lira çıharıp ma-
~bederıen gam yeme .. Kazanır.an •anın üstüne koydu. 
(.kazancın .enin ol•an.. Bana: 

Ben, bu teklili kabul etmeme- - Haydi siz de koyun Servet 
~ie hazırlanıyordum ki Sabri bey hanım .. 
._atıldı: Dedi. Ben, yanımda olan Fakat 

- Mükemmel bir fikir •. dedi. kendime ait olmıyan cüzdana el 
Ve .. adamcağızın koluna gire- sürmek istemiyordum. 

ek onu izzeti ikramla pençerele- Tereddüdümü gören köylü: 
{ in kenarını boydan boya kaplı- - Haydi, dedi. Koyunuz. Siz 
yan alaturka aedirin üzerine azat. amcamın he.abına oynıyorıunuz .. 
tı. Ne ilıülüyormnaz, kaybederseniz 

Ferid bey: az değil, o kaybetmif olacak. 
- Nihal lıılınç bilmez •• O biu - Bİ'J'MEDİ -

••••••• . . . . . . . . . . . 

~~ ...................... ,. 

Kadın 
i ................. MODA ..... . 
Bu sene bluz gene 

moda 
---~.---

Jlkbaharın bize tayyörü getirdiği ve 
giydirdiği bu mevsimde büyük terzilerin 
ve moda mucitlerinin, ilkbahar kolleksi
yonlan içinde, bu tayyörlerle birlikte gi
yilecek olan bluzlara büyük bir yer ayır
dığını görüyoruz. 

Spor tayyörleri eskiden yalnız, sabah 
saatlerinde, sabah gezintilerinde giyilir
ken bu sene onların bilaistisna günün her 
saatinde giyilmeleri yüzünden bu forma
daki tayyörlerin içine giyilecek blUz:ların 
da modellerinde ona göre tadilat yapıl
makta, onlara da tayyörlerin yeni çizgi
lerine uygun bir §ekilde verilmektedir. 

Bir çok bayanlar pek yanlış olarak 
blU.za ehemmiyet vermezler. Halbuki 
blılz bir tayyörün bütün kıymetini veren, 
güzdliğini tebarüz ettiren ve giyinişe bir 
mana ve ifade veren şeydir. 

Tayyörün ruhu blUz:dur. Dünyanın en 
mahir makastan tarafından biçilmiş ve 
en mahir terzileri tarafından dikilmiş 

bir tayyörün içine adi, kötü ve o tayyöre 
uymıyan bir blU.z giyerseniz tayyör o da
kikada kıymetini kaybeder. 

Halbuki mesela siyah bir tayyörle sa
bab başka, öğleden sonra başka, hatta 
gece tiyatroda da başka bluz giyerseniz 
gecenin her saatinde o saate uygun gi
yinmiş şık bir kadın olabilirsiniz. 

Bu sene şık kadınlar bunun için bahar
lık tayyörlerinin rengine uygun olarak en 
aşağı iki veya üç blUz: beraber ısmarla
maktadırlar. 

Esasen şık giyinmek istiyen bir kadın 
daima elbiseden daha fazla ak.sasuvara 
ehemmiyet vermelidir. Blılz da bir alı:

sasuvardır. Hem de ak.sasuvarlann fa.hı. 
Spor tayyörlerile giyilecek blılzlar da

ha fazla şömizet veya ıömiziyelerdir. 
Bunlar tercihan yıkanır ipeklilerden, ke
tenlerden, zifirlerden, krep dalyenden 
yapılırlar. 

Düz kumaşlardan olduğu gibi çizgili 
veya kareli kumaşlardan da güzel olur

lar. 
Çay saatlerinde giyilecek blUzlar terci

han saenden, dantelden, ağır ipekli ku
maşlardan, sureden ve bütün moda ipek 

kumnşlardnn yapılabilir. 
'Bu sene gece elbiseleri beden, güz.el 

olmakla beraber, hfıla küçük süvarelerde 
uzun etekli gece tayyörlerini giymekte 
ısrar eden bayanlar görülüyor. Simokin 
formunda düz ipekliden yapılmış olan 
bu tayyörlerin içine de Lorganyadan, 
Vadal dö Sovadan, şifondan, lamadan 
fantazi blUz:lar giyilmektedir. Moda, bu 
seneye kadar hiç bir zaman blôzun kıy
met ve ehemmiyetini bu kadar iyi tebarüz 
ettirmem ittir. 

Modanın bu ipreti üzerine şimdi bü
tün zarif kadınların bliiza fazla ehemmi
yet verdiklerini ve her birinin güzel tay
yörleri içinde biribirinden nefis blUzlan· 
nı göstererek dolaştıklannı görmekteyiz. 

Reaimler: GAYRI MENKUL AÇIK AR- GAYRI MENKUL AÇIK AR -
!I'IRMA ILANI: TIRMA iLANI: 1 - Siyah beyaz kareli taf ta ile beyaz 

SALiHLi iCRA MEMURLU - SALiHLi iCRA MEMURLU - ipek ketenden yapılmış bir §Ömiziye. 
ıl'iUNDAN: CUNDAN: . . 2 - Spor tayyörlerinin içine giyilmek 

Salihlide tüccardan yunusa Yuıufa borçlu hatıcenın bor· üzere ekoıe ince yünlü bir blılz. Yakası 
rçlu beylikliden sevket ve naz- cundan dolayı mahcuz olup tapu- ipekli pikedendir. 

mm borçlarından dolayı mahcuz nun 62 No ve 10-936 tarihli tapu 4 - Sureden yapılmı.t güzel bir öğ-
lunan beylikli köyünün çay ke- kaydına bağlı kara oğlanlı yük • leden sonra bluzu. Yakası ve göğsü ve· 

barı mevkiinde tapun1Dl 5-935 ta- sek harman mevkiinde 4 hektar yagonal ıure ile süalenmİ§tir. 
lrih ve 16 numarasında kayıtlı 15 334 metre murabbaı tarla olup 5 - Krep döıin bluz .. Bir öğleden 
Clekar tarla beher dekarı 23 lira- balen 50 dekar miktarında dört sonra blUz:u. 
dan, yine aynı meTkide tapunun dekarı bağ olup 100 zer lira ve 46 6 - Dantelden hep santongla süs-

·2-936 tarih ve 139 sayıda kayıtlı dekarı da ekilmİf arpa olup beher lenmiı bir gece bluzu. 

kaydetı 9 dek&r hali hazırda 25 dekarı ellifCI' lira kıymeti mu - 'o/:r·---
Clekar miktarındaki tarla beher bammineaile 24-5-939 tarihine Ayd d k • 
'dekarı 20 liradan, yine yetil ka - müsadif ÇU'f&mba günü saat 14- 1 n a 1 
vak mera mevkiinde dört dekar, 15 arasında ihale olunmak üzere maçlar 
'tapunun 7-938 tarih 70 numara - açık artuma ile sablığa çıkarıl -
ıında kayıtlı olan bu mahal beher mıttır. Denizli lisesi Sanat-

~'ilekarı yirmi lira kıymeti muham- Talip olanlar muhammen kıy-
mineıile 24-5-939 tarihine müaa- metin ,.mde yedi buçuğu nispe- ları, Aydın muhteliti 
Clif çarfamba günü saat 14-15 ara- tinde pey akçası vereceklerdir. S l.. 

PO 

Ankara Radyosu Dünya vaziyeti ve 
bugünkü Türkiye 

---·-<z---
DALGA VZUHLVOU 

BUGVH 
1639 m. 183 Kes./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
Türkiye, bugün, çok mühim noktada 

duruyor. Fakat Osmanlı imparatorluğuna 
henzemiyen modern Türkiye, Avrupanın 
hem istikrarını bulmuş. hem de bulmakta 
olan bir parçasıdır. 

konseyine aza seçilmişti. T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
SALI • 25/4/39 

l 2, 30 Program. 
1936 senesinde İıe Türkiye, MontrÖ· 

de boğazların yeniden tahkimi hakk1nı 
elde edince bütün dünyaya muahedelerin 
kuvvet ve zorla olduğu gibi müzakere 
yoluyla da tadili mümkün olduğunu gÖs· 
tenniı oldu. 

12,35 Türk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. Büyük harbi takip eden yıllarda Tür· 
kiyenin müttefiklere karşı düşman bir 
tavır takınmı§ olduğu doğrudur. Fakat 
buna da müttefiklerin hatası sebep ol
muıtu. Bu hatayı, Yunaniatan kanıyla 
ödemiıtir. 

13, 15 Müzik {kanşık program - PJ.) 
13,45, 14 Konuşma (kadın saati - ev Bu anlaşmanın neticeleri bugiin büsbü

tün alaka verici bir safhaya girnüı bUlu
nuyor. 15,00 

18,30 
18,35 
19,00 
19, 15 

20,00 

20, 15 

20,30 

21,00 

2 t. t 5 

21,25 
21,30 

hayatına ait) 
Çocuk esirgeme kurumu- çocuk 

müsameresi - halkevinden naklen 
Program. 
Müzik (oda müziği - Pl.) 
Konuşma. 

Türk müziği (fasıl heyeti) 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Basri Ofler, 
Hamdi T o kay. 
Okuyan Celal T okses. 
Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
Türk müziği (halk oyun hava
ları) 

4 - Tan bur, Cura, Lavta, San
tur ve Dünbelek. 
Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Okuyan: Muzaffer llkar. 
1 - Ali Rifat beyin - nihavent 
beste - Zülfün görenlerin. 
2 - l.eminin - Nihavent şarkı 
Bin gül çıkarırdım sana. 
3 - Hacı Arif beyin - nihavent 
şarkı - yanılma ateşi aşka. 

4 - Vecihe - Kanun taksimi. 
5 - Rahmi beyin - nihavent ıar
kı - süzülüpte ey melek. 
6 - Rahmi beyin - nihavent yü
rük semai - Bilmezdim özüm 
gam zene. 
Konuşma (çocuk esirgeme ku

rumu) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nu-

kut ve ziraat borsası (fiyat) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (radyo orkestrası - Şef: 
llıtsan Ferit Al nar.) 
1 - Rameau - Mottl: Balet su iti 

Atatürk ortaya çıkıp Türk devletini 
kendi idaresi altına almasından sonra 
artık, Türkiyenin A vrupada oynayacağı 
ehemmiyetli rolü önceden kestirmek 
mümkün olmuıtur. 

Türkiyenin topraklan o §ekli almışh ki 
sahillerde bir miktar rumlar, ve şark yay
lalarındaki kürtler müstesna olmak üze
re memleketin bütün nüfusunu türk ırkı 
teşkil ediyordu. Bu vaziyet daha az bir 
§CY olmamakla beraber Mustafa Kemalin 
arzmıu bu merkezdeydi. 

O, milli bir ihtilalin başına geçmişti. 

Fakat bu ihtilal, emperyalizm ile, asır
lardan beri Türk milletinin iliğini kurut
muş olan eski İmparatorlukla mücadele 
eden bir ihtilaldi. 

Aralarında müstesna bir dostluk mev
cut olan Sovyet Rusya gibi, Türkiye de 
memleket dışındaki mücadelelerden çe· 
kiniyor ve bütün gayret ve himmetini 
memleketin İç hayatını modernleştirmeye 
sarf ediyordu. 

Türkiyenin sulh yolunda iş birliği yap
mak hususundaki azim ve kararınının 
enternasyonal kıymeti gÜn geçtikçe daha 
fazla hissedilmektedir. 

1932 senesinde Milletler Cemiyetine 
giren Türkiye, iki sene sonra Cemiyet 

l 923 Lozan muahedesine bağlı bir bo
ğazlar mukavelesiyle Türkiye Çanallale, 
boğazlariyle Marmara denizini ve bunun 
içinde ve dışında bir takım adaları gayri 
askeri bir hale getirmeyi taahhlit ediyor
du. 

O zaman bu gayri askeri bölgenin ye
niden tahkimi hakkının TUrkiyeye ve
rilmesi, hele harp zamanında boğazlar
dan harp gemilerinin geçmesi mesele
sinde anlaşma yapılıncıya kadar bir hayli 
güçlüklerle karşılaşıldı. Nihayet ticaret 
gemilerinin sulh zamanında ve muayyen 
bir nispet dahilinde harp zamanında ser
bestçe geçmesi, fakat bu nakliyatın asker 
~ askeri teçhizatla bir alakası bulunma
ması esası k abul edilmişti. 

Sulh zamanında Karadenize girecek 
h arp gemilerinin de 10,000 tondan aşağı 
olması ve içinde sekiz inçten daha aşağı 
toplar bulunması kabul edilmiş, bir dev
letin daha büy ük tonda gemi veyahut 
gemiler göndermemesi esasında mutabık 
kalınmıstı. 

Şimdi Avrupa memleketlerinden 
bir çoğu, Türkiyenin de pek iyi bildiği 
bir buhran geçirirlerken boğazların s t
ratejik eh emmiyetinin bir kat daha art
tığı muhakkaktır. 

The Manchester Guardian 

Roma gazete)erinde 
Memleketimizin siyasi vaziyetinden 

büyük alaka ile bahsedilmektedir 
a) Menuet Roma - 11 Tevere, Fransanın lsken- ı tedir.> 
b) Musette derun Sancağını Türkiyeye terk ederek La Stampada Signoretti, ltalyanın hiç. 
c) Tambourin mukabilinde, Fransız - lngiliz filolarının 1 bir haksız hareketi derp~ etmediğini ile-
2 - Fransız Schubert - 4 üncü boğazlardan geçmek imkanını temin ede- ı ri sürerek cBüyük veya küçük hiç bir 
(trajik) senfoni do minör. cek bir anlaşmaya varmayı mutlak suret- devlet yoktur ki bizimle samimi surette 

a ) Adagio molto ·Allegro vivace te istemekte olduğunu yazmakta ve ba§- dost olduktan aonra bizimle mutlak bir 
b) Andante. vekilin Millet Meclisindeki resmi beya- I müsavat içinde teırik.i mesai etmek im-
e) Menuetto - Trio natında bitaraf knlacağı hakkındaki söz-1 kanını bulamasın> dedikten sonra bu 
d) Allegro. ferinden sonra bu devletin bu teklifi ko- prensibin Arnavutluk meselesinin hallin-
3 - E. Crieg - ikinci peeı Cynt !ayca kabul etmiyecc.ğini ilave etmek- den sonra Yugoslavya, Yunanistan ve 

süiti. tedir. c gayet nazik bir dakikada dalkavuk~ 
a) lngridin kederi. La Stampa gnzetesinde Concetto Pet- luklara ehemmiyet venniyerek kat'i bir 
b) Arap dansı. tinato, ltalyanın harpçi emeller beslediği j bitaraflık prensibi ilan eden Türkiye> 
c) Peer Cyntün dönüşü . ve hazırlıklarda bulunmakta olduğu et-

1 tarafından anlqılacağı ve ltalyanın bu 
d) Solveigin ıarlusı. rafındaki habeileri, demokrat devletle- ! devletlerle olan münasebetlerinin daha 

22,30 Müzik {neşeli plaklar) rin ve bilhassa lngiherenin, anti - tota-
1 
geni§ milcyaata geııifliyeceği ve mü.amir 

23,00 Müzik (cazbant - PJ.) liter birlik vücuda getirmek hususunda ' olacağı ve bunun Akdeniz statükosu et• 
2 3,45 ,24 Son ajans haberleri ve yarınki küçük devletleri :kandırmaya matuf bir rafında tehditkar bir bava yaratmak is-

program. manevrası olarak tavsif etmekte ve ez- tiyenlere en güzel cevap teşkil edeceğini 
OPERALAR VE OPERETLER cümle ıöyle demektedir. yazmaktadır. 

21.05 Berlin : Don Juan cTekrar ediyoruz, lngiliz ve Fransız- 1 Ciornale d'Jtalia da Londra muhabiri-
21.05 Paris (P. T. T.) : Louise ların tehlike İşaretlerinde gayrı samimi l nin mektubunda Ankara ve Londra ara-
22.00 Roma : Siegried ve tandansh bir şey vardır. Türkler ve 1 sanda müzakereler cereyan ettiğini fakat 

B'ÜYOK KONSERLER : Yunanlılar Londradan gelen ısrarlarda Ankara hükümetinin henüz bir cevap 
18.50 Stokholm : Bach ve Gluck'un fogiliz Fransız hegemonya tuavvurlannı 1ı vermediği yazıldıktan sonra dngiliz hü-

eserleri. fark etmekle bir hata irtikap etmiş olmı- kümelinin genç ve kuvvetli Türkiye, Ka-
19.05 Londra (Regional) : Rameu, ve yacaklar~ır. Fakat Türkler ve Yunanlar 1 radeniz boğazının ve Yunaniatanla bir

Handel, Holst vesair bestegfu-la- her feye ınanacalc lcadar safderun değil- j Jilete Çanakkalenin Bekçüıi ve cenubu 
rın eserleri) lerdir. Refik Saydamın Ankara Millet prki Avrupasının mühim bir faktörü 

21.05 Par.is (Eiffcl kulesi) : Sain - Sa- Meclisinde irad ettiği nutuk, Paris matbu- ı olan Türkiye ile allkadar olmakta hakkı 
ensın eserleri. atının bunu totaliter devletler aleyhine j vardın denilmektedir. Bütün bu gaze-

21.20 Frankfurt : Orkestra konseri addetmelcrine rağmen, hesaplı ve tedbir- telerin, Türkiyeye temas eden yaDlann· 
(Smetaan ve Dvorakın eserleri) li bir nutuktur ve anti totaliter bir ehli dan ve kullandıkları mutedil lisandan 

21.20 Beromünster : Bach ve Handelin s~libe .~ıtirak. §C~e-fini reddederek Tür- I Türk hükümetinin tarzı har~ketini aza~i 
eserleri. kıye cumhurıyetının herkesle iyi geçin- ! surette <likkatle ve ehemmıyetle takıp 

21.35 Strassburg : Beethoven, Schubert mek hususundaki kararlannı teyid etmek- ettikleri an1aıı1maktadır. 
Vagncrin eserleri. 

22.05 Milano : Brahms, Verdi vesair 
bcstcgarlarm eserleri. 

22.15 Münih : Büyük orkestra konseri 

ODA MUSİKİLERİ 

Alman kuvveti kimi 
· tehdit ediyormuş?. 17.05 Münih : Schumann, Mozart ve

sair bestegarlann eserleri. 
lfilversum 1 : Handelin eserleri 
Breslav : Eski musiki 

amda ihale olunmak üzere açık Tayin edilen zama~da üç de~a eynan muhte/itini 
artırma ile aahlıia çıkanlmıfbr. ba~ırıldıktan. sonra yuzde !etmıf yendi 17.45 
' Talip olanların muhammen kıy- betı bulursa ihale bulmadıgı tak- . 19.25 

Kahire - Kahirede çıkan Ramgavar 1 harp hazırlıklannın ordunun kuvvetini 
p~rt.isi organı (Arev) «Alman kuvveti izah etmekten g~r~v~~lmadılda~nı kay~ 
kımı tehdit ediyor~> bati ığı albnda neş· n Sovyetler Bırlıgının kuvvetine daır 
rettiği yazıda; Stalinin son komünist Alman ve bilhassa leviçre matbuabnın 
kongresinde ıöylediği nutuk.da Almanya nepiyatından bazı fıkralar nakletmekte 
hakkmda hayli ağır sözler söy)emiı ol- ve SoY)'et Birliğinin kuvvet ve kudreti 
maaına rağmen Almanyanm Sovyetler karpeında Almanyanın gözlerini daha 
Birliğine kartı tecavüzkir bir harekette ziyade garba, Belçika ve lsviçreye çe
bUlunmama11 acbepleri üze.rinde durarak, virmiı olduğunu ve bu iki memleket hal
Almanyadan gayn memleketler matbu- kı araıındaki aynlık ve ihtilafların At. 
atının Sovyet Ruayanın dahili vaziyetini man propaganda ve tahrikatının eseri 
zayıf ve Kwlordunun harekete gayn olduğunu izah ile Alman tehlikesinin da
muktedir bir halde olduğu yolundaki ha çok garptaki küçük devletleri tehdit 
mütalaa ve neıriyatlarına mukabil Al- etmekte bulunduğunu tebarüz ettirmektc
man matbuatının Rusyadalci teslihat ve dir. 

metin yüzde yedi buçuğu niıbe • dirde ihale on bet gün aonraya bı- - BAŞT~AFI 6 iNCi SAHiFEDE - 19.25 
tind k hrm J I" akılır Bu günden yapılacak ar - yapıldı. Netıcede Denizli Lisesi 1 - 3 e pey a çası ya a an a - r · "h 

1 
r ldi 

zımdır. brmada en çok bedel verene ı a e ga ıp ge · 21.05 

Uypzjg : Hammersclunidt'in eser 
lcri.. 

Londra (Regional) : Borod.inin 
eserleri. T • d0 I d · ec1·1· SEYHAN - AYDIN MAÇI 

ayın e ı en zaman a gayrı ı ır. . . .. Bundan sonra .. .. . . 
menkul üç defa bağırıldıktan ıon- ihale bedelı ven len mühlet ~un en m~ tema- 23.35 Doyçlandzender : Konser 
ra en çok bedel teklif edene ihale içinde verilmezae ihale feah olu • 51 0~ Se~ban böl~~ muhteliti ile Ay- SOLis'l'LERtN KONSERLERİ 
edilir. Yüzde yetmit beti bulma- narak yeniden artırmaya çıkarılıp dın bölgesı muh.telltı arasında yapılan 19.05 Viyana : Sonatlar 

dığı takdirde on bet Pıı temdit ~aç ~urufa olura~ .olı~n ~ale .edi- futbol ı_n~çı idi. 19.40 Doyçlandzender ; Şopenin eser-
'Ve on betinci gün yapılacak artır- lır fıyat farkı bırıncı mutterıden Her ıki takım sahaya kol kola çıktı- Ieri. 

mada en çok bedel verene ihale tahsil olunur· lar. Maçı Halit Arpaç idare etti. 21.20 Danz.ig : Piyano ve viyolonsel 
edilir. Daha fazla malumat almak ia- Birinci devreyi takımlar 1 - 1 bera- konseri. 

ipotek sahibi alacaklılarla di • tiyenlerin 939-940 sayılı dosyaya bere bitirdiler. İkinci devrede Aydın -~-----------
ier alakadarların ilin tarihinden müracaat etmeleri lüzumu ilin muhteliü daha düzgUn ve teknik bir da birinciliği Aydın bölgesinden Tahsin 
yirmi gün içinde evrakı müıbite- olunur. (835) oy~~ çıkardı ~e neticed~ Sey~ m~- büyük bir farkla kazanmıştır. 
lerile birlikte dairemize müracaat - telitıne kal'§l bıre karşı uç sayı ıle galip R TURAN ~ılıan eseıeler 
etmeleri aksi takdirde tapu ıicili- 1 1 geldi. NAZİLLİ MAÇI 
le hakları sabit olmıyanlar artır- Satılık belediye İki bölgenin bisikletçileri ve atletleri Nazilli (Hususi) - Seyhan muhteliti ••••••••••• 

bıa bedelinin paylqmasından ha- arasında yapılan müsabakalarda yirmi evvelki akşam Ankara treniyle Nazilli- DACLAIUll ÇOCUCU 
riç kalırlar. Bonosu kilometrelik bisiklet müsabakasında bi- ye gelmiş ve Nazilli sahasında iki muh- Muharrir arkadqıırm Orhan Rahmi 

Daha fazla malUnıat almak iı • rinciliği Adana b01gesinden bir genç ve telit ilk maçlarını pek kalabalık birse- Gökçenin •Dağların Ctwuğu• romanı 
ti-._ ilin tarihinden itibaren ikinciliği' v. de A dm ı.::1-..:...a- Ali. &ıOnde -·--'-- Lı ~~ 

~_..,ı--------~~~~7-::t:~~"Wt-..7rn~;m':\i~n~~~~=~ıe!'ft--ylı.ıııiıı .. ~~ ve ... ~.._...,_- adap evi ~<lan tab ve sa-

t:<!'xmf»M W wwg ~LY-

Acele satılık 
Spor otomobil 

İyi kullamlmıı spor bir otomobil 
........... İltiJealedn KanBçah ha
..... 5Z numaraya .W~ 
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IDr.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 
CThEE/17777./.ZTZ////7..7/7.Zl~,Z 

AŞÇIBAŞl MAllKA 
l\'Iakarnalar 

Seliiııik sergisinin !137 \"C 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

ilan 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski iş 
bankasının bulunduğu ve l:alen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların iş ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

GAYRI MENKUL AÇIK AR -
TIRMA iLANI: 

SALIHLt iCRA MEMURLU -
liUNDAN: 

Salihlide dava vekili hasan 
hüsnüye borçlu poy:-az köyünden 
hacı ali karısı emine ait olup bor
cundan dolayı mahcuz ve asağıda 
No. tarih ve mevkii ve miktar ve 
tahmin olunan kıymetleri yazılı 
yedi parça gayri menkul 24-5-939 
çar,amba günü saat 14-15 arasın
da açık artırma suretiyle satılığa 
çıkarılmı,tır. 

Poyraz köyü molla hasan suyu 
mevkiinde 134 No. 11-929 tarihli 
tapuya bağlı kayden 25 dekar ha
len 200 dekar miktarında eşcarlı 
ve bir kısmı da tütün ve arpa buğ
day ekili bulunan i11bu tarla beher 
dekarı 5 lira. 

Yine poyraz köt sayamn önü 
alaca mezar mevkiinde aynı tarih 
ve 131 numarasında kavıtlı 20 de
kar tarla beher dekarı 1 O liradan. 

Yine poyraz pekmez mevkiin
de aynı tarih ve 137 numarasında 
kayıtlı kay den 1 O halen 15 dekar 
olup kayden tarla halen bağ olan 
i,bu mahal beher dekarı 100 lira
dan. 

Poyraz alaca mezar mevkiinde 
tapunun 136 numarasında kayıtlı 
aynı tarih 75 dönüm tarla beher 
dönümü 4 liradan. 

Poyraz köyü alaca mezar mev
kiinde 135 numara aynı tarihli67 
dönüm beher dekarı 5 liradan. 

Yine tapunun 133 numarasında 
kayıtlı aynı tarihli alaca mezar 
çubuklu mevkiinde 20 dönüm 
tarla beher dönümü 5 liradan. 

Yine poyraz alaca mezar mev
kiinde 132 numarada aynı tarihli 
50 dönüm tarla belıer dönümü beş 
liradan. 

Artırmaya ittirak edenler mu
hammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası vere
cekelerdir. 

Tayin edilen zamanda 3 defa 
bağırıldıktan sonra yüzde yetmif 
beşi bulmak ,artiyle en çok bedel 
verene ihale edilir. Çıkmadığı 
takdirde on bet gün temdit ve on 
be~inci gün yapılacak artırmada 
yüzde yetmİf be~i bulduğu takdir
de ihale bulmadığı takdirde aabf 
dü~ürülür. 

Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 939-58 sayılı dosyada 
mevcut tapu kaydı, takdiri kıymet 
zabıt varakasını görmeleri lüzu • 
mu ilan olunur. (833) 

Zayı 
932 senesinde lzmir erkek lise

si birinci devre ikinci sınıfından 
aldığım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

ltıklar köyünden Tevfik 

urgu U e e 1yeSID en: 1 - Kazımözalp bulvarının 
1 - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı sahasında ve 3150 lira bedeli doktor Mustafa Enver caddeıin -

keşifli adi kaldınm yaptınlacaktır. den itibaren Alsancak meydanına 
2 - Bu husustaki plan ke~üname ve şartnameler belediye başkitabetindedir.. kadar uzanan kısmının yaya yol-
3 - A~ık eksiltme 2/5/939 salı günü saat 14 te Encümen huzurunda yapıJa- lariyle orta Treplenine yeniden 

caktır. kesme kordon çekilmesi bafmÜ -
4 - Mu\'akkat teminat akçesi 236 lira 25 kuruştur. hendislikteki fartnamesi veçhile 

22 - 25 - 27 - 29 1349 (806) açık eksiltmeye konuimuı;tur.Mu

/LAN 
lzmir 

. 
susıye 

Vilayeti Muhasebei Hu
müdürlüğünden: 

Muhammen yılbk 
kira bedeli 

Lira K. No. Cinsi Mevkii 

20 51 Dükkin bmirde Aras mektebi altında 
25 20 « 3 üncü Karaosman çarfısında 

500 7,9,11 Depo Keçeciler caddesinde 
110 87 Ev « <c « 

25 7 « Tilkilik caddesinde 
200 1124 « Güzelyalı tramvay caddesinde 

25 264 « lkiçeşmelik caddesinde 
40 22 « Karsıyaka iktısad sokağında 

16G 12 « Celal bey sokağında 
45 37 « Bahariye sokağında 
96 113 Dükkan Kemalpaşa caddesinde 

276 104 Ev fzmir lnönü caddesinde 
300 114 « « (( « 
300 112 (( « « « 
210 110 « « (( (( 
250 108 (( « « « 
301 106 « « « (( 

ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda ve:.- ve cinsleri gösteri
len emlak muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 24. 4. 939 !!Ü
nünden itibaren 15 gün müddetle acık ar~rroaya -;ıkarı1m1 ~tır. K;ra 
ve müzayede sartlarını ö~re:ırnek istivenlerin her gÜn muhasebei hu
susiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmel-;; istivenlerin de 
ihale günü olan 11. 5. 939 per~embe ~ünü saat 11 de yüzde 7.5 de
pozito ma.~buzlarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaat1arı 
ilan olunur. 25, 28, 1 13S (832) 

iLAN 
lzmir Vilayeti. Muhasebei Hu
susıye müdürlüğünden: 
1 - Bucada idarei husus;yei vilayete a•t (Sarıoöllü Ht.ısan) bah

çesi denmekle maruf bahcede k.hm"r.c• ı (500ü!>) kilo raddesinde çam, 
zevtin ve çitlembek vesair muhtelifül cins odun aleni müzayede su
retife. 

2 - MeikUr bahçedeki ağaçların budanmasından husule gelen 
muhtelifül cins odun kırpıntılarile çalıların da müzayede ile kötürü 
olarak. 

3 - Ve yine mezkUr bahçedeki yeşil otların toptan ve müzayede 
ile !~dışı vapıfacal~tır. 

4 - Taliplerin ihale J;?ÜnÜ olan 29. 4. 939 cuma günü saat 15 de 
mezkôr bahçede teşekkül edecek satış komisyonuna müracaatlan 
ilan olunur. 

25, 26. 27. 1382 (831) 

lzmır ithalat Gümrüğünden: 
T eahhüt edilecek ,eyin cinsi: Tahta döşeme ve beton ve demir 

kapı içine camlı antre .. Mahiyet ve miktan: 60 metre murabbaı tahta 
döşeme 30 metre murabbaı şaplı beton 3,20x2,20 dob'ama ve yağlı 
boyası .. Tahmin veya ke$fedilen bedeller: 250 lira .. Pazarlığın yapı
lacağı yer ve saati: ithalat ~ümrüru 5. 5. 939 cuma günü saat 14,30 
da .. Muvakkat teminat miktarı: 18 lira 75 kuruş ... 

1 - Yukanda yapılacaiı gösterilen işlerin eksiltmesi pazarlıkla 
yapılacağından taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar te
minat akçelerini ithalat gümrüğü veznesine yatırmaları. 

2 - isin verini görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin 
her gün ithalat gümrüğü levazım servisine müracaatlan. 

25. 29. 1320 (826) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 
Ali kızı Ayfenİn vergi borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan 

Kartıyakada donanmacı mahallesinin mefharet sokağında 4 kapı nu
maralı ve 2200 lira kıymeti mukayyedeli binası birinci açık artırma 
neticesinde talip zuhur etmediiinden 1 O giin müddetle müzayedenin 
temdidine heyeti idarece karar verilmiş olduğundan 4. 5. 939 perşem
be giinü yapılacak açık artırma neticesinde işbu gayri menkulün son 
arhrmanm uhdesine kat'i ihalesi icra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkô.rde viliyet idare heyetine müracaatlan ve yüzde 7.5 teminat 
akçesini daha evvel sandığa yahrmalan ilin olunur. 

1380 (830) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 
Ahmet oğlu Cömez zade hacı Hasarun müterakim vergi borcundan 

dolayı müzayedeye çık.anlan Karşıyakada Soğukkuyu mahallesinin 
Menemen caddesinde kain 60 numaralı ve 1200 lira kıymeti mukay
yedeli binası birinci açık artırma neticesinde talip zuhur etmedijiin
den 10 gÜn müddetle müzayedenin temdidine heyeti idarece karar ve
rilmi4 oldu2undan 4. 5. 939 per4embe günü yapılacak açık artırma 
neticesinde işbu gayri menkulün son artırmanın uhdesine kat'i ihalesi 
icra kılınacağından taliplerinin yevmi mezkilrde vilayet idare heyetine 
müracaatları ve yüzde 7.5 teminat akçesini daha evvel aand~a yatır-
malan lüzumu ilan olunur. 1379 (829) 

D. D. Y. 8 cı işletme müdürlü
ğünden: 
29. 4. 939 tarihinde ihale edilmek üzere kirava verileceii ilin edilen 

hammen bedeli 3270 lira olup iha
lesi 28-4-939 cuma günü saat 16-
dadır. lstirak edecekler 245 lira 
25 kurutluk teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

2 - Uray ve Refik saydam cad
deleri arasındaki 1362 sayılı so
kakta kanalizasyon yaptırılması 
batmühendislikteki sartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedel~ 1167 lira 
22 kuru~ olup ihalesi 28-4-939 cu
ma günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 87 lira 55 kuruı;luk te
minat me.kbuzile encümene gelir
ler. 

3 - Karfıyaka 1700 sayılı so
kakta 42 numaralı gazinonun iki 
sene müddetle kiraya verilmesi 
bao:kat\olikteki sartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuatur. Mu
hammen bedeli seneHk kirası be~ 
vüz liradan iki seneUvi (1000) 
bin Ura olup ihalesi 28-4-939 cu
ma günü saat on altıdadır. l~tirak 
edec~kler 75 liralık teminat mak
bu7ile enciimene gelirler. 

13-18-,... -25 1253 (758) 

1 - 34 ncü adanın 82 nci arsa· 
:undan müfrez 56,50 metre murab
bar~daki yerin sat•$ı başkatiplik
tt"ki sartnamesi vechilt- ac~k artır
mav~ konulmu,h1;. Muhammen 
bedeli 5S5 lira olup ihalesi 5-5-
939 Curıa p.;Hnü sa t 16 dadır. 15-
tirak cdeı:.--1;;'. ~r 43 lircıh1! teminat 
m""1-rhr .,.·• ;• .. P ,.·imPl"' ' r.r..,,'h·ler. 

2 - 65 inr; adanın 581.5 metre 
m•ı~""~ andaki 109,110,111 sayılı 
arsaların•n satm başkatiplL~teki şart
namesi verl-.ile açık artırmaya konul
mustur. Muhammen ~deli '?.907 li
ra 50 kuruş o t•n ;hnlesi 5 / 5 / 29 Cu
ma günü sa~t 16 dadır. İştirak ede
cekte:- 223 lira 15 lrurusluk tem•nat 
makbuzile encümene gelirler. 

19.25 28 2 1307 (790) 

1 - Kaz m Özalp bulvarında eski 
Jz:mjr b~hçeleri sokaij-ında 7 ve 7/1 
sayılı ev ve dükkanın yıktırılması 
ve enkn7.mm satı,ı bag mühendislik
teki kel}İf ve ,artnamesi vechile açılc 
artımıava konulmuştur. Muhammen 
bedeli 600 lira olup ihaJesi 5. 5. 939 
cuma günü saat !6 dadır. l~tirak ede
cekler 45 liralik b~minahn makbuzi
le Pncümene ~elirler. 

2 - Gazi bulvanndan Urav cad
desine cıkan 1364 sayıla so!<ağın bir 
kısmındaki molozlann kaldırılması 
ba~ mühendislikteki ke{!if ve ~artna
mesi vechHe açık eksiltmeye konul
mv.~tur. Mt•hı-.m'11en bedeJi 189 lira 
40 kurus olun ihalesi 5. 5. 939 cu
ma günü saat 16 dadır. lstirak ede
cekler 14 lira 25 kuruı;lu!< teminat 
makbu,.ile enciimene g~lirler. 

20, 25, 28, 2 1334 ( 796) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Öğretmen ve kır-~ 
~tasiyecilerin dik-~ 
kat nazarlarına ~ . 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa): 
firmasının kırtasiye ve okul defter
lerini imal eden mücellithanem bu 
kerre başlı başına siparişleri kabul 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA
İL BASIMEVİNE uğramaları men
faatlerini her cihetten temin ede. 
DİKKAT: Adres: Odupazarı Kü

çük Demirhan No. 40 
İZ MİR 

H.3 1 - 13 (657) .......................................... 

OPERATÖR DO'-lTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
eslıl operatörü 

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

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yağlı tüp resim 

boyaları 
Fransanın alemşümul LEFRANC 

DÖ PARİ fabrikasının yağlı tüp re· 
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal· 
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
CAHİT İSTANBULLU boya ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 

boyalan bir defa tecrübe edenler 
artık başka marka resim boyası kul-

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi :ma~ 
sına dikkat ediniz. 

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

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

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

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya lzınirde Cemal Cendetli 
hanında Abidin zade B. Suphiye fazla malumat almak İstiyenleriır ele 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri ilin olunur. 

D. 10 G. A. 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Husu
siye müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira K. Cins ve mevkii 

4350 00 Balçovada kain Ağamemnun ve Mil ılıcaları 
tdarei hususiyei vilayete ait olup Balçovada kain Ağamemnun ve 

Mil ılıcaları 1. 6. 939 gününden itibaren bet ay müddetle ve demirbq 
eşyasile birlikte kiraya verilmek üzere 19. 4. 939 gününden itibaren 
15 gün müddetle acık artırmaya çıkarılınışhr. Şartnameyi okumak 
istivenlerin her gün M. Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 4. 5. 939 per4embe günü saat 
11 de 326 lira 25 kuruşluk teminat makbuz veya mektuplarile birlik
te vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

21, 23, 25, 1338 (800) 

Çok hassas ye çok dayanıklıdır 

MİELE 
Siit makinalarının bütün aksamı 

paslanmaz 
MİELE SÖT MA.KİNALARI 

Diğer makinalardan daha sağlam ve 
daha ucuzdur .. 

İSTANBUL Satış deposu : Tahtaka
le, 51 No.lu POKER TRAŞ bıçaklan 
deposunda ... 

İZMİRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
Mareşal Fevzi bulvan No. 6 TELEFON : 2273 _____ .. 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ek
siltme komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için 2600 metre elbiselik ve 1100 metre 
paltoluk kum8' kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26. 4. 939 çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğlun
da Sıhhat ve lctimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Paltoluk kum~ın metresi 550 
Elbiselik kumaşın metresi 450 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 1331 lira 25 kurut. 
4 - istekliler ~ame ve nümuneyi her gün Fuat pqa Türbesi 

kar41sında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - istekliler 1939 yılı ticaret odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu i~ yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflanm ihale saatinden bir saat ev-
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Deutsche Le- Fratelli Sperco 

ve şürekası Maritimes A~:.'Tm. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
HELLENic LlNEs LTD. BiRİNCi KORDON Jlf:ES G. M. 8. H. HAMBVRG ADRiArtCA .S. A. Dt 

CVHARD LIHE K il M p A H y A S l TU~ vapuru ayın nihayetinde BiNASI 2'EL. 2443 AKKA vapuru 2s nisanda beldeni- NAVtGAriONE 
Liverpool Ve beldenılmekte olup Rotterdam Hamburg yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam ZARA motörü 2614 tarihin.de ı:-lerek 
GlasgOV battı TBEOPBlLE GAUTİEB vapuru 6 ına- ve Anversa limanları için yük alacak- LONDRA BA'lTI : Bremen vo Hamburg için yilk alacak- Pire Korfu Saranda Trieste ve Venedlğe 
• • • • • • • • • • • yıs ı..riblnde gelerek ayni giln İstanbul, tır. l HERON vapuru 15 nisanda gelip tır. ayni gün hareket eder. 
BOTHNİA vapuru nisan nihayetinde . li ve Marsilyaya hafeket ede- UH rED .STArES AHD Londra için yük alacaktır. ARMEMENT DEPPE LERO motöril 27/ 4 tarih.inde ııelir ve 

gelip L!verpooldan mal çıkaracak ve ay- Pıre'. Napo ~EVAHr ı.JNE LrD. BELGRAVİAN 15 nisanda O ı R ON DE vapuru 18 nisana ayni giln Patmos Lero ve Rodosa hare-
ııl umanda Llverpool ve Glasgov için cektir. PRINCE DE LİEGE vapuru ayın ni- vapuru . ~ bekleniyor. Anvers (Doğru) li- ket eder. 
Yük alacak - . . lıayetinde beklenilmekte olup Nevyork- Londra, Hull ve Anversten gelıp yUk ınanı için yUk alacaktır. 

Gerek ~larm muvasalat tarihleri, • u~r türlll izahat ve :::::~ ıç~~: tan ma1 çıkaracaktır. çıkaracaktır. DEN NOR.SKE MİDDEL- ROY ALE NEEJlLAN 
lalmleri ve navlunlan hakkında acenta rıncı kordonda 156 n Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, HAV.SLİNJE OSLO DAJSE KUMPANYA.fi 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla BENT REBOUL ve. Ş~ vapur acea- gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ı.JvERPOOL ~Arrı SAN ANDRES v'apuru 24 nisanda HERCULES vapuru 30/4 tarihinde 
tafaınt almak için T. BoWD ııees ve şr. tasma milncaat eclilmesı nca olunur. kında acenta bir teahhüt altına giremez. LESBİAN vapuru 2~ ~da Liver- bekleniyor. Yalnız Norveç limanları için beklenm~kte olup İstanbul, Burgas Var-
nın 2353 telefon numaraıııııa müracaat Daha fazla tafsi!At almak için Birinci pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- yUk alacaktır. na ve Koslenceye hareket eder . 
..ınmesı rica olunur. TELEFON : Z 3 7 5 Kordonda 152 numarada ·UMDAL• tır. . BALKJS vapuru Mayısın ortasına JUNO vapuru 1/ 5 tarihinde gelerek 

umumt deniz Acentalığı Ltd müracaat doğru be'-'-'-o DUnk k N Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li-

Yemeklerin kı· 
rmtdara, salya
nua ill'az ettiği 
mikroplar, d•fa· 
l'lclan alman ma· 
zır mevat karlı· 
sanda elifler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
lllizlenmezse bo
zalmağa, çürü· 
tneğe mabkam• 
dar. Çürük diş
ler mide ve bar
Sd: lhtil4tlarm· 
dan zatörıeeye 
kadar her nevi 
~yotaça 
blllr. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

la\ 

. ~ r. er ve orveç 
edilmesi rica olunur. Deutsclle Levante•Unfe limanlan için yük alacaktır. manları için hareket eder. 

Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC SVENSKA ORJEHTE Lf• 
Telefon : 3171 Acenta ve Anversten gelip yük çıkaracak. EXCELLO vapuru 1 mayısta beklen!- HIEH KVMPAHY ASI 

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

BALSAM!N 
Sıhhat hakanlığının resmi ruhsatını 

hAiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima Ü•

Cün ve eşsiz .lcal.mı.ştır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

"u.ı. getirilmiş yegBııe sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlrkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Ncvyork güzefük enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükafa
tını kaza~ ulmakla ispat ebniştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis arı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanııun"l hususi vazo ve tüp şeklinde satılır. 

yor. Nevyork için yük alacaktır. AASNE vapuru 30/4/939 tarihinde 
EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- beklenmekte olup Hamburg, İskandi-

nlyor. Nevyork için yük alacaktır. navya limanları için yük alarak hareket 
D. T. R. T. eder. 
BUDAPEST vapuru mayısın iptida- SERV tCE MARirfME 

~da ~yor Tuna limanları için Roıanain Kıanpanyası 

SERViCE .MA n•rlME PELEŞ vapuru 8/ 5 .te gelerek Malta, 
~ Marsilya ve Cenova limanlarına lıare-

RO VMAİH ket eder yük ve yolcu alır. 
DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- İTALİA s. A. ot NAVİGAZtONE 

Diyor. Kömence, Kalas ve Tuna liman- OCCANİA motörü 20/5 tarihinde Tri-
ları için yük alacaktır. esteden Riosanto, Montevlde ve B. Ay-
JOBNSTON VARKEN LİNF.S LTD. res için hareket eder. 

JF.SSMORE vapuru 30 nisanda bekle- İlAndaki hareket tarihleriyle navlun-
niyor. Burgas, V arna, Köstence, Sulina Jardak:I değişikliklerden dolayı acenta 
Kalas ve İbrail limanları için yük ala- mesuliyet kabul e1mez. Daha fazla taf
caktır. si!At için ikinci Kordonda F&ATELLI 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- SPERCO vapur acentasına müracaat 
lunlaıdald değişikliklerden acenta me- edilmesi rica ohmur. 
suliyet kabul e1mez. TELEFON : ZOM - Z005 

Daha fula tafsi!At için ATATÜRK -----------
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der at edilmesi rica olunur. 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- TELEFON : ZOO'l'/ZOOS 

n 
~fM1~ 
Opp . .'~ 

AH ıu.olL fatih 

TOPAN E Terazileri 
TUrkiyenin en Birlncj TERAZi 

Fabrikasının ma--rrıulatıdır. - 1 INGILIZ KANZUK ECZANBSl BEY00LU • lsTANBUL TakJiUeri.nden ~akınırrrL 

T. IŞ BANKASI'nın 
hmlr İncir ve tl'züm Tanın Sa ıı~ kooperatifleri Birliği 

r A R t Ş ŞARAPLARI 
Ege bölgesinin nefis YBI üzü.ınlerinden yapılııııştır. Sek, .Dömisek ve kı"".'

zı Tarİlj şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda TARIŞ şarapları eksik 

oJmpmahdJr" • 

r A R j Ş .SiRKESi 
Sayıa ha!lamı:ıa emniJ'etle arzediliyor. Tarq sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

2' A R J Ş ilZilM ·BALI 
Teksif edilmiı taze tizüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini taşımaktadır. Tıırq üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

2' A R i Ş JHCtR VE ilZilMLERi · 
Fennin en son terakkiyatma uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif amlıaL1ıjlar içinde satılmaktadır .. 
Tııriş markalı mahsnlıit ve mamulitı her yerden arayınız. 

İzmir rımumi satrŞ mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

ı--2~ (253) 

·--------------------------·----~· 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu ınuann!t baş ve diş ağnlannı süratle 
izaleye lifidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
milessir il8~ 

N E V R O Z İ N dir .• 

N EVROZiN tercih edidiniz. 
-

esl emrini verdi. Nazır da bu 1\.llpıud.Q ı..u .1.u 

~ 
N • • 

SOLUCAN 
~iSKUiT.i 

Ekseriyetle çoculdann bağır•!lklarına yapışarak kanlarını emmek •uretiyle 
büyüyen ve üreyen muzır ha:vvanlardır." BUNLAR." 
HAZIMSIZLIÔA, KANSIZLIÔA ve BİR ÇOK HASTALIKLARA .• 
Sebep ahırlar, karın şişmeleri burun ve mabd kaşınmaları, ishal, obur

lu ~<, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görünür"' 
Bunun ilacı çocuklara verılmesi pek kolay olan 

İSMET SOLUCAN BtSKilVirt 
dir .. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır.. Okuyunuz her euanede - ' FIATİ (20) KURUŞTUR 

DİKKAT : Piyasaya taklit olarak başka solucan biskiivitleri çıkmıştır. Lütfen 
kutuların üzerinde (isMET) markasını arayınız .. 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Turgutluda 1300 lira bedel keıifli bir umumi heli yapbnlacak-

m. 1 

1939 K~ Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şu.oat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylUI, 1 lkincitetrin 
t a r i h l e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 

v/A ikramiyeleri: -3!LT.cr.LT.o:n.arzzzzzz:ıa-. 
l AdeG: 2000 lira ilk ••• z.ooo Lira 
S n 1000 lirahk ••• s.ooo U!'a 
s n 5no liralık ••• .ı.ooo Lira 

16 u 250 lirabk ••• 4.000 Lira 
60 n 100 liralık ... 6.000 Lira 
9S u so liralık ••• 4.7SO Lira 

250 u 2S Urahk ••• 6.250 Lira 
•••••• ·-.co•• 

' 435 31000 , 
T. İt Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. .. . . .. ... ~ ' ,. _ ... . . 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 
2 - Bu husustaki plin keıifname ve prtname belediye bq kitibinde-

1 
dir. 

3 - Açık eksiltme 6. 5. 39 cumartesi günü saat 11 de belediye encü-
meni huzurunda yapılacaktır. ·-· - 1 • -\,s.:ını,..,.~ • ıfl..l1•1 r~· . ...\..,. - .. _., -""'······ .,.. ............. __ _ -- .................... ... i \'e paı.ar "3111 •l• de KRAUÇE Vl .. 
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Ciano -Markoviç mülakatı sona erdi 
Tebliğ, ltalyan-Yugoslav dostluğunun sağlam olduğunu bildiriyor Italyan 
lilosu Yugoslav limanlarına gidiyor. Prens Pol da Romayı ziyaret edecek 

Venedikte anlaşma olurken Londra görüşmeleri 
Belgrad gençliği 
toprak • 

vermeyız,, 

"Bir karış bile 
diye bağırdılar 

B. Çemberlayn B. Gafenko ile konuş
tuktan sonra kabineyi içtimaa çağırdı 

Yııgoslavyadan muhtelif tipler 
Venedik, 23 (A.A) - Bu sabah Yu- karşı müdafaa için tertip edilen toplan-ı hassa vukuu muhtemel Macar - Yugos

goslavya hariciye nazın Markoviç ile tıya on bin genç iştirak etmiştir. Yugos-
1 
lav müzakerelerinin ne şekilde inkişaf 

İtalya hariciye nazırı Ciano arasında ya- lavyanın silfıhla hudutlarının müdafaası edeceği hususunda fikir dermeyan edil
pıları ve iki saat süren ikinci millakattan hür milletler arasında şerefli bir sulh memekte, sadece buna yolun açıldığı 

sonra aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur :I için mücadele yapılması, Yugoslav genç- Son sahüe baş 2 
Veııedikte 22 ve 23 nisan tarihlerinde liğinin birliği, Sırp ve Hırvatlar arasın-! kaydedilmektedir. Fakat şu nokta üze

Yugoslavya ve İtalya hariciye nazırları 1 da anlaşma lehinde söz söyliyen birçok rinde ısrar ediliyor ki mihver devletle
arasında yapılan konuşmalarla komşu hatip şiddetli alkışlanmıştır. rinin diğer ortağı olan Almanya ile Ma
ve dost iki memleketi bugünkü enter- Tribünün üzerinde : •Topraklarımız- caristan ve Yugoslavya arasındaki isti
nasyonal vaziyette ve keza son Ama- dan bir karış yer vermeyiz.• İbaresi ya- 1 şareler neticeleruneden evvel milsbet 
vutluk h~diseleri dolayısiyle alakadar zıh büyük bir levha bulunuyordu. neticelerden bahsetmek mevsimsizdir. 
eden muhtelli meseleler tetkik olunmuş- Roma, 24 (Ö.R) - Yugoslavya bari- Bu sebeple yakında Berlinde yapılacak 
tur. ciye nazırı Markoviç Venedikten ayrı- görüşmelere en büyük ehemmiyet vcril-

Bu tetkik İtalya ile Yugoslavya ara- lırken Kont Cianoya görüşmelerinden mektedir. Bundan, Tuna havzasında ve 
sında mevcut münasebetlerin ne kadar çok memnun olduğunu, Venedik müHi- Balkanlardaki devletler arasında müna
samimt olduğunu bir kerre daha teyit katında Adiryatik sulhunun temin edil- sebetlerin inkişafı için çok şümullü ne-
eylemlştir. O samimiyet ki, Adriyatikte miş olduğunu söylemiştir. ticeler beklenmektedir. 
sulhu temin eyliyen ve iki tarafın kar- Paris, 24 (Ö.R) - Pazar günü Vene- Diğer taraftan, Yugoslavya hariciye 
plıklı menfaatlerini temin eyliyen Bel- dikte vukubulan İtalyan - Yugoslavya nazırı B. Markoviç, Belgrada döner dön
grat paktından beri bütün sahalarda ve görüşmeleri hakkında gelen haberler 1 mez, gazeteciler tarafından sorulan su
her veçheden resanet bulmuş ve kuv- muhteliftir. Tabii Alman gazeteleri, İtal-1 allere müphem ibarelerle cevap vermiş
vetlenmiştir. yan gazeteleriyle birleşerek, bu mesele tir. Venedikte dün ve geçen gün cereyan 

Tuna havzasında sulhun idamesi ve etrafında büyük reklam yapmakta ve 1 eden müzakerelerin ne netice verdiği 
istikrar şartlarının da ıslahı için siyasi Yugoslavyanın mihver devletleri lehin-ı hakkındaki suallere cevaben dem.iştir ki: 
sahada olduğu kadar ekonomik sahada de vaziyet aldığını iddia etmektedirler. ıMüşterek neşredilen tebliğle anladı
da İtalya ile Yugoslavya arac;ında ve ke- •Volkişe Beobahter• bu şekil haberler ğınız gibi, iki memleket arasında her iki 
u Yugoslavya ile Almanya arasında iti- şampiyonluğunu kazanarak şunları te- memleketi alakadar eden müzakerelerde 
matlı teşriki mesainin derinleştirilmesi min ediyor : tam ve kamil bir mutabakat görülmüş
takarrür eylemiştir. •Yugoslavya ve Macaristan arasında tür .. Bu netice de tabiidir. iki memleket 

Londra 24 (ö.R) - lngiliz diploma· 
tik mahfellerinin dikkati tamamile Ro· 
manya hariciye nazın B. Gafenko ile ce· 
reyan eden müzakereler üzerine dikil-

i 
miştir. Sabah F orayn ofiste Lord Hali
faksla Rumen hariciye nazırı arasındaki 

I ilk temas saat 11 den 12 buçuğa kadar 
devam etmi§ ve Avrupanın umumi va-

1 

ziyetile Romanyaya karşı bir taarruz ha· 
linde lngilterenin alacağı vaziyet müza-

1 kere mevzuu olmuştur. 
1 B. Gafenko bu mülakatı müteakıp 
F orayn ofiste öğle yemeğine tutulmuş ve 
öğleden sonra avam kamarasında başve· 
kil B. Çemberlaynın hususi dairesinde 

1 görüşmelerine devam etmiştir. Bu sıradl\ 
Bükreşde de lngiliz • Rumen ekonomik 
görüşmeleri başlamış bulunmaktadır. 

Bu gidiş gelişlere şunu da ilave etmek 
lazımdır:. Rumen iktısat vekaleti genel 
sekreteri B. Mahyanın riyaseti altında 
bir Rumen delegasyonu Berline vasıl 

olmuştur. Moravya ve Bohemya protek· 
toralarile Slovakyanın da Alman - Ru-
men ticaret muahedesine ithalini mÜza· 
kere edecek ve Almanya ile Romanya 
arasındaki mübadelelere ait görüşmeler
de bulunacakhr. 

Londra 24 ( ö.R) - Rumen h ariciye 

Macaristanla olan mUnasebata gelince artık emrivaki olan mukarenetten sonra 1 arasında, Yugoslavya ve İtalyanın sağ
iki hariciye nazırı en son tezahürlerden Yugoslavyarun Anti - Komintcrn paku- j ıam dostluk esasını kuran ve harici si
hfuiıl olan vaziyeti tetkik etmişler ve bu- na iltihakı mümkün olacak ve bu da ta-ı yasetlerinin ana hatlarından biri olan 
nun Belgradda ve Budapeşte hükümet- mamiyle Berlin ve Romanın nüfuzuna Belgrad anlaşmasının ruhu dahilinde I Rumen Bcrl;n sefiı'i Rudu Cruteckıı 
leri arasında faydalı bir anlayışa yol aç- tabi bir Tuna ve Balkan blokunun teş- samimi dostluk münasebetleri mevcut- nazırı B. Gafenko saat 16 da avam ka-
mış olduğunu memnuniyetle müşahede kilini mümkün kılacaktır.• tur.• marasına gelmiş ve derhal başvekilin da-

eyleınişlerdir. Fakat, mihver devletlerine bağlılığın- Tabiidir ki Yugoslavya hariciye naz.ı- iresine alınmıştır. 
Venedik, 23 (A.A) - Havas ajansın- dan şüphe edilmiyen Budapeşte Vene- rı bundan daha az bir şey söyliyemezdi.. B. Gafenko ile Sir Nevil Çemberlayn 

dan : dik mülakatından çıkabilecek maddi ne- Fakat bu sözler Roma ve Berlinin mü- ve Lord Halifaks arasında müzakereler 
Yugoslavya - İtalyan dostluğu Ciano ticeler hakkında daha muhterizdir .. Bil- baiağalnrından çok uzak bulunmaktadır. bir saat sürmüş ve saat 17 de bitmiş

Markoviç mülakatından kuvvetlenmiş 

olarak çıkmaktadır. Her iki taraf maha
füinde de beyan olunduğuna göre bun
dan iki sene evvel Belgradda aktedilen 
İtalyan - Yugoslav anlaşmaları bütün 
kuvvetini muhafaza etmektedir. Ve iki 
memleketi de doğrudan doğruya ala
kadar eden umumi mf!seleler üzerinde 
Yugoslavya ve İtalya · hükUmetlerinin 
ayni görüşte oldukları müşahede edil-
miştir. Ehemmiyetle kaydedildiğine gö-
re iki komşu memleket arasındaki mü
nasebatın dalına daha dostça inkişafının 
müsbct bir delili olarak Yugoslavya na
ibi Prens Polun mayısın ikinci yarısında 
Romayı resmen ziyaret etmesinin karar
lastırılmış olduğu zikrediliyor. 

İtalyanlar Venedik millakatından bü
yük bir memnuniyet duymaktadır .. İtal
yan mehafilinde beyan olunduğuna gö-

re Yugoslavya kat'i olarak mihver siste
mine iltihak etmektedir. 

Son İtalyan - Macar konuşmalarını 
tammnlıyan İtalyan • Yugoslav konuş- 1 
malarından sonra Belgrad ile Budapeş
te arasında bir yakınlık tesisi meselesi
ne halledilmiş nazariyle bakılmaktadır. 
Macar haricıye nazırı Kont Csaky'nin 
yakında Bclgradı ziyaret edeceği söy
leniyor. Bu ziyaret esnasında Macnr 
Yugoslav ademi tecavüz paktı hazırlana

lsveç Başvekilinin nutku 
Bütün Iskandinav devletleri bitaraf 

kalmağa karar vermişler 

caktır ki bu paktın mayıs sonlarına doğ- ~ 

ru iınza edilmesi muhtemeldir. 1 ~ 

Almanyanın Biikrcş sefiri ValteT Kil 
diğer taraftan ltalya, Yugoslavya, Maca· ı Diğer taraftan Lord Halifak.s B. Ga
ristan, Bulgaristan, ve tabii Arnavutluk· fenkoyu Moskova ile cereyan eden mü· 
taki etnik gruplar arasında bir anlaşma zakerelerden haberdar etmiş ve Roman
t~kilbc çalışmı:;tır Böyle bir anlaşma yanın fikrini öğrenmek istemiştir. Ro
Balkan antantı için ölüm darbesi ola- ıl manya niyetlerini gizlememiştir. Bu hu· 
bilirdi. austalı:i vaziyeti Lehistanın aynidir ve 

Bu oyun kazanılmış mıdır? « Deyli esasen Bükreş ve Varşova ayni vaziyeti 
T elgrab gazetesine göre henüz ancak idame hususunda birbirine karşı teahhüt 
başlamıştır. Yugoslavyanın Berlin, Roma altındadır. Her ikisi de kendi topraklan· 
ve 1'cdape~te ile iş birliğine ne dereceye I na Rus kıtalarının kabulüne muhaliftir. 

l.ındttr r ... zı olacağı henüz belli değildir. Diğer taraftan Moskova hükümeti de 
~T;ıymis:t gazetesinin fikrince de va· Londraya gönderdiği nota ile lngiltere 

zir-.• p•k yavaş bir şekilde inki~f etmek- ve Fransanın tasavvur ettikleri yeni te• 
tedır. Belgrnd ihtiyatla hareket niyetin· • dnfüi teşkilat hakkında izahat istemiştir. 
dedir. "e Garp devletlerile dostluk si- Rumen hariciye nazın Londradn eko-
yaseti"'i J:'.\•.ıhafnza arzusundadır. nomik müzakerelere de girişmiştir. Hat· 

Ayni gazetenin neşriyatına göre: Türk ta cFinansal Niyon lngilterenin Roman
mahafilinin kanaati şudur: Her nekadar yaya 6 milyon isterlin miktarindn bir 
şimdiki ahval ve şernit dahilinde Yugos· kredi açmasının m('vzuu bnhsolduğunu 
lavya ihtiyatla harel-et mecburiyetinde bildiriyor. 
İse de umumi bir ihtilaf halinde bu mem· ----tr---
1 eke tin hnyati menfaatleri onu demokra· Lord Perth Romadan 
silere iltihnkn mecbur edecektir. 

Bükreşdeki knnnat aynidir. Yugoslav· Londraya döndü .. 

ZAGREP, 23 (A.A) - Dubrovnikten 
bildirildiğine göre İtalyan filosunun Ar
navutlukta bulunan kısmı önümüzdeki 
hafta başında Yugoslavya suLınnı ziya
ret edecektir. Stokholm~4 (Ö.R) 

yanın Rumen milletine karşı derin sem· Roma, 24 (Ö.R) - Teknüt yaşına gi
pati duygularında bir değişilkik yoktur. ren İngiliz sefiri Lord Pert sant 12.25 to 
Ve Yugoslavya Romanya ile sıkı bağla- İngillereye kat'i olarak dönmek üzere 
rını muhafaza etmektedir. Bu sebeple hareket etmiş ve garda hariciye nazırı 
Italyanın idaresi altında kurulacak yeni Kont Ciano ile Almanya, Fransa, Belçi• 
bir balkan antantına, Sofya ile balkan ka, lrlanda, Cenubi Avusturalya sefir· 

İsveç kralı Güstav V. ve Stokholmdan bir manzara... 1 milletleri arasındaki münasebetlerin hal- leri, İngilterenin Vatikan nezdindeki se-
- İsveç başvekili cİsveçin bitaraf kalınası, ihtiltıflara ka-ı faklar sistemine muarız bulunduğunu, tinden evvel girmek arzusunda değildir. firi ve Roma sefaret erkaru tarafından 
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