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Hatayın 

• 

vaziyeti 

Türkiye - Amerika anlaş
maaı meriyete girdi 

Varmaprome Georııie 6 (A.A) - B. Runelt 
Ankarada İmza edilmİf olan Türkiye ile Amerib 
arumdaki mütekabiliyet esuma müstenid ticaret 
itilifnameaini meıiyete koyan bir beyannameyi 
imulamJfbr. 

·-------' Yeni Asır Matbuamda Buılı:nlfbr. 

etrafında.~. 
ransa ile ınftzakereler l 

Ankarada her iki tarafı tatmin 
edecek mahiyette ilerlemektedir ... 

Iskendenmdan bir manzara 

Irak mebusanı 
Emir 

• 
naıp 

Aliyi 
ilan 

ittifakla 
etmiştir 

Mü sama-
ha mızın 
Hududu .•. 

1\EVKET BtLGIN 

Bazı h&diseler, milletlerin haya-

---·-&---
Bir tebliğ 
--&

Musul cinayeti 
faillerinin tevkil 
edildiğini bildiriyor 

I • 

tında bir ruh ve karekter yoklaması , 
ınahiyetindedir. Tariht yollarını ay
Clınlatan §ahaiyetleri ebediyete kadar 
blplerinden silmiyen milletler oldu· 
ğu ıııöi, sefil ihtiraslann kurbanı ola· 
rak nifak ve ıikaka düşen milletler 
de vardır. Bilhassa harp sonu dün
yasında bu mü§ahedeye bir çok mi
laller bulmak kabildir. 

Büyük harbin neticesinde impara
torluklar yıkılmış, yeni devletler ku
rulmuş, ihtilaller, inkılaplar yapılmış, 
rejimler, akideler değişmiştir. Şu 21 Kardef !rakın talihsiz kralı Gazi 

eenelik kısa zaman içinde insanlık Londra 6 ( ö.R) - Irak mebusan 
tarihinin en fevkalade hadiseleri ce- meclisi bugün toplanmış ve reylerin itti
reyan etmiştir. Dünkü telakkileri yı- fakı ile Abdullah Aliyi kral naibi ıeç• 
kan ideolojiler dünyayı sarmıştır. Ve miştir. 
bunlardan her biri ebedi olmak ld· Irak hükümçti tarafından neşredilen 
diasındadır. resmi bit tebliğde Musulda baş gösteren 

Hangi ideolojiler, hangi rejimler vahim hadiselerde lngiliz konsoloıunun 
ebedidir) öldürülmesi münasebetile beyanı teeaaür 

Yapılarında hayat kadar seyyal edilmekte ve bu hadiseler takbih olun
olanlar şüphesizdir ki bu vasfa en maktadır. 
ziyade liyakat kesbedenlerdir. Bu- Ayni tebliğ caniler ve muhrilclerln 
rada, bize yabancı rejimlerin hayati- tevkif edildiklerini ve ıiddeıle cezalandı
yet ölçülerini yapmak istediğimiz nlacal<lannı bildiriyor. Bu müthiş cina· 
zannedilmesin ... Zaten bunu yapma- yeti takbihte Muıul halkı Irak hükümeti 
ğa hakkımız da yoktur. Her millet - SONU 4 ONCO SAYFADA-

Zabıtada 

---·-&·---

Pek yakında 
Müsbet bir şekilde 

neticelenecektir 
--&

Fran.sanın Suriye 
Jıomi.serol roros efıs· 
presııe surıyeden 
ayPddı... 

-ı;..-
latanbul 6 (Hususi)- (Hatay )m 

vaziyeti etrafında hükümetimizle 
Fransa araamda her iki tarafı tatmin 
edecek mahiyette Ankarada devanı 
eden müzakerelerin hayli ilerlediii 
ve inkifal gösterdiği bildiriliyor. Bu 
müzakerelerin pek yakında müabet 
bir tekilde neticeleneceğine muhak
kak nazarile bakılmaktadır. 

Paris 6 ( ö.R) - Suriyede 23 gün-

Kral Zogo ve kansı Mussolini ve Italyan askerleri 

İtalyan filosu Draçta 
Arnavutluğa gönderilecek askerler 

Bari şehrinde tahşid edilmiştir 
~~:y~;~a~:v.:7n ~:::h;~::ri ~:;:~:~ Arnavutluk askeri bir işgale mukavemet edecek Avam kamarasında 
dan teşkili ile neticelenmiştir. Başvekil bv mesele hakkında heyecanlı görüşme/er oldu 
Dahiliye ve .~illi müdafaa nezaretlerini 1 Londra, 6 (Ö.R) - Avam kamarruıın- Bilhassa İtalyan harp gemilerinin Draç-1 Amele partisi mebuslarından Alber-
deruhte etmıştir. da İtalya - Arnavutluk münasebatı üze- ta tahaşşüt ettikleri haberi bu galeyanın 6on şu suali sormuştur : 

Nasuhi Buhari büyük harpte Türk or- rinde heyecanlı görüşmeler olmu~tur. ı;ebebini teşkil etmiştir. . - SONU 7 İNCi SARİF EDE -
dusunda AlbaydL Kral Faysalla beraber • 

çalışmıştır. T of· Ba-ııne DaAvet Yeni hükümet bir kaç gün ıonra me• ıs UJ. 
buaan meclisinde iobatı vücut ederek e · 
programını okuyacaktır. -<:r---

F ransanın Suriye ve Lübnan yübek LJ • l e 
komiseri Suriyedeki vaziyet bakında -fr fl ıt erın 
Fransız hükümetine malilinat vermek ve: Müstahsil elinde 
hariciye nazırı Bonne ile bazı mühim me· kalan afyonları 
ıelelerl görüşmek üzere Toroo ekspresi 
ile Suriyeden aynlml§tır. alacaktır .. 

Romanya Ha. 
nazırı Gafenko 

-
Almanyanın davetini 
kabulle Berline 
gidiyor .. 

----0---

Bükreş, 6 (A.A) - Rador ajansı 

bildiriyor : 
Hariciye nazırı B. Gafenko Alman· 

ya hariciye nazırı Fon Ribbentropun 
bir davetine icabet ederek 16 nisan
da Alınanyaya gidecek ve 18 ve 19 
nisanı Berlinde geçirecektir. 
B .• Gafenko Berlini ziyaretinden 

sonra seyahatine devam ederek he
nüz kat't olarak tesbit edilmemiş bir 
programla Belçikayı, Fransayı ve İn
giltereyi ziyaret edecek ve dönüşte 

de İtalyadan geçecektir. .......... 

misli görülmemiş 

TicaTet vekili Cezmi Erçin 

İstanbul, 6 (Hususi) - Toprak mab

ıulleri Ofisi uzun zamandan beri müs
tahsil elinde kalan afyonları satın almak 

lçln hazırlıklara başlamıştır .. Ticaret ve
ldletinin bu karan Afyon tacir ve müs
tahsillerini sevindirmiştir. 

bir hadise 

--..!?----

50 inci yddönümtlne 
davet edilen genera!· 
ler ve mebuslarımız 

-*-
İstanbul, 6 (Hususi) - ffitlerin el-

linci yıldönümü münasebetiyle yapıla

cak merasime iştirak için yeni nafıa ve

kili general Ali Fuat Cebesoy ile gene

ral Pertev, mebuslardan Necmettin Sa

dık, Falih Rıfkı Atay ve genel kurmay 

ikinci başkanı general Asım Gündüz 

Berllne davet edilmişlerdir. 
Yeni Nafıa veki[i general 

Ali Fuat Cebesoy 

layik olduğu rejimin çerçevesinde 
yaşar. Ve yaşamalıdır. Şunu tebarüz 
ettirmek isteriz ki rejimlerin ebedi
yeti, sevk ve idare etmek istedikleri 
kütlelerin cevherine kök salmış ol
malarına bağlıdır. 

Bu bakımdan kendini asla fanta
ziye kaptırmıyarak müsbet ilmin re
alitelerine intibak etmek suretile in
kişaf eden dinamik bir rejime misal 
göstermek lazım gelirse onu içimizde 

Bir Paranoyyak (Deli) dün altı saat 

bulabiliriz. 
Kemalizm bu hakikatin kısaca 

ifadesidir. 
Atatürk çocukları milletin bün

yesine en uygun olan rejimi imanlı 
sevgilerile sarmışlardır. Şundan ötü
rüdür ki, ne söylenirse söylensin, 
Kemalizmin çelik yapısı ebediyete 
kadar payıdar olacaktır. 

Son günlerin münakaşası niçin 
müsamahakar olmıyan bir heyecan 
kasırgası içinde boğulduğunu anla
mak istiyenler bu levhayı gözönün
de tutmağa mecburdurlar. Millet, 
kendi vicdanında hissedilmeden ya-

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

mukavemetten sonra teslim oldu 
---·-&---

Suçlu 
-*-Evinin pençeresinden, 

Karataş orta mektep 
hademesi Basana bllA 
sebep ateş ederek iki 
yerinden yaraladı 

-*-Izmir zabıtası, dtin misline ender te-
sadüf edilir bir Mdise ile karşılaşmıştır. 
Paranoyyak olduğu anlaşılan Kemal 
adında bir adam, hiç bir sebep yokken 

- SONU 2 iNCi SAYFADA-

Bayan - Amaan, ilahi efendi .. Can ııkıntısından emenir mi? Hem ben ııoı. 

muyum; neden canın ııkılıyormuş11 
Bay - Canım kan koca bir vücut demektir. Yalnızlıkt4n ııkılıyonım .• 



Zabıtada misli görülme
miş bir hadise 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -,biri sırtını sıyırıyor. Diğeri sol bacağına 
rastlıyor. 

eviDJ.n pençeresinden ateş ederek bir Evde bulunanlar, bundan şaşırarak 
phat yaralamış, teslim olmamak için za- evi terk ve kaçıyorlar. Hademe de aldığı 
.._. karşı saatlerce mukavemet etmiş yaralara rağmen mektebe kadar gidiyor. 
ye akpm geç vakıt alınan tertibat sa - Oradan hastaneye nakledilerek tedavi 
1811inde zabıtanın eline geçmiştir. altına alınıyor. Hasan epeyce kan kayb-

Şimdi hadiseyi anlatalım: etmiştir. 

B. Kemal Karataşta. 305 finci 90kakta 
iki katlı bir evde ailesi efradiyle ikamet 
etmektedir. Kendisi mübadiJdir. Yuna
nistanda bıraktığı emllke mukabil bu 
evi teffizen almıştır. Evlerinin varidatiy

ZABITAYA KARŞI 
Hadise yerine polis memurları geli -

yor. Eve yaklaşmak, içeri girmek isti -
yorlar. Paranoyyak pençereden haykırı-

le geçinen ve pek ender sokağa çıkan yor: 
B. Kemal son seneler içinde bir iki defa - Yaklaşmayın, sonra karışmam. 
ağır bir rahatsızlık geçirmiş, bir akıl Elinde tabancası var. Pençerede ta -
hastanesinde tedavi edilmiş ve eyileşti- banca ile bekliyor. Bir polis memuru, 
ği sanılarak bırakılmcytır. Hakikatte B.Ihsan bu eve yaklaşıyor. Fakat ta -
kendisinde mevcut asabiyet arazı son bancayı görünce kendisine bir duvarı 
zamanlarda nüksederek evin içini ce - siper yapıyor ve evin yakınında yer alı
bcnneme çevirmişti. Hiç kimse bu evin 
havası içinde Yllı.c;amak istemiyordu. 

B. Kemalin henilz mektep çağında 

bulunan Vahid adında bir oğlu vardır. 
Vahid Karataş orta okuluna devam et
mektedir. Fakat son günlerde B. Kemal 
nedense oğlunu Karataş orta okulun -
dan almak istiyor. Fakat ynk.ın tanıdık
ları buna mani oluyorlar. 

Dilşilnüş itibariyle mariz olan bu zat, 
anlatılanlara nazaran şu iki noktadan 
endişe ederek oğlunu mektebe gönder
mek istemiyordu: 

1 - Oğlum gençtir, mektebe giderken 
fena arkadqlarla tampbilir. Onu bu 
tehlikeden korumak lizım .. 

Z - Oğlum mektebe giderken bir çok 
nakil vasıtalariyle karşılaşıyor. Hele 
tramvaylar tehlikelldir. Bunlardan biri
Diıı altında kalabWr. Kendisini vikaye 
eylemek lAzımdır. 

yor. 
Hadise yerine emniyet adli kısım rei

si B. Sım geliyor. Yanında lüzumu ka
dar polis memuru da var. Evi muhasara 
ediyorlar. Polislerin teslim ol seslerine, 
bu adam tabanca göstererek mukabele 
ediyor. 
Eğer böyle bir vaziyet karşısında 

Türk zabıta memurunun muhatabı akıl
lı uslu bir adam olsa, kendisini yakala
mak i§ten bile değil, fakat bu şart nltın
da kendisini yakalamak imkansız .. 

MUHTELiF TEDBIRLER 
Hadise yerinde icap eden tertibat alı

nıyor. Hatıra gelen her vesileden ve se
bepten istifade ciheti düşünülüyor. Bu
na da imkan görtilmiyor. 

Diğer taraftan itfaiyeye haber verili
yor. Bir itfaiye tulumbası veya arazola 
suçluyu teslime mecbur etmek mümkün 
olu polmıyacağı düşünülüyor. Fakat bu
na da imkan yok.. Çllnkü suyun tesir 
etmesi için yakın gelmek lazım .. Bu ise 
ferd hayatını tehlikeye düşürecek .. Bu 
tedbir de isabetJi görUlmiyor. 

~$~E_H_i_R_HııillllllİlllA ___ B_E_R___...L_E_R___,i : ~~~;::-
Foçada 

Mahsulün dörtte üçö 
mahvoldu 
Geçen haftaki yağmurlardan Gediz 

nehri Foçanın Geren köy civarında şim
diye kadar görülmemiş şekilde taşarak 
mezru araziyi sular kaplamıştır. Mah
sulün dörtte üçünün mahvolduğu anla
şılmıştır. Bu sene çütçilere meccanen 
pamuk tohumu dağıtılacağından, mah
sulil hasara uğrıyan bu havalidek.i çift
çi1ere 50 bin kilo daha pamuk çekirdeği 
VE"rilmesi istenmiştir. Ziraat müdürlüğü 
keyfiyeti vekaletten istizan etmiştir. 

-*-KÖYLERİ 
Salına yükünden 
kurtaracak tedbirler 
Dahiliye vekaletinden vilayete gelen 

bir telgrafta, köylerin salma yükünü ha
fifletmek üzere 939 yılında icap eden 
ledbirlerin alınması bildirilmiştir. 

Vekalet, 1528 ve 3575 sayılı kanunla-
11n mevaddı mahsusasına göre köy ma
nevi şahsiyeti adına salmayı önliyecek 
mikyasta aşı yapılması işinin program
l:uıarak uunanında faaliyete geçilmesini 
<le istemiştir. 

Esasen İzmir vilayetinde köylere ge
lir temini yolunda muvaffaloyetli hat
\'eler nblmış ve köyler manevi §ahsiyet
Jcri adına irat getirecek eserler meyda
na getirilmcğe başlanmıştır. 

-*-ÖDEMİŞTE 
Bir köy kadını 
yaVl'USUftU 
terkeclerek kaçtı 

Bir çılgın delikanlı 

Nişanlısını on yerinden 
ağır surette bıçakladı 

Suçlu ifadesinde nişanlısını çıldıra· 
sıya sevdiğini söylüyor 

Evvelki gece Karantinada, Halil Rifat 
paşa caddesinde müessif bir hadise ol -
m~, azgın bir nişanlı, çıldırasiye sevdi
iini iddia ettiği nişanlısını on yerinden 
bıçaklamak suretiyle ağır surette yara
lamıştır. 

Hüseyin kızı Gülüzar on yedi yaşla
rında bir kızdır. Hüseyin oğlu Neşet 
Gülüzarın nişanlısıdır. Bu iki genç bir 
müddet evvel nişanlanmışlar ve iddiaya 
göre bir arada kan koca hayatı yaşama
ğa başlamışlar .. 
Maksatları evlenmek ... Fakat Neşetin 

nilfusdnki muamelesi bir türlü ikmal 
edilemiyor. Bu yüzden evlenmeleri uza
yıp gidiyor. 

Bu vaziyet karşısında Gülüzar, iğfal 
edildiğini sanarak nişanlısının evini terk 
ile Halil Rifatpaşa caddesindeki annesi
ınin evine gidiyor. Hayatını kazanmak 
için de tütün mağazasına devama başlı
yor. 
Ne~et evveiki akşam Bahribaba par-

kındaki kahvehanelerden birinde otura
rak GUlüzarm geçmesini bekliyor ve gö-

rünce arkasından takibe başlıyor. Genç 
kız tam evine yaklaştığı sırada Neşet 
yanına gidiyor: 

- Kız, diyor. Benim ne kötülüğümü 
gördün. Benimle beraber gel .. 

- Seninle artık yaşıyamam. 
Bu cevap üzerine NC§et ekmek bıça

ğını çıkararak Gülüzarın vlicudunun 
rastladığı yerlerine saplamağa başlıyor. 

Tam on yerinden bıçaklıyor. GUJlizar 
baygın surette yere düşünce, öldüğünil 
sanarak kaçıyor ve yakalanıyor. 

Yaralı Gülüzar memleket hastanesin
de tedavi altına alınmıştır. Yaralarından 
üçü göğsündedir, biri kalbinin yanında 
olduğu için hayatı tehlikededir. Suçlu 

verdiği il'adede «seviyordum, benden ay
rılmak istedi, vurdum> demi~tir. HAdi
seye müddeiumumi muavinl B. Celll 
Varol el koymuştur. 

Zeytinler köyünde bir hadise 

Bir genç kız, gayri meşru 
çocuğunu öldürmüş 

Hududu .•. 
~EVKET BiLGiN 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

pılan bir yoklamada kararını şöylece 
vermiıtir: 

Atatürk aevgİaine el ıürülemez. 
Atatürk'ün eserleri tenkid edil-

mez ... 
Zira bu sevgi, bu eserler iç ve dı~ 

alemimizi aydınlatıyor. Bütün din
lerde olduğu gibi rejimlerde de ha
kikate vasıl olmanın ilk şartı sev
mek ve inanmaktır. Türk milleti 
Ebedi Atasına, onun azametli eser
lerini dahiyane bir kudretle yürü
ten, inkisaf ettiren MiLLi ŞEF 
tSMET tNöNO'ne kalbini ver
mekle bu yolda nasıl hareket etmek 
lazım geldiğini göstermiştir. Millet 
Sezara ait olanı Sezara vermesini 
biliyor. Onun aklıseliminden, 8iyasi 
rüşdünden emin olanlar her hükmü 
milletin vicdanına bırakmaktan daha 
akilane bir hareket olamıyacağım 
takdir ederler ... 

Türk milletinin iç aleminde mad
diyetle alakası kalmıyan, fakat asla 
fani olmıyan bir Atatürk sevgisi var
dır. Bu sevgi rejimin temel taşı olup 
genç Türkiyenin kuvvet ve kudretini 
haşmetlendiren en yüce kaynak ha-
linde nesillerden nesillere, kalplerden 
kalplere süzülecektir. 

B. Kemal oğlunu mektepten almak 
isterken, araya girenler buna mA:ıi olu
yorlar. B. Kemal, oğlunu mektep hade
mesi Hasanın her gün evden almak ve 
eve teslim ebnek şartiyle mektebe git
mesine razı oluyor. Işte bu suretle hal
lolunuyor. 

Ödemişin peynir pazarında bir hadi
se olmuştur. Kucağında bir aylık kız ço
tuğu ile dolaşan ve hüviyeti tesbit edi
lemiyen bir kadın, pazarda satış yapan 
hayan Eminenin yanına yaklaşarak bazı 
~eyler satın alacağını, beş dakika için 
vavrusunu kendisine emanet edeceğini 

V AZIYETE INTIZAR ~öyle~c;tir. 
Bu vaziyet karşısında, bu evin yanın- Hüviyeti meçhul kadın yavrusunu ter- Namazgahta da bir kadının, üç aylık çocu

ğunu düşürdüğü zabıtaya ihbar edildi 

Şu ihalde Türk milletinden Atayı 
ilgilendiren mevzular üzerinde mü
samaha beklenemez, beklenmeme
lidir. Bir hodgamlık karşısında mil
letin feveranı tabii görülmelidir. Bu 
millet toleransın en inanılmaz Örnek
lerini vermiştir. Hiç bir inkılabın 
cesaret edemediği örnekleri yarat
mıştır. Bununla beraber Atatürk'ün 
ismi anıldı mı her şey durur. Müsa
maha biter. Muhakeme ve münaka
şaya asla tehammülü olmayan bir 
heyecan fikirleri kaplar. Bu mukad
des heyecana hürmet lazımdır. 

PARANOYYA NÖBET! daki evlerde bulunanlar dışarı çıkarılı- kettikten sonra gözden kaybolmuş ve 
iddiaya göre B. Kemalin ik1 gUn ev- yor ve vaziyete intizar ediliyor. Kendi- hlr daha görünmemiştir. 

el "b tutu sinin ya dalgın bir dakikasından istifa- Yavrusunu terkeden kadın aranmak-Y paranoyya no eti yor. . 
iki gUııdenberi de oğlu Vahid, bade- de edılecek, yahut uyuması beklenecek- tadır. Çeıme kaza.mm Zeytinler köyünde ehemmiyetle tahkik etmektedir. Millet sevinmelidir ve iftı1ıar et

melidir ki hayatını aydınlatan güne
ıin ışıldarı azalmamıftır, azalmı
yacaktır .... 

mml.o. nezareti altında Karata§ orta oku- ti. Metriı.k çocuk helediye}•e teslim edil-
Polis kordonu altında bulun.an bu 

(B. Ş. Ş.) adında bir genç kız, bundan * 
on gün evvel bir erkek çocuk dünyaya Namazgahta inkılap sokağında otu-lu.na devam ediyor. miştir. 

evin önünden kimse geçmiye cesaret ---111 getirmİf ve çocuğun doğumunu köy hal- ran bir kadının geçen cuma günU Uç ay-
B. Kemal mUthlf endişe içindedir.Ge- BİR TAYİN kından gizlemişti. Hadise köyde oayi lık çocuiunu dÜfÜrerek evi içinde göm-edemiyor. 

ce1ert uykuau kaçıyor. mç kimse Ue ko-
nuşmıyor. 

TESLiM OLUYOR İzmir bölge sanat okulu eski dem1r olarak köy muhtanna haber verilmit ve düğü zabıtaya haber verilmİftir. 
ŞEVKE!' BiLGiN -·-DUıı abah. babasının uykuda bulun

duğu sırada Vahid, KarataJ orta okul 
hademesi Basanın nezaretinde mektebe 
gidiyor. Baba, ancak saat dokuzda uya
nıyor, fakat teliılıdır. Evde duramıyor, 
Rııan çıkamıyor ve intizara başlıyor. 

Akşam geç vakıt hldise yerine gelen a•eiyesi öğretmeni B. Fehmi Ot, Konya zabıta hadiseye el koymuıtur. Adliyenin de haberdar edilmesi üze· 
nöbetçi müddeiumumi B.Cevad özpay, Sanat okulu öğretmenliğine tayin edil- Evde yapılan arattırmada, evin ahı- rine evde arattımıa yapdnut. filhakia Denizde bulunan 
tetkikten sonra sok.ak kapısının kırıl - ıniştir. rında bir eepet içinde bir çocuk bulun- evin bahçesinde, ihbar edilen yerde bir ceset kime alt oldağa 
masına karar veriliyor ve kapı kırılı- 111 muttur. cenin bulunmuttur. Tahkik.ata devam anlaplamadı.. 
yor. Kaçak babk Kadının alman ifadesinde çocuğun edilmektedir. Çocuk dütürme hadisesi- Dünkü sayımızda, Dolmada denizden 

Kırılan kapının önUnde polis memur- avbyanlar yakalandı gayrimeşru olduğu için gizlendiği, ancak nin kendiliğinden mi, yoba barict bir bir ceset çıkanldığını kaydetmiştik. Ce-
lariyle karşılap.n ve şaşıran suçlu, va- Seferihisarda, kara sularımızda Si- yavrunun dünyaya ölü olarak geldiği tazyık neticesi mi vaki olduiu arqtanl- sedin hilviyeti henUz tesbit edilememiş-

PENÇEREDEN ATF.Ş ziyeti anlıyor. Hareketlerini tanzim ede- ~anı limanında kayıtlı 11 tonluk Katina anlaşılmıştır. Çeşme adliyesi hadiseyi maktadır, tir. 

meden polislerin (teslim ol, ateş ederiz) adlı bir Yunan motörli balık avladığı sı- Cesedin 65 yaşında bir kadına ait ol-Oileyln.. Vahid, hademe HLunla bir
likte eve geliyor. B. Kemal evin ikinci 
katında ve pençerede g8rUnUyor. Bunu 
bademe Hasan glSrmlyor ve V ahidin eve 
girmesini bekliyor. 

sesleriyle karşılaşıyor. Mukavemet et - rada yakalanmıştır. Motörde kaptan Bir çocuk müessil bir 1 24 saatte Belediyece duğu anlaşılmaktadır. Cesedin üzerinde 
menin beyhude olduğunu aruıyor ve ta- Yani oğlu Vasi! Kara Yorgi, makinist kaza neticesinde Öldü tecziye edilenler beyaz bir yün ca.ket, Mor şalvar, beyaz 
bancayı fırlatıyor: Yorgi oğlu Panayot Yorgiyo, tayfa Van- Dün saat on dört buçukta Maltızlarda 13 kişi yerlere tUkürdilklerinden, se- yün çorap, cebinde bir mikdar para bu-

- Alın şu menhus aleti.' gel oğlu Halalambo, Manya oğlu Yorgi ölümlü bir kaza olmuştur. Yedi yaşların- kiz kişi hileli memba suyu sattıklanndan lunmuştur. 
Fakat orada bir satır var. Suçlu satı- fpsilyo,. Semitoklo oğlu Zeftiryanos, da Halil adında bir çocuk, Maltızlarda 29 kişi caddelere pis sular akıtarak Arunet isminde biri, bu kadının hldi· 

ra doğru bir iki adım atıyor. Polisler bu Kostantin oğlu Yorgi Marsela bulunu- İsmail Hakkı ve kardeşlerine ait döküm- umumi caddeleri kirlettiklerinden bele- seden bir saat önce konak vapur iske
defa da bağırıyorlar: Y?r~u. Su~ular, t~ttuklan. balıklarla hanenin önünde oynarken demir ke- diyece tecziye edilmişlerdir. lesi civarında dolaştıbm gördüğünü, yil-

B. Kemal pençereden tabancasını uza
tıyor. Zavallı hademeyi n.işanlıyarak bir 
el ate§ ediyor. )!asan hayrette ve ko -
lundan yaralanmış.. Şaşkın, şaşkın kaç
mıya başlıyor. Fakat B. Kemal pençere
den ateş etmekte devam ediyor. Daha 
iki el at~ ediyor. Çıkan kurşunlardan 

- Buraya gel, dışarı çık .. Şimdi ateş bırlikte adliyeye v~~erdir. pcn~erden birinin koparak üzerine düş- 22 şoför, 9 ara~acı, dört motosiklet, z~ün gayet sakin olduğunu söylem.lf-
edeceğiz. Bir, ilci, üç.. H .AL K EV ı N DE rnesıyle altında kalmak suretiyle ağır beş bisiklet belediye ni.zamatma aykın tır. Bu müşahededen, zavallı kadının bir 

B. Kemal gecelik elbisesiyle dışarı çı- KONFERANSLAR surette yaralanmıştır. horek.~tle~den para cezası ödemişler- kaza kurbanı olduğu anlaşılmaktadır. 
karak teslim oluyor. Halk . salo d 10141939 . Zavallı çocuk bir müddet sonra öl- dir .. Uç kişı ağızlıksız köpek gezdirdik- -*-

Polonya .. Almanya 
Münasebetleri etrafında Pravda gazetesinin 

şayanı dikkat bir makalesi 

Moekova - Pravda gazetesinde cPo- önünde boyun eğme siyuetinin nelere 
Jonya ve Almanya> bqlığı a)bnda inti- eebebiyet verdijini gözleriyle görerek 
pr eden yazıda ezcümle ıöyle denilmek· kanaat getirmektedirler. Bundan kurtul
tedir. manm çaresi - ancak k.ollektif emniyetin 

cÇekoelovakyanın fqist Almanya ta· müdafaası yolunda İf birliği yapmakta
ranndan zapbnı müteakip bütün Leh ga- dır. 

zeteleri caonra ne olacak> > sualini sor- Çekoslovak ficiasandan sonra da fa. 
maktadırlar. Polonyanan Almanya ile şist mütecavizlerin hainane siyasetini is
olan hududu bugÜn 350 • 400 kilometre pata artık lüzum kalmlf mıdır) Bütün 
uz:amıım. Faşist tecavüzü tehlikesi daha hakikatler, taraftarlan Polonyada da bu
fazla hiuedilmiye başlamııtır. Karante· lunmuş olan Münib müelliflerinin iflasını 
ristilc bir nokta vai'd o da, değil yalnız I kaydı itirazdan vareste t İr şekilde açığa 
(Polonya sosyalistler partisi) naşiri ef- koymaktadır. 

Un olan muhalif gazete cRabotnik> Eğer bal'lf ıçın çabalıyan büyük ve 
hatta §İmdiye kadar Polonyanm harici küçük devletler birlefirlerse, o zaman 
siyasetindeki Alman istikametini alenen mütecaviz için izmihlal saati vurmuı 
iltizam eden gazeteler bile bugÜn derin olur. Zira istilacılar kendi cmuvaffakı
korkularını setredememektedirler. 

cVnrşavski Gonetu gazetesi Klaype· 
dinin zaptı Polonya için fevkalade ağır 
bir vaziyet doğurduğunu yazmaktadır. 
Çünkü Klapedinin zaptı neticesinde Po

yetlerini> demokratik devletlerin boyun 
eğme siyaseti üzerine kurmaktadırlar. 

cSonra ne olacak)> sualine bir çok Leh 
gazeteleri itte bu cevabı vermektedirler. 

lonya etrafındaki Alman halkası daha •sz•ı•&llJl!SS'72>~•~~Z7.7. C' .,..-~~ -
sıkı bir surette aıkdmaktadır. Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz, 

Avrupanın tam kalpgahında vukua ge- okşayınız, fakat öpmeyiniz. 
len haydutluk hadisesi - bütün küçük Çocuk Esirgeme kurumu 

erkezi 

evı nun a pazartesı .. t.. y ılan 1 · d te · edilmiş 
ılünU saat 17.30 da edebiyat fakUltesi md' uş ~d· ~~ld" v muayenesinde nezfi cr:n

86 
ekil~ czıkmyek, tir. BİR ESRARCI 

clöçenti bay Ziya Kara! tarafından (İti- unagı en o ugü anlaşılmıştır. . ... o e e. 25 kilo peynir, on üç YAKALANDI 
~ . ı . -.-*- kılo balık, 75 kilo et, 113 adet gevrek, .. 

laf clevletlcn ve zmır) mevzulu, K bili . 120 d rtakal Odemişte esrar satbğı görülen Musta-
11/4/939 salı günü saat 17.30 da An- U Y ihtilali a et po . ' 78 ~gazoz, altmış fa oğlu Hasan on beş gram esrarla bir-

kara hukuk fakültesi profesörU M. Ali Menemen Kubi.IAy ihtifalinin 16. ni- pasta, 93 kurabıye gayrı sıhht oldukla- l'kt k 1 ' 
. d bel di :_t. a·1m;.,+;. B" 1 e ya a anmıştır. 

Bilgişin tarafından (Türk inkılabında san. ~ günü yapılması kararlaşmış rı:ı. ~ . e ye~.'~uıa e ı .. """....... ır -*-
d l t ·uk ti t be t• ·) ve ihtilal programı Partice hazırlanmı"- kışı dilenırken gorülerek DarillAcezeye 
l:.~ e çı ve care ser s ısı mevzu- tır. -r· gönderilmiştir. Sivrisinek mücadelesi 

* -* Belediye sivrisinek mücadelesine hu: 12/ 4/939 çarşamba günü saat 17.30 da - - -
İstanbul Universitesi döçenti bay Sabri BİR MEMUR VekAletslz iş vermiştir. Şehir hududu içinde, bütün 

TE i takl eclD evlerin temitlik tertibatı almalan ve 
Esat Siyavuşgil tarafından (Folklor ve RF ETTİ P eıaez icap eden yerlere mazot dökmeleri be-
pslkoloji) mevzulu üç konferans verile- Zeytincilik istasyonu teknikeri Nazım Dahiliye vekAleti vilayete iş takip 

lediye memurları tarafından al!kadarla
ccği haber alınmıştır. Bu çok değerli Kılıcın faaliyeti Ziraat veklletince tak- edenler hakkında bir tamim göndermiş-

' ra bildirilmiştir. Bu işte yavaş hareket 
konferanslardan halkımızın faydalanma-ı' dir edilerek aylık ücreti 108 liraya çı- t.ir ... Bwtdan .sonra resmt. daire. lerde. ı.·ş edenler tecziye edilecektir. 
lanru tavsiye ederiz. lmnlmıştır. takip edenlenn noterlikçe tasdik edilmiş ---------------
# ,.. 8 1\ vekaletnameleri bulunacak ve bunlarla 

iş takip edebileceklerdir. Hastalık vesair 
'l'El.EFON : ıııı 1 seheplerden işini takip edemiyenler bir 

BU GÜN 

Kültürpark • 
sıneması 

Mucize sayılacak. .. Ve güzelliğine doyum olnuyacak iki filim takdim ediyor 

1 - SAADET DURAGI 
SOMYA REDm • DONAMACllE 

JEAN BERCHOLT 
Tarafından temsil edilmit gençlik.... Neşe. .. Aşk ve zarafet filmi ... 

2 - D 1 K TAT ÖR 
Tarihi bir haileyi can1andıran mükemmel bir filim 

OYNIYAN: CLİVE BROOK 
AYRICA : TÜRKÇE SÖZLÜ FOKS JURNAL 
SEANSLAR: Her giin DİKTATÖR: 3.30 ve 7.15 te SAADET DURAÖI: 
5.15 ve 9.00 da 

ıstida ile alakadar daireye müracaatle 
~ yakın bir tanıdığına gördürebile
cektir. 

-*-$ehlrde inşaat nizam 
altma almıyor 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dUn 

sabah makamında belediye mühendis
leriyle birlikte şehrin imar ve inşaat iş
leri üzerinde uzun bir görilşme yapmış
tJr. Şehrin genişliyen inşaat hareketle
rini icap ettiği şekilde kontrol edebil
mek ve plAnl.ı bir inşaata yer vermek 
için bir talimatname hazırlanmıştır. 

İnşaat yerleri ve tarzları üzerinde ya
pılan görüşmeler iki saat devam etmiş
tir. Bundan sonra şehirde yapılacak ye
ni inşaat, sokaklardaki evlerin yilksek-

binalann · tına 

~·····~~·~·i·~·~~······! . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:Eısane ve din tarl· 
Ehinin en canb ve en 
Eşaşaalı ve ayni za. 
:manda çok entere
E san bir safhası.. 

NEMRUD 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Ve PeyganalJerleP : • • 
:tarihinin ıııı sima· : 
E farından olan E . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HZ. IBRAHJM 

r·····YAKINDA·····i 
• • • • 



t 
tST.ANBULDA: 
Harap bir ev. çökttl. 
İstanbul, 6 (Husus!) - Arnavufsy.: 

Göricede nümayişler oldu 
de milli emltık idaresine ait küçtik ve 
harap bir ev çöktü. Ev boş olduğundan 
insanca zayiat olmamıştır. 

-*Arnavatlapn Roma 
selirL 

Arnavutluk halkı istiklal için kanlarını 
Roma, 6 (A.A) - Geçenlerde tayyar~ 

ile Tirana gitmiş olan Arnavutluğun Ro- . 
ına sefiri buraya dönmüştür. 

-..f:?-

Çocuk esirgeme 
kurumu 

kadar akıtacaklardır • 
zerresıne son 

Romada bu mevzu hakkında hiç bir haber yok On beş günde 3787 
çocuğa muhtelif 

Londra 6 ( ö.R) -Balan komitesi mevcut telakki edilmektedir. her söz bir kaç günden beri sans8r edil- yardım yaptı 
reisi B. Edvard Voyln bugün Arnavut- Belgrnddan bildirildiğine göre Yugos- mektedir .. İtalyan gazetelerinde neşrine Ankara (Hususi) _Çocuk Esirgeme 
lukta Göricc Belediye Meclisinden §U lav kabinesi dündenberi iki defa içtima müsaade edilen tek haber kralın bir oğ- kurumu genel merkezi 16 • ili . 939 t • 
telgraf gelmi§tir: 1 etmi§tir. Romada dola§SD taYialara göre lunun tevellüdü hakkında neşredilen iki rihinden 1 ~ iV • 939 tarihine kadar ku-

cDiğer Arnavut §ehirlerinde olduğu 1 Italyanın Bari ve Brendizideki hazırlık- satırlık bir haberdir. ruma müracaat eden 3 7 4 çocuğu mu~-
gibi Görice ahalisi de memleketleri üze- lan bir kat daha artmışır. 1 Kont Cianonun da hazır bulunmuş ol- yene ve tedavi, 420 çocuğun da dişleri 
rinc çöken tehditten end.i§eye düşerek Arnavutluğun istiklalini, hükümrani- d;ığu düğün haberlerine tahsis edilmiş muayene ve tedavi edilmİ§, 12 71 ana 
dün mühim nümayişler yapmış ve mem- yet ve tamamiyetini feda etmeğe asla olnn sütunlarla bu iki satır arasındaki ve çocuk sıcak banyo almış ve 1 1 çoct·-
leketin tamamiyetini ve istiklalini, ica- razı olmıyacağını bildiren tebliği üzerine far): vaziyetin ne kadar değiştiğini gös- ğa 73 lire 96 kuruş para yardımı, 1 711 
hında kanını da akıtarak müdafaa husu- vaziyet Parisde de daha ziyade dikkatle termeğe küayet etmektedir. .. w "t d 1 d 1 080 k'I sut çocuguna su am asın an ı o 
ıundaki sarsılmaz azmini bildirmiştir.> takip edilmektedir. Mesul dairelerin mutat mümessilleri .. ·1 k b ·· fı d 3780 sut verı ere on eş gun zar n a 
Meclis balkan komietsinden Arnavutlu- ul all cc be her hangi bir 
la karıı tasavvur edilen cebrü şidet ha
reketi aleyhiı:de dünya umumi efkarını 
ayaklandırmaaını rica etmektedir. 

Roma, 6 (Ö.R) - İtalyan resmi ma
lıafıli ve :faşist gazeteleri İtalyan - Ar
navut münasebetleri hakkında mutlak 

sor an su ere va n yavrunun sağlık ve sıhhatine varılmıştı . 

Paris 6 ( ö.R) - Arnavutluğa ltalyan 
kuvvetlerinin çıkarılması ihtimali daima 

tebliğde bulunmak iktidarında olma- Hayırlı elini kimsesiz yavruların üzeri. -
oıklarını bildirmektedirler. Bunu~la den ~sik etmiyen Çocuk Esirgeme ku
berabcr bu akşam matbuata Arnavut ış- rumu'llln daha verimli ç..alışması için yı1-

bir sükunet muhafazasına devam edi- l~ri hakkında şifahi bir tebliğde bulunu- da bir lir::ı verip kuruma üye yazılalım. 
yorlar. Kral Zogonun memleketine ait lacağı öğrenilmektedir. 

Irak Milli Meclisi 
Emir Abdullahın niyabet vazifesini 

ittifakla tasvip etmiştir 
Kamarasında Musul B. Çemberlayn Avam 

losunun sureti 
konso-

katlini izah etti 

cü günü öğleden biraz sonra halk müte
veffa kralın matemini tutmak üzere bir 

toplantı yapmııtır. Bir takım tahrikatçı
lar kralın ölilmünden şu veya bu suretle 
lngiltere hükümetinin mesul olduğunu 
halka telkin etmiılerdir. Hiç şüphesiz bu 
gibi iddialar asıl ve esastan aridir. 

Bize gelen haberlerde lngiltere kon
aoloahancainin mahalli memurlar hareke
te geçmeğe vakit bulmadan evvel hü
cumla iıgal edilmiş olduğu bildirilmekte
dir. Askeri kuvvetler ve zabıta faciadan 
aonra ite müdahale etrni§ler ve cinayet
ten mesul oldukları tahmin edilen dört 
ld~iyi tevkif etmiflerdir. 

örfi idare ilan ve intizam ve asayiş ye
niden tcaiı edilmittir. 

Ayni gün öğleden sonra Irak başveki
li lngiliz konsolosunun öldürülmesi ha
disesi münasebetiyle Irak hükümetinin 

B. Piyerlodan baıka l>ir phsiyetin üç 
partili bir kabine teşkil etmeğe memur 
edilmesini istiyorlar. Sosyalistlerin fikrin

ce beynelmilel zorluklar ve bazı mühim 
dahili meselelerin halli zarureti karşısın
da bütçenin muvazenesi faal bir ekono
mik siyasetle takip edilmelidir. Yalnız 

m aer:-•.,, .. ••••••••••••••••••Beıa•aiıı•~n•• 
MÜSABAKANIN ALTINCI VE SON HAFI'ASI ŞEREFİNE 

· Elhamra Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN iTİBAREN 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi rejisör ERNST LUBİTSCH'in 
1939 senesi için yegane olarak vücuda getirdiği 

ı 1 
• 
ı SEK • z • NC 

FRANSIZCA SÖZLÜ SÜPER KOMEDİSİNDE 

CLAUDETl'E COLBERT'in zarafetiyle GARKY COOPER'in pkhğı bütün 

seyircileri teshir edeceklerdir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAATLER : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi ve paar 11 de Batfar,. 

B. l'iyeTlo 

katolik ve liberallerden mürekkep bir 
kabine de mümkün değildir. Bu iki par
ti mebusnn meclisinde ekseriyeti temin 
etseler bile ftyan meclisinde ancak 1ek 
bir reyle ekseriyete malik olacaklardır. 

---'"---
Dr. Göbeis 

SU VE ARTEZYENLER 
Edirne, 5 (Hususi) - Trakyada ar

tezyenler gittikçe genişliyor. Umumi 
toplantılarını yapmış olan Trakya vila 
yctlerinin umumi meclisleri arteziyenier 
İ!:İn az çok para koymuşlardır. Mahalli 
belediyelerin de nisan bütçelerinde ko
yacakları yardım paralariyle ve birlik 
şeklinae artezyen takımları taınamlann-

Kahire, 6 (A.A) - Doktor B. Goôcls caktır. Su ve artezyen işi Trakyanın bü
tayyare ile Rodostan buraya gelmiştir. yük işleri arasındadır. 

~~J.L72.3!J!V7J.:O:XZU..7ZZO..YJ'l)5.YQIJll'CfOCCZ7~...Z~ 

Yeni Sinemanın 
GÖZ ALICI ... CAN YAKICI ... HİSLERİ ORŞAYICI ... ŞAHESER FİLİM- N 

LER HAJ<'"l'ASI... N 

SENORiT 
JEANET'.l'E MAC DONALD - NEL.50N EDDY 

6 SiLAH SESi 
ŞARKICI KOVBOY C İ N O T R İ 

TÜRKÇEFOKSJUKNAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : 10.30 - LG - 5.00 - 8.15 TE 

SON HABER 

Çin kuvvetleri üç 
istikamette ilerileyor 
Hongkong 6 (A.A) - Çin ajansı bildiriyor: 
Çin kuvvetleri üç istikametten hep birlikte ilerlemekte ve muhtelif 

yollardan mukabil taarruza geçmektedir. 
1 - Bir kol, Sansi - Honan hudutları arasındaki yol istikametinde 

Sansi eyaletinin cenubuna doğru yürümekte ve orada tehaşr,ıüd ede
rek T ungou demiryolu üzerinde düşmanın stratejik bir noktasına hü
cum eylemek hedefini gütmektedir. 

2 - Soiyoan civarından kalkan ikinci bir ordu Sahara doğru ) ü
rümekte ve Sansinin cenubundaki japon mevzilerini şarktan hücum 
altına almaktadır. 

3 - Anvey eyaletinin şimalinden hareket eden üçüncü kol ise Ho
fey ve Husovu cenuptan hücum altına almak üzere Lunghay demir
yolu boyunca şarka yürümektedir. 

Şantungun şarkında ve garbında Cinpu demiryolu üzer.inde ve Pei
ping ile Hankov arasında bulunan diğer Çin kıtaları da düşmanın Pa
otingdeki hattını kırmak üzere birlikte ilerlemektedir. 

ltalya Meksikadan sun'i ipeğe mukabil 
petrol almak istiyor 

Meksika 6 (A.A) - Salahiyettar bir menbadan öğrenildiğine göre 
Italya bir müddettenberi suni ipek mukabilinde petrol elde etmeRe 
çalışmaktadır. Fakat Meksika bazı ipek mıntakalarının muhalefetine 
binaen bu hususu kabule yanaşmamaktadır. 

Resmi mahafilin sükutuna rağmen bir mübadele itilafı akdi iyi bir 
yola girmiş ise de böyle bir itilaf kat'i surette aktedilmiş değildir. 

Alman - ltalyan generalleri · 
Rom ada neler görüşüyorlar? 

Roma 6 (A.A) - Alman ajansı bildiriyor: 
Matbuat Alman generali Fon Keitle ile Italya genel kurmay başkanı Pari

ani arasındaki görüşmelere büyük bir ehemmiyet atfetmekte ve batı demok
rasilerinin harp psikozunu körüklemek için yaptıkları mücadeleyi takbih ey
lemektedir. 

Tevere gazetesi ezcümle diyor ki: 
Ingiltereni nAvrupayı iki muhasım bloka ayırmak tasavvuru tahakkuk 

ettiği takdirde totaliter devletlerin sarsılmaz bloku hiç şüphesiz demokrat
Bolşevik bloktan üstün olacaktır. Zira mihver bloku kültürü ve nizamı müda
faa ettiği halde muahlif blokta menfaat rekabetleri itimatsızlık cesaret kırma 
ve korku bakim bulunmaktadır. 

.Macar naibi amrial Horti Macar erkanı harbiyesi ile son t•aziyeti göriişiı or 
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2 KAPTAN SKORPiYOS 
Tamamen RUMCA SÖZL'() ,.e şarkılı büyük ELEN KOJ\t:EDİSİ 
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BU HAFTAYA MAHSUS SEANS SAATLERi : 
MİLYONLB BEVt}st)' : ı.3G - G.09 -- t.30 SKORPiYOS : 4.30 VE 8 DP 
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' Cenubi Amerikada DOKrO&UH K.Oşuı: 

Beşiktaş takımı Ateşe 
niçin mağliip oldu? 

Tuz ve tuzlama Kauçuk 
lenin 

etrafında ·yapılan mücade
iç yüzü neden ibarettir? 

Madenler içinde tuz kadar insanlarla o• · , ., l b • •ı 
hemhal olmuş bir ikincisi yoktur. Tuz, um yo U ır yeşı ce-
micle suyumuzun teıımülünü ayarlayan 

················-
Yalancı şeker 

hastalığı 
YAZAN: Dr. G. A. 

Sık sık analiz yaptırmak merakında 
olanlar raporda §eker sözünü görünce 
hemen telaşa düşerler. Aralarında der• 
bal teker yemeğe töYbe edenlu de var
dR. Hele bir kaç giin hakiki perhizden 

Bav Sadriye bir cevap 
daha doğru tabirle ağzımızın tadını tu- h J kt d • sonra analiz raporu hala şeker gösterirse 
zunu veren bir hususiyete sahiptir. Kim- ennemaen gecme e ır o zavallıların art.ık boyunları bükülür: 
yaca tuzun garip bir formulü vardır. 1 • t . .. . . BugUn, yıuın değile. de §Öyle bir iki ay 

Kl d ·ı a· lT L h" ı· bir 100 milyon Türk lirasına ve yüz bın- Muazzam bır mucadeleye gırışen do- içinde §eker hastalığının sonuna varacak-L- ı·b· ~ ·· dakilı: da lde or enı en sarı yeş ım aııı; ze ır ı • . . . . . . 
Milli kum- e maçları münasebetiyle Be-_ 1 ecli_Jen uu. ga 

1 1
Y""• uç a mı e 1 .. d .d . d ·· kk pt"r Jer.ce insanın hayatına mal olan 367 rD- lar ve ıngı1ız lırası, Rıo Maderıa cıvarın- larını sanırlar .. gaz a su yom ma enın en mure e ı . • • . .. . . . 

ikta.ş takımının İzmire gelerek İzmır edilecekti. Tuzun terkibinde zehmi bir gazın bula- lometrelik bir dem.iJTQlu, ·~ buc.las dairi koylerı. en modem ~ırler haline Halbuki kanda şekerin artmaın,, idrar· 
§ i onu Doganspo" r ve İzmir ikincisi Bay Sadri futbOldaki neticeler hali.:- ---• bir y-il cehennemin içinden ıeçmekte- sokmuş, Amazon nehriyle Rıo Negronun dan şeker gelmesi mutlaka. gerçektc:n şe· §amP Y • kıı da ·· le b" ··ı ·· kullam . nuşu onun hayati ehemmiyetini ~tına- -... M 
'A 1 ptıldan m.....ıarm neticesı- 1 

§OY ır 0 
çu yor • eli d' birleştikleri noktada bulunan anaos ker hastalıaı alameti de:::1d.fr. Bir aralık teşspor a ya 

0

'.r' mıştır. Tabiat tuz cihetinden zengin r. u. • w;u 
nı. hepimiz biliyoruz.. - cİlk maçta takımımız vasattan da- f"'L"! d- ·• ·· ·· '--1. ele-;.._ Kanrngu" n f870 denberi oynamrya kasabası, limandaki en modern mağaza- burada yazdığım cşeker nizamı> malta-• . L _ ,_ uunyarun ortte uçumı ııaıpuyan ~- -y- • 

Fakat ben tekrar yazıyorum : ha aşagı bir oyun çıkardığı halde ızmır 1 il _ı_ı __ _ı__ K" ilmi. denizleri haşladğı rolün bagiinkü ehemmiyetini lariyle. elektrikli tramvaylariyle, mer- lesinden belki hatırınızda kalmıştır. Vü-:n.. ta iz . •1• . Halb er tuz ı c C1U1uour. unya 
Cumartesi günü yaptığı 11~ maç . - ~~"?p~y~unu 1 - 6 -~g .up. ~tü. '1 u- ara~lf, her denizde tuzun miktamım izaha bile hacet olmasa gerek. Yıldan yda merden Jcipneleriylc, muazzam opera- cudunuzdaki şeker ifine karışan pek çok 

mir ~mpiyonunu 1 - 6 mağlup eden Is- kı ıkinei maçta izmır ıkincısıne mağlOp b k ı.. __ ı.._ ldu.. •d B=· tah- daha ziyade aranmıya başfıyan bu mad- iliyle dünyanm en konforlu ve lüks şe-- uzuvlar olduğu için onlardan birinin az r- iki · . . ., -.ı~~ aş a oa!I"'-"' o guna varm.,,.ır. .. 
tanbul şampiyonu pazar günkil ~~ ~Ic~uk. Bunun sebebi nedir· - Do19- ...._.. lile göre bahri muhit sularında binde deye, ilk gÜnferde büyük bir değer ve- hirlerinden biri olmaştı:rr. veya çok bozukluğu kanımızın içindela 
maçını Ateşsporla yapmış ve 1 - 2 yenı. aogruya hakem ... ıo 25, 1. Akdeni.zde 27,22. Karadcni2dc ıilmemiş, fakat, onun oynamaya namzet Rio Gaapore ve Rio Beni ve Mamore şeker nizamına halel verir, ıeker fazla-
mişti. . . . Futboldaki neticelerin bu kadar dar 18, Baltık denizinde S, 18. Hazer de- olduğu rol günün birinde farl:edilince, boyunda olmak Üzere, Bolivya.da da mu- laıır, böbrekten çıkmaya başlar. 

Bu neticeler ne. hak~~ _tesıny}elbir 2ihniyetle mütalaasının ne dereceye nizinde 6 nishcticde tuz bc.lunduğu tu- dolarla sterling Brezilyanın dağlarını, azzam knuçuk ormanları vardır. Zaten, kanın içindeki ıeker nizamınA 
ven~ de her hangı gayrı tabıi hır sebep- kadar doğru olduğunu takdirde bay Sad- bit edilmiştir. Umumiyetle kutuplan ya.. nhşi ormanlannı aşarak, Amazon nehri Endüstri buradııki kauçuklan da istih- karışanlardan başka böbreklerin keyfini 
le olmuştu. riyi serbest hırakıyonım .. Yalnı7. buna kııı denizlerde tuzun miktarının azaldığı boyunca büyük bir yarışa girişmiştir. Ve lak etmektedir. Bolivyanın l:aaçaklan, de hesaba katmak lazımdır. Vaha böb-

Cumartesi günü durgun bir oyun oy- kısaca şu cevabı vermekle iktifa edi- .. -ı- ok h. L . d •...:'-rd• de ondan sonra kauruk ile endüstri biribi- Mamore ile Beni ırmaklarının Tuna neh- rekler, kanın içinde normal nispette olan ·· · hır" goru ur, ç ne ır aııı;an ıç cnuıe ~ • , ,. . . • . . 
ıııyan Doğanspo~ üstel~ y~ . yorum = tuz azalır. Karada da kayalık tuz taba- rmden ayrılmıyan, bınbınnı tamamlıyan ri kadar geniş bir nehir hatine getirdikleri şekeri çıkarmazlar, fakat onların aksini 
sistem tatbik etmesı .farklı hır neüce ile - Beşiktaş, evvelki senelerde de ay- ka1an vardır. Polonyada Viyelikza deni- bir bütün oldu. Ve bir gün geldi ki, dev- Rio Maderia nehrinde nakolunmaktadır. yaptıkları da vardır. Kanda şeker nispeti 
yenilmesine sebep olmuştu. Buna mu- ni takıma iki defa daha mağlup olmuş- len yer tuz itibarile şayanı ha:yTet bir ge- leşmiş olan endüstrinin kauçuğa kanama- Ancak, buçuk- bu nehre varıncaya kadar normal olduğu halde böbrekler şekeri 
kabil o günkü neticeden sonra bir ihma- tv= . . ' - . d (360) d v - -rd- yakasmı yerlilerin elinden güç bela kın- çıkardıklan irin kanda. -ker azalır da. . . • . .•. . ·· en ~ . nıılık gostermelttedır. Bura a ıgı goru u. ,... ,.._ 
lin ne gıbı bır neüce verdiğinı gor .Atcşsporun o zamanki ismi Izmirspor- metre knlınlıgvında 23 OOO kilometre mu· Kauçuğun ana vatanı olan Amazon tarabilmektediT. Hem kendini hem de sadece elindeki rapora göre ve kendi 
Ateşsporlul~r pazar günü azimli ~ir du .. Ve 0 zaman da İzmir şampiyonu de- rabbaı ;raziyi kapla~Jf bir tuz btası nehri ve bu nehre akan diğer ufak nehir- İstikbalini kurtarmak azmiyle hareket kendine hüküm veren analiz meraklw 
oyunla Bcşı~ ~~lardı. ~eş~- ği!di .. Bcşiktaşı muha~ sun:_~e _İzmir vardır. Kaya tuzları. deniz tuzlan kadar !erin iki tarafındaki ormanlarda. hayat eden sermaye. ııu yoOariyle yapda.ıı nak- keııd.illİrıi gerçekten ıeker hastalığına tu· 
taşlı oyuncular ıse bır gun evvel zmır samniyonunun yenmesı şart degıldır ya.. f d ""ld" r___ d . d •. ı....nJan p.rtları gayet zor ve çetindir. Kauçuğun liyattaki tehlikeyi ortadan kaldırmaya tull'Dllf saan. . d'kle . d :ı ··.,.- sa egı rr. LıYU1en enız en ~· k 
şampıyonunu kolayca Y~-'- rın _en Bay Sadri mağlöbiyet sebeplerini ha- tuzlar da yüzde yüz niahetinde tuz de- yetiştirdiği bölgelerde yalnız sıtma değil, arar vermi~. Vücudunuzun içinde, totaliter rejimin 
~teşspora da (Torbada keklık) nazarıy- keme atfederken ayni takımda oynıyan .,. dir. iç.inde az miktarda magnezyum, ..,ahşi bir hayat süren yerliler de insanın Nihayet bir demiryolu İnşasına lüzum mümessili gibi olan karaciğer teker niza. 
le ba.lmuşlar, topa istemiye istemiye lüt- milli futbolcumuz Hüsnü da kabahati potasyum ve saire mürekk.ebatı vardır .. mevcudiyetini tehlikeye sokmaktadır. görülmüş ve 18 70 de işe başlannuştır. mınıı karışanların en büyüğü olduğundıua. 
fen vcırmuşlardı. Oyunun sonlannda işin takım arkadaşlarının antrenmlınsızlığın- Tuz magnezyumdan iri ise en rutubetli Bundan dolayıd&r ki, buralarda faaliyete Fakat sıtmanın dehıeti kaxş1a1nda faa- onun bozulduğundan dolayı analiz ıapıo
ciddiyetini anlamıparsa da oymı doksan da bularak diyor ki: yerde bile ..alanmaz. Yüz k1111m euda 26 geçen sermayenİD. ilk günlerden itıbaren liyet akim kalmlf, 1874 de telrar rayla- runun §eker göeterdiği pek çoktu. Bir 
dakı'ka oynandığından bunu anlamakta - •Ateş.c;por, canlı ve enerjik bir oyun gram tuz erir. Eczacılıkta Serum artifiııi- en ehemmiyetli davasını, iıçi bulmak tef· rın ferşine başlanmış, fakat uzun müddet gün insan ziyafete gider, adet edinildiğin-
aeç 1.-

1
-•al ... ..A. ak b '-il · M f" h • · al c;alı11ılamamı,tır. Yol bataklık içinden .ı_ faz1 - -- yer tabiı" tatlılardan da Ka-b ~..... ile iki gol yaptıktan sonra bizim t ını yel ve Hayın formullerine girer, iyi fr a etmiıtır. aama ı, er teYl göze • ,. CICD LiK.A • • 

Bu gibi vaziyetler futbolda her takı- oy,ıncu.lan geç kalınmış bir gayrete düş- antiıteptik olduğu için tuzlanan uzvi mad- dırmış olan sermaye, evveli ha vahfi- geçtiği için binlerce i~ artmadan, tifü... nıciier yorgan. bozuk olursa kanda ıe· 
ı..,~ g 1 şeylerdir Futbol en ld 1 l d 1 k · k 1 B ten, ben· • beri denilen bir hastalıktan k · p t. t"r Bı"zde bunun en ı'yı· ı"s ının ~ına e en . · B liiler. Fakat taknn idmansız o uğu için deler kokmaz. Tuz, ekmek kadar mukad- ere ost u tesısine oyu muştur. ir er nıs e 1 ar .. · • 

ufak ihmal kabul etmiyen spordur.. u gol çıkarmak. imkanını elde edemedik ve des sayılır .. Tuz ekmek kanaatin ifade- çok sefer heyetleri teıkil edilerek, mede- ve koleradan ölmüştür: hwıusiyle kızıl patı aşure ayında görülür. Kara.ciğeri yo-
L-pi · · bildiği bir hakikattir Fakat ld b k d d di • k b · 1 b k derililerin bad:ınlan işçilerin gÖ%\erini hında i..leraiyenler rokça a ... ıre yedikleri ı.11: mızın - mağlı'.lp o uk .. Ka ah.at en imiz e ·r.• sidir. Tuzun ltimyaca tetkiki çoktur. Ora- nıyetten açan u ınsan arı uçsuz uca - ...,. " .-
Beşiktaşın kafile :ttisi olan zat bunu kaka-- Bay Sadri neaba buna ne buyururlar? !ara temas etmek etliye tuzluya kanş- SIZ Brezilya ormanlarında, dağlarında, çok yıldırmıştır. 1878 de yapılan son bir vakit idrarları tahlil edilirse ıeker çıkar-
bul ede · hi ? Milli takıma su tqebbüs d~ \:eza :rnnvaffakıyetsizlikle ne- dıklan anla-'Jr. Çıkan şekerin miktarı az r mı ç. ••• . ıı: wlQ 1 Dürüst bir arkadaşa isnatta bulunacağı mak okurları ~rkar.. lzmire çok yakın aramıya, yakalıyabildiklerini zorla alıp ıu 
d:ır oyuncu vcn:n, bu ~m na mal g p yerde o günkü haliyle müsabaka Jcabi- Foça sahillerindeki tuzla lzmirlilere tuz getirmiye başlamıştır. ticelenmiştir. olduiu halde onu çıkaran haksız yere 
~kımı olan BeJ.~ bir g~ evve vasat liyetini haiz olnnyan Beşiktaş takımının hakkında ameli malumat verir. Ağzım121n Hattın inşasına başlanmış, avuç do- teJaşa düşer. Bereket versin ki bir kaç 
bır ow~·-1n 1-6 Iz.ınir şampıyomınu mnğ- d ı • •tJ" f k lusu değil, vagonlarla dolar ve İngiliz gün sonra yeniden analiz yapılınca rapor-~.._ . .. l . ikin" • Att;şspor karşısında uğradığı ınağlObi- ta ı tuzu eksik. olmasın, varolsun... SVJÇfe mJ ) a J• lu·p eder de bır gun sonra zmır cı- lirası bataklıklara dökülınü .. tür. Bu vazi- dak.i "eker hanesi bo• kafır. Böyle, arada . ıl 1 d 1 2 ~ 1 - , yel sebeplerini, hakemden ziyade kendi - ,.. ,. " 
ı::ıne nas o ur a - mag up oıurmuş.. 1s d 19 M Macarları 3 .. t yet karşısında Avrupa ve Birleşik Ameri- sırada fazla yemek yalı.ut fazla teker ye-~ - . • b"" d..l'"""-' ba Sadri ta.1<ımının fena oyununda aramı~ o ay ı m Magl"'bıyeü ta ıı a u..:ı.uuyen Y ayıs ) itada ödünr para aranmıcıtır. Dünyanın mekten yahut fazla ıeker yemekten ge-. "~k hed ü .. _,.,__ ed k B claha centilmence hareket etmiş olurdu. y " 

işı ....ş a cep en m uwuıı ere c-t d öbür ucunda bulunan bir demiryolu için, le:n ıekere geçekten teker hastalığı denite-
şiktaşı hakem mağlôp ettinniştir. diye. Agih Bartu yen İ cihan borsalan tiril tiril titremiye haşla- mez. 
İ::.1anbul gazetelerine beyanatta buluna~ Spor şenlikleri için mıtılardır. Bir çok yıHar beyhude yere uğ- Böbreklerin üstundelü guddeler da-
rak işin içinden sıyrılmak istemiştir. M 

1
.,} "ı -K •• l Zürih. (A.A) - Burada HarUurm sa- raşılmış fakat hedefe bir tlirlü varılama- marlardaki tansiyonu tanzim ettikten 

Kulüpçü zihniyeti ile hakikati göremi- 1' m e hazırlık yapı tyor hasında 22 bin seyirci önünde karşıla- mıştır. başka şeker işine de karışırlar. Damarlar-
ypn ve mağlfibiyeti tevile çalışan Bay Ebedi Şef Atatürkün Samsuna ayak şnn Macar milll futbol takımı ile İsviçre Nihayet, şimali amerikaJılar işi efferi- da tansiyon arttığı vakit analiz raporunun 
Snclri bence mazurdur .. Çünkü futbolda- Maçları bastıkları tarihi günün yıldönümü. olan mHll takınu arasında yapılan maç İsviç- ne almJJlardır. Panama kanalını inşa et- da §eker gösterdiği çoktur. Bazılarında 
ki gôrüşü noksandır. ----tr-- 19 Mayıs tarihinde büyük spor şenlikle- re1iler.in 3/ı galibiyetiyle neticele~ mİJ oldu.klan için, ormanlara varmak, damarlanndaki tansiyon ile raporun gö ... 

Bay Sadri şunu iyice bilsin ki o gün Beden te.rl>İyesi genel direktörlüğün- ri yapılacaktır. Maarif vekft.leti 0 gün tir. bataklıklarla mücadele etmek sırrını bi- terdiği §eker nispeti adeta bir nispette ar-
lıakemlik yapan arkadaş vazifesinden ce, bu hafta şehrimizde yapılacak olan yapılacak jimnastik şenlikleri için kız Birinci haftayımı l/O mağlup vaziyet- len bu insanlar, l908 de faaliyete geç- tar. Bu türlüsü de muvakkat olmakla be
b~a bir şey yapmamıştır. Oyunda ha- milli küme maçlarının hakemleri ve Te erkek talebelere ait olmak üzere iki te bitiren Macarlar, hücum hattının en mitlerdir. Banlamı ilk parolaları cpetrob raber tansiyon Eazlafığı devam ettikçe 

keınin müdahalesini icap ettirecek her saatleri şu suretle tesbit edilmiştir: jimnastik hareketleri programı hazırla- 1r;::ı:;ğı_nel .. e~_e:nı ~an ı:"İe Şaroşinin olmuıtur. Sivri sinekleri öldürmek için, şekerin de devam ettiği görülür. Bu da 
ne olmuş.g dürüst karar vermiştir. Ha- mıştır. Bu programlarda talebenin kol, (' ı yuzun n amıy ak.samlf- binlerce, on binlerce teneke petrol ba- gene, gerçekten bir şeker hastalığı sayı-
kemi tenkit etmek istiyenler evvelA fut- 8-4-939 Cumartesi: ayak ve el hareketleri ayrı ayrı göste - lardır.karşıl da birinci hafta taklıklara dökülmüt. batakhklar bir~ lamaz. 
boldan anlamıyanlar ve sonra da nizam- Saat 16 da Ankaragücü - Ateşspor. rilmektedir. Vekalet, şenliklerde talebe- . Bu . a_şma . . İ y~ın petrol gölii l.alini almaştır. Sanatoryo1D- Tmrit gudden vücudumuzun beSlen· 
nameyi eline bile almak zahmetini gös- Hakem: Ferid Sim.saroğlu (Doğan - nin geyeceği elbise şeklini de şu §ekil- ~!~esıilkne ikil dakika kala,!~~~~ ,5;~çre- lar, hastaneler, ioçi barakalan kurulmuş mesi işinin nazımı olduğundan onan fe-

rdir ) de değış" ti""'i"tir: 111cr sayı annı yapmış ıu-wr • .ı.uacar- h 1_ L k b 
tenniyenle · · spor --~ · . . • • • • • ve epsiain pençereleri tel ka(eslerle ör- 1Ler İ§ine ıumşmuı pe ta iidir. O. KUd· 

Bay Sadri şunu da bilmelidir ki ha- 9-4-939 Pazar: «Şenliklere iştirik edecek talebelerin lar ikincı. ~ se~ dakika- tiilmüıtür. Rio M.deria alailinde bulu- de bozufap ta lüzumundan fazla hormon 
kem Mustafa, gerek futbolda gerekse ha- Saat 16 da Ankaragilcil - Doğanspor elbiseleri şöyle olacaktır: Erkekler için sında 90l ıç Den beraberlik sayısını yap- nan Porto Velhoya yüzlerce hekim, bin- çıkardığı vakit gerçekten teker hastalığı 
kemlik bahislerinde her cihetçe kendisi- Hakem: Hasan Yanık (A1sancak). · kolsuz beyaz atlet fanilbr, beyaz kısa mış ve 29 uncu dakikada Aebi İsviçreli- lerce J.uta bakıcı. vapurlar dolusu kinin yaparsa da bazılarında arada sırada id-
D<! hocalık yapacak kadar bilgiye 9Bhip- Aynı tarihlerde milll kilme maçların- pantalon. Kızlar için beyaz blüz, siyah lilerin ikinci, 35 inci dakikada da ui getirilmiştir. Nihayet 91ra itc;;ilere gelmiş- rarla teker çıkmuma sebep olur. JCimi.. 
tir .• Dürüstlüğü hakkında ufak şüpheye dan evvel (beden terbiyesi kupası maç- kilot, siyah fanila, beyaz ima çorap. iç üçOncil ayıCmı bydetmiftir. tir. Çok dolgun g\lndelikler mukabilinde sinde de. lanlannda şekerin fazla olcfuiu 
mahal lmalanıyan hakem Jl...Ufanm o larma da devam edilecektir. Bu ımıç-- Beyaz blüz önü ~ık üç dütmell, kın SJtOB IUllDLAJll dünyanın dCSrt bir tarahndan binlerce iıc;i ince araıtırmalarla meydana çıhr. 
günkü :idaresinde Bay Sadri bata diye larm hakem ve saatim de apilya 79 - kollu, deYinne yakalı, spor erkek göm- Orta okuDar t.w.eı.mm spcır yurd- eefmiye başlamlfbr. Bunlar çalıımıılar Kafa tasınm içindeki küçücük ipoliz 
cunJan ileri ailri17ar': zılııuJtır: leği gibi olacak~ı~. Siyah kilot ?nden, ~ glremiyecekJeri Beden terbiyesi ölniüıler: fakat demiryolu mötemadiyeı: gudde.inin eebep olduğu M.talSfarda da 

Oyun nktinden ilç dakika evvel biti- arkadan genlf, palikapeD yedi Slllltimetre teşlcilatmdan tamim .uretiyle 1ııddiril- ilerlemiıtir. 19 fZ de hat bitmittir· ama analiz rapont çok defa teler ~-
rilmit ft bir ele pem)tWm ftrilmemit.. 8-4-939 Cumartesi: en.iade kemer, dört santimetre eninde ıniştir. tam bu sırada da kauçuk itlerinde Luhra~ Fabt lnr gudde l>elli betft hasta olma-
n- Sedıi bu iddia1anndıa Jııatabmr_ Saat H te Yamanlarspor - Demirspor. askı, yandan açılıp 1ı:aıpanacaktır. Atkı- ba..ft.tenn;..;. rı-_L.. H" _.._._ iJ d- .J_ mu--'-Lat b1°r za--n;..;... __ .ı __ 
..,.,..7 laryandan arkadan dilı:ili önden ~ıı;o.....ıı feti, talebe kıyafetinin aymdır. Yalnız --~ •ym. 7unl[U, maıınan .' e - .. 09 YB&& ..... .,.. ........ ama 

Fnkat bir hayal olan bu iclclielvı kabul Habm: Mustafa Balöc (Oçok). """'S.-;u. Afrika Ye cihan prya mal teker çıkardığı '\l'lmlw. Böyle hafif -..e ma-
etsek bile kuvvetinden bah.uikleri ta- 9-4-939 Pazar: olacak. düğmeler kemerin iç tarafma di- ukelt ötretrnenle.r uzun beyaz pmta- bqlamlfbr sasına nnnı,.e vakkat baller seıçektıen .Ser t...bıLia 
kım bir penaltı ile mi plip gelecekti, Saa& H te 'O'çok - Abmıcak.. kilecek. 1ı:ilotlar ne ~ bol, :: ik dar Jon, bdm ~tmenı;:~:::.;: ~ Bawin ~öNm yolu adı Yerilen bu deiildir. O gaddcııin yaptıjs prçıaldw 
yoksa oyunun u~ dakika dMa uzatıım. Hakem: Ferid Simsaroilu (l>oPo- olacak, bacaklar llstı ı yapı ca tır. rap .pyece . ""'".7uu mesı hatta haftada bir defa hir ahrik ,eker huta&ığı Ye tekersiz diyabet......_ 

C!-L-- • .-.:a: tfraL4......-'1 _,_,._ ) Kadın Vt!!' erkek öğretmenlerin kıya - yerli olacaktır. ec1=•--Ltedir. y·· mily ~4:_• 
1
. t siyle mi? .. ~~· :fçW _..... C1U1ı spor • umea . uz on tö•• ••MiMi, lığı ı...aa fey)erdir. 

eliği kadıyı affetti. bir Yezlrine: ve yüz bmlace cana naal ol.., olan bu Şipnaa olanlar ço~ yemekte de.am 
~---~- --- --- ---- -------- -- --____ ____;::__ _____ _ 

Kırk Vezir 
Ma•al masal içinde 
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Işte padişahım bu da gösterir ki akıl- - Sen brm1a nasılsm? hat tam 367 kilomebe. uzanlui-nci• bir ettikçe wJiz rapoduında teker .e~ 
]ı düşman nadan dosltan daha eyidir. Diye sordu. O ft!Zir de: yetil cebeanemden seçmektedir. leri ~de wlir deiildir. a... da teker 
Halbuki senin oğlun sana hem d\.iiman- - Sayei şahanenizde kazandığım bü- =: .. astalığı denilemez. idrud.a gelen tel• 
dır, hem de akılsızdır. V esirlerin de bel- tün servetbni karımın eline götürüp tea- B 1 • t win ni.peai az olmakla beraber. az ~ 
ki sana dostturlar. Fakat nadan ve akıl-

1

1lm ede.rim. O istediği gibi harcar. Böyle u ga rıs an rek tiımanlığa karşı peri.İz ediknce tekew 
sız kimselerdir. Ben bu kadar söylerim. oldulu halde yine biri pldiği zaman de bıüebitüa kaybolw-. 
Zaman daraldı. Alimallah oğlan. bugün ben senin ne haynnı gördüm diye şikA- -fr. Gebelikte de ana&ia ıaponanun ..... 
yann vezirlerle bir olup .na kıyacak. yet eder. l'1lar-.a lftbtak söaıerdiji - albümin Udu çok deii-

Padiph: Sultan bunun üzerine: &rZUSUDU lwJtar etti se de - arada sırada olur. Nispeti az 
K8,)'leri feb.rinde iki kadı nnlı. Bun- Diye laayretıe .onlu. Kada da: - Yarın ben oğlanı tirclar edeyim de - Yahu .. der. Ben yalnız benhn ka- olduğundan batka çoeu.k doğduktan.., ... 

Jar birbirlerine claiıprumchlwr. Birbirleri- - Dedi ki, öbOr- kadıyı lilrgün etmq- gör. nm böyledir sanıyordum, meğene her Hükilmetlınizin Vama seqisine ijti- nı ~r. 
ni asil~ sün o YilAyetin siniz. Yann pmmazlu beni dahi size Diyerek uykuya yattılar. Çün sabah ketin kansı da böyle lmif. ıRki üzerine dost Bulgaristan hükümeti Atetli hastalıkların hemen hepsinde, 
beyine dediler ki: fitneler.ler. O zaman benim de hallin oldu, güneş mızrak boyu yiikseld.i ve pa- Bilirsiniz ki benim karımın hiç bir te" de dokuzuncu İzmir enternasyonal fua- kandaki teker nizamı bozulur, bada te-

- Faı.n kadı lellİD oifwma lpk ol- onun gibi olur. Eyisi mi kendi kendime dfşah tahtında kaim oldu. Cellldı çalı- ye mukayesesi yoktur. Koskoca bir pa- nna iştirak arzusunu göstermiş ve key- iter mlalı" keneli kendine me dana _.L_ 

k d u~. fi et• So._ elçiJ"a: • ._._._. 1 ~ gı Y .,._ muştur. Gece gündüz bir fırsatını düşü- gideyim daha ~ rıp şehzadenin boynunu tez vur.. diph ansı ır. ~le olduğu halde biri Y 1 ~a-ır;.ama: v-..._ıy e .ıuar mana da hasta biraz fazla ıekerli feY• 
ru··p .J:-_ .,....;rmegı·· go··zıer. Bey çok ısrar etti. Kadı kabul ~e- Diye irade etti. Otuz ikinci vezir yer geldikte benim nem var diye daim .. ı - komitesine bildirmiştir. 

1 
. • da __ ı.__ .... 

1
.. 

8 
d 

IC'llmC' .. -:r r k + ___ • er ıçınce rapor ~ goru ur. unu a 
Bey bunu duyunca hemen kadıyı u1- di. Bey Nihayet: öpüp söz diledi. kAyeti eksik olmaz. Balkan .. omş~::::_ için ızmir ~ sa- ateşli hastalıktan başka, ayrıca bir teker 

eyledi ~onu sürgün gönderdi. _Ne yaparsam gitmez kalırsm? Otur ikmci oezirift 1UkSyut: Ey ~ahım .. bile ki uli kimse avretin- bumda munasıp uu- pavyon yerı ayn- hutalıiı •ymak. tabii doirw olmaz. 
Bunu öbür kadıya haber verdiler. _ Sürgüne gönderdiğin kadıyı eğer Bir gün, dedi. Mısır sultanı beyim, den razı değildir. Sen de avret söziyle lat-aktır. İştirak şartları fuar komitesin- y.ı.ac. tekew h-tal.. bu sa dıvam 
_ Gözün aydın .. dediler. Sen.in düş- affeder ve tekrar memuriyetine iade vezirleri ile di··an yerinde otunırken ve oğluna kıyma. Bu kadın senhı başına ee Sofya elçiliğimize bildirilmiştir. tekillerden de ibaret de:ıdir. Bu:ıar:an 

manın olan kadı beyin hışmma uğradı edersen o zamaa ben dahi kalırım. sohbet ederken !IÖz kadınlara intikal büyük felAket te getirecektir. Sakın ve * bqka, en biiyüjü •İ•irlilerde çok eörü-
ve ıUrgün edildi. Bey: es eder. Sultan, vezirlerinden birine sorar: tedbirli ol. Sen şehzadeyi öldürmüşsün Milli Şefin yüksek işaretlerine uyuta- lea yalancı teker hastalığı bbr. 
Kadı bunu duyunca hemen atına at- - Peki ama .. dedi. O senin düşmanın - Karınla nasıl geçiniyorsun? veya öldürmemişsin Acıyacak biz de- rak bu sene sergi~ en mübm-

ladıiı gibi doğruca beyin huzuruna git- idi ve daima senin aleyhinde bulunur - Vezir: ğıTız.. ölecek te biz değiliz. Senin ciğer- mel bir şekilde yükselmesine çalışılmak-
ti. du. Sen ise şimdi ona en büyük eyiliği - Sultanım, der. Her sene sizden gör- parendir. Gideı can geri gelmez. Sonra tadır. Irak mebusanı 

- Bana icazet Yerin .• ~i. Ben artık yapmak istiyorsun. dülüm bütün in'am ve ihsanın yarısmı dövünthsiln.. Evvelce de kaydettiğimiz gibi sergi - BAŞTARAn 1 iNCi SAllİFEDE -
bu Jehirde durmam .. Buradan gidece - - Bizim aramızdaki düşmanlık na - kanma harcarım. Yine eve misafir, bir Bu sözler üzerine padişah oğlunu öl- !aJ"aYınm ilk bmu '1t bin liraya inp ile hm " \,enl,erdiw. T.Miiin .... 
ğina. danlık deiildlr. Eğer ben dahi bir hak- ,.abancı geldiği zaman benden ona fikl- düı-tme\t~ o gün de vazgeçerek avlan- edl1mektedir. Sergi sarayının inpatma ciimle.i .-lu: 

Be : sızlığa ulrasa idim muhakb.k o kadı da yet eder ve şu kadar senedir seninle be- mağa gitti. lıaşlanmlfbr ve m.-t sünale iılıedemek- cHükümet lrab müttefiki olaa laP-
iW&liM _.. 
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BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 
Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 

Y eng:~ç .... ·ı;;şp;'l~-~-~ .... k;J~ğ;~;·· girdi -20-

Sarayda dönen esrarı 

daldı. Tam koridorlara 
anlamak merakı 
ziyafet salonuna 

ile karanlık 
gelmişti ki. ~ . Dolfüs'ün katli 

fet artıklarını göstermeğe kAfi idi. 
Marina, tıpkı Yengeçin yaptığı gibi 

şarap şişelerinden birini alarak bir ku
paya doldurdu ve içti. 

Kendi kendine: 
- Ne zamandır çevrilen entrikaların 

hepsini anladım artık.. Dedi. Sarayda 
muhakkak bir kıyamet kopacak.. Bu 
kopacak kıyamette ben kendi payıma 
istifade etmeliyim. 

Sebastiyano bana zehirli şerbeti dök 

ve sürahisini yıka .. dedi. Ben ona süra
hiyi kırdım dedim, inandı. Halbuki ben 
zehirli şerbeti öyle bir yere götürdüm 
ki o da ayrıca bir kıyamet koparacak!.. 

Marina. kendi kendine yaptığı bu ge
vezeliğin masa altındaki Yengeç tara
fından duyulduğunun farkında olmadan 
bir şarap daha yuvarladı ve salondan 
ayt'tldı. 

•• sirMEDİ ·-

Vaydmanın katil olmasına 

mı sebep olmuştu_.? 

Bu çok şayanı dikkat noktaycı 

30 Bin Bulgar köylüsü. 
isaret eden , doktor, eğer Dolf üs 

öldürülmüşolma~a idi Vaydmanın 

belki katil olmıyacağın! sö yleJi Ziraat işlerinde çalışmak· üzere 
Almanyaya gideceklerdir .• 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
· Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı f 

P" tz?':M{r.cr@'IC.< F'ZZ-~ 

Tefrika : 60 Nakleden: F: Ş. B. 
ve hepsi de o dilenci kelimesini lakap 
olarak kabul ettiler. 

IhtilM kuvvetleri, orman dilencileri, 
kırlar dilencileri ve d'enizler dilencileri 
adiyle üç kola aynldılar. 

Armalara da ya bir dilenci torbası ve 
yahut ta bir su tası allmet olarak lro
nuldu! 

thtilllcılar, her şeyden evvel kilise ve 
manastırlara saldırdılar. Her şeyi tah
rip ettiler. Katolikler için mukaddes ve 
kendileri gözünde haram ve çirkin olan 
resimleri, mlhraplan ayakla?' altına al
dılar. 

Iperde laıı..dralleri tahrip eden lhti -
lllcılar, papaslarm lrlitüpha!Werini de 
yU:tılar. Bu ilk n.riet önllnde Menn, 
Kmnınis, Lil ve V errikte hiç bir şey 
kalmadt. Hiç blr mukavemet para et. 

!ip, Margariti geri çağıcmağa mecbur 
'kaldı ve Margaritin yerine de, isyanı 
çabuk ve tam olarak bastırmak için za
lim, merhametsiz bir aı:lmn tayin etti. 

Bu zalim adam Albe Dllkü Ferdinand 
dö Toled idi. 

Perdinand, hidiv unvanı ve vlsi salll-
hiY. kuvvetli bir orduyu şimal eyıı-
le1im üzerine sevk em. 

Böyle bir w1'....,hı, kuvvetli bir ordu 
ve geni~ sa!Mıiyctlerle hareketi, Brük
sdd.. korku u;· andırdı. H11ddi zatında 

şen, şuh, serbesti ve CUmhurlyet fikir
lerine taraftar, misafirperver olan halk, 
birdenbire siildlt! ve ııomurtkan oldu. 
Brül<R1liler, ilk g!iriişte bu adamın n., 
kadar ullm ve hileklT oldutunu he -
men anladılar. 

Brilkselin mukavemeti miimktin. de -

lwwwkınut '"' bip-

Ilk hamlede bir çok tevkifler yapıldı. kepti. Rıhtım üzerinde olan kısım konta duğu kadar uzun bir zaman kontun si- Alvarez bir akşam, zamanın modasına 
IhtiWcıların bir kısmı firar ettiler. Ki- mahsus idi. Soldaki kısun ınisafirl..-e, ' lahşorlarırun himayesinde bulundurmak uygun olarak geyinmiş olduğu halde ih
fom da bunlardan eyn)madı ve buldu- sağdaki de kontun maiyetine mahsus hevesinde:ı de kendisini alamamıştı. Fa- tiyar doktorun dairesine geldi ki, Ağ=-
ğu bir fırsatla Brükselden kaçtı ve ih- idi. ! kat, Helena, on sekiz yaşından, yani iki tosun 22 nci akşamı idi 
tillli idare için kendi arazisine çeldldL Bu binalar, rıhtım üzerinde geniş ve senedenberi mustarip ve hasta idi. Şeh- Genç lspanyol zabiti, daha ille adımı-

On altıncı asrın en şayanı dikkat .si- devrilmiş, fakat süslil şekillerle yapı1 - • rin ihtiyar kadınları genç kızın hastalı- nı atarken doktorun dairesindeki sö
ınalarından biri olan Kilom Doranj be- mış demirden bir parmaklık ile muhafa., i!'ım teşhiste gilçlilk çekmediler. Bun- nüklüğü farketti. Hel.ena henüz meydan
llÜ% genç olmakla berab..-, Flaman hal- :ı:a altına alınmıştı. la~ aralarında: da yok ve güneş battığı halde kandiller 
kının her sınıfı üzerinde büyük bir nü- Prensin maiyet efradına ve hizmet - - Bu, gençlik hastalığıdır, gençliği- yakılmış değildi 
fuza sahipti. kArlarına tahsis edilmiş olan kısım. baş- mizde bu hastalığı hepimiz de çektik. Biraz sonra Helena, beyaz elbiseler 

Esmer renkli ve ciddi, siilaiti idi. tan başa bir ihtiyar ile km tarafından Eğer evlenmek gibi kat'! i!Acıru bulma- geymiş olduğu halde geldi ve bir kol -
Harpte mahareti büyllktil. Cesur ve eyi işgal edilmişti. mış olsaydık. şüphesiz ki hepimiz de tuğa oturdu, düşünüyor, hiç bir şey söy-
bir hatip, kuvvetli bir muharrir idi. Ay- Bu ibtiyann adı Monyüs Van Hüysen şimdi ölmüş bulunacak idik! derneğe !emiyordu. 
ru zamanda demokrat, yani cdilenci• ı.,_ idi. başladılar. Sinyör Alvarez, hal ve hatır sorduk-
rin tam bir şefi idi. Bu adam, çok derin ilim sahibi ve el- Genç kıılar da: tan sonra Helenanın sıhhatini sordu. 
Tutulması ispanya için büyük bir za- li senedl!llberi kontun ve konağındaki- - Doktorun kızının hastalığı aşk hu- Thtiyar doktor, başını yeis ile salladı 

fer olacakıı.. Firara muwf:fak olması ise, !erin doktorluğunu yapmakta idi. Hatip, \alığı olmuın? dediler! ve: 
Dük Albenin müthiş bir inhldamı de- cerrah ve Simyager olan Van Hüysen, Thtiyar doktor hususi dairesine sade - Eyi değil! eyi değil! dedi. Bu halla 
mekti cidden mükemmel bir adamdı. Pek çok bir kadın kabul ederdi. Bu kadın da sebebini bir türlil anlıyamıyorum. Bu 

2Z Ağustos 1S67 de, lspanyol ordusu dostları olmasın• ve çok söylemesine kızının kalbine aşk denilen be!Ayı sok- kızda gizli bir sıkınh var. 
Hal bpwndan Brilbele girerken sil - ralmen milnzevl. yaşar, km Holenayı mil} idi. Moamafih doktor kıı:ının şato - Ben de böyle sanıyorum. O'zillUyor 
ldUl Kilom da bir çok taraftarlan ile bt... ile halle ancak Pazar veya büyük bay- kumandanı Alvarez ile evlenmesine ve bir tUrlU eğlenemiyor. Matmazel He-
likte Gand yolunu tuttu. ram günlerinde görebilirdi. Çllnk!l lhtl- mümanaat gösterecek değildi. lenanın sıkıntılarına m§nl olmak için 

- Z - yar adam, ancak bugünlerde kızını ki- Thtiyar doktor, lspanyol hiikUmetinl yarın askerlerimi şato öniinden geçin>-
Gandda, Herb nhbınmdı, o z.ıımınlır lıseye götürürdü. ve idaresini """1Uemekle beraber, az ve ceğim, onlara silah talimleri yaphraca-

mnanem ve süslü bir bina yODelmelr- En tehlilı:ell bir devir olan bu zaman- noksan teşkilltlı kuvvetle lspanyollara ğım. 

te idi. Flaman ve lspanyol mlmarls9ıln da, ihtiyar doktor kızını nlsbeten emin kat'§t durulmasına taraftar değildi. Ha- Lena söze karışarak hazin bir teb.,... 
en güzel eserlerinden birisi idi. görmek için şehrin maruf fabrikatörle- !is kan bir lspanyol olan senyör Alvarez sUm ile: 

Bu g\izel mimar\ cihetinden çok zen- rlnden birinin oğlunu zevce olarak S1!9- de bu sayede ihtiyar doktorun dairesini - Teşekkür ederim, muhterem sin -
gln bina, lmnt Lamam! d'Egmanın ko - ınİf idi. Fakat dint veya siyasi bin bir ıık sık dyaret edebiliyor ve tabii burada yör, dedi. Fakat yarına değil mi! yan. 
mıia idi. türlü lhtillllerln hllküm ııllrdlliU bu -. gOaıl Helenaya da snduını anedlyor-
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Vasiyetname 
Jermen Monfor genç katibin kendisine 

gösterdiği koltuğa yerleşti. Katip: 
- Madam, dedi, bay noter işini biti

rip şimdi gelecek. 

ıervetiniz benim olacaktır. 
Jermen: 
- Evet size ait bazı eşyalar bulun-

duğunu unutmayınız. Bunları teslim aJ
mak istediğiniz zaman ..• 

- Ha, sahi. Mirastan hissem ••• 

Pratı
.k .............. . ............... 

••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı ............ ı gı er •••••••••••• -----HER GÜN BİR REÇETE -

Yaz.an C. öder 

MOBiLE iÇiN VERNiK Jermen başını salladı. Gözleri bu bek
]eme odasının alelade güzelliğini dolaştı 
ve ona kendi aksini yollıyan ayna üzerin
de durdu: Yirmi beş yaşırun muhteşem 
gfu:elliği, iri berrak gözlerinin parıltısı, 
ağzının tazeliği, yas tülleri altında daha 
oazip görünen altın rengi saçlarının ihti

,amı. 

Gene gülüşerek gün ve saat tayin et- Soğukta 1 litre 95 Jile alkol içinde l 
tiler. kilogram gomlak eritilir. Gomlak beyaz 

O gün Jan kıyafetine itina etti ve olacaktır. 

Evet, yirmi beş yaşında duldu! 
Jermen gözlerini yan kapadı. Hayatı

nın bir safhası, şurada bu noter odasın
da tamamlanıyordu. Bu kısa ve acıklı 
hikayeyi bir film gibi hafızasında sür
atle canlandırdı: Uzun bir hastalıktan 
sonra anrıesinin kurban gitmesiyle yirmi 
yaşında, belirsiz bir İstikballe, hayatta 
yapa yalnız kalmıştı. 

Ver birden bire anka kuşu başına kon
muştu: B. Ogüst Monfor, babasının pat-
ronu, kendisini yazıhanesine çağırtmıştı: 

J ermen apartmana çıktı düzen verdi. 
Uzun zaman gevezelik. ettiler, tam ka

pıdan çıkarken Jan hatırladı: 
- Hay aksi §eytan, unuttumdu. 
- Teslim alacağınız eşyalar değil mi 1 

Zararı yok bir başka sefer almıya gelir
siniz. 

Jan sık sık geldi lakat hala eşyaları 

almış değildi. 
Her sefer, tam kapıda veda ederken 

hatırlardı: 

- Bakın gördünüz mü, gene unut-
tum! ... 

- Gelecek seler, Jan ... 
Fakat her zaman unutulacaktır. Son 

Ona babasının ölümünden bütün mües- defa eve geldiği zaman genç kadının 
sesece duyulmuı olan derin teessürü ifa- ayakları dibinde yere oturdu. 

de etti ve müdüriyetin ona küçük bir yar· - ]ermen, sizi ilk defa gördüğüm 
dımda bulunmıya karar verdiğini bildir- zaman sanki içimde bir sarsıntı oldu ••• 
di. Kalbim daha hızlı çarpmıya başladı ... 

Sonra birdenbire yerinden kalkmıştı: Noter dairesindeki görüşmemizden son· 
- Fakat daha iyisi ... Matmazel, ha- ra size bundan bahsetmek istedim, fakat 

na elinizi vermek lutfunda bulununuz. bir türlü cesaret edemedim. Ve sizden 

AKAJU MOBLE iÇiN 

Esmer gomlak 
Toz kmnm santal 
AJkol 

CEViZ MOBLE iÇiN 

Kopal zamkı 
Beyaz gomlak 
Esans 
Neft 

RETUŞ VERNIGI 

(Bulutlar için) 
Terebantin 
Jüde bitümü 
Mum 
Is boya 

1500 Gram 
500 > 
250 

10 

Ve genç kızın hayreti karşısında ilave ayrılmak lazım geldiği zaman· · · Kırklareli mekte leri 
etmişti: 

- Evet, biliyorum ... Siz yirmi yaşın-
dasınız, bense kırk beş ... Fakat düşünü-
nüz: lkimiz de yalnız ve ximsesisiz ... Mü-
tekabil vaziyetimizi biliyorsunuz ... lsrar 
etmiyorum ... Düşününüz ... 

]ermen, odasında yalnız kalınca, ha
yatın kendisine yalnız müşkülat ve mah
rumiyetle sakladığını düşünmüştü. Çifte 
matemi bütün neşesini ve ümidini alıp 

götürmüştü. B. Monforu sevemezdi; fa. 
Irat onun büyük serveti sayesinde hiç ol
mazsa İstikbal endişesinden kurtulacaktı. 

Tekli fi kabul etti. Beş sene müddetle, 
gençlik ve neşe dolu huzuriy]e kocasını 
mesut etti. O da, duyduğu büyük mİn· 
netle her ,eyini .sevgili kansını vakfedi
yordu. 

Jermenin ellerini avuçlarımda tutu
yor. O da ellerini çekmiyordu. 

- Benden aynlmak mı! Fakat madam 
ki hemen her giln beni görüyorsunuz .. 

- Mersi, Jermen, çok iyisiniz .. Anh-

yor musunuz ki, artık aizsiz yaııyamam .. 
Onun için bana ümit vermez misiniz"> 

Genç kadın cevap vermedi, fakat ona 

doğru eğildi ve ilk dudakları birleşti. 
Jan: 
- Karım, sevgili karım, diye mırıl

danıyordu. 

Fakat birdenbire Jermen kendini er
kek kollarından kurtardı ve yüzü sol
gun: 

- Ya vasiyetname 1 Diye haykırdı. 

Evlenirsem bütün servetim elimden gidi-

Yalnız kıskanç bir adamdı. 
bir maliklyet hissinden kendini 

Marazi yor I.' · 
kurtara- - Doğru. dedi, bunu dii~nmemiş~ 

mıyordu. 

Ve işte B. Monfor birdenbire ölmüştü. 
Ancak ltarıaını son bir defa kucaklıya
c<lk ve İstikbal hwıusunda kendisini temin 
edecek kadar valut bulabilmişti. Miras 
bekliyen amcazade bekliye dursun 1 işte 
ıimdi, genç kadın, vasiyetnameyJ dinle
mek içindir ld noter dafTesinde bulunu-
yordu. 

tim ..• Fakat biz ~vdikten 
sonra bunun ne ehemmiyeti ve.rk. • 

- Evet, şüphes.iz, fakat ne de olaa J •• 
J an onu kolları arasına alarak sordu: 
- Durun, dedi, siz evlenirseniz ser-

vetinizi kaybediyorsunuz, fakat kimin 
lehine~ 

Jermen, onun koUanna sokularak: 
- Sizin. diye mınldandı. 

Edirne, 5 (Hususi) - Bu sene Lüle
burgaz merkezinde yeni plan üzerinden 
bir orta okul yapılacaktır. Bu okulun 

yapılması için mahallinde kurulun ce
miyet verimli bir tarzda çalışmaktadır. 

Ayrıca Kırklareli umumi meclisi pa
ı·a yardımına karar vermiştir.. Bundan 
başka Babaeskide beş dersaneli yeni bir 
okulun ba .. Ianması ve iki senede bitiril-

m";i de k~arlaştırılmıştır. Öğrendiğime 
göre Çorlu, Malkara ve Vize merkezle
rindeki beşer dersaneli okullar da bu 
ı;ene tamamlanmış olacaktır. 

Haftan n 
Resimli Hadiseleri 

Italyanın Trablusta tah§idat yaptığı habeT veriliyor. Fotogra~a. Trablıı.stan ii.ç intibaı bulacaksınız 

Isveç kralı, veliahdla birlikte Berline bir 
seyahat yaparak avdet emiştir. Foto -

grafta kralla. oğhmıı görüyorsunuz 

' 

B. Mussolini ha#a içinde iki nutuk söyledi. Iki nutkun da akisleri geniştir. 

Fotogra.fta Italyan askerlerini bu nutku dinlerken görüyorsunıız 

Aym kltip içeriye, ancak otuz yıı.şla
nnda g8rlinen bir adamı daha getirdi. 
Bu genç Jel'menf ııelamladı ve bir ialem
leye oturdu. ikisi de, göz ucuyle bfribirini 
•üzdüler. Baltı§la.n rastlaıtığı zaman, kı
ltarak ba.ılarını çeviriyorlardı. Genç 
adam, kar,ıaındaki güzel dulun cazibesi 
altındaydı, genç kadın da, bu yakışıklı 
adam karşısında lakayıt kalmadığına şa

Fransızcadanı NAYIR Mısırdaki düğii.n ziyafetinden bir intiba ve Mısır kraliçesi yavrusu ile bir arada 

Tecerrüdden feragat • • • 

ııyordu. 

Noter bizzat kapıyı açtı: 
- Lutfen buyurur musunuz~ 
Yazıhanesi arkasında ayakta durarak, 

Amerika iyanlarından Alber T omas
la bitaraflık hakkında mülakat 

onlan biribirine takdim etti: . 

- B. Jan Monfor... Dul bayan 

---lll---
C en u b i Amerika 

Ogust Monfor. 

Biri ölünün amcazadesi, biri de lcarı- milletleri de 
aıydı. Müteveffa evlenmemiş olsaydı bü- ___ ,...&,. __ _ 

tün miras amcazad-yc kalacaktı. Şimdi Birleşifı Amerllıa 
bu miras dul karı<>ınındı. Onun için her etrafında tam bir 
iki~i de çağrılmışlardı. vahdet manzarası 

Noter, elindeki zarfı yukan kaldırdı. verecefılerdir ... 
mühürleri kırdı, ba§langıç tarafını geç- Moskova _ Pravda gazet.esi Nevyork 
tikten sonra heyecanlı kısma geldi. muhabirinin senatör Albert Tomasla 

B. Ogust Monfor amcazadesine bü- yaptığı bir göriişmede «Birleşik Şimali 
yük kıymeti olmıyan bir miktar arazi ter- Amerikanın harici siyaseti• başlığı al
kediyor ve aynca şahsi eşyasından bir tında sualli ve cevaplı olarak neşredil
lı:aç hatıra bırakıyordu. Karısı ]ermene rniştir, şöyle ki : 
be, bu küçük istisnalar hariç, bütün ser- Sual - Şimdiye kadar meriyet mev-
veti kalıyordu. kiinde kalan tecerrüt siyasetinden fe-

Venezoellada Nazi propagandası yürüyor. Venezoellalılardan bir ·milis grubu 
Fo.şi$t elbiseleriyle talim esnasında görü.yorsıınuz 

·General Frankontın, harap olan Ispanyayı imar için iktısa.di ve mali yardımtı 
ihtiyacı vardır. Faşist devletler bu yardımı yapa.mıyOTlar. Ingiltere bazı şart
larla general Frankoya yardım vaadınd.a bulunm'U§tur. General diktatörler ve 

ve demokrasilerden birini tercih mecburiyetindedir 

Fakat evlenmemesi şartiyle. akıııi hal- ragatn fikrinizce ne gibi prespektifleri 
de, servet, kendiliğinden , amcazadesi vardır? Sual - Bitaraflık kanununun l~ğvl leşi.it şimali Amerika milletinin tayyare 
Jan Monfora intikal edecekti. Cevap - Tecerrüt siyasetinin wn birleşik şimal1 Amerikanın mütecavize ve harp malzemesin.in demokratik dev-

Jermen titredi. Demek ki kocasının günlerini yaşadığına tamamiyle kanüm. kaı·şı koymak maksadiyle diğer demok- !etlere satılmasınr her zamankinaen da· 
kıskançlığı ölümünden sonra da devam Birleşik şimali Amerika efkarı umumi- ratik devletlerle birleşebileceğine deli- ha kat'i olarak iltizam edeceğini ifade 
ediyordu. Onun tamahkar malikiyet his- yesi bu siyasetten süratle baş çevirmek- lct eder mi? eder. 
ai kansını ölünciye kadar kendisine bağlı tedir. Bitaraflık hakkındaki kanunun Cevap - Biz, harbi bertaraf edecek Sual - Sizin fikrinizce, birleşik şi-
hırakmak istemişti. kat'i bir şekilde değiştirileceği zaınam tedbirleri işleyip çıkannağa bütün kuv- mali Amerika ile diğer Amerikan dev· 

Kapının önünde Jan ve Jermen tered- pek uzak değildir. Amerikan efkarıu- vetimizle gayret etmeğc mecburuz. Dev- !etleri arasında münasebat nasıl bir ş~ 
düt ettiler. Rakip varisler aıfatiy)e biri- ınumiyesi, bilaraflık. hakkındaki kanu- !etler arasında karşılıklı anlaşma ve kil alacakbr.? 
birlerine arka mı çevireceklerdi? Jermen numuzun bizi tesir ve yardımuruzı az hiirmetin kanuniyet kesbetmesine çalış- Cevap - Bu hususta ben sıkı bir it· 
kendisinden daha büyük pay aldığı için liyakatlilere göstermeğe sürüklediğini malıyız .. Yani, memleketler arasında te- tihat olacağını fehmetmekteyim .. Bü· 
özür mü diliyecekti? Y oktıa erkek, bu daha vazih surette anlamaktadır. Bir zatları körüklemek değil, dostluğun ida- tün zevahire göre, birleşik şimali Ame· 
latif genç kadına, talihinden dolayı hem misal getireyim. Fransa, Ahnanya birle- mesine uğraşmalıyız. Böyle olmakla be- rika Monroe doktrinini müdafaa husu· 
de fena bir his beslemediğini mi söyliye- :;ik şimali Amerikadan tayyare ve harp raber, Amerika Avrupa işlerinden yine sunda bütün şimali ve cenubi Amerika-
oekti? malzemesi satın alabilmek için Çekos- uzakta kalacaktır. Lfild.n bu, bu işlerle yı birleştirmeğe karar vermiş bulun. 

Jan genç kadına döndü ve elini uzattL lovakyada ele geçirdiği altınlardan bir Nevyorktan bir görünüş canlı bir alikanm ademi mevcudiyetini maktadır .. Şimdi bu doktrini, bütiln şi· 
----~--:....-:.:....::S~i=z •L.!.'!t ;;.ı.b"'r.u:· ıı..ii~d.s.er.ı..ıi.um.h...!d~esıd.!.!i!ı....lla~r!.!A~o!.!!k: .. u.wnM!UktsJU!JdllYJaniIDJı~or.t:.:..;İW:teLlb~u!.J:l:!!· b~i~ih~ti!!:. m2;al~-ıı!:n~iy~e:!n~b~it~ara~flık~~~h~a~kkı!!!n~d!::a:!ki:· ~kan~~u'.:n~un~~f~ü::-,:tur:_::_ih~l'.:L\'.:l _..:e:::d:e::;n~m:e~ml=e:k_:et~~ar~as:m=d:a~b~ir~~-~~:~· ı.~:.:ngi gayri ahlakt bir malt ve cenubi Amerika cümhuriyetle· 

• 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
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Son. arazi ilhakları Al
man ekonomisinin müva
zenesini düzeltecek mi? 

Yeni detaylar 
---·-f:? Arazi ilhaklan umumiyetle bundan Karpat Ruayasını ve Macaristanla Polon-

Modanın en hoı detaylan arasında istifade eden memleketin servet ve kud· yaya terkedilen mıntakalan hesaba kat
vualetlerin konulması vardır. Herkesin ıetini artırır. Avusturya ve Südet mem• mam1ftır. 2 - En ziyade ihracat için çalı
vualct denilen hafif tüllerin süslediği bir leketleri gibi, Bohemya ve Moravyanın pn sanayi Südet mıntakasmda bulunu
şapkası bulunur. Fakat• bunlar geçen ilhakı da, hatta Memelinki bile Alman- yordu: Bu mıntakanın dış ticareti bir bu
mevsim gibi, şapkanın tepesinde veya yaya yeni ziraat sahaları, ormanlar, ma- çuk milyarlık bir ihraç fazla.sına malikti; 

tJçüncii oJa .. Sabri beyin yatalı 1 maaa, bir büle, yedi sekiz aandal. baıın üstünde omuzlara düıen bir ııckil-l denler, bir çok endüstriler getirmektedir. Münihten sonra Çckoslovakyanın ise ya-
"'1a•ı idi. ya vardı. de bulunmıyor. Bugün vualetler iki tür- Malumdur ki Moravya ve Bohemya vi- nm milyar kuronluk bir açığı vardı, 3 -
Buraı lıiiçiilı bir oda itli. Kö- Yer de muf41r1ba kaplanmıştı. lüdür. Bazıları çok ince ve kare çerçeveli 1 layetleri eski Avusturya - Macaristan im- Bundan başka Çekoslovakya borçlarının 

~e bir karyola .• ve lıenarda biİ· Odanın tam ortama, maanın olarak en temiz ve nazik renklerle yapıl- paratorluğunun hemen bütün endüstrisini amortismanı ve faizli olarak harice sene-
;ı.yucek bir )'~I mcuaa vardL altına iaabet etmelı üzere bir halı maktadır. Bunlar ppkaya teabit edilerek ihtiva ediyordu. Bu endüstrinin mühim de 600 Ua 700 milyon kuronluk tediye-

Daoarlara erlıelıli difili ~ aerilmifti. iki ucu da çehrenin iki tarafından sar- bir kısmı Almanyanın ilk teşrinde eline de bulunuyordu. 4 - Almanyaya ilhak 
JlllÇılı raimla asılmlflı. MllMDlın Nihal: kıtılmakta ve çenenin altında bağlanmak- geçirdiii Südetler ülkesinde bulunuyor-

1 
edilen Bohemya ve Moravya ihracatlan-

r~atüncle Wiyiieelı bir albiün danı- -Bu halı, deJi. Burada, ye- tadır. Bu şekil daha ziyade çok adın ta- du: Çekyanın diğer kısımlarını da ele ge- ' nın eski yekununu muhafazada güçlük 
~rda. melı maacuının altında pek biçim· vırİı olanlarla yüzü yuvarlak kimselere çirdikten sonra Almanya kendi endüstri- çekeceklerdir. 

, . ı ••• 

Ankara Radyosı. 
----tr·---

DALGA UZUJfLUOU 
BUGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 Ww. 

CUMA - 7 /4/39 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans vo 

meteoroloji haberleri. 
13,lS,14 Müzik (karışık program - Pi.) 
17,30 Konuıma (inkılap tarihi dersle

ri • balkevinden naklen) 

18,30 
18,3.5 
19,00 
19, 15 

Program. 
Müzik (neteli müzik - Pi.) 
Konu§ma 
Türk müziği (fasıl heyeti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Etref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To

kay, Basri Ofler. 
Okuyan: Celi] Tokses. Ni.Jaal Albiimii afh.. aİ.%.. hep ekmek kırılıları dölıülü- yaramaktadır. Daha sporcu halli kadınlar yel kudretine sabık imparatorluğun en-

1 
Bu son nokta ehemmiyetlidir. Eski çek 

- BaraJa, dedi, hep beyelen- yor •• Temizleyinceye luular canım çok supe ipekten daha kalın çerçeveli vu- düstrisini de eklemiş olmaktadır. memleketlerinin ticaretinin nasıl bir inki- 20,00 

}'.Jı•nin mi.a/,irleri! •• nin raimleri ,,,.Jtıyor.. 1 f V• b ı· F k s· 1 

Ajana. meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (fiyat) 
il ~ aletler ku11anmaktadır. Iktısadi meselenin bu tarafı belki bu- f8 gösterecegı i ınemez. a at ır e-
••-. - Neden kaldırmıyoraınuz.. ı k 20 15 .,.... Nihayet buka degıv · •ik detaylar arasın- günkü Almanya için en ehemmiyetli olanı tik devletler bunların mamul erine arıı • 

A lbüm iradın resimleri ile dola Odanın pek güzel mu,amban var. -y v ._ da, bu sene, deri eldivenlere müthiı bir değildir. Onun nazarında i]d diğer nokta Almanların mallarına olduğu gibi boyaı;o-
idi. DiU maflllnba hem •ade ve hem .ı rekabet yapan kumaş ve örgülü eldiven- birinci planda ehemmiyeti haizdir: ilhak taj tedbireri almışlardır. Halbuki Ame-
. v --ının vanında bi.yiilı ve ay- temiz aeğil mi? k k 1 '-._,, ,,_. al L_ LaJ ler vardır. Bu kumaş eldivenler gayet de- askeri kudretini artıracak mıdır) Kendi- ri a ile lngiltere Çe os ovaaı;yamn en iyi 
nalı •tll'droba _.. Nilaal, içai • Nilı , bir koca l'UUI R aT ge- ] b 1 d 

l • -s--· g":.Oilc fantezilere yol açmaktadır. Bazılan sine ihtiyacı olan ham maddelerden bir müşteri eri arasında ulunuyor ar ı. 
'•İni• tılılun halinde dola kadın ueze idi. ... 

H kald L l pikeli veya linodan yapılarak, bli'izlarla kısmını getirerek otarşisini takviye ede- Bu itibarla son ilhakın büyük Alman-
11e alıek elbi.Hlerini göstererek: -A .. deJi. iç ırmaR o ur 

O ku h l K asorti oluyor, bazılan j ..... k.Jj emprimeden, cek midir? Bir ihracat fazluiyle ticari yanın ticareti üzerinde aksi tesir yapacağı 
r - Banlann ite,,.; Je beyelen- ma.. can rtaran a w.. aç .--.ı I po1· b b h elbiselerin digv er kısımlanndan yapılı- muvazenesini düzeltecek midir) ve tediye muvazenesini daha ziyade ihlal ilinin.. ae a ıs urcuını aatı ve ep 

I l L ,...er. Birinci suale verilecek cevap ıüpheli edeceği söylenebilir. · o.Ji. Ben hayretle lıtı:Rn yüzü. 6a halı aaye•inde miaa ir er RUr· " 
n

e 6alıtım. talJular. Hele bir dela bir aJam· Balolar için ipekli je'rselerden ve par- değildir: Çekoslovakya ordusunun Al- Memel gibi 2,600 kilometrelik ve 

b U··ı_ 1 t L· t d 150,000 nüfusluk bir arazinin ilhakı bü-- Bu lıadın elbiaeleri de mi cağız luır .. ına burada cürmü mef· lak satenden eldivenler görülecek, aa ah manyaya geçen m 11.emme eçnıza ın an 
b k Al Ya b d b .. 1 A yük bir iktısadi ehemmiyeti haiz olamaz. 

O
nun.. hat yaphrmtik iatedi. Kadıncağı- kıyafetleri ve spor için de iğne veya ıişle aş a, man un an oy e vrupa-

··h' 1 · d b. · ] Sk d Fakat bu arazı' büsbütün kıymetten mah· Diye MJrdant. zı yine bu halı lıurtaTdı. örülmüı, eldivenler rağbet görmektedir- nın en mu ım erm en m 0 an ° a 

V luır LaJ " fabrikalarına ve Brünn fabrikalarına ma- rum değildir. Memel 200 sanayi miiesae-
- Ev«, Jetli •. omın.. Falcal ta- e ısını ytıR ıyacagını um· ler. 1,._ B k il 1 

olan _,ı .. L ilktir. Bohemya ve Moravyamn ham de- sesine ma İAtir. u arada ağıt ve se Ü oz 
>lail lıendi g~ lllllf auamcagız, RaTUının Kumaş veya örgü eldivenlerin bu rağ-
/!' b• .ı b• · · tih l' 1 142 000 t l'k · t'L fabrikaları, ve deniz in-•t tezgahlan · - Ya kim geyer? yerine beni görünce ır utanuı ır betinin sebebi de bunların kolayca biz- mır ıs sa 1 

' ' ona: çe 1 18 ın- ...-

d k • ·ı _,ı l' 1 550 000 to k" ·· · tih 1' vardır ki esasen Almanya hesabına --ıı--Bazan ben, hazan buraya ge- utan ı ı.. tarı euemem. zat yapdabilmesidir. sa ı • • na: omur ıs sa 1 '"°"' 
lea misalirler.. _Demek senJe böyle marifet· 5.500,000 tona yükselir. Askeri bakım- şıyorlardı. Ziraati iyi haldedir, ve tereya-

anl l d d ı_· ya end"·truı• · ay '-'ld '-'-' g"'ı, peynir, domuz eti ihrar eder. Ben bu İflen bir ıey ama • er e var. M d J b •• .. k an &un ..... ı nı te&ı e uuu- ,.. 
m1ftun. - Bende daha neler var- Bir Üzaye e j e ll yu taf etmiştir. Nihayet odun münakalcaiyle geçinen 

Nilaal anlattı: anlatmaia baplaıam aaymalıla bi- Çekoslovakya büyük bir ham madde Memd limanı harpten evvel 700,000 
_ Miaalirlerin içinde hazan tip tükenmez.. satış müstahsili değildi. 1937 de 6 milyar, tonlı.lk iı yaparken iı hacmi 1,630.000 

. lalfirlm de olayor .. Fakir ama.. - Onları sonra anlatır•ın .• Pe- ~· nisan pazar günü sabahleyin saat l'O 299 milyon kuronluk ham madde ithal tona çıkmışbr. B:ı terakki Memelin Lit
~nginJen giUel .• lfte onlara Sab- ıin fU halının mariletini göster de da, Alsancak vapur iskelesi karşısında ctmiı ve ancak 2 milyar 371 milyon ku- vanyaya ilhakından mı ileri gelmittİI') 
P'ri bey lıendi elbi..lerinclen oerir. 6g de bilelim .• lllMlll hali .. belki Burnava caddesinde 24 numaralı evde ronluk ham madde ihraç etmİ§ti. (Kö- Alman ordusu altında bu hal devam ede-

Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, f.tref Kadri, 
Kemal Niyazi Seyhun, CeTdet 
Çağla . 
Okuyanlar: Necmi Riza Ahıskan 
ve Radife Neydik. 
1 - Nihavent pqrevi. 
2 - lsmail Hakkı - nihavent yü-
rük semai - F eryadile yad eyler· 
ken. 
3 - Hacı Arif beyin - nihavent 
şarkı- Şarap iç gülfeminde. 
4 - Rahmi beyin • nihavent 
prkı - Süzüpte ey melek. 
5 - Fahire F eraan - taksim. 
6 - Fahire - nihavent şarkı Söy
le nedir baisi ahın. 

• 7 - Fahire F eraan- prk.ı Balanı-

yor Çetmİ siyah. 
8 - Refik Feraan • Hüseyni tar· 
kı. Bir bakııı birleterek. 
9 - Sadettin Kaynak • muhay· 
yer ıarkı - Batan gün kana ben-
7.İyor. 

1 O - Sadettin Halk türküsü - Ay 
doğdu batmadı mı. 

Giderlıen vine de;;;ftirip enderler. bir gün benim de canımı lıarta. tanınmış iki aileye ait mobilyeler açık mürden ve koktan başka kağıt, odun, bi- bilecek midir~ Fakat Almanya Meme! 2 l ,OO 
, •· o• Memleket saat ayan. 

Şa lacioerd 1·oli ete;;; gördünüz rrr. c>rttırma suretiyle satılacaktır. ra arpası ihraç ediyordu.) Bundan başka limanını kurtarmak için burada Litvan-
o· 21 ,00 Konuıma {haftalık spor serv:isi) 

~~mü? /fle 0 da benim •• Bnı•una ... - Yolıaa kocanızdan mı lıor· Satılacak mobil .. ·eler arasında Masif gıda maddeleri hususunda da açığı vardı. yaya bir aerbe.t mmtaka vermiıtir. Bu 21 . 15 ..,. T- " Esham tahvilat, kambiyo • nu-
lraketi Je o.M.Jim mi 6ellİ •Ö- lmyormna:s. maundan mamul aynalı büfe, aynalı ser- Çekoslovakya 1 milyar 203 milyon ku- liman en uygun mahreç için bu te,ebbüs .__. • kut borsası (fiyat) 
ren kıs u.-inJen ~ .... Ara - Hayır .. lıoearn 'Yfllı. \•ant açılır büyilk yemek masası iki tah- ronluk gıda maddesi ithal ediyor ve 975 muvaffak netice verebilir. 
, ıra oıJ.ra ·~, .a.e..aya wiJ• - O /talJe 6ir belôlınu var .. tas1 ile, altı adet maruken iskemlesi, iyi milyonluk ihraç ediyordu. Bu itibarla Son Alman ilhaklanna bir göz gezdir- 21,25 Neşeli plaklar - R. 
rim. Arllamcla matlaka ya Sabri Meralı etmeyin .• Sabri bey çok bir halde Alınan piyanosu, poker masa- iktaaadi bünyesi Almanyanınkine mü~a- mek bunların Almanyanın iktısadi ihti- 21,30 Müzik. (senfonik plaklar) 

y ve yahut arkadaf!aTından Fe- yamandır. Fındık kabuğuna ıo- sı, Amerikan duvar saati, sahibinin sesi bih bµlunuyordu. Ham maddeler ve gıda yııçlarını tatmin mabadiyle ilhak edil. 22,30 Müzik (melodiler • Pi.) 
~rit, Saim beylerden de biri bala- ltar )'İne sisi ele oerrnes. Hem markalı salon gramofonu ve bir çok maddeleri lı:ifayetsizliğini önlemek için miı olmadıklarını anlamak iç.in kafidir. 23,00 Müzik (cazbant - Pl.) 
11ar. Çalı para bGJ'Ull.. Ollllll ne tanulılıları var •• Ne tanı· ıılaklan, Avrupa mamulabndan muhte- geniı miktarda mamamul maddeler ihraç Otarti politikasınm Almanyaya çıkarm11 23,45,24 Son ajans haberleri ve yannki 

Zaoallı Nihal.. Ba .öslerİ söy- dJdan Otll' bir bilaeniz. lif desende sandalyeler, masif cevizden etmeai icap ediyordu. Bu ihracat 8 mil- olduğu müşkilat azalmlf, bililtis artmıı- program 
lerlıe11 Jrı.umı~ lıatlar laicap. Nilaal yine aöm Gzafmlf oe aıl mnmul kabartma aynalı büfe hasır ta- yar '98 milyon kurona baliğ oluyordu tır. Alman devlet adamlannı buna sev- LONDRA {National) 
tan •ıynlmlflı. Ona ltayatı dalttı anlanıalı üteJiiim meozaılan kuru, yeni bir halde dokuz p~ yün ve ticaret muvazenesi çekoslovak cümhu- ketmiş olan sebepler münhasıran siyasi 18,20 Piyano konseri 
anlatrn.ıa11 iter peyi tabii 6alma- azalda,,,.lflL kadife kaplı kanape takımı, Singer dikiş riyetinin sonuncu yılında 1 milyar kuron- ve askeridir. Onun içindir ki Orta Avru- eserleri) 

(Schubertin 

•ının ~ öirctilmifti. Yemd - Hani ltalının maTiletini an· el makinesi, Amerikan iki adet kadifeli luk bir fazlalıkla kapanmı_ştır. padaki ilhakların Almanyanın sömürge 19,35 Hafif musiki. 
odaaı ohlrılıpı .... İflİ.Ortada, İca- latacalıhn •• dedim. koltuk, Uç adet yağlı boya tablo, ma- Yalnız bu rak.k.amlarla iktifa olunsa taleplerine nihayet verdirmediği ileri sü- 20,05 Konser {Brahrnsın eserleri) 

t bında IUGllD' 6ii,)'iieel bir kaTa - BtJ'JıfEDf - deni soba ve borulan, iki adet aynalı ve Ç~koslovak ticareti sadece alman ti- rülmektedir. Büyiik Almanya Bohemya- 2 l,40 Hafif musiki. 
~yelik Avrupa mamulatı çok yeni caretifte eklenseydi ~lmanya bu ilhak nın .50,000 kilometre murabbaından çok LONDRA (342 - 877) 
bir halde F.maye banyo maa termosifon, dolay1aiyle ticaret muvazenesinde bir daha geni,t bir saha istemektedir: Bu aa- 18,50 Balalayka ve kitara konseri. 
maundan mamul bir kapılı aynalı dolap, salahtan istifade ~derdi. Bununla bera· ha ancak Afriltada bulunabilir. 20,05 Hafif musiki. 
kadifeli şezlong, Avrupa mamul!tı iki ber tunları da kaydetmek lizımdır: 1 21,40 Piyano konseri (Bcethovenin Ormanların tahdidi 
direkli iki kişilik beyaz lake kesme kar- Yı.lkandaki rakamlar Slovakyayı, afAiı Rene 1.-.t - Le Tuaps e.~rleri) 

Orman kanununun tahdide ait hiikümlerini yoıa maa aomya ve üzerinin yatağı, 22.0.s Eilenceli koD8er. 

k l 
' 

muhtelif etejerler, İngiliz mamulitı ni- lt l ,L •ı D PARIS (Radio} yerine getirme için ne yapı ıyor. kel iki kişilik yanm dört köşe karyola, a rvan ,-ı osu racta 19,10 Oda musikisi 

-----------------.- Divan, Uç kapılı cevizden mamul aynalı 'J t 20,10 Şan konseri. 
Bizde onua denildiii zaman kendi c:idcll bir ,ekide alakalı bulunan Ye sün- dola k 00. 1 .. alı t alet 21.05 Orkestra konseri (Bizet. faure. 

1 _L__ • etli b' p, om ıno ar uç ayn uv , 
liendine ehipeiw. bek!l!MIZ ........ rm,den süne eaaumıy ar .urette artan uzun çiçek sehpalan, sigara sehpaları, Arravutlug.,a gon -'erı'lecek askerler Maaaenetinin eserleri)' 
f~aptıiı plİli cfizıe( balta tahribabndan l luınete ibtiyacmı kaqdıyank dalu1den t'lAt" b" ilk -·1 QI 24,35 Çello konseri. J'!. .. van ı 11 or, uy -y ..... , paravan, mer-
{~e baynıdara ot J'etiftirmek yqa klflll, temia ve hatti ihracab doeunnak üzere merli orta masa nikel port mantolar B r. h . _J t h 'd d ·ı . t. PARIS (P. T. T.) 
ı'Jluunaft fbere plnlmlf ff7C kua•ea tu-

0
harekete ~ buJumnaktadar. kıymetli haJı Ve' seccadeler Ve sair bi; a ı şe rınae a fi e ı mış ır 18,30 Oda koll9Cri. 

~Uf alıef(erden mqdaaa selen,...._.. Her ,.eni tetekkiilün çalııpuıp seç- çok lüzumlu eşyalar açık arltırma su· - BAŞTARAFI 1 INO SAYFADA - ti kraliye bu hususta ne düşünüyor? 19,05 Koro konseri. 
lanıı tMribinden Te baalara nazaran meden evvel halledileceii ~ retiyle satılacaktır. Bilttin bu suallere başvekil ayn ayn 22.lS Orkestra ve koro koMerİ (Hay-
.eınmi,retleri daha az olan çal n kar bepeda ilk mewuI olacaiı ,ey miilki,yet - İtalyan askerlerinin Arnavutluğa cevaplar vermiftir. İngiliz gazeteleri Ar- dn ve Lisztin eserleri.) 
J>ulwu. heyelan gıôi tabii tahripUr te- me.elesi olup bunun tesbit ve tevsiki icap Fırsatı bçarmayuuz.. gönderilmek üzere Baride taha§şüt et- navutluk meselesi etrafında endişeler HIL VERSUM U: 

..,_. kendini kurtanbilmit bulunan ettijinden büyük eermayeye ihtiyaç gö.- Fırsat arttırma mobilye salonu tik1eri, bir İtalyan harp filosunun Draç izhar etmektedirler. 16, 1.5 Orkestra musikisi ve Soliatlerin 
b p· ·,. hudutsuz ağaçlarla örtülü geniı teren cünıhariyet onnanltit da ana kanan Sahibi : AZİZ ŞiNiK önünde dernirlediii hakkındaki haber- Londra, 6 (Ö.R) - İtalyan - Arnavut "oMerİ (Handel, Schubert. Bac· 
aaJ.alar hatıra gelir. ve medeni kanunlar çerçevesi dahilinde TELEFON No. 2056 ler Uzerine hilkümet İtalya hUkümetin- gerginliği hakkuıda Avam Kamara.sın- bın eserleri.) 

:;altanat devirlerinde cebeli mubah onnanlann mülkiyetini tayin ve budutla· (707) den i7.ahat istemiş midir? • daki beyanatında B. Çemberlayn demiş- 18, 15 Dana musikisi. 
~·dile alınan tabiatın insanlara bahfettiii nm teebit etmek gibi vasi bir programla Bafvekil bu haberlerden hükümetin tir ki : Bu sabahtan beri bir İtalyan kru- V ARŞOVA 
iptidai ve medeni ibtiyaçlan kaqdayJCı klll'fl}amlftlr. ~~atı olduiunu, Romadaki İngiliz vazörü ve diğer iki harp gemisi Draç 20,20 Orkeetra konseri (Ça~ 
en büyük servetlerden birini teşkil eden Baz· de Osmanlı elçısuun hariciye nezaretine ııriderek iza- limanında bulunuyor. Arnavut hüküme-saltanabndan kalan mektedir. - Bach ve sair bestekarların C9er· 
onnanlannuz 'bacün 4,600,000 bektan arazi mülkiyeti çok brqdc bir nziyet Bu miktan temin ed hilmelt .. bat istediğiııi, kendisine verilen mal~- tinin noktai nazan hakkında henüz te- leri.) 
kona olmak üzere 3,400,000 hektan da d Hud d ..ı.... . . . e • _ .. uzere mata göre kral Zogonun İtalya - Arna· ferrilatlı bir rapor almadım.. Bununla 
luymetli mete Te kayın korulannm bozul- arze er. u a. gayri muayyen !_1}· komısyonun teşkilı zanın gorulmek· vutluk ittifakının g~~;·1etilmesi talebi beraber bu hUkümetten .. milli hükUm- BUDAPEŞTE 

eipahi aenetleri aenedi hak.ani. eenedi ıeul1' ~"9" 20 O 
malarmdan kalma baltahk ormanlar ve •• .. · . ., • üzerine bqlıyan görüşmelerde bazı ranhjı veya tamamiyeti ile gayri kabili • 5 Orkestra konseri (Bach. Haydn. 
bunların da daimi tahripleri neticesi ola- fel' ı ve mu~~ ~~rle, vabfna- Onnanlann hliz olducu ehemnuyet milşkUllt baş ıösterdiğini, Arnavutluk- telif her hangi şartları kabul ettiği hak- Liazt ve sair bestekarların eaer-
rak hbıl olan 1, 309, 381 hektar tahrip melerteme99Ülder tıaôi bir çok tuarruf Ye kıymeti llyık buluoduiu alaka ile t... takı İtalyan menfaatlerinin tecavili:e uğ- kınaaki haberleri tekzip eden bir tebliğ leri.) 
gönnÜf baltaldc onnan olmak nzere cem- veeikalan ~vcuttur. ~ cümhuri)"et kip ve takdir eden bükümetiıniz: Veba- radıiı iddia edildiiinI, henOz Arnavut- aldım.Draç İngiliz sefiri sabah saat 9.25e 21,55 Eilenceli kon.er (Schubert, B~ 
an 9•309•381 hektar orman tesbit edil- mahkemelen ~rdan doean münaza- h.us millt tcfimiz Hveili reisicümhuru- Iuk hilk.Umetinin noktai nazan öirenil- kadar her §eyin sakin olduğunu bildir- rodin ve sair bestekarların eaer· 
miılttedir. alan hal ve tufiye etmekle mqcal bu· maz ismet lnönünün son seyahatlerinde meditini söylemiftir. miftir. İngiliz hükümeti vaziyetin inki- leri.) 

Bu miktarı kat'i mesahalara istinat et- luamaktadır. ifaret buyurdultlan gibi tehir, kuaba ve İtalyan harp gemilerinin bu abalı şalım g&zden kaçırmamaktadır. 
memekle beraber bir çok iatiktaflar neti- itte milli servetlerimizden biri olan ve köylerimizden seneler 1reçtikçe uzakla- Draç önünde demirledikleri doğrudur_ Roma, 6 (Ö.R) - Hariciye nazın kont vutlukta Asayişin muhafıu:ası için mil
ceai elde ediJmit b•k.ihte en yakan bir her birimizin üzerinde bak sahıôi bulun- fUl ormanları hiç olmam bugünkü mev- Mebus Alberşon şu suali de sormuştur: Ciano hariclye nezaretinde Tırandan dalıaleye salahiyettar kılmamaktadır .. 
rakamdır. duiurnuz ve gelecek nesillere daha v• kilerini muhafaza etmek için hudutlarını - İngiliz hükUmeti Akdeniz statilko. tayyare ile dönmüş olan Arnavut sefiri- Filhakika münhasıran tedafüi mahiyet-

Cümlıuriyetimiz her sabada olduiu Ki· rimli ve içtimai olcunluğumuzla mütena- tayin ve muhtelif ipretler vaz·ı euretiyle sunu ihW mahiyetinde olan her teşeb- le görüşmüştür. Bu müllkatın İtalyan te bir ittifak mevcuttur. İtalyanın Arna
bi ormancılık hususunda da bugün atıl- aip bir tekilde bırakmak mecburiyetinde tesbit ederek muhafazalannı kolaylqtar- büsün İngiliz _ İtalyan iti1Afına muga- Arnavut münasebetlerinin son vaziyetile vutlula karşı vaziyetinin değişmiş o1· 
mıı olan adanlara nazaran çok ıeri ve bulunduiumuz orrnanlanrnız üzerindeki mak ve mevcudiyetlerini kurtarmak or- yir Olduğuna İtalyan hükümetinin na- lllOkadar olduğundan şüphe edilmemek- masanı tahmin ettirecek hiç bir şey yok· 
bir çok müıkülleri ihtiva eden ormancı- ethas ve devlet mülkiyetini tetkik ve Ku- man ıaiyuetimizin gayelerindenclir. zarı dikkatini celbetmiş midir? tedir. tur .. Amavutluğun İtalya ile mfu\ase. 
lık kanunlannı devir almıştı, kemalizm dutlandınnak üzere tetkil edilen orman Bu itibarla önümüzdeki ilkbaharda Diğer bir mebus ta İngilterenin Ar- Paris, 6 (Ö.R) - Arnavutluk elçiliği betleri daima çok dostane bir mahiyet 
rejimi memleket müdafaasında da oldu· tahdit komisyonlan bir senedir muhte- mevcut komisyonlarm adedi teZ,,it eda1e- navutlukta menfaati olup olmadığını şu tebliği ne,retmiştir : muhafaza etmiş ve majeste kral Viktor 
iu gibi türk varhiınm kudretli ve prog- lif yerlerde faaliyete geçmit ve henüz rek tahdit itine daha ciddi bir tekilde si· 10rmuştur. •Arnavutluğun ltalya ile akdetmif ol- Emanüelin son nutkunda da bu vakıa 
ramla çalı,malara dayamnuuu kat"t su- tecrübe mahiyetinde çahpnalara devam rifi]mif olacaktır. Ancak komİ9yonlann Ba§Vekil JU cevabı vermiştir : dulu ittifak hükümranlığmı veya tama- k:ıydedilıniştir. 
rette istihdat etmİf bulwıması itibarile di- eden altı komisyonda son aylar zarfında tahdidini ikmal ede!'ek geçtifi onnaıila- - Arnavutlukta dolrudan doiruya miyetini hiç bir suretle feda etmemiş Londra, 6 (Ö.R) - Arnavutluk sefa-
ier mevzularda olduiu gıôi ziraat ve or- 82,000 hektar risatinde Te 1,609 kilo- rm smarlanna (devletin bir çok mamaf- menfaatimiz ,.oksa da dünya suDıunun oldulundan Arnavutluk, arazisine ec- reti Pres Asosyeşine gönderdiği bir teb
maoc.dık sahasında da eeulı surette dura· metre çenesindeki ormanlık eabeyı talı- lar ihtiyariyle) koyduğu ifaretlerin bo. muhafazası bakımından umum! mahl· oebt kuvvetlerin çıkarılmasını asli b- JiicJe tunları bildirmiftir: 
ralt ieabetli 1röriiflerle ormancılıkta: Kati. dit edebilmitlerdir. zulmamu1111 Ye konmmumı temin etmek yette olarak bu memleketin istikWi ve bul etmiyecıektir. Arnavutluk ve İtalya • - Arnavutluk kendi topraklarmın 
J'et ,ekili erini ıslah ve fenni kaidelere tabi Bunlardan alman aeticelere nazaran: yiibek kabilb-etli Te anla,.. ırenit bulu- tamamiyeti mülkiyesi ile kendimizi a~ arasında l9Z'1 de akdedilen tedafüi itti· uked bir ifgaline silahla mukavemet 
tutarak ormanlann verim bbiliyetleri)'· Orman kammanan tat.dide llit kwmlannı IW\ •• nıenfaaderiıııi idrakte pçlük çek. kadar saymaktayız. falıc 19126 T1nn paktını lüzumauz kıldı- edecektir. • Arnavutlujmı tamamiyeti 
le ölçülü bir Mllette ifl,etmeler taie etmit ,.en.. ptiwel'3melı: ic;ia Mani t ,861,876 meyen köylülerimize dWten milh 1"r va- Btr mebus - D.nçta t~ harp se- jsndan bu Plkt 1931 ...mncle teedit mGlldyesine ve istildiline mupyir Jaic 

QPl'hlt 



SAHIFE8 

Jz~·tR BELEDIYESINI:ZN: 

lzmirde basmahane istasyonu 
civarında yaptırılacak Sebze ve 
MeyvaHali hafmühendislikten on 
sekiz lira kırk altı kurUf mukabi-
linde tedarik edilecek proje, fen- Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa iti-
ni tartname, kefifname ve vahidi matla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu-
fiyat cedveli ile mali tartnamesi dur .. Daima kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiha temin 
mucibince yeniden kapalı zarflı eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zek! ve hafıza kud-
eksiltmeye konulmuftur. Ketif retini yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uy-
bedeli üç yüz altmış dokuz bin kusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut makine-
yüz bet lira yirmi hef kuruttan sine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, 
ibaret olan bu ifin ihalesi 2ı-4- irade, neşe sahibi eder, Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
939 Cuma günü saat on yedide - muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şaya-
dir. 2490 sayılı kanun tarifatı da- nı hayret faideler temin eder. 
iresinde hazırlanmıt teklif mek- F O S F A R S O L U; diğer bütün i!Açlardan ayıran 
tupları ihale günü azami saat on başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 
altıda encümende riyasete veri - yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini 
lir. Muvakkat teminat on sekiz derhal göstermiştir .. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum 
bin beş yüz on dört lira yirmi bir kan,ızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkiarın nekahat devirlerinde en mükemmei bir derman şurubudur .. Sıhhat vek!le-
kurustur. Istanbulda Cümhuriyet tınin resmi müsaadesini hfilzdir. 

Ank~rada Ulus, lzmirde Yeni ::::::::::::::::::::::::'.~::'.'.:::":"~:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::~:::::~:::::::~~ı 
d 

,. •. 
Asır gazeteleriyle bu ite air ev- [ ı ı ~ 
velce yapılmış olan ilanlar hü- B Q R SA 

1

1 lki 
kümsüzdür. _ 

8-28-7-ı4 767 (486) 
ÜZÜM 

ı - Hal santral binasına ayrı- l 27 S. Paterson 
lan arsa içinde yapılacak ifraz 6'1547 Eski yekCin 
duvarı haf mühendislikteki kefif C7l674 Umumi yekı'.ın 
ve ~artnamesi veçhile açık eksilt- l\o. 7 
meye konulmuftur. Muhammen No. 8 
bedeli 2083 lira 5 kuru' olup iha- 1~o. 9 
lesi ı4-4-939 Cuma günü saat ı6- No. 10 
dadır. lftirak edecekler ı56 lira N"o. 11 
25 kuru,Iuk teminat makbuzu ile ZAHİRE 
enc;imene geliler. 161 çuval Buğday 

2 - Gazi bulvarı kanalizasyo - U'iO çuval Bakla 
nunun cümhuriyet caddesi kana - 910 kilo Palamut 295 

15 50 16 50 

13 
13 50 
14 50 
16 
19 

5 50 
3 9375 

450 

lizasyonuna bağlanması için yap- --------------

Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 1' 

DİŞ MACUNU 
GLİSERİN Sabunu 

TRAS Sabunu • 

TUVALET Sabunu 
BRlYANTiN 

KREM 

VE PUDRALAR/ 
tırılacak 32 metre boyda kanali - IZMtR SULH HUKUK MAH-

zasyon baf mühendislikteki ketif KE~IND~N: . . . HER YERDEN ARAYINIZ 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt- lzmır lnhısarlar ıdaresıne ızafetle ("ll) f 

- • 

SAÇ EKSIRi 

\ 
) 

meye konulmu~tur. Muhammen vekili avukat Halil Sabri tarafından B.3 1 -13 , 
bedeli 382 lira 5 kuruf olup ihale- halen Kahramanlarda 6 ıncı sokak ••Mim ___ _.., '2---S-"11-m:l ___________ om.,I. s ) d " k J J K K k 
siı4-4-939cumagünüıaatı6da- 63No.luhanedeikametedenbayan aç arı 0 Ü en ere OmO~en anzU 
dır. lftirak edecekler 28 lira 65 trfan aleyhine açılan alacak davası- IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- tZMIR SULH HUKUK MAH-
kurutluk teminat makbuziyle en- nın dlll'U§ması sırasında: Emniyet LUöUNDAN: KEMESINDEN: 
cümene gelirler. müdürlüğünden gelen cevapta gÖ3- Bir borçtan dolayı açık artırma su- lzmirde Karantinada ı33 üncü 

30-4-7-11- ıoso (655) terilen ha~ede !imdiye ka~ar. lr.f~n retile 11. 5. 939 tarihine müsadi~ ookakta 20 No. tajda mukayyet yedi 

1 - Belediyeye ait olup 3 ncü 
kahramanlarda Selanik sokağında 
6440 metre murabbındaki bahçe
nin 25-4-939 dan itibaren bir se -
nelik icarı hatkatiplikteki tartna
mesi veçhile açık artırmaya ko -
nulmuflur. Muhammen bedeli 85 
lira olup ihalesi 2ı-4-939 cuma 
günü saat ı6 dadır. iştirak ede -
cekler 6 lira 40 kuru' tem;nat 
makbuzile encümene gelirler. 

2 - Belediyeye ait olup Ana -
f-rtalar caddesi B~ l::ılarda kain 
2ı 7 numa=ntajh dii' .kanın 20-4-
93-, dan itibaren bir u:nelik İ=!lrı 
b- · !tiitiplikteki tartnamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1l1 lira olup 
ihalesi ıB-4-939 salı giinü saat ı6-
cladır. I~tirak edecekler 8 ı;ra 35 
kuru' teminat makbuz:!e encüme
ne gelirler. 

4-7-11-ı4- 114ı (689) 

namında kımse oulunmadıl{ı bildınl- perşembe günü saat ı ı de ve kıymeti od&lı elektrik ve su tesisatını ve bah
mİ§tİr. Müd~eialeyh'.': ikarnet~~ı muhammenesinin yüzde 75 ini bu!- çe ve sarnıcı ve iki mutbağı havi ve 
meçhul kaldıl{ından ıl~ne.n t~~lil{~t madığı takdirde artırma temdit edı- ı500 lira kıymeti muhammeneyi ha
yapılmuına karar venlmı$ muddeı- !erek 26. 5. 939 tarihine rastlıyan vi ev izaleyi §UYU suretile satılığa 
al.~yh Bavan irfanın ~u~ake~~ ~- cuma günü ayni saatte satı§ına karar çıkanlmıttır. 
nu olan 26. 4. 939 tarihıne musadıf verilen Narlı dere köyu"' yıkık mev- y 1 ·· d d ıı50 b ·· ·· d 1 · lh apı an muzaye e sonun a 
charukuşamk a ızunu sa~t on a zm•r su kiinde tapunun 8 eylul 928 No. 36 lira bedel muk:Jıilinde hissedarlardan 

mahkemeaınde hazır bulun- cilt 85 sahife 82 sinde kayıtlı sarkan c;; bah tt' E · t im · ··be · · b d" · ·ı- - ~a a ın ve mıneye sa ı ı§ ıse 
masınebı m

1 
•• u 1 yyın ı~ u avetiye ı ı:- Sanatlar mektebi tarlasından evvel de muayyen müddet içinde ihale be-

nen t ıg o unur. gelen tariki has, tim31en kömürcü d ı· · d'kl · d "k k 
1172 (709) M hm . 1 d I e mı verme ı erm en ve yu se 

e et veresesı tar .asın an evve ahili. d ürd""·· bed il ) 
ı iki h b Ar -ı S.. pey s • ı e s ugu e e ama-

lira clup ihalesi ıS..4-939 salı gü- ge.en tar . ~· gar en ı og u u- ğa talip olmadığından evvelki ihale 

d d 
Jeyman hafıdı Ahmet, cenuben Ha- f h I k .. .. · 

nü saat ı 7 e ir. 2490 sayılı ka - lil tb ah. · .1 H ta 1 es o unara! sozu geçen gayrı men-' h r ım veresesınıoen ız r r a- kul 1 15 .. "el~ tl 
mmun b.rİ!atı dıı. :J:nde hazır - d l 1 ·ki h ·ı te a-ar .. gun mu Ge e artırma-
! 

5ın an evve ge en tarı as ı e k , • d ? 
anı:ı•~ tek!if m"!ktupla~ı ihale gü- ahd t 18 d'" .. .. I k t ya onaU(!un an _ı, 4. 939 cum" 

nü a"ami aaat ıs ya kadllr encü - mk d u onum uç kevde.! ve abp~ günü •&at ı5 te lzmir sulh hukuk 
, ay ına naz:uım mu a _ema ag • 

mer.c.e riyasete v·~ilir. Muvakkat l mahke~esınd l k ...... _ . . yeri ve tarla olup ha en ıo dönüm e yapı aca ouuıua 
ternınatı !?82 hradır. '-'-d k · bağ ••teb k. · hah sonunda en çok bedel verene kat'i .. çeK.u- e s1z ve mu a_ ıs1 ce · 

2 - 94 ncu ad~nın 117 ,20 met- halinde olan ve cenubunda iki oda ihıılesi yapılacağından taliplerin mu-
re murabb:unclakı 46 sayılı ana- bir oofalı bir kule ve ittisalinde "bir ayyen gün ve saatte muhammen kıy
sınıı:ı satıo'. ba~katiplikt~k; 'artna- hayvan damı ve bunların yanında bir metinin yüzde yedi buçu~u nisbe
mesı veç!ule ııc;ık artırmaya ko - fırını bulunan ve tamamınıı 3500 tinde teminat akçe:ıile sulh hukuk 
nu~rn~;tu:-. Muhamme~ bı;de!i lira kıymet takdir olunan mezkiir mahkemesine müracaatları ilan 
17a !ıra 80 kuruf olup ıhalesı ıS- · kuJ·· ı 2 ı7 h. · · olunur 

ı B 1 d. · D J J 4 939 1 ·· .. gayrı men un ıssesı ve yı- · 
- e e ıyenın ize motör Ü • sa ı :::.mu sa:ıt 16 dadı~. !~ - 1 · M ·di K t S · 1177 (710) 

b .. ] · ) k 25 · k d ! l 1. ne zmır ecı ye ara a~ emercı oto us erme satın a ınaca ton tıra e ece< er ı3 ıra 20 kurut - d H ı·ı R.f t ki. d 
· ba k" · l"k k" · 1 1 · akb .1 za e ve a ı ı e p:lşa mev m e 

motorın ş atıp ı te ı şartnamesı u' t:?mınat m uzı e encÜm"!ne d S09 1 5 N 5 68 6/ı ı.· 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. geJ;r!er a a ı:>arse 0· ' es .• ı J1.C--=-ıır:ıı-=1::11::ıı:ı::w.ı211mmç 
Muhammen bedeli bin yedi yüz elli · 2-7-ll-ı4 (1128) 5,54 yeni Ne. !arla kayıtlı hududu 
liraya olup ihalesi ı ı ; 4/ 939 Salı planında yazılı tamamı 2250 lira kıy-

.. ·· l d d 1 · k d ı - Kada•tro ı ı 85 beledı·ye met takdir edilen bir ev ve bir ahır gunu saat on atı a ır. ~tıra e c- ~ 
cekler yüz otuz bir lira yirmi beş ku- 38 inci adanın 703.25 metre mu _ ve yine Semerci zade mevkiinde 509 
ruşluk teminat makbuzile encümene rabhaındaki 4 sayılı arsasının sa- ada 6 parsel 3 eski ve yeni tai ve hu-
gelirler. tıfı ba,katiplikteki tartnamesi dudu planında yazılı ve 500 lira kıy-

2 T ep<:cik pazar yerinin 400 veçhi le açık artırmaya konulmuf- ~etli bir ev yukarda gösterilen ta-
metre terbiinde imlası ve belediye- tur. Muhammen bedeli 3ı64 lira rıhlerde satılacaktır. 
den verilecek kesme taşlarla döşet- 62 kurut olup ihalesi ıS-4-939 sa- ı - l§~U gayri menku~ü? ert~.a 
tirilmesi işi başkatipliktcki keşif ve lı günü saat ı6 dadır. lttirak ede- sartnam~sı 2?· 4. 939 tarih~den ıtı
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye cekler 237 lira 50 kurutluk temi- bar~n d.~ıreı:ıın m.u~~yen yennd~ her 
konulmuştur. Ke:,;f bedeli dört yüz nal makhuzile encümene gelirler. kesın gorebilmesı ıçın açıktır. llan<lzı 
yirmi lira olup ihalesi 1 1/ 4/ 939 Sa- 2 - 6ı İnci adanın 446 metre yazılı olanlardan fazla malumat al
lı günü saat on altıdadır. iştirak murabbaındaki 2ı sayılı arsası_ mak istiyenlır;· isbu şartnameye ve 
edecekler otuz bir lira elli kuruşluk nın satıfı ha~katiplikteki şartna- 39/2324 dosya No. siyle memuriye
teminat makbuzile encümene gelir- mesi veçhile açık artırmaya ko _ tirnize müracaa etmelidir. 
1 nulmuttur. Muhammen bedeli 2 - Artırmaya İ§tirak için yuka-
er3. _ G · t ld 1 cak 85 ı338 lira olup ihalesi ıB-4-939 sa- rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe-

raı san ra a yapı a d · d ·ıı- b. b kan 
metre murabbaı parke döşeme baş- lı günü saat .ıs adır. lttirak ede- tı~ epey veya mı ı . ır .an ?n te-
k .t' l"ktek" k "f t · cekler ıoo lıra 35 kurutluk temi- mınat mektubu tevdı edılecektır. a ıp ı ı esı ve şar namesı veç- 1 · · · 
hile açık eksiltmeye konulmustur. na~ makbuzile endcümene gelirler .• 3 lak 7t~k sabıbı.al~ct~l~ dı-
Keşif bedeli 359 lira 40 kuruş ~lup bb62 dinakci. a anınl320 metre ~~rı3. ~ ar~ venkuırt la .. a. dsaki: 
"hales · 1 1 / 4 939 Sal ·· ·· t mura aın ı 24 sayı ı arsasının ıp erının gayrı me uzerın e 
ı ı ı gunu saa on t b k" . l'k k. . haklann h • 1 f · f 
altıdadır. iştirak edecekler 27 lira- sa lhf'.l a, katıp ı te ı tartnamesı d . lanı .dud~alusıy e • abız :'I; ma~~ a 

efradına 
1939 Nisan (1) duhul için askerin~ 
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska tcferrüat ihtiyacınızı acc- :ı'. 
le olarak HASAN BASRt ŞENBİ- ,• 
ÇER ve şeriki MEHMET GÜLAY- il 
LARDAN askeri nümunesine muva- pi 
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde mühim tenzilat vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube-

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat , ALİ PAŞA CAD-, 
DESİ SARRAFLAR KARŞISI .. 
Yalnız No. 399 
Büyük levhaya dikkat ' Aldanma- . 

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER vel 
şeriki llIBHMET GÜLAYLAR 

H. 3 1 - 13 (612) 2----·----l k t · t kb ·1 .. veç ı e açı artırmaya konulmuf- aır o ı ı arını 1§ u ı an tarihın-
ı emına ma uzı e encumene ge- M h d •tih 20 ·· · · d kı r l tur. u ammen bedeli 800 lira en ı aren gun ıçın e evra .. .. . 
ır er. 

26 31 4 7 
olup ihalesi ıS-4-939 salı günü sa- müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- ~.ok artıranın teahhu.~u baki kaim~ 

1032 (626) at ı6 dadır. ı~tirak edecekler 60 mize bildirmeleri icao eder. Aksi tak- uzere artırma ıs gun daha temdıt 
- 904 sayılı ookakta ı2 sayılı liralık teminat makbuzile encü - dirde hakları tapu sicilli ile sabit ol- edi~e~ek ve ı:; inci günü 26. 5. 939 

dükkanın yıktırılması hat katip- mene geli.-ler. madıkça satıı bedelinin payl&§masın- tanhınde a~ı saa.tte yap?lacak a~ır-
ı 'k k. k 'f h 4 _ 25 · · d ı 389 50 dan haric kalırlar. mada bedelı satı• ısteyenın alacagına 
ı te ı etı ve fartnamesi veç ile ıncı a anın , .. h 1 d'" 1 akl l 
açık eksiltmeye konulmuttur. Ke- metre murabbaındaki 45 46 47 4 - Gösterilen günde artırmaya ruç anı 0 an ıger a ac 1 arın ° 
şif bedeli ı3 lira olup ihalesi 11- 48, 49, 50, 26, 27, 28 sayıİı ar~ala'. iştirak edenler artırma §llrtnamesini gayri menkul ile temin edilmiş ala-
4-939 salı günü saat on altıdadır. rının satıtı b14katiplikteki ,art- okumuş ve lüzumlu malumat almış cakl.arı mecmuundan fazl~ya çıkn_ı~k 
lftirak edecekler bir liralık temi- namesi vechile kapalı zarflı ek. ve bunlan tamamen kabul etmİ§ ad şartiyle en çok artırana ihale edılır. 
nat makbuzu ile encümene gelir- siltmeye k~nulmuttur. Muham - ve itibar olunurlar. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
!er. men bedeli 5558 lira olup ihalesi 5-Tayin olunan zamanda üç de- yapılamaz. ve satış talebi dü§Cr. 

25-28-3ı-7 ıoıo (6ı5) ıS-4-939 salı g-;inü saat ı 7 dedir. fa bağırıldıktan oonra en çok artırana 6- Kendisine ihale olunan kimse 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi- ihale edilir. Ancak artırma bedeli derhal veya verilen mühlet içinde 
linde hazırlanmı' teklif mektup- muhammen kıymetin yüzde 75 ini parayı vermezse hakkında icra iflas 
!arı ihale günü azami saat ı6 ya bulmaz veya satış iatiyenin alacağı- kanununun ı33 üncü maddesi tat
kadar encümende riyasete verilir. nı rüçhanı olan diğer alacaklılar bu- bik olunur. ltbu gayri menkuller göı
Muvakkat teminatı 4ı6 lira 85 lunup ta bedel bunların o gayri men- terilen tarihlerde ve prtlar dairesin-

ı - Kadastro ı040 belediye 
35 inci adanın ıoo7 metre mu -
rabbaındaki 2 sayılı arsasının 
ba~katiplikteki fartnamesi veçhi
le kapalı zarfla artırmaya konul- kuruttur. kul ile temin edilmİ§ alacaklarının de satılacağı ilan olunur. 

Saçların dökiilmesine ve kcpeklenınesine marn olur. Komojen saçların kok
lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
boznıaz, Uıtif bir rayihası vardır. Komojen Kamuk saç eksiri maruf eczanl'
lerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Kaşe DE '.fAN, tababetin son keşlidir.. Her evde bulwıması zaruri olaa 
DERMAN kaşelerini eczanelerden alınız .. Liizumunda günde 1-3 kaşeye kaclu 
alınır ... 

Pazarlıkla Tamirat 
Z~raat mücadele istasyonundan: 

Yeni istimlak edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. K~if bedeli 
1127 lira 90 kuru,tur. Taliplerin 85 liralık muvakkat ve ı65 liralıli 
kat'i teminat makbuzlarile bu ayın 20 inci cuma günü saat ı 1 de 
Bumava Ziraat mücadele istasyonunda hazır bulunmalan ve fazla 
malıimatın müe11ese müdürlüğünden alınabileceği ilan olunur ... 

5, 7, 9, 11 11sı (694) 

Turgutlu belediyesinrlen: 
ı - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı sahasında ve 315Q 

lira bedeli keşifli adi kaldınm yaptırılacaktır. 
2 - Bu husustaki plan; ke,ifname ve §artnameler belediye bat kf. 

tabetindedir. 
.3 - Açık eksiltme ıs. 4. 939 cumartesi günü saat ıı de belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat akçesi 236,25 liradır. 

29, ı, 4, 7, ıo58 {644) 

Turgutlu belediyesinden: 
ı - Turgutlu Cümhuriyet meydanında ı375 lira 26 kuru9 bedel 

ke4ifli Atatürk anıdı kaidesi yaptınlacaktır. 
2 - Buna ait prtname, plan ve kqifnameler belediyemiz bat kl

tabetinden ücretsiz olarak aranabilir. 
3 - Açık eksiltme ıs. 4. 39 günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat akçesi ıoo,ıs liradır. 

1 7 1068 (646) 



111'!'----- -
rENJASIR ~JUllFE9 1 Nisan Cuma 1939 w 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYA.il 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNARDLİNE 

Deutsche Le· j Olivier ve Fratelli Sperco Umdal 
k V A UMUMIDENtZ vante Linie Şüre ası apur centası ACENTALICI LTD. 

G • .M. B. H. HA.MBVRG BİRİNCİ KORDON REES ADRIATICA S. A. Dİ BELLENic LimS LTD. 
ANTARES vapuru 13 nisanda bekle- BİuA.-1 TEL. """J NAVIQATIONE ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-

niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- "" • .._ BRİONİ motörU 3/4 tarihinde gelerek mekte olup, Hamburg, Rotterdam " 
ANDRE LEBON vapuru 3 nisan tari- Liverpool Ve dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- LONDRA HA'lTI: 414 t Pire Brindisi Trieste ve Venediğe Anversa limanlarından mal çıkaracak-

hinde gelerek. ayni gün Marsilyaya ha- Glasgov hattı caktır. POLO vapuru 9 martta Londra, Hull hare~et eder. tır .. 
reket edecektir. • • • • • • • • • • • KRETA vapuru nisanın on beşine ve Anversten gelip yük çıkararak ve GRİMANİ motörU 4/4 tarihinde ge- HELLAS vapuru nisan iptidasınca 
THE?~HİLE GAUT~ ~~puru 8 ni- BAKTRİA vapuru nisan iptidasında doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- ayni zamanda Londra ve Hull için yük !erek 5/4 te Patmos, Leros İstanköy Ro- beklenilmekte ol~, Rotterdam, Ham• 

san tarihinde gelerek aynı gun İstanbul, gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- tence için yük alacaktır. alacaktır. dos Trieste ve Venediğe hareket eder. !5urg ve Anversa limanları için yük ala-
Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket ede- caktır.. TAHLİYE • -- ZARA motörU 6/ 4 tarihinde gelir ay- caktır. 
cektlr. Gerek vapurların muvasalat tarihleri, ANDROS ~puru 7 ni!anda beldeni- LİVERPOOL HATTI ni gün Leroı Kalimnos İstanköy Rodo- BELGİON vapuru 16 nisanda bekle-

Ber türlü izahat ve malQmat için Bi· isimleri ve navlunlan hakkında acenta yor. Anvers Bremen ve Hamburg u. MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip sa hareket eder. nilmekte ?lup, Ro~ Hamburg " 
rlad kordonda 151 numarada LAU· bir teahhüt altına giremez. Daha fazla manlarından mal çıkaracaktır. yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- Ci'rrA Dl BARİ 6/4 te gelir ayni gün Anversa limanlan içm yük alacaktır. 
KENT REBOUL ve ŞEIUKt vapur acen· tafsilAt almak için T. Boven Bees ve Şr. ARMEMENT R SCHULDT pool için yük alacaktır. İstanbul Pire Napoll Marsilya Cenova- VNİTED STArES AND 
t.mıa müracaat edilmesi rica olunur. mn 2353 telefon nur:ııarasına müracaat ROSTOCK vapuru 4 nisanda bekle- -*- ya hattket eder. LEV ANT LİNE LTD 

TELEFON : z 3 '1 5 edilmesi rica olunur. niyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve Deutscfle Levante•Llnle ROY ALE NEERLAN PRİNCE DE LİEGE vapuru lS/20 
Hamburg limanları için yük alacaktır. DELOS vapuru 11 martta Hamburg, DAİSE KV.MPANY ASI nisan arasında beklenilmekte olup Nev-

------------·------------ MARİTZA vapuru 5 nisana doğru Bremen ve Anversten gelip yük çıkara· PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde york için yük alacaktır. 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence caktır. Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg ll- Ltms SUD AMERİKANA . ., . . ' ._ 

Yemeklerin kı· 
rantııarı, salya
nın ifraz ettiği 
mikroplar, d•şa· 
rıdan alınan mu· 
Zil' mevat karp· 
smda dişler ve 
diş etteri eğer 
mütemadiyen te 
nıizlenmezse bo• 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkam· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak lhtilAOarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastaJlğa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

-
1 

tmıir İncir ve 'Üzüm Tarım :->alı~ kooperatifleri Birliği 

T A R J Ş .$ARAPLARI 
Ege bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırını· 

zı Tııriş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şarap lan eksik 
olmamahdır .• 

T A R I Ş SİRKESİ 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tari' sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

T A R İ Ş VZV.M BALI 
Tcbif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini taşımaktadır. Tariş üzüm hah en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

T A R i Ş iNCİR VE VZ'IJ.MLERİ 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde lşlemniş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalijlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı ınahsulit ve mamu!Atı her yerden arayınız. 

1zmiP umumi satış mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

Tariş satış mağazasmda şimdi, bu mevsim 

1 

için yük alacaktır. manları için yük alarak hareket eder. TYRİFJORD vapuru 10/11 nisan ara-
ACHİLLES vapuru 12/4 ·iJ!o gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 

Burgas, Varna ve Köstence limanlarına lçln yük alacaktır. --
AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TAHLİYE : Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta 
EXCELLO vapuru 30 martta. --

DEN NORSKE .MIDDEL· 
HAVSLİNJE, OSLO 
BALKİS motörü Mayısın ortasına 

doğru bekleniyor. Dilnkerk \•e Norveç 
umum limanları için yük alacaktır 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
o~ 

Un.len 

hareket eder. 

SVF.NSKA ORİENTE i.İ· 
NIEM KVMPAHY ASI 

P A TRİA vapuru 14/ 4 tarihinde gele
rek Hamburg, İskandinavya limanlan 

Doğum ve Cerrahi Kaduı için yük alı.ralr hareket eder. 
hastalıklan Operatörü ~~ 

Kestelli caddesindeki muaye- SERVİCE MARIT1.ME 
nehanemi 1 inci Kordonda Tay· Roumain Kumpanyası 

--
BALKANLAR ARASI 

HATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 
c«LOVCENn 

Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de 
Köstence ve V arna için hareket ede
cektir. 

•LOVCEN• yare sineması civannda 222 No. ULİA 
ALBA J vapuru 13/4 tarihia- Lüks vapuru 22 nisanda beklenilmek. 

lu eve naklettim. Salı gününden 
-- itibaren bilumum hastalarımı de gelerek Malta Marsilya ve Cenova te olup 23 nisanda ilBat 12 de İzmirden 

burada kabul ediyorum. limanlarına yük va yolcu alarak haı..,. hareket edecektir. Pire, Patras, Korfu, 
ARMEMENT DEPPE TELEFON: 2967 (31) ket edecektir. Adriyatik limanlan Venedik ve Trieste 

İTALİA S. A. Dl NAVİGAZİONE i,.;n yolcu ve yük alacaktır. 
GİRONDE vapuru nisanın ortasına lA •-

doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) li- - VULC~ motörü .20/4 te Trieste- Gerek vapurların muvasalAt tarihled, 
. yük lacakt den Napolı, Nevyork içın hareket eder. gerek vapur \simleri ve navlunlan balı:-

m~ 1?;,' R. ~. ır. ması Tuna limanları için yük alacaktır. İzmirden 11/4 tarihinde ~ ZARA kında acenta bir teahhüt albna giremeL 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- vapuru ile aktarma tahmil edilir. Daha fazla tabil!t ;ılmalı: için Birlnd 

SZEGED motörU 5 nisanda bekleni- lunlardald de~ikliklerden acenta me- NEPrUNİA motörü 27/4 tarihinde Kordonda 152 numarada sUMDALa 
yor .. Tuna limanları için yük alacaktır. sullyet kabul etmez. Triesteden Riosanto, Montevidea, B. umum! deniz Acentalıltı Ud. müracaat 

_,_ Daha fazla tafsilAt için ATATURK Ayros için hareket edecektir. Aktarma edilmesi rica olunur. 
SERVİCE MARİTİME caddesi 148 No.da V. l'. Henry Van Der 19/4 te İzmirden hareket edecek olan Telefon : 4072 Müdüriyet 

ROV.MAİN Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- Grimani motöril ile temin edilir. relefon : 3171 Acenta 
DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- at edilmesi rica olunur. İ!Andald hareket tarihleriyle navlun- ------------
niyor. Köstence, Kalas ve Kalas aktar- TELEFoN: 2007/ZOOS !ardaki değişikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına mOracaat 

mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica ohmur. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAN LASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

sl!At için ikin"' Kordondıı rnATELLl TELEFON : ZOM • ZOOS , 
••••••••• ., •••••••••••••••• 2 .................................... ıını••········· 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

···················~····.. . ....................... . • • 
•&••··················~··ı =··~····················· 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük SalepçioJ:lu hanı karşısında.. 

.................................................... ~························· 

'-•• . , . ' . ~ . ~ 

KUmbaraı bi"ri 
de taze razaki üzümü de bulabilirsiniz.. MASKtl'LEN, FEl\IİNEN, iki cins koku 

•·---------•-··-2·6---•(•2ıiSii3ii)--11=---•• Bahar çiçeği • Altın rüya, Limon çiçeği 
Fulya, Son hatıra, Leylik, Menekfe, 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algmlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva GRİPİNDİR .. 

leu karışık havalarda 1 
yanınızdan 

l 
GRiPiN 

eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ .. 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

BRiSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene~ • tı;crübeli idareıile bütün mütterilerine kendisini 

sevdırmıştir •••• 
Otellerinde misafir kalıuılar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar ... 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi· 

yecek derecede ucuzdur •• -

TÜRKİYE 
CUMHV RIYETI 

SIR.AAr.BANKASf 
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Polonya • lngiltere ittifakı ile 
iki memleket arasında _siyasi işbirliği esasları en geniş şekliyle 

tahakkuk etmiştir. Şimdi sıra Romanyadadır 

ereden gelirse gelsin, 
her taa-r uza karşı 

Polonya ile geniş bir 
yardım paktı 

.:;pmak üzere faaliyete 

karşılıklı 

geçmiştir 

lngiliz baş amiralı Roger BlakhouseAlman gemilerinı tetkik ediyor Polonyadan sonra dı·g"" er 
Londra 6 (A.A) - Royterin diploma- ğıdaki beyanatta bulunmuş ve bu beya-1 

tik muharrlrlnln Lon<lradaki Polonya nat metninin, Leh hükümeti namına, ı d 1 1 1 d • k • ı 
Alman hava nazırı Göring Ingiliz hava kuvvetlerini tetkik ediyor 

RESMt TEBLJô RUMEN - LEH ANLAŞMASI 
Londra 6 (ö.R) - lngiliz - Leh mu-1 Londra mehafilinin fikrince Ingiliz. 

bavereleri hakkındaki resmi tebliğ bu Leh anlaşmasını şimdi Romanya ve ı... 
akşam De§redilecek ve B. Çemberlay- histan arasında daha şilmullil bir anıa,
nın avam kamarasındaki beyanatına ait ma ile tamamlamak mevzuubahlıstD. 
bazı teferrüatı da tavzih eyliyecektir. Bük.re§ hükümeti Lehistanla lttifakmı, 
Bu vesikanın neşrinden evvel, öğleden nereden gelirse gelsin, her taarruza U... 
IOllra Portsmuttan dönmüş olan B. Bek şı karşılıklı yardım paktı şekline sokma
Lord Halifaksla son bir mülakatta daha ğa mütemayil görünmektedir. Roman. 

mahfillerinden ö.ğrendiğine ~öre. Ingilt'.'° ~.Be~e mi.işt"".°eken hazırlanmış oldu- , ev et er e e aynı şe ) • 
re - Polonya lttüakı daha şımdiden hır gunu ilave e~tır. 

emri vakidir. Iki memleket arasındaki •- B. Bekle muhaverelerimiz geniş d k 
1 

kd h 
siyasi ve diplomatik iş blrllği geniş hu- sahalara şamil olmuş ve Ingiliz hüküme-d~t ile tesblt olunmuş.ve Polon~a yahu- tiyle bazı umum!. prensipler üzerinde e pa t ar a ına azır ee 
diler! meseleleri tlzerınde de bır pren- tam mutabakatlerıni göstermiştir. Ingi
&ip anlaşması vukua gelmiştir. !iz ve Leh hariciye nazırlan arasında şu 

- , 

Alman gazetelerine göre, lngiltere bulunacaktır. yanınLondrasefirıB.TilsenobuhUSU9-

Bn. ve B. Çemberlayn 
Londra 6 (ö.R) - Başvekil Çenm -

berlayn avam kamarasında Ingiltere
Polonya arasında daimi ve karşılıklı bir 
yardım paktının akdi etrafında cereyan 
eden müzakereler münasebetiyle aşa -
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

cPlonya hariciye nazın kolonel Beck 
Polonyanın Ingil tere ile daimi ve karşı
]J]tlı bir yardım paktı yapmak arzusun
da olduğunu bildirmiştir. Bu hususta 
kat't mukavele imza edilinceye kadar 
kolonel lngilterenin Polonyaya verdiği 
bir taraflı teminat şartları dahilinde Po
lonyanın da kendisini Ingiltereye karşı 
bağlı teHlkki ettiğini beyan etmiştir. 

Bu teahhüt, iki taraftan birinin istik
lfil veya tamamiyeti mülkiyesine karşı 
doğrudan doğruya veya endirekt bir ta
arruz vukuu ta.k<li'"'inde karşılıklı yar
dımda bulunmay ı ~mirdir. 

Daimi mukavelenin tatbikata ait kı
sımlarını hazırlamak için ayrıca görüş
meler yapılacaktır. 

B:ışvekil iki hükümetçe alınan taah
hütlerin kendilerini diğer her hangi bir 
milletle sulhun tahkimi fikri umumisi 
dahilind, anlaşmalar yapmaktan menet
ıniyeceğini ilave etmiştir. 

Londra G (Ö.R) - Polonya hariciye 
nazırı bu .abııh Ingiliz deniz inşaat ve 
destgiılıların1a yeni inşa edilen Ark Ru
vayal tayyare ge:nisini ziyaret ~tir. 
Kolonel bu ziyaretten evvel Nelson zırh
lısında Ingiliz Metrepol deniz kuvvetle
ri baş amirali tarafından kendi şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

Londra 6 (ö.R) - Polonya hariciye 
nazırı ko'ı:>!lel Bek'in Londra görüşme
leri tam bir anla~ma ve göril§ mutaba
kati ile neticelenmiştir. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra 6 (ö.R) - Bu sabah avam 

kamarasında muhalefet lider vekili B. 
Grinvod tarafından, beynelmilel vaziyet 
ve ezcümle Polonya hariciye nazıriyle 
hlllen cereyan etmekte olan müzakerC'
lerle Ingiliz harici ticaret müsteşarı B. 
Hudsonun muhtelif ecnebi payitahtla
rını ziyareti dolayısiyle başvekilin yapı
la t lu olmadı· ın sorul-

cihet tekarrür e~tir: Ingiliz ve Leh 
milletleri, Ingilterenin halen Lehistana ta bugün Bükreşten sarih talimatla av• 

vermiş olduğu muvakkat ve bir taraflı Almanyayı muhasara niyetinde FRANSIZ - LEH .All.'LAŞMASI det etmiştir. Rumen hariciye nazırı B. 
teminata daimi ve mütekabil bir mahi- Gafenkonun yakında Londra ve Parlsi 
yet verecek olan bir anla.5ma akdine ha- Londra 6 (ö.R) - Avam kamarasın- ziyaret edeceği ve avdetle Romaya da 
zır bulunmaktadırlar. Dalıni bir anlaş- da B. Gı·invod lngiliz - Leh anlaşması- uğrıyacağı ve vaziyeti şahsi olarak tet. 
ma akdine intizaren B. Bek Ingiliz hü- nın akdi üzerine aynı mahiyette bir kik eyliyeceği haber alınıyor. Ancak o 
kümetin<> şu beyanatı vermiştir: Polon- Fransız - Leh anlaşmasının da aktedillp vakıt bu teşebbüslerin kat'ı neticesi ve 
ya, Ingiltere tarafından kenciisine veri- edilndyeeeğlnl başvekilden sormuştur. Balkan antantına mensup diğer devlet-
len muvakkat teminatta musarrah olan B.Çemberlayn Fransa ve Lehistan ara- !erin, yani Türkiye, Yugoslavya ve Yu

ıında esasen mevcut olan ltil'"--ın in- nanıs· tanın vaz· eti beli" 1 cakt :ıartlar dahilinde" lngilterenin yardımına ....,..,. ıy ı o a ır. 
giltere ve Polonya arasında tasavvur ..,. kat b di 1 · f ı· tinin" k•" şitap etmeğe kendisini şimdiden mecbur ~ a u P oması aa ıye "" 

teliikld eylemektedir. Mu..,kkat temi_ ;~~nlaşmanın aynı olduğunu söy- bir süratle cereyan edip ebniyeceği dü-
nat gibi, daimi anlaşma da hiç bir millet ~ünillecek bir noktadır. Zira Ahnanya 

Başvekil diğer blı- suale cevaben, in- ve İtalyanın hareketsiz kaldıkları da ta-
aleyhine teveccüh olmıyacak ve- g3yesi gil 

terenin diğer hilkümetlerle de aynı savvur edilmemelidir. 
münhasıran, bu milletlerden birinin ve- ahi 

m yette anl~alar akdi için müzake- İki memleket erkılnıharbiye reisled 
ya diğerinin istiklaline karşı doğrudan d 
doğruya veya bilvasıta bir tehdit halin- rata evam niyetinde olduğunu bildir- göril§müşlerdir. Bu müllkat İngiliz-Leh 
de mütekabilen birbirlerine yardımları- miştlr. müzakerelerine bir mukabele telfildd 
nı teminden ibaret kalacaktır. Bu müzakerelerin son vaziyeti hak- ediliyor. 

kında aorulan suale B. Çemberlayn ka-
•Bu yardımın zaruri olabileceği muh- çamaklı bir cevap vermiş, daha bazı hü- DANZİG MEVZUUBAHİS DE"İL 

telif şekillerin tayini hususunda yapıla- .._.. 
ldlınetlerle istişarede bulunmak lstedigı" · - Lo dr 6 (Ö R) İngiliz" Leh 

cak tefsirlerin, daimi anlaşmanın akdin- Rumen köylülerinden bir grup nl Anı ikanın n a, · - - an-
ve er" bu müzakerelerden !aşmasının Danzigın· Ahnanyaya iadesi 

den evvel, derinden derine tetkiki lüzu- bu hükümler, ne bir tarafı, ne de dlğe-1 hükümetlerle de anlaşmaktan menetml- dalma b be d 
a r ar tutulduğunu bildirmiş- ve Leh arazisinden geçecek bir Almaıa mu iki tarafça tasdik edilmiştir. Fakat rini sulhun tahkimi menfaatine diğer yecektir. tir 

"""'"""":::::"'::;":"'"""'""""""""""""""".,.....,.""'...,."""""'..-.,,...~~~.._~.,.,,..;::""""""'::~"":=•,....,~~:---........ ..,,..""'!' .. •· .......... ...,.,...,,.,. .......... oto•'trablnşası bakkındahükümleri ib-

Elize sarayındaki toren Romanya !~~;~:=~~ı:;:~ 
sındaki beyanab bu mahiyette her han. 

lngiltereye bir gi bir hükmün mevcut olmadığını gös-

Fransız Milli meclisinin kararı Reisi üs veriyor te:::Mi:fil'ELERİNE GÖRE 

Cümhura nasıl tebliğ edildi? 
Parls, 6 (Ö.R) - Elize sarayının bü

yük merasim salonunda bu sabah saat 
11 de reisicümhura milll meclisin Ver
saydakl 5 nisan 939 tarihli içtimaının za
bıtnamesinin tevdii merasimi olmuştur .• 
Saat 10.45 te kapıcılar, bütün meşalele
ri yakılmış olan salona, mebusan reisi 
B. Heryoyu ithal etmişlerdir. Onu baş
vekil B. Daladiye takip etmiş ve bütün 
bükü.met erkAnı başvekilin etrafında yer 
almışlardır. Nihayet Ayan reisi B. 1 ane-

Londra, 6 (A.A) - Bükreş1-en alı- Berlin, 6 (Ö.R) - B. Çemberlaynın 
nan haberlere göre Romanya İngiltere Avam kamarasındaki beyanatından AJ.. 
tarafından Rumen mülld tamamiyeti man gazeteleri memnun değillerdir" 
bahsında verilecek bir garanti ve yar- •AngriI• gazetesi Berlinde mııhafwza 
dım vaadi mukabilinde İngiltereye Ka- edilen sükfineti Londranın •Histerisb 
radenizde bir deniz üssü verecektir. ile karşılaştırıyor. Bu gazeteye göre İn--*- giltere garp demokrasiyleri ile Lehistan 

• • 
ıaşesı lngilterenin ve Sovyet Rusya arasında müşterek bir 

cephe tesisine muvaffak olamamıştır. B. 
Londra, 6 (A.A) - B. Çemberlayn Çemberlayn ile albay Bek iki taraflı bu 

Avam kamarasında yaptığı beyanatta anlaşma hususunda mutabık kalmışlar
lıarp halinde İngilterenin iaşesi işiyle sa da iki memleketin muhtelif menfaat
ticaret nazırı değil milli müdafaanın te- feri sebebiyle bu anlaşmada İngilterenin 
lif ve uınzimine memur nazın meşgul buna gördürmek istediği rolü a.slA ifa 

ney girmiştir. olacağını bildirmiştir. edemiyecektir. 
B. Janeney salonun merkezinde, kapı- -*- ·Aufgabe• gazetesi de Çemberlaynın 

ya doğru mevki almış ve sağında bay Jstı• kla" 1 tehJı• kede Lehlstanı Rusya ile bağlamağa muvat. 
Daladiye ile nazırlar, solunda Heryo ile fak olamadığını kaydediyor. Bununla 
:natbuat mümessilleri sıralanmışlardır. Londra, 6 (A.A) _ Lordlar kamara- beraber Sovyet Rusyanın Londra sefiri 
ram saat 11 de iki kapıcı salona girmiş sında bir istizaha cevap veren Lord Ply- B. Mayeskinin yUzünün güldüğünü de 
ve birisi •B. Resicümhur! • diye B. Leb- mouth, istiklillinin tehlikede olduğunu !lfive ediyor. 
rünün gelmekte olduğunu bildirmiştir. takdir hususunda Polonyaya ait olacağı- •Doyçe Algemayne Zaytung• §unlan 

B. Lebrün önünde protokol nazın ve nı bildirmiştir. yazıyor : İngilterenin Almanyayı muha-
nrkasında sivil ve askeri riyaseticümhur B. Lebrün bir törende ""1"aya çalıştığı besbelli tezahür etmek-
erkaru olduğu halde salona girmiş ve ·Yalnız faaliyetle dolu olmakla kal-' !:izin devlet başnda kalmanızı elzem ad- kalmak ve vazifemi tam bir bitarafukla ledir ... Hat!§ şimdi bu niyet sarahaten 
E. J aneneyden bir kaç adım mesafede mı yarak ayni zamanda bunca çetin im-

1 detmiştir. Sizi tebrik ederken, bütün ifa etmek azmindeyim.• kendini göstermektedir. Zira Bolşevik 
ciurmuştur. Ayan reisi söz alarak şu be- tüııınlarla dolu olan yedi senelik riyaset' nazırların hissiyatına tercüman olduğu- Paris, 6 (Ö.R) - B. Lebrünün tekrar ordusundan başka, şimdi Romanyaya ve 
yanatta bulunmuştur : devrenlzin sonunda çok meşru olarak ma emin olduğum gibi bu sabahtan beri Pransız reisicümhurluğuna seçilmesi ha- Türkiyeyi de bu muhasara zincirine ilil-

•B. Reis, dünyanın bir çok tarafların- istirahat emeli besliyebilirdiniz. Umumt muhtelif memleketlerden gelen sempati riçte iyi karşılanmıştır. Zagrepte çıkan ve etmeğe çalışmaktadır. 
da kuvvetli olanların veya kendilerini minnettarlık istirahatinizde sizi takip hislerini de teyit etmiş oluyorum. •Novosti• gazetesi B. Lebrünün Fransa Londra Sovyet Rusyanın rolünü mU
kuvvetli telôkki edenlerin cebir ve şid- l'dccekti. Fakat, vahim anlarda bütün B. Lebrün ilyan ve hükümet reisleri- için şerefli bir sulhun ancak kudretli ve balağa etıneğe mütemayildir ve İngil
dete müracaat ettikleri şu sıralarda, mil- çocuklarının feragat ve fedakarlığını is- ne teşekkürden sonra demiştir ki : :kuvvetli bir ordu ile mümkün olduğu tere ile Lehistan arasındaki iki taraflı 
li meclis sizi tekrar reisicümhur seçmek- tiyen Fransa, bunu en birinci memurun- Yeniden namzetliğimin konulmasına nazariyesinin mümessili olduğunu kay- ankşma Moskova için bir muvaffakıyet
le cebir ve şiddete muhalefet siyasetin- dan da istemesini bilirdi. Bunu kabul et- razi oluşum tereddütsüz değildi.. Fakat, dediyor. Macar gazeteleri intihap hak- sizliktir. 
de bütün Fransız milletinin ittifakını menizden dolayı size teşekkür ederiz.• epeyce· dti§ündükten sonra, vazifenin se- kında tefsirlerde bulunmıyarak Ajans Bu tefsirlere rağmen Alman gazetelc
göstermek istemiştir. Bütün dünyanın B. Daladiye hükümet namına reisi- sine itaat ettim. Vaziyeti hazıra sebebi- telgraflarını neşretmekle iktifa etmiş- ri umumiyetle hoşnutsuzluklarını gizle
memnuniyetle karşıladığı mesut hadi- cürnhura teşekkür e~ ve demiştir ki: le ve bütün bulutlardan kurtulmuş ol- !erdir. Bununla beraber yarı resmi Peş- miyorlar. Yeni Alman gayretinin hangi 
tenin manası işte budur. Tehlike şuuru •Vaziyetin vehameti sebebiyle ve mıyan beynelınilel ufuk karşısında Fran- ter Loyd B. Lebrün gibi mutedil, sakin tarafa teveccüh edeceği henüz taayyün 
ve vazife hissi bütün Fransayı birleştir- memlekete muhabbet ve sadakatinizin sanın kuvvetli kalmak azmini, &iyasette ve insani bir şahsiyetin tekrar reisicüm- etmemiştir. Bu sebeple İngiliz - Leh an
miştir. Son buhran, vatanın zinde kuv- bir nişanesi olarak sakin ve müsterih bir 1 devamlılık ve istikrar kaygısını tebarüz hur seçilmesini memnuniyetle kaydet- !aşması hakkındaki mütal5.alarda karar
vetinln, kendisine müracaat edilecek inzivadan vaz geçtiniz .. Fransanın asil il ettirmek lazımdı. ınektedir. İsviçre gazeteleri de seçimi, •ız:ık vardır. Fakat İngilterenin hareko-

:in i · hazır bulunduğunu gÖötemıiş- · duygusuna sadık bir tercüman olan mil- •Ana yasa mucibince taahhütlerime Fransada bir siyasi süldlnct garantisi tini Almanyanın muhasarasına matuf 


