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imtiyaz ıabibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umum! nepiyat mUdUrU: 

HAKKI OCAKOaLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEV A:M MODDE'l1 Türkiye lçiı:ı Hariç ıçtıı 
Smelilc............ 1ltl0 :toO 
Ahı ew!ık • • • •• ••• ••••• •• 750 HSO 

1--filinü geçmif nüshalar (25) lruruttur. 
L- T E L E f O N : 2697 

'1in münderecatmdan gazetemiz me•uliyet kabul etmez. 

8 Nisan cumartesi 93?-..•-----------, 
General Pariani'nin rapor 

Roma 7 (A.A) - General Pariani lna
burgdan döner dönmez general Fon Keitel 
ile yaptığı gÖrüfDleler hakkında raponmu 1 

vermek üzere M. Muuolininin nezdine ka
bul edilmiftir. 

·-------d Yeni Asır Matbaa•ında BUıJmııtır. 

ltalya Arnavutlu v u işgal edi or ... 
170 Italyan harp gemisi 400 tayyare 
A_rnavutluğa karşı harekete geçti 

Karataş 
etrafında 

hadisesi 
tahkikat .. 

Suçlu h~zeyan halinde bir karlla 
akrabalığından · bahsetmektedir 

, 

Draçta çok kanlı vuruşmalar oldu. Arnavutlar Italyanları yedi 
defa _ denize dötüklerinı iddia ediyorlar. ltalyan filosunun 
müthiş ateşi altında şehir bir enkaz yığını halini almiştır 

Evvelki gün Karataşta HiW sokağın
da Kara~ orta okulu hademesi Hasan 
Fehminin üç yerinden yaralanmasiyle 
neticelenen hAdise tahkikatına ehemmi
yetle devam ediliyor. Tahkikata el ko -
yan müddelumumt muavini B. Sabri 
Atamaner yaralı Hasan Fehminin ifa
desini almı~tır. Müşahede altında bu -
lundurulmak tizere Memleket hastanesi 
akıl hastalıklan koğuşuna kabul edilen 
suçlu B. Kemal, halen ifade verecek 
vaziyette değildir. Kendisi heyecan ge
çirmekte ve mevhum bir korkunun tah
tı tesirinde bulunmaktadır. 

ltalyan taarruzu 
karıurında mille
tini müatevlile -
re karşı cansipa-

rane bir mukave
mete davet eden 
kral Zogo karısı 
ile birlikte 

Arnavutluk mebusanı 
ltalyan ültimatomunu reddettikten sonra 

taarruz başlamıştır. Kral Zogo Arnavutlu. 
ğun mukavemet kararını ilan eden bir 

beyanname neşretmiştir 

Avrupa heyecandadır 
.lngiltere ltalya ya bir nota verdi 
Yugoslavya Romaaan izahat istedi 

nk 
---~·-~-

- SONU 2 tNCt SAYFADA - Yaralı Hasan Fehmi 

Nişanlısından on bıçak 
yarası alan za va Ilı kız 
Başından geçen acıl<lı macerayı liir 

muharr~rimize anlatmıştır 

omanya arıcıye nazırı 

bugün Ankaraya gidiyor 

!yanlar aç, v 
ya ve Ayasarandiyi iş· 
gal e erek dahile doğru 
ilerlemeğe başladıkla· 
rını bildirmektedirler.~ 

bir muhanirimize şunlan anlatmı~tır: 
-c öleceğimi biliyorum. Kurtulma

ma iıılkfuı yok.. Bu yaralar beni iki dlln
ya ötesine göndermeye kafidir. 

Ben faklr bir ailenin kızıyım. Nişan
lım Neşeti sevi~1ordnm. Maksadım ken
disiyle evlenmek, mesut bir yuvanın 

içinde birleşıpek, çoluk çocuk sahibi ol
maktı. Evlendikten sonra göstereceğim 

Tiran, 7 (Ö.R) - .Bugün sabah saat mlliamahayı nişanlılık hayatımda gös-
4.30 da İtalyan deniz ve hava filoları ve termek, nişımluna cesaret verdi. Bir tUr-

Tasallut 
sahası ..• 

----&·---
Şimdi de Balkanlara 
intikal ediyor-__ ,.1ı.r __ 

ŞEVKET BtLGtN 

Londra 7 (ö.R) - Türkiye sefiri B. 
Tevfik R~tü Aras hariciye nezareti dai
mi müsteşarı B. Aleksand.r Kadogan ta
rafından kabul edilmiştir. 
Diğer tarafta.n Polonya hariciye na -

zırı B. Bek bu sabah otelde Fransa sefi
rini kabul etmiş ve Lond.radan hareke
tinden evvel Ingiltere ve Polonya ara -
smda, B. Çemberlaynın dün akşam 

avam kamarasında bildirdiği gibi, bir 
karşılıklı yardım paktı neticesini veren 
Ingiliz - Leh görüşmeleri hakkında iza
hat vermiştir. 

Küçük milletlerin istiklalini tehdit B. Korbenle görüştükten sonra, B. 
eden fırtına şiddetle de~am ediyor. Bek dün Bükreşten gelmiş olan Roman-

Şimdi tasallut sahası Balkanların ya sefiri B. Tileanın ziyaretini kabul et
küçük bir parçası olan Arnavutluğa miştir. Romanya ııefiri Ingiliz hüküme
nnkledilmiştir. Bir milyonluk nü- tiyle, taarruzun önünü almak i_çin evvel
fusu, dağlık toprakla~nın iptidai ha- ce girişilmiş milzakere1ere devam ede-

yatı içinde müstakil yaşamağa çalı- _SONU 4 ONCO SAYFADA_ 
şan Arnavutluk, çokt(\Jl beri ltalya-

Polonya 

Draç, Avlonya ve Ayasaranda önünde lil evlenme muamelemiz ikmal edilmi-
toplanarak İtalyan askerlerinin karaya yordu. Işin eninde sonunda evlenme -
ihracına teşebbüs edilmiştir. Draçta bu mek te vardı. O nüfus tezkeresini çı. 
teşebbüs yedi defa tekrar olunmuştur.. Bu. Gi.Llizar kartmadığmdan bahsediyor ve beni avu-
Dört defasında askerle birlikte şehrin . . . . tuyordu. 

.. daf . . ak ed halkın Karantina Hali] Rifat paşa caddesınde N:,,.ft .. et annemin evine kaçtım. öte 
ınu aasına ıştır en cansi- · lı b k dar · u.u.ı,y uk . . nışan sının ıça heleri altında bıla taraftan da tütüne giderek geçlınlmi te-
parane m avcmeü sayesınde ihraç ha- sebep yaralanan Bn. Gillizar memleket . . . 
reketi semeresiz kaj.mıştır. Son üç defa- hastane "nd ted . dil ktedir Aldı mıne başladım. HAdlsenin son kısmım 

sı e avı e me . - b · k da bili ö Um .ı.-
sındn işgal kuvvetleri belediye binası • . .. enım a r yorsunuz. n e ÇıAa"' 
önüne kadar g 1 bilmiş. 1 dir Ş hird gı on bıçak yarasından üçu gayet tehll- rak bıçakladı, Hem de insafsızca bıçnk-

c e er ' e e k lldir Bilh kalb' li · d k' vuruş 1 d edi D h lkı e · assa ı zerın e ı yara- ladı.> 
ma ar evam yor. raç a k · · · · 

lnuannı.d b. uka tl Us li nın omplikasyon yapması ihtimali var- Suçlu dUn adliyede üade verdikten 
ane ır m veme e m tev -

leri denize dökmüşlerdir. dır. . . . . sonra hakkında tevkif milzekkeresi k&o 
B .. . İtal fil Yaralı kız, diln kendısıni zıyaret eden silmiştir. 

unun uzerıne yan osu Draç 
şehrini merhametsizce bombardıman et- -------------
meğe başlamıştır. Şehrin büyük bir kıs- Şehirden Çehreler : J7 
mı harabe ve enkaz yığını haline. gel- ---.. -------ıiıııliiiiiiilllmiiiii!~----... ~-1 
ıniş1ir. Vatanlarını müdafaa için canla-
ı·ını feda eden Draçlıların cesetleri ile 

Romanya hariciye nazırı Gaf enko - SONU 4 UNCO SAYFADA -

hariciye nazırı 
nm inhisarı albnda idi. Bilhassa 1927 
anla~masile istiklalini harici tehlike
lere karşı müdafaada, ironik bir te
zad olarak kendi istiklaline göz koy
mu§ olan İtalyanın yardımını kabul 
etmek gafletini göstermişti. 

Arnavutluk, 1912 senesine kadar 
Osmanlı imparatorluğunun en çok 
tahrikata maruz kalan parçası idi. 
Maliaörler, Mirditler, Arnavut kabi
leleri Avusturya - İtalyan ajanları ta
rafından sık sık ayaklandınlırdı. Bal
kan harbinin feci günlerinde kahra
man Mehmetcikler Arnavutluğu ya
bancılann istilasından korumağa ça
lışırken bile fesad ocakları faaliyette 
idi. Hafızamızda yaşıyan yakin tarih 
aahifeleri, Arnavutluk denilince bize 
orada can veren sayısız şehitlerimizi, 

Dün Londradan ayrıldı, önümüzdeki 
Mayısta: Parisi ziyaret edecektir 

kahramanlarımızı hatırlatır. 
Milli Türk devleti kurulduktan 

sonra, imparatorluğun enkazı üze
rinde istiklallerine kavuşan diğer j 
milletler gibi, Arnavutluğun da is
tiklalinden müstefid olması samimi 
temennilerimiz arasında yeralmıştır. 

:········································ • . • • • 
YAKJNDA ----Din tarihinin en enteresan 

siması olan 

NEMRUD _; __ _ 
BüyüJı tarihi tefrika· 

ya baılıyoruz 
BUGÜN 

J~ saıi'iieıerimlzde 

Oldüren Adam 
Balkanlarda telakkilerin değişmesi, Klod Farcrin meşhur eseri... Os-
yabancı siyaset manevralarına kapı- manb saltanat tarihinin ~ok meraklı 
lannın kapanması hu temenniyi bü- bir safhası 5 
tün Balkanlara şamil bir siyaset um- • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
desi haline koymuştur. Bu hem ı hem enteresan tefrl-5 

Balkanlar Balkanlılarındır... • Sulh ceza hakimi B. Naci Erol • kayı okumhlarını karileriınize bil-: n..vı:-. ~.z· ği '·- kuU" l _ SONU 
2 

iNCi SA ADA _ • • • - "il' ... •'!11 ıyece ne, rwta ı yapmayıp, manava atmayıp boı 1'4ktı g-. 
...... ..__.._ __ .=..:::!:~~~!:::!.:~~~~=--i.Bııl.a:ıaıa....luıı.ık.ı.ı.m.ı:w.dam....RJtıh.....S.Uı.iaZLE.l:.cu~_.blmlk...eı:k:ôwb.tll:biııı&...ıı:d.IUte..-J:~lw!!ss~!.a _!:ta~vsı!!·~e.!ed2e~nz.;!a" ~~---_j=_l_...dlı:tm~ı:diıı" ~~~acı zananda davanı tim ttımmdan dolavı 1wıll7'd et. 
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FIKRA: 
••••••• 

AGLA YAN AKASYA 
DALLARI 

Şinasi REVl 

(Vels) e göre, medeniyet beşiklerinin kurulduğu sahalardan biri de, Ak
deniı: havalisidir. Limon Portakal ve Turunç dilnyasının tarihi vaziyeti de 
ispat eder ki, ilk medeniyetler bu sahanın yabancısı değildir. 

Orta Asya akınlarından evvel ve sonra. sayısız hükümetle'r sinesinde ba
rındıran, tabiatin en bol ve cömerd ihsanlarına nail olan bu saha, ne yazık ki 
ötedenberi tamakar kimselerin, haris emelleriyle tutuşmuştur. 

Güzel, hoş ve eyiye olan temayüller, salgın bir Met halinde insanl.ıiın için· 
de tutuştukça, tamaklr nazarların eksilmesi f(iyle dursun bilakis artacağı pek 
tabiidir. 

Maz ve zeytin dallannın gölgelendircliii geniş Akdeniz sularından, hiç 
olmazsa yudum, yudum tadabilmek ve onun serin gölgesine sokulabilmek 
için Balkan adasının cenuba bir yelpaze gibi açılışı bize şunu gösteriyor ki, 
bütün Avrupa bu uç.;uz mai sulara ve onun tatlı lezzetine hasrettir. 

Gölgelerin bir ucuna ilişen, yahut Akdenize bir göç pençere açan Balkan, 
kendisini çilneyip, pençerenin doyumsuz manzarasına koşan insanlara karşı 
çok zalim ve amansızdır da ..... o milyarlarca insanın bu uğurda pabuçların

' dan kanına, kemiklerinden canına varıncaya kadar senelerce kemirip dur-
mu.ştur. 

Dicliın didim clidikliyeıı. kanlı korkunç tarihini yakından bilemiyen, zul-
münü, haris nazarlardan da daha ileri götürerek çizmele'riyle üzerinde ya
bancı gibi giz, nmek suretiyle tecelli ettirmeğe yeltenen insanlann vay ha-
line •••• 

Zira (Vels) in fikri mucibince medeniyetlere beşik olan sahaların tıpkı 
bir beşik gibi haddi zatında yabancıların malı olmağa tahammülü yoktur. 
Pençerenin bir kenarına Arnavutluk sıkışmıştır. istiklal ve tamamiyet endi
şeleri içinde kıvranan, bir kısım makus :talili insanlar ... Bugün kucağmda 
yeni doğan veliahdleri ile. nalınsız ve çarıksız, Akdenizin durgun sulanna 
bakıyorlar ... Güneş her zamankinden çok daha fazla kızıldır. Sular bu ak
pm muhteris komşulardan da çok yakıyor. Sulara akseden Muz, iğde, Akas
ya, Limon dalları sanki ağlıyor .. 

Şinasi REVI 

ilmi bir tetkik : 
----------------·---------Paran o i ya deliliğinin 
içtimai ehel'lmİyeti .• 

Bu kabil delilerin maddiv manevi 
suçları~a karşı cemiyetinıiz henüz 

silahsız gibidir 
Diln Karataş mıntakasını heyecana ve- ti de ihtiva ederler. 

rgwf A.sıa 
1 F t r LLi 

ŞEHiR HABERLERi . 
Borsa 

1 

Hakkı binde bire 
tenzil edildi 

Ticaret odası meclisi diln mUhlm bir 
toplantı yaparak, geçen hafta ikmal edi
lemiyen borsa bütçesi müzakerelerine 
devam etmiştir. Borsa binası borcunun 
ödenmesi için köylilnün gönderd.iğ.i mah
suallerden borsaca alınmakta olan binde 
bit buçuk borsa hakkının binde bire ten
zili heyeti umumiyece tekarrür ettiril
m~ ve borsa bütçesi buna göre tashih 
edilmiştir. Borsanın yeni yıl bütçesi 
59001 lira üzerinden tasdik olunmuştur. 
Bütçe Iktı~t vekaletine de arzedilecek

Turistik yollar 
ilk parti bir Fransız 
şirketine ihale edildi 

Büyük Millet Meclisinin kabul eyle- yüzünden taübi çıkmıyan Izmir turis • 
diği turistik yollar kanunu mucibince tik yollarının ilk kmnma bir Fransız 
Izmir vilayeti içinde meydana getirile -

1 
grubu talip olmuştur. Ankarada bazı 

cek üç parti turistik yollardan ilk kısmı yollan üzerine almak üzere faaliyete ge
dün pazarlıkla bir Fransız grubuna iha- çen bu grup, Nafıa vekAletinin tavsiye
le edilmiştir. ! si üzerine Izmire gelerek Izmir turistik 
Malıim olduğu üzere ilk parti turis - yollarına talip olmuştur. Vilayet daimi 

lir. -*- tik yollar arasında vilayetin kalkınması meclisi, vali muavininin riyasetinde gru-

Bu laafta.Jıl at yarışları bakımından çok ehemmiyetli olantan bun serdeylediği teklifi kabul eylemiş 
• !J ._ vardır. Karşıyaka yolu, Selçuk yolu, ve pazarlıkla bu yollar 1,194,000 liraya 

zengın1 Oı.G~~~ af Burnava yolu, Güzelyalı - Inciraltı - ihale edilmiştir. Bu yolların tamamı 
At yarış arının ıkincı h ta programı B 1 1 . 
k . a· B haf h dika k a çuva yo u bu aradadır. Bu yollardan 941 senesı başına kadar ikma1 edilecek 

çl 0 zb~n~ıhn li~r.k u A ta d~:1 . hpı· okşu- 60 kilometrelik kısmı asfalt olacaktır. ve parası zamanında ödenecektir. Ilk 
arı, ırı a s an rap ıgerı a ıs an E l k 1 f ı· 1 k · I T 

1 
. 

1 
' k .. ik. di ,vve ce apa ı zar usu ıy e e sıltme- olarak Karşıyaka, sonra Inciraltı yolu 

ng~ ız at arına aıt 0 ma uzcre 1 r. ye çıkarılan, fakat tediyedeki müskülat ya ılacaktır. 
Hahs arap atlarının handikap ağırlıkları ~ p 
şunlardır. -------·--------

Oktay 64, Al Derviş 63, Bahtiyar 60, Karataş haA d~ 1ııses; Musul 56, Yaman 52, Çetin 50, HalLpek ~ 
48 kilodur. Halis kan Ingiliz atları ko-

şusuna iştirak edecek Tomru 65, Ko- t f d t hk~k t 
misar 60 özdemir 58 Baylan 56, Şipka e r a 1 n a a l a e e 
52, Dunkav 49, Parista 48 kilo ile koşa-

em u 

Tasallut 
sCıhası ••• 

---~·---
Şimdi de Balkanlara 
intikal ediyor-__ .,.}~--

ŞEVKET BJLGlN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bugün artık Balkan milletlerinin 
bu esas üzerinde birbirinden farklı 
olnnyan bir görüı birlikleri vardır. 

Balkanlara yabancı bir kuvvet 
ayak atmamalıdır. 

Böyle bir teşebbüs hem dünya sul
huna hem de Balkanlar sulhuna bir 
suikasddır. 

Arnavutluk istiklaline sahip ol
dukça dostlarını seçmekte serbesttir. 
Buna kimse bir şey demez. Fakat ' 
Arnavutluk yabancı ihtirasların bir 
hareket üssü haline konursa işin ren
gi değişir. 

İtalyanın Arnavutluğa el atması 
bu :~üçük memleketin yakin komşu
ları ,Jan Yugoslavya ve Yunanistanı 

1 hak1 ı )larak endiseye düşürmüştür. 
' +taiya Arnavutluktaki tebaalarının 
tecavi;ze 11ğradıkların ı ve g-Oya bun
ların >!mniyetlerini korumak için ha~ 
rekete geçtiğini iddia etmektedir. 

Taarruzdan 24 saat evveline ka
da1· kendisini ltalyanın müttefiki 
saymak ve ona inanmak bedbahtlı-

caktır. Miişterek bahs 3 ve (cil koşular
dadıl'. 

-*_.,,., 
S uç) u hezeyan halinde b·ır kar'la R,-ına düşen !cüçük bir millete 1car§l 

~ bu iddianın yapJlan istila hareketini 

'l'icaret JıaJüllö 
in~aatına 
yafıında başlanacak 

Kordonda inşasına karar verilen tica-
ret kulübünün plA.nları Istanbulda ha
zırlanmış ve Izmire gönderilmi~tir. Ti
caret odası reisi, Istanbuldan gelen mü
hendisin ticaret kulübü hakkındaki iza
hatını dinlemiştir. Ticaret kulübünün 
parası haıır olduğu için bu mevdmde in
şaata başlan~caktır. 

akrabalığından bahsetmektedir mR::n~~.:re~::~:~h::~~ 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - - Çocuklarımı ve valideyi eve.; geti- ~hbüsü arkasında genİf bazı siyasi 

Paranoiya müptelası olduğu haber ve- rin, ben de teslim olunun, diye Yamllf- ve askeri maksadlann gizlenmi, ol
rilen bu zatın bir aralık Bakırköy hasta- tL Kendisinde şayanı dikkat bir mek. maaı pek muhtemeldir. llk hedef ln
nesinde, sonra da memleket hastanesi tuplaşma isteği vardL Bu suretle ken- oilterenin kurmak istediği emniyet 
koğuşw:. la müşahede altında bulundu- disini avutuyordu. Bu me'ktuplapalan blokuna Yugoslavya ve İtalyanın 
rulduğu anlaşılmıştır. Suçlu aslen Sa- müteakip emniyet adl! kısJm reisi B. iştiraklerine mani olmakhr. Böylece 
kızlıdır. Memleketinde bıraktığı emlMte Sırrı tabancasını eline alarak suçlunun ltalya, hini hacette, bu memleketler 
mukabil Izmirde tc:.fizen bazı emlak al- bulunduğu evin kapJsıng, gitmiştir. Bu Üzerindeki tazyikine elverisli bir 
mış, fakat kendisinde istihkakının tama- sırada suçlunun kayın validesi cOğlu- mevkide bulunmak istemektedir. 
mını almadığına dair bir zan mevcuttur. mu vurmayın, onu öldürmeyin, aklı ba- Görülüyor ki vaziyet netayici şim-

ıoen bir Paranoiyaya müptelA delinin se- Bu nevi davacıların istihkakları saha-
bebiyet verdiği hadiseyi kaydetm~tik... sında münakaşa kudreti kadar göster- -*-
Bu münasebetle, Paranoiya cinnetinin ' dikleri ısrar ve teannüt, istihkakları MuallimleP Birliği 
mahiyeti ve içtiDlai ehemmiyeti hakkın- hakkında ibraz ettikleri sertlik ve şiddet tasfiye ediJiyoıe 

Bu noktanın şuurunda zamanla tesir şında değildin diye yalvarıyordu. diden tahmin eclilemiyecek kadar 
yaptığı söylenmektedir. En son olarnk kendisine teminat ve- vahimdir. 

B. Kemalin h!diseyi müteakip tespit rilince suçlu polise teslim olmu.ş ve da- Adrivatikte statükonun ihlati lt:al-

da Manisa akliye ve asabiye hastencsi hayret vericiclir. Izmir muallimler birliğinin tasfiyesi 
ıntltahassıSJ Cahit Cevat Emreni.n .Pa- j Bu itisafi hezeyanlar mağdurlarının için icap eden formaliteler tamamlan
ranoiya deliliği ve Paranoiyak deliler• sabırlannı tüketen şiddetli ef'al, müna- maktadır. Muallimler birliğinin mevcut 
adiyle çıkardığı enteresan bir broşürden sebetsiz yazılar ve her nevi hicivlerle parası muallimler yardım sandığına dev-

olunan ifadesi, gayri mazbut cümleler - ha müessif bir hadisenin önii alınmıştır. yan • Yu~oslav dostluk havasını ze-
den ibarettir. Mesela bir aralık kendi - * hirleyeceği gibi Yunanistanın da . 
sine neden ateş ederek bir vatandaşı ya- Dün bir muharririmiz memleket has- Epir ve Korfo icin endişeler duyma-

apiıdaki satırları nakletmekteyiz: tezıJıür eder. Onlan ya doğrudan doğ- redilmiştir. 

raladığı sorulunca verdiği cevap şu ol- tanesinde yaralı Hasan ile göriişmüş - smı icap ettirecektir. Ayni zamanda 
muştur: tür. Hasan ifadesinde şunları söylemiş- 1937 centilmen anlamıası tamamen 

ruya ölümle tehclit ederler veyahut şah- -*- - Evet maj:ste kral yakında imdadı- tir: suya düsmüştür. Zira bu anlaşma 

• PARANOİYA CİNNETİNİN sın hususi hayatmı lekedar edecek su- ÖDEM ı S 'I' E 
tÇTiMAl EHEMMiYETI rette mektuplarla, türlü türlü yalan Mezıeuat zarar göıemedf 

ma A gelecek ~e beni düşmanlarımdan\ - Suçluyu tanımam. Şu dakikada Amavuthıı?un istiklali aleyhinde her 
halas edecektir (!).. görsem tanıyacağun şüpheliclir. Haya - taarruzu Akdeniz ıttatüsünü bozacak 

Akıt ve adtt tababetin en mühim cin- ~yialarla, iftiralarla, müdahalelerde bu- Geçenlerde ödemişde yağmurlar yü-
netlerinden biri şüphesiz (Paranoiya) lunurlar. zünden mezru araZinin bir kısmı sular 
dır. Çünkü en çok suç işliyenler, cemi- En tehlikeli şekillerinden biri de ipc:r altında kalmıştı. Zararın gayet cüz'i ol
yete bUyUk zararı dokunanlar Psişiyat- kondriyak tabiatte olan hezeyanlardır .. duğu anlaşılmıştır. 

Bu kral ailesile yakın akrabalığı ve tunda ilk defa görilyordwn. Bana :l8?a- mahiyette bir hareket savmakta idi. 
hatta ~aha ileri giderek münasebeti bu- zı olmasına da bir makftl sebep taı:1avvur Bu kadar karışık vaziyette ltalyanın 
lundugunu hezeyan hallııde söyliyen bu edemem. harekata başlamış olmasının netice
zatın ifadesi hadiseyi aydınlatacak bir Mektep müdürümüz, Vahidin mektep- Ieri üzerinde tahminler yapmağa 
mahiyet göstermemiştir. 1 ~e~. ~~nmasıyl: ta~ilsiz . kalacağın~an kal"k~:madan 11orulab~lir: . . 

r..nin bu sınıfına dahil bulunan mecnun· ı Tedavi gören hasta doktor tarafından -*-
!ardır. iğfal edildiğini, kendisine tedavi yerine C tJ' M HURİYE T 

. * 
1 
üzult .1vrdu. Bü· Climhunyet çocugu - Dunva yangınının ıcıaretı yıne Bal-

B. Kemalin zabıtaca yakalanmasına nun bila sabep talli.ilsiz kalmaması için kanlardan mı verilivor ~ 
Bu tehlikeli hastalara karşı cemiyetin fenalık yapıldığını, zehirlendiğini düşün- Kız enstitÜSÜftÜft 

mUda&a şartlan ve korunma tedbirleri ıneye, tefsirlerde bulunmağa ve doktor temrin eşyası 
çok eksiktir- ÇUnkU hezeyant halleri 

1 
hakkında intikam fikirleri beslemeğe 

tahasml ettiği zaman bile çok defa has- başlar. Nihayet bu itisafl düşünceleri Cümhuriyet Kız enstitüsünün temrin 
tayı enteme etmek mümkün değildir.. doktora suikast yapmakla neticelenir. eşyaları olan roplar, çamaşırlar, gece
Hastalar kat'ı tehditlerinden ve katle Du hastaların doktor kurbanları epey li~er ~ kız. sanat o~ulunun vitrin-

ait tafsilat şayanı dikkattir. Hadise yeri- fedakarlık yapıyordu. · Bana Vahidi bir Şurası muhakkak ki Arnavutlu
ne ~ilddeiumumt geldiği zaman derhal kaç gün için mektepten eve, evden mek- ğun istiklalini tehdit eden hareket 
keşıf yapmış ve kapının kırılmasına tebe getirmemi emretti. Daha ikinci gün Avrupadaki endisc havasım bir kat 
emir v~ştir. Esasen bu sırada suç-, bu Melisa oldu. Suçlu beni pençereden daha şiddetlend~i§tir ... 
lu, evi içınde karaladığı klğıtlara: ı ateş etmek suretiyle yaralamıştır. ŞEVKE'l' BiLGiN 

teşebbüslerinden evvel uzun müddet bir yekön tutar. lennde teşhir edilmekteclir. Haber aldı-
liendilerini müdafaa eden tabii ve magv - E to anı kısk ~~t.1 . . ~'lmıza göre bu eşya satılığa çıkanlmış ltfeosbn ~e ro m ann, anç ~uı..ıann ıtisa- b 1 fı 
dur bir insan halinde görülürler.. İşte 11, hezeyani tezahürleri de çok müthiş- u unuyor. ne adap mal 
bundan dolayı tehlikeli bir çok hastalar tir .. Evvela aşıklarına karşı inkiyadın en -*- !fıraç ettllı?- ' 
hariçte serbest halde dolaş1rlar. i'lçnk.çasını, takdirkarlığın en mükem- H A L K E V İ N D E -*-- 1 

Zahiren akıllı gibi görünen bu tchli- melini, tabasbus ve riyakarlığın en sefi- RESİM SERGİSİ Izmir acenteleır birliği listesine naza-
keli hastallll' hakkında gösterilen tered- lini gösterirler. Tekerrür eden talepleri 24 nisanda Halkevinde bir resim ser- ran mevsim iptidasından 1 Nisan tarihi
düt ve müsamaha cemiyette her gün te- bir gün isaf edilmeyince, istediklerine btis.inin açılacağı ve bu suretle sergiye ne kadar Izmir limanından dış memle
sadUf edilen büyük facialara, acıklı cruk nail olamıyacaklarını anlayınca 1 iştirak etmek istiyen amatör ve diğer ketlere 71616 ton UzUm ihraç edilmiştir. 
drrunlara sebebiyet vermekteclir. derhal mütecaviz bir vaziyet alırlar. En !ressamların nihayet on nisana kadar re- Bunun 50132 t0nu Alınanyaya gönderil-

En az malumat sahibi kimseler için ır..iitenevvi suikastlara ve en şeni taar- ~imlerinin kabul edileceği haber alın- miştir. 
bile patolojik halleri çok aşikar olan pa- ı·uzlara girişirler. ıruştır. Son hafta içinde 160 tonu Almanyaya 
ranoiyaklar yanında öyle bir kısım mu- Bazıları da düşmanlarını mahvetmek -*- olmak üzere 266 ton lizüm ihrac~tı kay-
tesif hezeyanlılar mevcuttur ki hezey.a- için etraflanna yaptıkları fena telkinler, Bir ~flnin · ··•miomr. Piyasada üzüm üzerine mu-
nt sistemi yanlış tefsirler üzerine veya zem ve iftiralarla bethah bir mücadele- Jıolu Jıırıldı amele dur·•ndur. 
çenestezik tefsirlerden müştak bir his- ye girişirler. Anonim mektuplar yollı- Halkapınar yün mensucat fabrikasın- Mevsim içinde yapılan ineir ihrac'.ltt 
sin tahtı tesirinde zuhur etmiştir. Bu he- yarak yüksek şahısların şeref ve haysi- da çalışan Hüseyin oğlu Nazif, çalıştığı 41361 tondur. Bunun 17872 tonu Alru...n 
zeyanlar hastaların hareketlerini w yellerini baleldar ederler. Hatta aleni makinenin kopan iplijini bağlamak is- yayadır. Son haftanın ihracatı 258 ton
muamelelerini derin bir surette bozar, taarruzJarda bulunmaktan bile çekin- tediği sırada her nasılsa ayağı kayarak 1 dur. 
değiştirir. Nizamı içtimai için çok tehli- mezler. düşm~ ve makineye kaptırmak suretiy- Son hafta içinde Italyaya 114 ton In
keH intikam fikirleri uyandınr. Davalar Davacı ve kavgacı paranoiyakların le kolu kırılmıştır. Yaralıya hastanede giltereye 11 ton zeytinyağı ihraç edilmiş. 
açma, istihkaklarla uğraşma temayülleri ınutel'i.fleri aleyhine de açtıkları yeni yP.- ameliyat yapılmıştır. tir. Piyasa sağlamdır. 

yru-atır. ni davalarla mahkemeleri ve hakimleri # B :ıı=••••----~ı• ~ 
Bundan başka bu tefsirci hezeyanlar, boş yere işgal ederler. Mahkemeyi ka- 2'E 1 

bu paranoiyaklar dimaği ve akli kapasi- zanmak için hiç bir fedakarlıktan çe-
1 BU G t) N LEl'OX: JIU 

teleri itibariyle muhtelif sahalarda na- kinmezler .. Hatıl bu gayelerine varabil-
2an clikkati celbedecek kadar yiiksek mek için hakimlere karşı bile tecavüz- Ku··ı .. ıu·~rpark 
bir iktidar da gösterebilirler. lerde bulunurlar. 

• 
sıneması 

Ancak kısmi olan bu akli bozukluk Bariz hezeyanlar, çok ~iddetli reaksi
h ususi bir saha dahilindeki muhakeme yanlar gösteren, münakaşalara, aleni te
vc tenkit kabili~tlerinin derin tegay- cavüzlerle asayişi bozan bu eşhasın mu
yiirleri neticesidir. Yanlış mukaddemler ~Jlten tecridi ve hattA timarhanelere 
Uzerine istinat eden idrakleri ekseriya sevki icap eder. 
çok sert, sarsılmaz ve değişmez bir man- ~'akat ekseriya çok keskin bir mantik 
tık silsilesine yol açar. gösteren, hislerini gizliyebilen, umumun 

'l'amamiyle yanlış ve hatt§ bilerek uy- nazarında hatta normalden daha yüksek 
durulmuş bir neticeye varmak için fev- bir zekaya ve aklt mükemmeliyete maz
kalAde keskin diyalektik iktidara dama- har olduklan zannını uyandıran ve ce-
1iktirler. nıiyette serbest dolaşmalarına cevaz ve-

Bu paranoiyaklar hezeyanl idrakleri- rilen, içtimai bünyenin geriliğine sebep 
ni takviye etmek için mesudaı:ıe ve iyi olan bu bettinet ve bethah mahlUkların 

· - ·-izli devamlı iz'acatına ve tamir olun-

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

1 - SAADET DURAGI 
SONYA HEİNE • D1>NANACllE 

JEAN HERCHOLT • 
TaraCmdan temsil' edihniş gençlik. ... Neşe... Aşk ve zarafet filmi-

2 - D 1 K TAT O R 
Tarihi bir haileyi can1andıran millı:emmel bir fillm 

OYNIYAN : CLİVE BROOK 
AYRICA : TÜRKÇE SÖZLtJ FOKS JURNAL 
SEANSLAR : Her gün DİKTATÖR: :de ve 7.15 te SAADET DUBAlll : 

-*-
Mektepler arası Turgut,ular 

futbol maçları !!!:!'~!ıy~~ı~!!~Us-
--*-- tahsili ve bağcılarnnız parasızlık yüzün-

Lik heyeti sekreterliğinden: den bugünlerde büyük bir sıku'ltı için-
1 - Bu haftaki maçların oynanacağı dedir. Kooperatifimiz, Ziraat Bankası 

sahalarla, saat, ve hakemleri aşağıya ya- halkımıza yardım elini uzatmıştır. Esnaf 
zılmıştır: ve Ahali bankası da bugUnletde hisse-

A - 8-4-939 Cumartesi saat üçte KUl-1 darlara temettülerini vermeğe başlamış-
tür lisesi - Ege lisesi. j ~r. 
• Saha: Halk saha.c:ı.. Hakem; Osnuuı ı Turgutluda kabili zer iki yüz seksen 
Ergün hin dönüm arazi vardır. BUtün halle, ve-

. B -: ~939 Pazar günü saat 9 da fe-. I .dm.il, münbit, !eyizdar ovaya yayılmıt-
cım lisesı - L Erkek lisesi. . tl!.'. Ne yazık ki halktan bir ~ğu arazi-

Saha: Alsancak, hakem: Baha Konur- · !erini layıki veçhile imar edememekte 
alp. ve bağcılarınuz da kendilerine lüzumu 

C - 9-4-939 Pazar günil saat 10,30 olnn fennl levazımı ve mualeceleri kredi 
Sanat]~ mektebi - 2. Erkek !isesi. bulamaması yüzünden alamamakta ve 
Saha: Alsancak.. Hakem: Mustafa bu suretle çütçilerimiz ıstırap duymak-

Şenkal. tadırlar. 
Şehrimiz, İş bankasının bir şubesine 

muhtaçtır .. Ege mıntakasının mühim bir 
istihsal merkezi olan Turgutluda İş ban
k.ısının bir şube açmasını bekliyoruz. 

2 - Pazar maçları için her keu Ju
huliye 5 kuruştur. 

3 - Bu maçlardan sonra sahada kim
se kalmıyacak.. Tamamen boşaltıl~cak
tır. -·-.... es,.,.,. satıası 
sgpidü yalıa!awdı 
Kemerde yeni maha.lt~.ı.! sabıkalı Nu

rinin esrar sattığı haber ilinmış ve Bi
rincibeyler sokağında Zekiyenin hanın
da oturan Mehmet oğlu Niyaziye bir ki
lo ve 30 ~ esrar satarken taharri me
murlan tarafmdan suç Usti1 yakalanmış
tır. 

---*--0 DEM l Ş E 

RİZA KAYA 

-*-Ticaret anlaşmaları 
Belgrad, 7 (A.A) - İsviçre, Yugos

lavya ticaret muahedesinin muru:am 
protokolü dün imzalanmıştır. 

Belgrad, 7 (A.A) - Prens Tonislave 
ve Anclre ile Prens Nikola Paskalya 
yortusunu geçirmek üzere dün Londra
daxı Belgrada gelmişlerdir. -·-Oldttrtilen İngiliz 
konsolosunun cenazesi 
Londra, 7 (Ö.R) - Musulda öldürU-

PGtaleS fOlaana len İngiliz konsolosunun cenaze merasi-
aönd~~ ~i bu~ yapıldı. Bağdat İngiliz mas-
()de da kö terinde ekltmek Uze- lfihatguzarı, Musul valisi ve askeri ku-
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Bir Alman tebliği diyor ki: 
Arnavutluğun işgali, ltalyanın bu 

millete olan dostluğundandır! 
Garp devletlerinin bu işle alakadar olmamaları lazımmış! 

Berlin, 7 {Ö.R) - Arnavutluğa İtalynnlann asker çıkarmaları haberi Alınan resınt kaynağından tefsir edilmektedir .. 
Alınan tebliğinde şöyle deniliyor : 

•Bu hnreket 1927 de akdedilen İtalyan - Arnavut dostluk muahede.sinin metnine ve ruhuna ve İtalyanın Arnavut 
milletine karşı derin sempati hissine mutabıktır. Alm • .nya pek iki takdir eder ki İtalya, İtalyan menfaatleri için son 
derece ehemmiyeti haiz olan ve Adriyatik denizinin karşı sahilinde bulunan memlekette hem umumi nizamı, hem de 
İtalyan ahalinin emniyetini tehdit edebilecek bir iğtişaş ocağının devamlı bir surette teessüsüne müsaade edemez.. Al
manya bu saha dahilinde İtalyan menfaatlerinin vjkayesini tamamiyle takdir etmekte olup orada hiç bir menfaatleri ol
ımyan garp demokratik devletlerinin mihver müttefikinin vaziyet ve hareketine müdahaleye teşebbüs etmelerini anlıya
ınaz .. Zira bu vaziyet, hukuki bakımdan1 su götürmez.• 

BUtUn Alman radyoları bu tebliği bir çok defalar tekrar etmişlerdir. 

Yugoslavya şimdilik vaziyete intizar ediyor 
Belgrad, 7 (Ö.R) - Evvelce verilen hnbcrler hilafına olarak, İtalyan - Arnavut ihtilafında Yugos]avyanın vaziyetini 

tayin için, kral naibi prens Polun sarayında yapılan nazırlar içtimai hakkında hiç bir tebliğ neşredilmiyecektir. Anlaşıl
dığına göre Yugoslavya bir intizar vaziyeti takibi kararındadır. İyi haber alan mahafilde bildirildiğine göre, Yugos
lavyada ihtüAfla alakadar olarak alınmış olan tedbirler hakkında verilen haberler doğru değildir. Son hadiseler hak
kında Belgrad Roma ile daimi temas halindedir. İtalyan hükümeti Arnavutlukla Yugoslav menfaatlerini vikayeye ha
zırdır. İtalya iu menfaatlere riayet edeceğini Yugoslavyaya bildirmiştir. Ayni ınahafil şunları ilave ediyorlar : 

•Bu teminata göre İtalyan tedbirleri muvakkat mahiyettedir ve İtalya kendi menfaatlerinin müdafaasını temin edin
ce ve tatmin edilince her şey normal haline avdet edecektir. Tabiidir ki Yugoslavya ananevi sulh hattı hareketine sa
dık kalmal...-ta ve İhtilMın mlimkiln olduğu kadar süratle tasfiyesini, gerek karşılaşan İtalyan ve Arnavut menfaatlerinin 
zarara uğramaması, gerekse Yugoslav m;nfaatlerinin korunması için arzu etmektedir. Yugoslav siyaseti, Yugoslavyanın 
!tnlyan hüküm.etiyle akdetmiş olduğu anlaşmalara müstenittir. Biz kendi hesabımıza bu anlaşmalara riayet edeceğimiz 
gibi İtalyanın da asla bundan inhiraf arz;ısunda olmadığını Umit ediyoruz. Arn<.vut - İtalyan münasebetlerinin son saf
hasını teŞkil eden hAdiseleri İtalyan - Yugoslav dostluk muahedesinin ruhu dahilinde mütalaa etmekteyiz.• 

iki günliik lohosa olan Arnavutluk kraliçesi 
Tirandan Yunanistana mı gelmiş? 

Atina, 1 (Ö.R) - Arnavutluk hadiseleri burada büyük dikkat ve ayni ~anda sükCınet ve soğukkanlılıkla takip 
edilmektedir. Henilz teeyyüt etmiyen bazı haberlere göre iki gün evvel vazıhaml etmiş olan Arnavutluk kraliçesi Je
ralden Y unanistaiıa gelmiş imiş. 

Arnavutluğun eski başvekilinin MussoHniye 
vatanperverane ve şiddetli telgrafı 

çektiği 

Parla, 'l (Ö.R) - Şimdiye kadar kral Zogonun siyasi hasımlanndan olan eski Arnavut başvekili, B. Mussoliniye şu 
t.ı.rafı aönd.nniftir : 

4 Sovyet 
Torpitosu 

tstanbu!da durmaksızın 
Boğazlardan geçerek 

Akdenize açıldı.. 
İstanbul, 7 (Hususi) - Dött Sovyet 

torpito muhribi bu sabah saat dokuzda, 
limanımızda durmaksızın Boğazlardan 

ge k Akdenize çıkmışlardır. 

KİLLER HEYETİ 
DtiJf TOPLANDI 
Ankara, 7 (Telefonla : Başmuharriri-

mizden) - Bugün Vekiller Heyeti saat 
16 dn toplandı .. 

Polonya H. nazırı 
---tr·---

Dün Londradan ayrı/. 
dı, önümüzdeki Ma .. 
yısta P arisi ziyaret 

edecek 
Varşova, 7 (Ö.R) - Kolonel Bekin 

Varşovaya avdetinden sonra İngiliz-Leh 
mütekabil yardım muahedesinin kal'i 
şeklini tayin için görüşmeler yapılac..ık 
ve bu muahede imzalandıktan sonra da 
İngiltere - Romanya arasında müzakere
ler başlıyacaktır. 

Salahiyettar mahfellerde beyan edildı
ğme göre Polonyaya verilen teminat, 
Hollanda, Belçika, İsviçre ve Fransaya 
karşı vukubulacak tecavüzlere de şamil
dir. İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve 
Yugoslavya ile de buna mümasil mua
hedeler akdetmek ve hattA Macaristann 
bir taraflı garanti vermek niyetindedir. 

ı•aris, 7 (Ö.R) - Polonyanın Pari! 
elçisi hariciye nazın B. Bonne ile yap
tığı görüşmeden sonra bugün Londra
dan ayrılan kolonel Beke mülaki olmak 
üzere Padokaleye hareket etmiştir. Sefir 
Fransız noktai nazarından kolonel Beki 
haberdar edecektir. Alınan mevsuk ha
berlere göre Leh hariciye nazırı önü
müzdeki mayısta Parisi resmen ziyaret 
edecektir. 

I.ıondra, 7 (A.A) - Resmen bildirili-
yor: 

tS .ÖN -HABER 
• ... • ~ =-. . . ' . 

Arnavutluğun işgali 
Ankarada soğuk kanlılıkla karsı landı . 
Ankara 7 ( Telefonla: Başmuharririmizden ) - Arnavutluğun 

ltalya tarafından işgaline haşlanması Ankarada soğukkanlılıkla kar
şılanmıştır. Hadise üzerinde umumi bir teessür vardır. Arnavutluk ve 
Yunanistan sefirleri bugün hariciye vekili 8 . Şükrü Saraçoğlunu ma
kamında ziyaret etmişlerdir. 

Rumen hariciye nazırı 
Bugün lstanbula gelecek ve Ha. 
Vekilımizle orada görüşecek 

Ankara 7 (Telefonla: Başmuharririmizden) - Hariciye vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu bu akşam vekiller heyeti toplantsından sonra Istan
bula hareket etmiştir. B. Şükrü Saraçoğlut yarın (Bugün) lstanbula 
gelecek olan Romanya hariciye nazırı B. Gafenko ile Istanbulda bu
luşup görüşecektir. Hadiselerin icabı olarak Rumen hariciye nazırı 
Ankaraya gelemiyecektir. B. Gafenkonun Istanbuldan nereye gide
ceği şimdilik malum değildir. Hariciye vekili Saraçoğlunun Tahran 
seyahatinin geri kalması ihtimalinden de bahsolunmaktadır. 

•• 
Dahiliye Vekili B. Faik Oztrak 

tel tiş se vahatine çıkıvor 
Ankara 7 (Telefonla: Başmuharririmizden) - Dahiliye vekili B. 

Faik Öztrak önümüzdeki hafta içinde geniş bir teftiş seyahatine çı
kacak ve bir çok vilayetlerimize uğnyacaktır. Münhal bulunan vila
yetlere tayin olunacak yeni valiler1e bazı valilik1er arasında yapılacak 
değişiklikler dahiliye vekilinin yapacağı bu seyahatin sonuna talik 
edilmiştir. 

Londra ve Paıiste . 
Diplomatik görüşmeler devamda 
Bone Sovyet elçisi, Lord Halifaks Türkiye 
Yunanistan, Romanya elçileri ile konuştu 

Paris 7 (ö.R) - ltalyanın Arnavutluktaki askeri hareketile mü
nasebettar olan <liplomatik istişareler devam etmektedir. Pariste B. 
Bonne, başvekil Daladiye ile görüştükden sonra Sovyet sefiri B. Su
riçi kabul etmiştir. Londrada Lord Halifaks Türkiye sefirile görüş
müş ve müteakiben Yunanistan, Romanya, Polonya, ve ltalya sefir 

ve mulahatgüzarlarını kabul eylemiştir. 
--~~-~~--~~~-~--~~-~~--~------~ 

A lmanyanın yeni plinı 
•1911 Kastro (İskender beyin) ruhu bizi en son cansipa;.lığa davet etmektedir. biz, ölümü şerefsizliğe tercih eden bir 

milletiz •• Biliyoruz, sizin elinizde müthiş bir kuvvet vardır. Toplanruz, mitralyCzleriniz, ölüm saçan zehirli gailarınız, 
tayyareleriniz nrdır. Fakat bizim cesaretimiz, fedak.Arlığınıız ve tevekktllümilz ''Br •• Acaba şimdi siz garbin barbarları 
mı olacaksınız? Tamir kabul etmiyen hAdise oluncaya kadar böyle b1r şeye inanmazdım .. Biz sizin dostluğunuzu sam'i
mlyetle kabul etmiştik. Fakat Aı;navut milletini istiklalinden mahr~etmek için taarruzunuza devam ederseniz, yal
nız erkek Arnavutların değil, ayni ızamanda kadın Arnavutların cesetleri üzerinden geçeceksiniz. 

Son J..ondra gör\Şneleri esnasında na
%11' Bek yahudi meselesinin halli için 
beyneJ.milel sahada sarf edilecek olan bU-
tü gayretlerin Polonya1i yahudilere de L<ıqdı:a 7 (A.A_) .- Deyli ~eyi g_:nete-: 
l ·ı p 1 h dil · . diğ si Berlin muliaOınnden aldıgı aşagıdald 

dür. Nasıl ~erika reisicümhum Mon
l'Oe Amerika, Amerikaliliru:ıdır dediği 

gibi Hitlerin hükümeti de Orta Avrupa 
orta Avrupalılarındır, diyecektir. 

e§lllı Te o onya ya u erının er 
yahudiler iç1n bulunab1ierek olan iskan haberi neşrediyor: 
mıntakalanna sevkine müsaade edilme-- Almanya bütün orta ve şarki Avrupa 

Bazı profesörler bu dolttrinin ana hat
larını tesbit için B. Hitler ile konferans 
halindedir. Bu doktrin mucibince Al -

si nrzusunu izhar etmiştir. için muteber bir Monroe prensibini ilan 

SON DAKiKA: Bek ayni zamanda Romanya hüküme- etmek niyetindedir. Almanya bu suret-
tinin Polonya hariciye nazın tarafından le hariç devletlerin buraya her türlü 

manya dünyanın bu kısmında en esaslı 
milleti teşkil etmektedir. B. Hitler bu 
doktrini Almanyanın genişleme hareke
tini meşru göstermek için yakında dün
yaya ilan edecektir. 

:şaret edilen müşkülatı takdir ettiğine müdahalesinin karşısına geçecektir . 
ve müşkülatı Polonya ve Romanya hti- Almanya garpta Siegried hattından, 

.......................... 
görüşmelere Sulh • başlanıyor? • • 

ıçın mı 

Londra, 7 (Ö.R) - Romadan gelen haberlerde Arnavut kralının son teklifi üzerine Arnavut heyeti ile İtalyan heyeti 
arasında ui1.aş:ma görüşmelerine bu ak§am aaat onda Draçta başlanacağı bildirHmektedir. 

B. M. M. 

kiimetleriyle birlikte tetkike hazır bu-
lunduğuna dair Polonya nazırına temi
1'3t verilmiştir. 

Berlin, 7 (A.A) - Volkişer Beobahteı· 
gazetesinin bildirdiğine göre Almanya 
Polonyaya 25 senelik bir garanti muka
bilmde Danzigin Almanyaya devredıJ-Mart ayı içinde 

---·-1:? mcsini ve şarki Prüsya ile Alman top-
PazarteSİ encümenler rakları arasında irtibat tesisini teklif et-

• seçilecek ve kabine nıiştir. 

Vazıyet k cak Paris, 7 (A.A.) -Temps gazetesi, B. Yurdda A 

zıraı 
• 

programı o uya B k. Lo dr ak. .. .. 1 . · e ın n a a ı goruşme erı netıce-

Ankara 7 (A.A) - 1939 Mart ayı sullerin ekimine hararetle devam edil- --~-- sinde hasıl olan anlaşmanın tatbikatta 
. . . hakk d d l . t• T k K li b'·l 1 . d Ankara, 7 (Hususi) - Büyük Millet Leh F . ifakı 1 k yurtta zıraat vazıyetı ın a ev et mış ır. ra ya, ocae o ge erın e . . .. . . . - ransız ıtt nı tamam ama ti' 

meteoroloj ~leri umum müdürlüğü bize pancar ekiminin ve Dörtyol çevresinde Meclısı encumenle~~ ruznruı:elerı ha- olduğunu yazıyor. 
•§ağıdak.i malfunatı vermiştir: de tütün ekiminin sonu alınmıştır. Faz- zırl8:1~tır .. l\lec~sın J~e~ı :opl~- 1ntransigean gazetesi, hakiki bir itti-
Yurdumunın her tarafında ziraat hfı- la yağışlar yüzünden kabaran nehir su- ~~n tısas en~ume erı scçımı yap - faktan batisetmekte ve buna göre İngili . 

kıinından olduk.Ça müsait geçen kış larınm istilasına maruz kalan Nazilli, ~an sonra kabıne programını okuya- hudutlarının artık Rende değil Vistüldc 
mevsimini takip eden Mart ayında bir Aydın ve Adana çevrelerinde pamuk c ır. bulunduğunu yazmaktadır. Leh - İngi-
kaç senedenberl eımaline tesadüf edil- ekimi ve Marmara kıyılarında da top- EDİRNEKAPIDA liz anlaşmasını tamamlıyacak olan yeni 
m~ miktarda fazla yağış o1muşhır. t rakta tav olmadığından yazlık ekim za- BiR" EV YIKILDI muahedeler bütün Avrupada bir emni-
Mart ayı yağışıaı-u;_ın bölgeler ar~ında 1 rurl olarak geçirilmiş bulunmaktadır. yet kordonu tesis edecektir. 
uy~ aralıklarla dağ~ ~e ~ktar iti- Ayın ~irinci ve. üçüncü haftaları zarfın- İ~tanbul, 7 (~ususi> .. - .. Edirneka?ıda J~urn~l Des Debats, üçüncü Rayhın 
bany}e fazlalığı mahsuliln ihtiyacını ta- da yagışlann zıyade kar ve dolu şek - eski ve ahşap hır ev çoktu. Evde kimse proJelerıne karşı bir mukavemet kordo
maınen karşılamış bulunmaktadır. linde o!uşu ve sık sık donların vukuu bulunmadığından insanca zayiat yok- nu tesis etmek mevzuubahis olduğunu 

Suhunet ve geçen hava şartlarının da cenup doğunun bazı çevrelerinde ka - tur. yazıyor. Bu gazeteye göre büyük elçi-
uygun oluşu zira! mahslıllerin normal yısı ve bademlere zarar, Çumra havali- bubatta zarar yaptığı görülmüştür. nin Berline geri gönderilmesi büyük 
bir şekilde büyilfuelerini temin eylemiş- sinde de henilz fışkırmış olan haşhaşları Mart ayı içinde bütün bölgelerdeki bir hata olacaktır. Zira bir zaaf alameti 
tir. Ay içinde pek fazla yağış gören ehemmiyetli surette sarsmıştır. yağışların miktarı 1936 yılındanberi ay- olarak telftkki edilebilecektir. 
Marmara kıyıları ile Nazilli ·ve- Adana Ege ve Karadenizde ay içinde sık sık nı ay yağış miktarlariyle mukayese edil- Jngiltcre ile Fransa birleşmiş 
çevreleri ve henüz karla örtülü olaıi vukua _ı8elen fırtınalar · ve Adananın dikte bu ay yağışlarının bölgeler arasın- ileı·lemcğe devam etmelidirler. 
doğu Anadoludan gayri bölge ve çevre- bazı çevreleriyle Diyarbakır havalisin- da yer yer 2-3 misli fazla olduğu göze Paris, 7 (A.A) - B. Bonnet bugün 
lerde yazlık hububatla diğer zirai mah- de yağan dolunun meyveli ağaçlarla hu- çarpmaktadır. Bu fazlalıkla beraber ya- Poionya ve İspanya büyük elçilerini ka-

.. Ml Ht"Y':'::?llm • ğışlnrm bilhassa her tarafta intizamla da- bul etmiştir. Polonya büyük elçisiyle 
MÜSABAKANIN ALTINCI VE SON HAFTASI ŞEREFİNE ğılışı geçen ayın yağış noksanlığını kar- ~ olan müffıkatın B. Bekin Londra görüş

şılamış ve mezruatla çayırlar için çok nıelerine taalluk ettiği iyi malumat alan 
faydalı olmuştur. mahfellerde bildirilmektedir. 
-~..:7./.Y.ZZZZ77LL7.ZZ/.L:LY..T/.7..Z7.7.Z..t7/Y.J~i'7//.Z//LZf-/'/7fZY..Jf!J1~ Elhamra Sinemasında 

Şarkta Sovyetler birliği ve Karadeniz 
hudutlarına kadar uzanan sahada hür-

Gazetecilerin Ankara toplantısı ve 
dahıliye vekilının zıya( etinden ıntıba 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Her sene yalnız bir filiın vücuda getiren dahi rejisör ERNST LUBİTSCI:l'in 
1939 senesi için yegane olarak ' 'Ücuda getirdiği 

Yeni Sinemanın ~ 
•. . . ~ fJ'.L:/f~.X/Y7.ı7V/.ZL/.7J:;r.'E/:/.Y.7'J~~.7~YJ.YJfZ/ı/.7,7.f/..7./.Y.7.:L/..YZJIJZ/) 

GOZ ALICI ... CAN YAKICI ... HiSLERi OKŞAYICI. .. ŞAHESER FİLİM-\ ~ 

SEK z NC • • • 
1 ı ı 

FRANSIZCA SÖZLÜ SÜPER KOMEDİSİNDE 

CLAUDE'ITE COLBERT'in zarafetiyle GAJtRY COOPER'in şıklığı bütün 

seyircileri teshir edeceklerdir 

•••••••••••a•••••••••••••••••••••••••ıııııııııııııııı••••••••••ııııııaııııııı•ıııııa 

SAATLER: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi ve pazar 11 de Başlar .. 

LER HAl"TASJ... • ~ ~ l"'A YY ARE Sineması T~~~:GFos 
2 BVYVK FİLİM BİRDEN S E N O i T 1-\ ~~ 

~ 1 
l\ ALİCE FAYE - GEORGE MURPHY VE REVÜ YILDIZLARI JEANETI'E MAC DONALD - NELSON EDDY 

Mil YONLAR REVÜSÜ 

6 SiLAH SESi 
ŞARKICI KOVBOY C j N O T R i 

TÜRKÇE FOKS JURNAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR: 10.30 - 1.45 - 5.00 - 8.15 TE 

2 SKORPiYOS 
Trunruncn RLT)ICA SÖZLÜ ve şarkılı büylik El.EN KOl\IEDİSİ 
iLA VE OLARAK : l\IETRO JURNAL EN YENİ DÜNYA HABERLERİ 
BU HAFTAYA MAHSUS SEANS SAATLERİ: 
l\1İLYQNLR REVÜSÜ : Z.33 - 6.0J -- 9.30 SJ\.ORPİYOS : 4.30 VE 8 DE 

BUGÜN 1 DE TALEBE SEANSI VARDIR 



SAHiFE 4 - - b DOK2'0RUN KÖŞES : 
............. """'"" ..................... unıııu111111111111111•11•, r .. 5;;;~1:;:·~ .. ::;;~h; .. ~ Arnavutluk m e usan ı . . ............... . 

1 ÖJdÜreD Adam i : .... "E'd'~b·i;·~~ .. ·~~ ..... : Jtalyan ültimatomunu reddettikten sonra Sint~:~~lı:~ker 
§ § kültür taarruz başlamıştır. Kral Zogo Arnavutlu- -Y~-: Dr. c. A. 

5 O l S ltanat Tarihinin E g\Jun mukavemet kararını ilan eden bir 
: Sman 1 Q E --~-- Yabancı şeker hastalığının en meşhuru = LJ l B 'r Saf hası = l\-IİRAÇ KATJRCIOÖLU beyanname neşretmiştir sinirlilerde görülenidir. o kadar ki, ana-= cıeyecan l l ~ Uz •aponınun .ö,,..d;o; he• ıekerin .... = I' viren : ffqim Sami 5 Edebiyatın sadece btt muhayyile ~i -BAŞTARAFI t iNCI SAYFADA- DRAÇA ASKER İHRACI çekten ıek .. ha,,.[oğ. zannedildiği za. 
§yazan: Klod Ftll'et' •• ,..e olduğunu sanmak onun manasını anla· TEŞEBBÜSÜ mania.da, .nnı.Wiği bu ha•tal•iiın en mü· 

J _ mamak de~ektir. Bun~ ~bi ~in yal- her taraf doludur. Yine Tiran radyosunun bildirdiğine hiın Rebeplerinden biri diye sayarlardı. 
Bir lıaç söz t b l geleli dokuz gün oldu.. mz miifekkireden dogduguna ınanınak Kral Zogo Arnavut milletine hitaben göre Draça asker ihracı için İtalyan tay- Halbuki şeker hastalığı bir sinir hastalı· 

stan u a b' h tadır tı· _.e yenı·yı· bulan na· · · be ı · · kr azo""rlerı·nın· bombar· k b l" b l o·· k'. a günü selamlık resmi- ta U' a . lIDUJ • • bir beyanname neşretrruştır. Bu yan- yare erının ve uv ğı değa. şe er meta o ızmasmın ozu. 
_un· u cum mu""teakip Sultana tak- 7:-.riyedir. Nazariye ise gcnış mıkyasta namede hülUsaian şöyle denmektedir : dıman yağmuru altında yapılan tazyikler ması hastalığıdır. 

_ _,_ nın ıcrasını d dıv · · T de mu ger: pus·· ku··rru·ı01;;..+;; ... Mücadele devam ı b Bu terceme Bartın boğaznr.ua geç~n d' d'ld" Merasim 0 kadar bü- muhayyileye ayan gı ıçın ı ıın • aİtalyanlar beynelmilel hukuk ve 
4 

~·....... Sinirlerin idrar çıkarma anna se ep 
ter

"'gat ve inzivcı demlerimin bir 11.adı - ~~k be. 
1

.h
1

t1:'1· l 'ıcra edildi ki bunu 1 hayyileniu oynadığı rolü inkar etmek muahedeleri ~iğniycrek kendileri ile hu· etmektedir. olan heyecandır. Heyecandan dolayı ... l yu ır ı ısam a ' tı· ·ı d b' tın birleş· b garıdır. Ben o sıralarda, Bartı~ ~nıan tarnamile a~latrnağa muktedir olamı- dden gelmez. ım ıdıre e İ~i:~ b" 
1 

tik susi dostluk muahedesi olan bir millete böbreklerin şeker çıkardığı la oratuvbar 
,.eisi, bulunuyordum. Liman daıresı ~~· v tikleri nokta burası · cı ır ~~ • karşı bu sabah yaptıktan ihraç hareketi PARİS ARNAVUT ELÇİLİGİNİN hayvanları üzerinde tecrübe ile de sa it 
sabaya sekiz mil mesafede, Karadenızın yaEcagıml ·~· b I ndugv um siyasi heyet- lcri nokta ise müfekkiredi~:· Mufe~- ile memleketimizi işgal etmek istedikle- TEBLİÖİ olmuştur. Bir köpek laboratuvarın ame-

'~ rmak sularının vve c.. u u ı · · •:- mantık ve muvazenenın . hük" ·· t" p · 7 (Ö R) Paris Arnavutluk liy ·· · b vl d b" den h • dalgalanna sa~n ı l k ha ka memleketlerde ya- tıre mıu.anı, rini gösterınişlerdır. Ben ve ume ım., arıs, · - · at masası uzerıne ag anıp a ır -
f aşın •--<-~- b v vzın.J- ı"di Bu- ere arşı ş l ı. v dı Daha zı'yade miüekkireyeı d ml k 1 a•V• eşretti"gıV• hır" tebligvde küçük" Ar· k '- 1 k d ki k . b' t·kanştığı noıcw.aa., ogaz ag ~ : I · "kbal asimi asker! tesri· naynagı r. Amavut topraklarını son a a anımı- e Ç ıgı n bire orırntu ursa an a şe er nıspe 
rada. geçirdiğim çetin, acı, munzevı ha- r an ıst~ d me:hteş:m ve parİak 1 dayandığı içindir ki ilmin mutaları . mu- zı akıtıncaya kadar müdafaaya karar navutluğu köleleştirmek için Faşizmin artar, böbreklerinden de şeker çıkar. 
•ıat Jstanbula olan s.evg_i v.e Tab .. ıtaları~ı alt, ne 1 a ar hm d bugünkü tesiri 1 aryen bir hale gclmi') ve bütün zihınler \•emıis bulunuyoruz. Arnavut milletinin tertip ettiği barbar hareketi protesto insanlar üzerinde bu türlü tecrübe 
t1 ön d b o ursa 

0 
sun, en e d kabul d"lmi tir" :ı: d t bl·v al"'- tı ""'ve edi b • bir kat daha pekleştirmiştı. ''m e, u- h l . d. içinde zevki se!i-1 tarafın :m e 1 ş ·. bu milli müdafaa işinde canla başla ça· E' iyor ve e ıg ŞU m uma l.La • yapmak. kabil değilse de, o tecrü enın h ·bi ··t diyen kıv usu e gebreme ı. B ·· tık ·ırn· kanun ve mutala· •·or .· k kı h" h 1 h d 

yük bir ejder a gı mu ema • . . . 1 ·ı kı mettar mo- ugnn ar 1 ın _ . lışrnasını beklerim.• ., şartlarına pe ya n ır a ayatımız a 
nlarak bükii!erek akıp gide1l büyük ır- ~ın ıtı~a arı :ezı en:'. 1 .. Y odalara gi- nua her kes itiraz edemiyor. Alemşiı- •Arnavutluk mebusanı dün akşam yap- sık sık görülür. imtihanlar .. imtihan da 
tnak ..• Her iki taraf çalılıklar, yeşillik~ bılyeler e ~e ~u.ş ksus r 'k 1 mul vasfını iktisap etmiş olan mu:ısır KRALIN BEYANNAMESİ hğ! fevkalade toplantıda, İtalyan bükü- insanı, laboratuvardaki ameliyat masa-t h. b' h t sesı rildiO.i vakıt sızı arşı ayan nazı ' b ı · "tir denler var· metı· tarafından verilen ve hür, müstakil b k k ak b v ferle S'ÜSli.i. Etra ta ıç ır aya o b' .. l . benli- ilmin azı cep erıne ı az e Ankara 7 (AA) - 38 metre uzun- sının üzerinde olduğu gi i, ıs ıvr ag-b b ··k~ta samimi te essum er, ınsanın l unlar il . .. hitl . degvil, - ' . b mil! . k bul d . V• kadar d v Cluyulmıyor .. Tabiat aştan cışa s~ u v. 1 k t karsı teveccüh- sa bile h mm muşa er~ lukta ve 7750 kilosiklette Tiran radyosu ir etın a e emıyecegı lar ve imtihan eden hocanın sor ugu müsteğrak .. Işte bu sessizliğin tevlıd eı- g:nde.b~ ~:m ~ e: k; n hali ka- ~ııcak bunilcridir. Keyfiyet aşagı yuka· bu sabahtan beri muhtelif lisanlarla kral ağır şartları ihtiva eden ültimatomu sualler de, laboratuvar hekiminin kork· 
tiği acı, derin bir hüzün ;çimle, b~rada kar b>r mı as }arama a n edebiyatta da böyledir. • Zogonun beyannamesini vermekte ve mHttefikan reddetıneğe karar ve~ .. tuldan= bedeldir. Onun için in•anlan 
bulunduğum müddetçe, düşiinmege ve lamıyor.. 'dd .. b" h ·- Yalnız hayal ve hisse dayanan edebı yüıe muhtelif lisanlarla medecl millet- Bu red kararının İtalyaya tebliguıden laboratuvarlanndan masaya bağlıyamı· . b l b·ı ; ti Sultan cı en mumtaz ır şa sı kılıv . k un l ~ ık lan b .. tün yazmağa bol bır zaman u a • m.ş m. ' k"ba .. k k .... ı·· b" ınckkpler kılıMan ga gtrcre UZ !ere bir hitap nesretmektedir. ı::.onra Arnavut ugun aç o u sa- yan Amerikalı hekimler intihanlann ver-. ·· ll'k · ·nd k 1> yet Onu 

1 
r, yu se goruş u ır 1 • • lı ta ·· le- · · · · 'tal h d · ku tl · · · Mııhit §8irane bır guze ı 1çı e al - ı . .. ak k b 1 k b . t" bir ihtız~r halınden sonra aya goz Gerek kralın beyannamesı, gerek me- hillerı l yan ava ve enız vve erı diği heyecandan istifade ederek, mıti· h l k tabl lar zat olar a u etme. mec urıye 1 alb ki ihni b rak ı fınd bo b dun dilriı k 

olup gitmekte ve btı a anca o -, ... l Ç k k' b" d l- rini yıunuyorlar. H u z u er . deni milletlere kendi dillerinde yapılan taı·a an m ar an e e sure- hana girmezden önce hiç bir vak.it şeker . de .. ··z . k de hasıl o uyor.. o ze ı ır a am o ki (Classı· . l ı..ı~.~- b" k uk . 
aan bcışka. hır yer goru emıyece - 'v d h 'lk d ı 1 hmıunlarından uza. aşnuyan hitaplar fakir surette silahsız, donanma- ıtiy e ya~~t..U.· ır ço masum çoc - çıkarmıya üniversite talebesi üzennde b. t 1 ·ı et dugu a a ı temas a an ası ıyor.. kt d zen ' 1 k dınl "ldürülm" .. liştü" 44 mil v __ 
Tecede müstesna ır manzara eş~ - 1 d b~ . ı·k b. dsm) e daima aya a uruyor ve - sız ve bir tek tayyaresiz bir milyon Ar-ı ar ve a ar o r.. - iıntihandan sonra tetkik yapmışlar: l'o.JZ 

h Etvar ve evzaın a ır ınce ı ' ır 1 · ı b .. tiin d biyat nluk İtal mili tin k kücük 
mekte ise de, bir ~Diyojen• ru u taşı· .. . T gin fik;r unsur arıy e u e e navudun mutlak surette haksız ve se· ;-o yan e e arşı • ve erkek kar~ılı: bir grupta 33 talebe-
madığımdan mı nedendir, bu mün~evi mumtazıyet seçı ıyor.. . k b 1 · müptedilerine hocalık ~apma~.a d~van~ bepsiz bir tecavüze maruz kaldığını te- arnav:ıt~uğun nisbet.~ab~l .ctıniyen kuv- den 18 i imtihandan sonra şeker çıkar-
va!iyet beni çok zalimane bir tazyıkle Bundan başka gerek resmı ~1 ~ <>d;yor. Çünkii bu edehıyat muntesıplen ha'"üz ettirmektedir. vetlerı ıhraç teşebbuslennı akım bırak- mıya başlamış. Yalnız kız olan başka bir 

' ' l' kse hükümdarla o1an mui<a- · fr sını F kat A tluk · tikl~ 1• • 
fena halde sıkmakta idi. lnsan. e ı tara· ve ger~ . . ka- zlhlnlcri ile hayaUerıne ~n v~a Kralın beyannamesi, erkek kadın ve tırmıştır. a rnaV:U. ıs aıU:U gyupta gene o nisbette şeker çıkaranlar 

·fırı.dan hiç ihtimam görmeyip sade ta· lememız beyn~lmılel kaıdelere 0 
• Joi)misler v~ kiitüphanclerıne <:ekilerek cocuk bütün Arnavutların son nefesle- koruma davasında kendis4ne nıaddt hır olmuş. 

biatin pek mebzul giizelliklerine maz. dar mu~bık hır surette cereyan ettı fü1ce dillerini düzeltip sonra fikir ve his· rlne kadar bir tek insan gibi memleket- yardım yapılması içüı bütün medecl Futbol oyunlarının hem oynıyanlara 
har olan bu ziimriid renHi tepelere, ki.§ ki, o dakıkada bana Istanbulda olm~- ferini çalışa çahşa ifade etm~lerdir. ler:nin ve milletlerinin istikllliini muha- nıılletlerin vicdanına .:r1üra~aa~ etmiştir. hem de seyredenlere verdiği heyecanı ta· 

tnevsiminin h.ult'llüne rağmen hala taze. Y
1
P Ro~ada, yahut Petre~bu.rg a Bu hali :>alruz gi.izel sanatlurdan ~de- faza edeceklerini ve İtalyanlar hücuma Şimdi Arnavutlaı', mustevlilerın bar~~- rife hacet yoktur. Yirmi beş kişilik bir 

!iğini muhafam eden ç;menleTe, h;ç dur- bulundugumuz zannım ve<d"d" J,iyeta ir.hi,.r ettirmek yauh~hr. G"zol gem gecmez dc,hal bütün kuvvetle va. ca taarruzlarına kar_• memleketlerının •Hm• den 12 •i oyundan oonra şelrer 
madan mütemadiyen akıp giden Bartın ~e.fir~e ben ve bazı sefaret ? .. e.ye~- fı:m~tlar:n hemen hepsinde bu vardır .. 1.aı~ı müdafaa eyliyeceklerini bildirmek- istHclfili uğrunda göğüslerini siper yap- çıkarmışlar, bunlardan beş tanesi oyunu 
deresine, böyle uzun uzun bakmaktan len ıntıza: sa!onund~. bekledıgımız l\Ie~eli rcs:ınin son zamımfara kadar gc- teclir.. mışlardır.a sadece seyredenlerden ... 
yonıtmuştum. Bcış1Gaca bir me§gale bul- sırada. garıp bır tesadufle k~rşılaş- ~irdiği krizler aı·tık dun:mşa benziyor.. Diğer t<ıraflan medeni milletlere ken- Sinirlilerin yalancı şeker hastalığının 
mak lüzumunu duyarak cKlod Farenin tim. Önünde durmakta ol~~gumuz Üstatbr artık tabint:ı ve tabiatiıı zihne di dilk~rirn:1e yapılan hitaplar, Arnavut- YUGOSLAVY,ADAKİ İLK TESİR . hekimleri de biribirine düş'ürdüğü olur: 
L'h.omme gui assassina ismiııdeki Tii.rk· pençereden, namaz kılmak ı~zere ca· l•mıziycn ni:!amınl dönü:ıorlıır. Rah !arın düşrmmın faikiyetinc rağmen İtal- . Belgrad, 7 <?·R) - Arnavutluktaki Bir gün hastanenin poliklinik tarafına 
terden t•e lstanbuldan bahis gü?el bir mie gelecek olan Su.ltanı sd~mları:;: kondi iradesiyle ya:·::tmak hırsını den~· san hücumlarını sabahtan beri üç defa 

1 
Ha1yan hare~e~ı haber alınır alınmaz sinirli bir haşta gelir, orada acele yapılan 

romanına dört el ile sarıldım... ğa hazırlanan askerın .. t~ş~.ıl ettıgı :rip nı<ığh'.lp clduktmı SOW"a müten~kkıl geı i püskürttüği.inü kaydetmektedir. r-<ızırlar meclısı derhal toplanmıştır. Yu- bir analizde şeker bulunur, hasta bir ko-
Bu roman mahdut bfr miiddct için be· muntazam .kordon go~u~-:ror. :e tabii hilkate dönüyor ve in~irnhı orada Tiran radyosunun bildirdiğine gö- ! goslavyanın kendi menfaatlerini ve .em· ğuşa şeker hastası diye yabnlır. Fakat 

ni avutabilmişti .. Bartın deresi karşısın- muhteşem bır manzara te~Kl. edıyo.- ~ınyor. re, Ayasarandi, Avlonya ve Draç li-ıniyt:>tini müdafaa için albeklacağı tedkbtedirırl~r orada yapılan sonraki analizlerin hiç bi-
da geçirdiğim bu elemli günlerimde du.. v Picasso gibi hakikaten dfıhi olan bir manlannı yüz yetmiş kadar İtalyan harp l:akkında bir tebliğ enme · rinde bir daha şeker ~ulunmaz. Bunan 
Klod Farerin bu güzel romanının beni Bu sırada bul.un~ugumuz. s~lona <!damda bile bu büyiik zavallılık g .. zc gemisi tayyare filoları ile birlikte bom-

1 
Belgrad Arnavutluk sefiri, hariciye na· üzerine koğufım hekimleri bıyık alhndan 

r.ek ziyade alô.kadar etmesindek"i sebe· bir T~.r~. g:~eralı ~ırerek~ sen. bır a~· c.·arp[!r. bardunan etmekte ve Arnavutlar cansi- zı:rı Madnkoviçi ziy~ret ederek~- gülmiye başlarlar, poliklinikteki analiz 
be gelince: Sevgili vatammı, güzel Is- ker .yu:U~uş'.le sefıre ~ogru ılerledı. - Yalnız muhayyil«.>yc kendini bıruknuş parane bir surette İtalyan hücumlarına vutluğun düçar oldugu taarruzu bıldır- yapan arkadaş bu §ekeri nereden çıkar-
tanbulu pek ziyade özlemiştim. Onu Sevımlı bır sımaya malık olan ~>U •• z~t ~1 ıturu tabiat miiit>kkiı·eye ergeç davet sil.fıhla mukavemet eylemektedir. ın"t;tir. . mış) Sinirlinin çıkardığı şeker geçicidir: 
hayti zamandanberi görmediğimden sırmalarla müzeyyen .parlak ~ır .un~- roer .. l\Iüfekkiren1.n sanafa yaptır_'l bu Elçi, kral Zogonun Italya il~ bir anlaş· ı poliklinikte kalabalığın verdiği heyecan• 
gönlümde derin bir "'' duyuyo,dum. fo•ma taş.'.yo•du. Selırle sam un 

1 
b?" müdahaleyi """'tm zaranna zannetmek Roma, 7 (A.A) _ j ı al yan gazeteled I maya hozu· bulunm"""". ragmen taar- 1 dan bir defa çık,jr ve olı' daha gödlnrnez. 

Zarif kubbelerin, uzun minaTelerin ilfi- sure~te mu~~faha ettıler. Bunun mu- hataların en fnhişidir. bu sabah çıknrdıkları ikinci tabılarında ı urnn yapılnuş bulund~gunu, Arnavut- Bu hal hayat sigortasına girmek için ana• 
ve effi6i bir tenasi.i.ple güzelliği bir kat teakıp benı ış~ret eder~~: . . . Yalnız his bir çılgınlık, yaln12 zihin İtalyan kıtalarının Arnavutluğa hareke· !uğun istiklaline mugayır şartları kabul liz yaptıranlardan bazılarının da başla-
dah4 artan bu büyük Türk §ehrinin - Size yenı .~teşe~ılıterın;ı:ızı .. ta~~ hir hcndesidir .. Fakat ne yalnız çılgınlık ti haberini vermektedir. etıniyeceğini beyan etmiştir. rına gelir. 

muhteşem hayalini gö:::iimün önünden. dim etmekle muftehırım .. Mosyo Lo ~:mat. ne de yalnız hendese ilimdir. Hen- ']'evere gazetesi şu manşeti koyn1uş- Yugoslavya siyasi mahfellerinde İtal- Sinirli bir kaza eseri olarak düştüğü 
ası& cıyırmıyordıım. Romanın bu pek de- Marki Reno dö Sevinye Mont Mo- d~eden başka ilimler bulunduğu gibi tur : yanın küçük bir millet olan Arnavutlu- vakit, başından, hatta gövdesinden ya
rin iştiya1cıma yabancı kalmaması, onun ron... . . . . . çılgınlıktan başb sanatlar vardır. Bii· Askerlerimiz Brendizi ve Bariden ğa tecavüzü büyük bir heyecan u~~d~- hut kollarından veya bacaklarından ya
beni kolayca teshiT etmesine basit bir «Fransa cümhurıyetının sefırı «Nar- fün büyük edipler hisleri ile zihinleri Arnavutluğa hareket etmi~tir. rnıştır. Maarnafih Yugoslavya, pasifik bır ralansa gene şeker çıkarabilir. Bundan 
sebep teşkil etti. Romanda Istcın.bıı.l hak- sis Boşe «Aristokrasiye meftun bir tevzin edebilmiş admnl:ırdı. Bu tevzin. Popolo Di Roma şu manşeti koymuş- 1esviye sureti bulunacağını i.imit etmek- dolayı, bir vakit, yaralanmayı da ger-
kında, bir Türkün izzeti nefsini o'fqıya- zattı. Asılzadegandan birisini tak- den kültür doğar. tur : tedir. çekten ıeker hastalığının ıebeplerinden 
cak, pek kıymetli satırlaT vaTdır.. dim ettiği vakit bu zatın asalet unva- Kültür ya bir biçti, veya her şeydi.. İtalyan kıtaları Arnavutluğa hareket diye sayarlardı. Halbuki şekerin çıkma-
Romanın beni teshir etmesine başka nını, buna müradif diğer isimlerini Kültür eğer mektep kitaplarına inhisar eltı. İTALYANLAR DRAÇ, AVLONYA sına sebep korkudur. 

eebepleT de vardır. L'homme gui assas- ve elkabını zikretmek fırsatını asla cdjyor:;a veyahut beylik ve dağınık bil· İtalyan donanmasının birinci filosu VE ŞİNKİNİ İŞGAL El'TİLER Mİ? Heyecanın böbreklerden ıeker çıkma· 
.sinadaki vaka, ikinci Abdülhamit dev- kaçırmaz .. Ve kendisi bir asalet un- gilerin hepsi ise bir hiçti. Böyle bir kül- .Arnavutluk sahili boyunca seyretmekte- Roma, 7 (Ö.R) - Stefani ajansı bu ama neden sebep olduğu da kolayca an· 
n

7
le, 

11ııni gençliğimde tamamiyle idrak vanına malik olamadığı için, bu esna- türün nihayet sahibini şarlatan yapmak· c.1.ir. sabah Arnavutluğa karşı hare~et eden l&1ılır: Heyecan bir tarahan tiroit, bir 
etmiş olduğum bir zamana temas edi - ela hal ve vaziyetinde bir meraret, bir tan başka hiç bir faydası yoktur. Kültür hava ve deniz kuvvetlerinin himayesi taraftan da böbrelder üzerindeki gudde· 
yordu. Bera o ·' ·rin bütün hararetleri- teessür müşahede olunur ... » eğer iyi bir mektep tahsilinden sonra ya· PARİSİN HABERLERİ ~lbnda Draç, Avlonya ve Sen Jan dö lere tesir eder. Bu guddelerin iki türlü-
ni, gençlik çcığmın veTdiği biT haraTetle insanın hayatında, bilahare çok ı11lmaya devam edilen dddi ve lezzetli Paris, 7 (Ö.R) _ Tirandan ve Roma- Meduvamn İtalyan Jo.talan tarafından sü de aynı zamanda teker nizamına ka· 
gönlümde tamamiyle tatmış ve hissetmiş mühim izler bırakan ehemmiyetli te- bir etiidün mahsulü ise bilakis sahibini dan gelen haberler Arnavutluğa karşı tamamen işgal edildiğini bildiriyor. İtal- nşırlar. Heyecandan itleri bozulunca ıe
bulunuyordum. O devirde, Avrupa si - sadüfler, ekseriya işte böyle basit bir sessiz yapar ve ona eser verdirmeye baş- İtalyan askeri hareketinin kanlı vuruş- yan tayyareleri Tiran üzerinde dolaşa- ker nizamı da bozulur .. 
yasetim haftan btıfCl işgal edem bir ftlTk mukaddime ile başlar .. Bu dakikada, la:r. Çünkü kültür şuuru daha ince duy· malara sebebiyet verdiğini, İtalyanların rak beyannameler atmışlardır. Şeker hastalığuun bu yalancı §ekilleri 
meseı..ı .. ...ı .. Hasta adam denile• o bu tanışmanın hayatımda çok ehem· maya ve dü.ı;.ımeğe sevkeder, Biı; şüp- karaya .,ker iliraeı te,.bbüslerinin ilk Kral Zogonun gönderdiği bir heyet, de, valoa, inoaru memnun ede<ek ..,.. 
zamanki TiiTk hüküme~~~ zengin t~ miyetli bir iz bırakacağı asla habn- hcSiz böyle bir kültürü elde etmek i~in dakikalarda muannidane bir mukave- İtalyan işgal kuvvetleri kumandanı ile lcr değildir. Kandaki şeker nizamınm 
Taklan kcırşısında aç gozlu devletlenn ma gelmiyordu.. Dolgun yüzünün de insanın ona fıtrat bakımından müs- mete rast geldiğini, fakat ez.ici bir faiki- görüşerek kralın yeni tekliflerini ve_r- böyle bahanelerle bozulması. muvakkat 
besledikleri ihtiraalar, bu yüzden aTada ortasmda parıldıyan koyu mai göz- tait olması gerektir. yet karşısında, hava ve deniz filolarının ıniştir. Bu teklifler derhal Romaya bil- ve geçici de olsa - o nizamın muvazene-
l>aı göate>"en • -~ea.,. ..,.k mesez...ı- !erile beni tetkik eden ve bir kılınç Ayni imkinlar içinde yetişenlerden müthiş tazyiki altında İtalyanların Av· dlı'ilmiştir. •ifil pek de ,.ğtam olmadoğun ve ileride 
nin zuhuruna sebep olmuştu. Dahilt bo- gibi diın dik duran bu uzun boylu niçin yalnız bazıları böyle bir kültürü lonya, Draç ve Sen Jan Dö Meduva gerçekten bir teker hastalığı çıkabilece-
zukluğu dOlayısiyle esasen görü.nü kırp- zab, evvelce bir yerde gördüğümü temin edebiliyorlar? .. Cevap gayet ha- (Şinkin) e asker çıkardıklannı bildir· MÜHİM .DİPLOMASİ FAALİYET ğini gösterir. Fakat bu yalancı ve muvak· 
mağa mecali lealmıyan bu zavallı devlet, asla habrlayamanıı~tım.. ı;it : mektedir. Bu kuvvet darbesi hakkında Roma, 7 (Ö.R) - Arnavutlukta baş- kat hastalığın tekeri _ gerçekten olan 
bir taraftan da emperyalist, yutucu Av- Be . h tırl dı m· Ona müstait oluşlan ve onu elde et- alır.an tafsilat şunlardır : lıyan İtalyan harekatı mühim bir diplo- hastalıgv ın ,.ekeri gibi _ perhizle kaybol .. . . . . - nı a ayama mz mı, ı- . . f ali beb" t ·şı· '"' Tupa'Rın doymcız iştihasına, i.ıtild, ıstıa· ralay efendi .. Ben Mehmet paşayım.. ınek ıçm. ç~~ bul11~ma1a':1- . .. .. matik a yete se ıye vermı ll'. maz. Onun için insanı daha ziyade me 
mar hıralanna karp da mukavemete F d b' k K t J ... lar Kanaatimize göre böyle hır külturu TİRAN RADYOSU BİLDİRİYOR 1ngiliz elçisi, hariciye nazın kont Cia- rak ettirir. Onun kaybolması için sebeb . ransa a ır ço « on an.. , d k · et h kkı da 
mecbuT oluyordu Bir Fransız, fakat bü- M ,_. p· 1 lcl w 'b' Tur·· yapamamış adam, kim olursa olsun, ka· Tiran, 7 (Ö.R) - Son neferine kadar noyu ziyaret e ere vazıy a n olan şeyi aramak, bulmak. ve onu ortad 

• c arJU ıyen er o ugu gı ı - .. . '--L- b' ta b akm ştır Kont 
yük bir in.tan ola.n cKlod Fa.ren roma- kiyede de müteaddit c:Mehmet paşa» lemi eline almamabdır. Çiinkü hır yan- L-tikllliini korumağa karar veren Ama- ic.cu:ı.at ~tiyen ır .no ır ı. · kaldınnak:: li.zımdır. Hele karaciğer 
-nında, tlİM TiiTJclerin lehinde ve Avnı- l tt B' l h t k b. dan kendi vaktini boşuna harcarken bir vutluk hüküm.eti, hariçteki bütün mü- Ciano, ıcap eden ızahat ve tem.matı ver- zukluğu idrarda da teker çıkıruunna ee __ .. ___ ,_ ar mevcu ur... maena ey e ır --'.!-· if b duklar · · 
palılıın utatıdırcıcak &iT vaz'ı ~'"' M hm t . • h' b• ,. yandan da memleketin sanat zevıı.wt • messillerine, nezdlerinde ulun ı ıruştir. bep olunca yalnız .,.kere ne kadar per · . . c e e P8f8• ıamı ıç ır manayı ,.... 
bu mühim meseleye de temu etmiftır. 'ht' tm sat eder. hiikümetleri İtalyanın barbarca taarru· edilse fayda vermez. 

_._ k .ı~1;1; A ı ıva e ez. dan haberdar 1 . . . ıs· TANBUL KONSOLOSUNUN 
Roma"' terceme euece ucv-...m. c- w - zun etme erı emrını ver- yalancı teker hutalığı muvakkat ol 
.• t. ::t.· . . ""°"'t'ntnnn mıini ,.,;i_ Şaşudıgımın farkına varan sefir Romanya harı·cı·ye na- ·~- T" d Stefaru" a1"ansmda BEYANATI d k zımı, vU munım 1§1 uv..r-· ··-ııı- :1-· • • • mı~uı. ıran ra yosu, . masiyle, arada sırada mey ana çı ara 

rüyonlum. Fakat kitab• okullUP bitir- izah etb · g(lya İtalyan tebaalannın Arnavutlukta fstanbul, 7 (H""1SI) - ltalyanların """'adan kaybolmaoiyle belli olu" 
dikteft ....... .. ,,.ı.c..ı. bir ;, kal......ı.. - Mü§°: Mehmet ~~ ~ zırt bngiin Anharaya dUçan teeavüz olduklannı ve İtalyanın Arnavutluğu işgale başla"."'1"1:1 · !_"1ıri- ten ....... göste•diii ıelm .. mik 
Yi"" o eski gönül üzüntülerini•, .. ,... fa hazretlen ... Sarayda oıyası kabıne "d" bomdan ötürü harekete geçmek mecbu· mizdeki .Anıavutlarıla derın bu- infial da olduğu gib; ge•çekten oeke• hutalı" 
yalnız ...-n bu hayatta duyduğum de- ıefi'.... • . .,. gt ı yor riyetini hissettiği hakkında verilen ha· uyaruhrnuştJr. Anıavutl'.11' konso~osluğ~ nm batka allme~eri de bulunmaz. Faka 
rin elemlerin tekrcıT avdetine meydan Sıyası kabıne şeflıgı, Mehmet pa- - BAŞTARAFI 1 tNCl SAYFADA - beri tamamen tekzip etmiş, Arnavutluk- tebliğinde •Arnavutlugun hakimiyeti V• d k .. 

h 
.. · · 'b' b" t . · hal ld dilm · yalancısını gerçegm en ayırt etme ıç vermemek için muayyen bir işle kendi- ~nın uvıyetı gı ı .ır muamal~baa e§- cektir. ta hiç; bir İtalyan tebaasının taarruza miJliyes~ .. ~ ar .~ e:ıne ~ey- iyisi aç karnına kandaki ıeker niape · 

mi avutmağa ka,
4

, verdim. L'homme kil eden bu memurıyet, g ı oa· Polonya hadciye nazınnın Romanya uğrama<hğım, zaten üç günden bed dan venruyeceginl, böyle bu- vazıyete tt' kt' iman elli il"' g
ui assassinayı terce1neye başladın.. raydaki hafiye teskilatını idare edi- sefiriyle mülakatı bilhassa ıtıühim ad- İtalyan tebaalarının memleketi terket- tahammül edilemiyeceğini• bildirmekte- ~~ayeneke ~ .ırmb_e hır. d k "r"nde ı· 

· · .. :. · han uzum f erını ır ar a su ı.,..ı Türkleri tamanuyle alakada,,. etmesı yordu .. Fakat butün bu ızahat a dedilmektedir. tn;., oldukları bildirihniştir. dir. tik atte bı"r altı de 
. led ki n· v af 1 liz . i hafili ~-s ten sonra yanm sa ' kap edrn bu mühim eserin §Undiye ka- bir ip ucu venn~ış, me,. ~ ıger tar tan ng; "Ya' me kan aldonnak eğlenceli bi< ;, olm.,. 

dar dilimize çevrilmemesi esasen bir müphem noktalan ızale edememış- Romanya hariciye nazırı B. Greguar l k L l"' l g rrekten mi 

· · · • af: __ ,_ Ank · ı· d bü Al zete erı· acı tan acıg.,a nasta ıgm ya ancı mı. e .... nok.an teşkil ed>yordu. Bt< 'P '""••il•- tı .. Bu sefer Mehmet P•ta ' G '""'°"un ara zıyare ıne e - man ga , , duğu kökünden halledilmio 
0

1.,. kıyetle başardığıma emin olsaydım, bu- •• Bİ'J'ltfEDI •• yük ehemmiyet veriyorlar. B. Gafenko J G. A. 

na vesile vermesi dolayısiyle, hayatımırt ......................................... bu akşam Bükreşten Ankaraya hareket Polon yaya hücuma geçti er 
Bartında geçen bu en üzüntülü ve yal- :: Gelan 1.er, Gı.denler :: ederek Türkiye hariciye vekili B. Saraç k h .. 

-... ük · · t d ktir Berlı"n 7 ( v-:..R) - Alman crazeteleri Rimeli Lehistana açı ça u-
nız Bafhalannı ruhumun bu··ıu·· .. samimi- og~lu ş·· rüyiı zıyare e ece . "-J ,., :.- l ,., ••••••••••••••••••••••••r:• .. ••••••••••••• J ·ı k •• d 

Romanya hariciye nazın Köstencede cum ediyorlar ve diyorlar ki: Lehiatan ve ngı tereye arşı muca e e 

Pru 
-Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz, 

okşayınız, fakat öpmeyiniz. 



• 
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BIZANS SARAYININ İC YUZU 
T e~;y;~;~··· .. ~~;;;~~ği~ .... k~~ağı 

Sofi anne, elinden tuttuğu Karbonopsinaya 
gezdirdi ve buranJn 
kısaca anlattı 

her tarafını konağın 
tarihçesini ona 

Büyük tarihi ve macera 
-127-

"'l!IZlll:!lill!ııırll ........................ , .. . M21&J ' VAYDMAN DAVASI • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 
-21-

Vaydman 
söylüyor 

Ben bir cani •• Müthiş bir caniyim. 
Kanunun bütün şiddeti ile beni 

tecziye edeceğinizi biliyorum. Bu
na katlanmağa hazırım. Fakat 

Size y alvarıyoru~ 

Çomk Esirgeme kurumu 
Genel merkezi 



....... 
• • • • • . . . 
• • • • • 

EV ....................... . 

-Kadın 

ez 

•• 
Olüm -Dirim mücadelesi Alnımın-----

Kara Yazısı 
-

Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

; ................ . MODA ...... 

Yeni rönarlar 
----t:r·---

Kürk tuvaleti, ve kürk nevileri aaha-

y AZAN (/ı Yıldız •ında hakiki bir yeniliie o derecede na-

Bulgar gazeteleri bu mücadelenin 
tehlikelerinden bahsetmektedirler 

: Ç dir rastlanır ki böyle bir ıeye tesadüf s fy SJ · d G l k · • . o a - ovo gazetesm e ospo- aynın nut unu tahlıl etmektedir. Mu-- 56 _ edildiği vakit derhal hunu herkeıe ılin d" Al k d Can f b' l · d. · h · .. t k 'dd tı· b' t · • . . . . 
1 

ın e san r çe , « ır ra1e ının arrıre gore nu u , şı e ı ır esır 

Nihal: ni .ı. •efİJ'effğİne emindi. Onun etmek adeta hı~ ~azıfe m.ahı:ehnı: ~· aonu> haılığı aJhrıdaki yaz11ında lapan- yapmış ve çok geni§ akisler uyandırmış
- Ona Ja aöyliyeceiim. Dalaa eline •eçmaem bile yine ona ben- Bu sebepten yeru ronar nevılennden a • ya hadiselerini tetkik ediyor. Muharrire tır. Çünkü, Şark Avrupası haLkında 

Joiram wöatereceğim.. Jetli. Ve zerlerin ellerine JU,ecelı değil setmek lazımdır. Bunlar Norveçte mey- göre bu faciaya sebebiyet veren amiller şimdiye kadar herhangi bir taahhüde gi-

eiilerelı laalının acana luılJırJı. miyJim. ddanal ~mlıktığ~ bdi)diriJe]n :rlan .. gin rö:~;1::. arasındaki phıi tefevvuk ihtiraslandır. rişmekten çekinmiş olan Büyük Britan-
Hal111111 altına i.abel eden ma- Kentli lıenJime: ır. 91 enn en an af acagı veç .. Bugün artık sona eren bu iç kavgadan ya, bu kerre Polonyanın ve belki de Ro-

.an1ba bir metre mara66cn luular _ Otar otarJa~n -Je Sa- yet yüksek fiyatle satılan bu meşhur sonra lspanyollar tekrar birbirlerine sa- manyanın imdadına koşacağ~ı söyle-
-r--- e- ,,,_. pt• t• •• a > 1 rda topu topuna he· 
Jıuilıti. Ben 6.na •Ötiinftl vet •• Jedim. Dyle Je diffiin böyle c a ın ron r a n rılarak bir harebeye dönen memleketle- mekte ve buna karar vermiş bulunmak-

- Şinuli maaanın altına neden Je... AaılırMn bari lnwili:ı sicimi nüz on ~q ~~e vamııt. • . rini yükseltmek için Jhımgelen yürüyüş tadır. Çemberlaynın böyle bir nutuk 
.__, ._ __ ,ı_~- __ ,_,ı J-.ı• il ---• J l Bu guzel ronarlann rengı ari mc:e ve yolunu intihap edeceklerdir.Esasen bu- söylemesi için politikasında fevkalAde 
,..., RCHICll ......... cuuuuım.. saım. e cısu er.,.. be d Sır 1 .. tü d 1 i 
B --&. ._ ____ &. • • Alı 1uuJ N•ı._ı ·ı Jıonn&. yaz ır. tarının ua n e uzunu una nu yapmak ta bir zarurettir. Çünkü bazı hallerin vukua geldiğini kabul"et-a a.,-auı ıııa,,_ .... ,. '"n.. f'll"'I ar ına1 ı e ~ . .. 1 . h kl' b. . . 

Nilaal ellerini luuJılarına Ja- tam. Evvela onan lıenJi hikaye- ınce ve gayet guze aıya ren ı ar çızgı Akdeniz eahillerinde bugün bütün Av- mek lhımdır. lngiltere 1935 de Fransa 
yıyar.Jı, ,.....,.Jr 1ımanlı -'1Jii. sini Jinletlim. On Jört YClfllll ye- vardır. Amatörleri .. tarafında? ~unla~~ rup'ayı tehdit etmekte olan yeni hidi- tarafından teklif edilen kollektü emniyet 

_ Hig t• 6ir ,.y anlamaJına •• ni bitirmif.. B., .enetlir, yani Jo- bulunmuı saye~ gu~. olan ıınııl~a g1bı seler kopmak üzeredir. Harp meydanı- şekillerini reddetmişti. Fakat, Şark Av-
il t1•. Ba 1taiJı bir h-...__ lıa:ı -~-~anberi Sabri bewn ya- aranmakta oldugu 1<>yJenmektedir. Fa- nın kahramanı General Frank.oya bu iti- rupası fçin kabul etmediği bu şekli bu-e 1 yer fftU&l&&To ~U- r" k ilın" b' • • rzil b qh 
Af'liı lıat aparlımanı Ja Salni nınJa İmİf. Sabri bey o .zaman a.t. ı .. ır yebftı~e ~. e, um ur barla daha ağır vazifeler terettüp et- gün bütün Avrupaya tatbik etmeğe ve 
6ey hıtar.. Ba lıapaiın allınJa maltlıemeJe :ıabıt katibi imif .. plitın .ronarlann, hır ~-udde~ sonr~, tık melrtedir. Herşeyden evvel lspanyol mil- Almanyadan gelecek herhangi bir taar
.,.,.Ji,,.,. ""'·· Kapalın anahtarı Allalatan baflıa lım..e.i yo""-f .. ve zanf kadınların en auzel zınetlennden Jetine yarının daha iyi ve mesut olacağı ruza ka.rfı Polonyayı müdafaa etmek 
Sabri beytidir. Bu telaliJM olJg Bir halaı varrrHf•• O Ja ilıi aene b~lunan arj~nte rönarlara rekabet ede· hakkında bir inan 1elkin etmesi ve Av- çarelerini aramağa ça}ıfmaktadır. 
Ma hemen 6a lıapaldan nO&flla. evoel Blmiif.. B., Nne önce.. O bilecekler mı acaba) rupada kopmak üzere bulunan müthif Bununla beraber bu teşebbüs barl§ı 
ŞimJi ltol111ın INrametini tmlatlı- saman Jolnmımı yeni bitirmif YENi ~ PLISEI IDIR . fırtınalara mukabil yurdunu sakin bir kurtaracak mıdır? 
aa mı1 ilıen oicJtaqg bir canavar tara. Muv~kat bar kayboluttan aonra P• köşe haline 80kmuı lhımdır. Polonya bu deklhuyona baiJanabi-

Anlanuıtun .• Hem anlaınlf H lınJan berbaJ eJilmiı. Sabri bey seler yeniden bir zafer k~narak ortaya Kardeşin brdep teı>dedili bu harp, lecek midir? Yoksa Almanya ile doiru-
Aem Je Sairi bey denilen 6a ona 6a canavarın maltalMmui çıktılar. bir milyon lspanyolun bnına mal obmq, dan doiruya anlqmak lstiyecek midir? 
eJamJan lıorlımaia Ja ba,lamlf- anaarntla tanımlf·· Aetnnf oe ya- Etekl~~ ~~i . ne tekilde ol~ .0 •· maddi servetlerl mahvetmi§ ve memleke- Bu suallerin cevabını zaman vt!t'eeek-
lım.. nrna a1m.,.. ıun hepeı pl18elid11. Bunlar makine ile, ti baştan başa bir harabeye çevirml§tir. tir. Bununla beraber bu sualler üzerinde 

B'· . .ı -&.-.:- t ort __ ,ı t Nilaal, laalıilıaten .a-1 bir lıu- akordeon, düz. gilnq ziyuı veya birle· Utro gazetesbMW profesör Genof, cPcr bazı mütaIAalar ileri sürülebilir. 
o,,.e, ,...u... ana cuuıcıa ı.p- -!L • 1 b·ı· .. 1 'bi . T--n;. de .... ,._ 

lrı .u..molorJa olJrıirı ·w bir Jı. Bana çocaWalı ruimlerini de ,.... vazıyette o a ı n: emır er gı mce lonya ve Ingiliz dekltra.syonu> beflılrlı ~ AJaruyonu hiç §iiph~ Pcr 
..,.are--J- _ oe ~ gö.terJi. MalaalJralı Sabri bey ve dar, veya ~ur göriinebilil'. Fakat makalesinde Ingiliz başvekili Çember- lonyada lhım gelen tealrt.n1 gösterıni§ 

··- ,_ 7'IJNlll )'G ul ... • • .J-::!1 ... __ .J• h . d '&! __ _._,_ 
-...:.ı: • .,,,.ı _..:._ ir --:.li ona ac ~ı ı"n a~..... Renaıne eJ>91 e pnııcuu. 

=~ ı,l: :;;;;.;:, -:..~ menlaat vaıtan yapmd için ya- Büy\ik kadm terzileri pl»e tqıyan etek k b k 
llİ elinde Utetlifi ,.lıle oe UteJi- nına almlflı.. Nihal: modeller vücuda getirmek için tnanı1mı- so•• ylenece ıor te 
li luılıba JölıerJi. _ O saman ben JiyorJa ihti- yacak derecede bir tasavvur ve muhay. 

ve halk muhtemel bir Alman taarruzu
na karşı koymak için heyecanla ayaklan
mıştır. Bu ,belki de, Almanyanın Polon· 
ya hakkındaki noktai nazarını, kısmen 
obun,deği§tirebilir.Fakatbununakahü 
düşUnmek de Hlzımdır. Bertin, bu vazi
yet karşısında daha nihat tedbirlere baş
vurursa ne olacak? 

Mücadele, ölüm - dirim halini aldıjı 
zaman fenadır. • 

Muharrire göre Polonya tehlikeli l>ir 
vaziyettedir. Çemberlaynın dekllrasyo
nu bu tehlikeyi arttırmıştır. Bunun için
dir ki Polonyayı idare edenler Ingilteo. 
renin bu taahhüdüne kal'§ı herhangi bs 
taahhilde girmediklerini ve Ingilter _-yi 
takip edip etmemekte serbest oldukları
nı il&na müsaraat eylernlflerdir. Bu iti
barla Polonyanın bugün: 

1) Faal, zeki ve kurnaz diplomattan.. 
2) Kuvvetli bir orduya ve. 
3) MilH birliğe pddetle ihtiyacı YU

dır. 

Harice güvenmemeli. Hariçten ,.ı.. 

cek yardunların tahtmda 8lzleneıı fe7, 
menfaattir. Bugün Polonyanm ~ 
vaziyete diler devletlerin de düfmeleıt 
:onümkilndür. Bbeaaleyh. ıuurl\1 ~ 
birli ve durbln diplomatlara ihtiyaç vu
dır. 

Müzayede ile büyük 
satış 

Ba nrtlllla ıJ.lon faltlı. yar oe lı8triim haİamıa.. ~ yele kuvve~ aösteriyorlar. Ke,fedici ~- H 
NiMll h,ar.Jı ~ yeıinde yarı yılnlmlf bir cami kilanna ıore bunlan belden veya dız o•• z vardır ayır s nisan pazar günü sabahleyin uat ıt 
iki Jalıilıa sonra yanıma •el- içinde ytlflyordam. Giintliblm kapaklarından, kalçalardan bqlabyor· S : ••• da, Alsancak vapur iskelesi karpmMll 

'Ji Jilenmeie ~ardan. Bıqıma o le- lar. Bumava caddesinde 24 numarah nele 
• lalret :.1e 0 nraJa •eldi. Şimdi 0 Sabahları gezmek veya yürümek için _ Be··~enJı· t ... l-lon - .J1~- ~ k LI L h b' 1 ih dil . ha~~ t8Jlll1DU§ iki aileye ait mobilyeler a~ ,,...,. '"'.. ecı ,,,_. •• zamanlar lıayal mevGl •ömıniin diz apa& arma kadar inen ve yu&arıya em ır mese e tur e memı§ na . 

"Jetli. Sm eorJa. Ba gece gelmiye- .,, e d "' 1 nl ..... .................... ............... J ih . l bil . d"I • ti arttırma suretıyle satılacaktır. lun. Mala. ılım O öniinJe canlanıyor Ja beni lıar _ ogru evantay ,eklinde büyük vo a a- : te m suretıy e e ıpret e ı memıt r. 
ff lf· ım ip ç lf• nan tarJıiı ifin Sabri beye Jalaa lazla nn hareketine serbesti verir. 5 Yazon: Callus - /n- Ne Cibuti, ne Tunus, ne Süven burada Satılacak mobilyeler arasında Masif 
6öyle miilıim i,Ieri çolı olur H ıarılıyoram. Hak.iki epor için kilot etel·1er hakkile : aarih veya müphem surette zikredilmif maundan mamul aynalı büfe, aynalı aer-

AaltaJBa bi~ lbaç !~ce aleve uğra· Sabr be on ha'lalıat lıu rağbet görmemiı ise de tamamile plise S transigeantdcı değildir. B. MusaoJini böyle bir hataya vantilaçılıral bUdeyUk yarukemek ~k ml~ ~; 
'"41.Z. en ae uraaa y nız ba,ı- ı y u en r- 1 k b" .. k b' h . ka it. • d'' ü tü a· .h al 1 d bul tası e, tı a t m en ıs e -=~, • .,. 
•a laem lıorlıar laem ~larım. Al- tarm11 mıydı, yo/ı•a biUbiitün mii ot dara uyu ır e emmıyet zanm" • =•••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••• d"!,m t r. b'~ un t ep er e. Jdun· bir halde Alman piyanosu, poker m*8a-
lala ban cul J -~~ .. J J" mahuetmİftİ' • ır. ugunu ve wm cevap vermem11 o u-
B yelend'İr.,.j· ~ n.zı ·~n. ~ .'· Bunan ff~abını Jojru olarak Gündüz elbiseleri için de, terzilerin fi- Daladier, guçekten Fransa namına ğumuzu dünyaya bildiriyor. Halbuki bu sı, ~erikasaln duvar sıu;ti, sahih~ sesik 
ı. e l 1 t 1 L.!~thı.•.zıl n ıçm lıim•e veremes zanneJmm kirlerine, icat dehalanna göre ç~ deği- konuımuft\IJ'. Yani bütün Franıızlann doğru değildir ve Fransa notayı herkeıin mar ı on gramo onu ve hır ço 
nlDU amamı •nuın e • derae- • ile r d IJ • d likları A ulitından uhte-

• -L- • •t1• J-J• Niltal ain1Ji lıabalı çi-ii gibi f P 11e mo e en var ır düıündüklerini ve duyduklarmı ifade et- göz önüne koymakla bunu isbat et.mi§- P ~ vrupa mam m 
llQ _,_.,a nmnnaya gı ın, cuı. ' .,.-·· ~- _ . . . . . lif desende sandalyeler masif cevizden 
F alıal eoe malaalılıalı otomobille açılmlf, laer feye alılı erer pytan - mıştir. Memleketimizde bır tek adam tiı'. ' •. 
Jönmemm tenbih etti. Biam bil- çelıici gibi bir PY olmaflll. Yarın Merhum Irak krab için yoktur ki batvekilin beyanatını tamamiy· Bu kat°t cevap kartısında ltalyan hü- mrunul kabartma aynalı bufe, hasır ta-
tlilı ıolörler oar. Onlardan bafluı- itim bilir Jaha ne olacalıtı. Falıat Sarlyecle matem le tasvip etmiş ve bu nutkun metanetiyle k.ümeti ne diyecektir) Bu akla gelmiyor. kımı, yeni bir halde dokuz parça yün 

lannın otomobiline binmeyis. o yangın Y!'.leriıul~ luılmalıta Je- --*- itidalini takdir etmif olmaıın. B. Muuo· Belki clmparatorluğun teıekkülü easlı kadife ~p~ kana~ ~· Singer dikit 
EoJe •ılıılıp nlnlmadıiınaı aor. vam et.e ıtlı iizennJe tC1f1yacaiı Paris, 7 (Ö.R) - Şamdan bildiriliyor: !ininin bu fikir birliğini anlıyacağını uma ehemmiyeti hiiz yeni haklar ve yeni men- el makinesı, Amerikan iki adet kadifeli 
'•· Ben Je bilôlti• -lı memnun Jam..,a her laalJe buwiinlriintlen Bugün bütün Suriye ve Lübnan şehir- lım. Esasen bunu onun yaratrntf oldu· f ti tm ld v 1 bil koltuk, üç adet yağlı boya tablo, ma-

~- I L/ ol ı. aa er yara ıt> o ugunu evve ce - . 
'illJa Jedim.. Eyi .öyletlim mi? lll'ıı ı mıyacaııtı. lerinde Irak krah Gazinin ölilmU müna- ğunu söyliyelim. Onun tehditleri, gazete- dirdiğini tebarüz ettimıelr.le iktifa ede· den! .soh:8 ve borulan, iki adet aynah 
Ha.. bakın a Jalaa amıhıyorJam. - BrrMEDı •• Fe.~tiyle matem tutulmU§tur. Şam ca- )eri~ t~vüzUr ifadesi, çılgınca ta· cektir. Fakat B. Daladier bu delili büyük şemsıyellk Avrupa mamulitı çok yeni 
Siu ba /ıapaiı gÖ•tmp •&terme- ınunde okunan mevlOOarda kırk bin ki- leplen bütün Franaayı anaızm ayaklandır· b' .dd ti dd . . 0 .. ki· bir halde Emaye banyo maa termosifon, 
Jiiimi ..-da. Ben Je •öalerme • şi bulunmuştur. Camiden çıkan halk, el- dı ve ona iç kavga}armı unutturdu. Bir ıHr fi e . ef re etmqbr. . emıtbr • maundan mamul bir kapıh aynalı dolap. 

l · de Irak ba _ .... , ld .ıı... hald d kik .. d ill Ü L ruh c er yeru eth veya her yeru taarruz ye· d f ll zl ,im, JeJim. Eyi ettin. GörirN Mı h ki. enn yriUUan o u5 ... e a a ıçın e, m et m ftere& unu . h- L, • ka i e şe ong, Avrupa mamul&tı ild 
1...-IU L-L~- uayene ane na ı lrakın s . f reth . "d k k buld F mili . h' b. mil nı ıuuar ortaya çıkaracaktır, bu ıuret- direkli iki 'lri...:UL be 1&1.. .... ___ '---.,_,,a No.Pİni anlaına:ı birtlenbi- unye se a anesıne gı ere te rar u. ransız eh ıç ır - . . . . . ~ yaz oUIAe ..._ ....-
re lıorlcar •• Jelli. Aman hanıme. Dr.Aıı· Rı· za kralın ölümü münasebetiyle teessürleri- )ete hücum etmek istemiyor, fakat her le bızlae b~dırilec:~~ ~epler filen hudb~t: yola maa somya ve Ur.erinin Yatail. 
lendi .• ..Jıın benim .ize •iyleJi- ni bildirmişlerdir. fedakarlığı göze alarak, kendini müda- ~ o cubr, .çü .... ~ ~~arda? her ın muhtelif etejerler, İngiliz mamulAtı nl-
'!mi haber VanNyin .. Sonra Sah- • faaya azmetmittir. Bizim yat11bnna ar- hır kene tatrnın e~ıldı mı, ye~. tal~ler.e kel iki kişilik yarım dört köşe karyola, 
n benim lıemilılmmi lıırar. •• ( ' rumuzu bir korkakhk te1&kki etmiş olan- meydan verecektir.> Pek tabu bm bır Divan, üç kapılı cevizden mamw ayna)a 

Ba lıısc!aimn weoeseliii oe fi• Un ı en p A R ı s_ F AKOL TESINDEN • ~l'ın k~ çın1asuı. B. Daladier bu ~~a dütü~ek iate~il.e~. Madem ~ dolap, komodinolar üç aynalı tuvalet, 
marrlılıjı /tem canımı nlııyor /tem d ı p 1 o m a 1 ı nokıa uzennde hiç bir yanlıı anlamıya flDldı Habqaatanm sahıbıyun, bana Cı· uzun çiçek sehpaları, sigara sehpaJan, 

lto,rıma gidiyordu. Ondan . pelı Doium ve Cerrahi Kadın DİŞ r ABIPLERi mahal hırakmamlfbr. butiyi ~e~elisin~ Madem ki timdi T u- vantilAtör, büyük çul, paravan, mer-
solı ,.y1er 6ireneffğimi umayor- hutalıklan Üperatörii M ff E v 1 Fakat nutkunun en kuvvetli kısmı hü- nusta hır nufwı hıuem var, bana tam nü- merJi orta masa, nikel port mantolar, 
dam. Artılı ipin acunu bırakmlf Kestelli caddesinc:kki muaye- UZ 3 er r 0 gu k~et tefinin ortaya çıkarmak iatediği fuzu ve~~elis~niz. ~adem. ki bana bun~ kıymetli hah ve seccadeler ve sair bir 
V~ n~ olar.a ol.an, ne olacaluam nebanemi 1 inci Kordonda Tay- VE hır masalı tekzip etmit olmuıdır. B. vermedmız Bızerteyı tehdıt eden Kom- çok lüzumlu eşyalar açık arttırma su-
bır an evvel olayım iliye lıenJimi da N K ( ç · • Musaolini ıon nutkunda Franuya karp kaya ihtiyacım var ..• Madem ki ... Ma- retiyle satılacaktır . 
.__ L_ .... - .... &. yare ainemuı civann 222 o. l d "' 
ua ~a '"°'.,.,~ ifli aJamın eli- lu eve naklettim. Sah gun·· ünden em a e 10 3 g ltalyan talepleri meselesinin 17 Jlkka- dem ki ... Ve sözde haklar zenciri iJ.lni.. Fırsatı kaçırmayınız .. 
ne te.lım elmıftim. O beni serbat Wbuen bilumum hutalanmı nunda elçimize tevdi edilen notada aarih haye devam edecektir. Hayır! Söylene-
bıralııyor, İder•e ainemaya ~t • Hastalarını her ıUn sabah saat 9 ıurette gösterilmit olduğunu söylemiftir. cek yeglne söz budur ve söylenmittir. 
sin JiyorJa. Ba bana itimattan :ıi- b~~~ 2~~orum. ( 

31
) dan 'ba§byarak Beyler • Numan a- Halbuki hu doğru deiildir. Kümenin 

Fırsat arttırma mobilye salonu 

Sahibi : AZİZ ŞINIK 
yaJe kentli.ine emniyetten ileri de • Zl numarah muayenehanelerin- ruphesi olmuın diye B. Daladier bu no-

•eliyorJa. Çiinlıii naeJe oLa be- de kabul ederler.. TELEFON: 
3921 !!!ll~l!!!!!ı!!!!n~tam~~m!!!!!!e~tn!!l!in!!i!!nep!!!!!~e!!ll!tm~İfı!ııbr!!I!. ~· •B•ur•a•d•a ___ !!ll!l!!!l!!ml!l!!!!!'!!!!!!!!!'!!L!!'hıtnmipan!m!l!B!!!!. B!ltl!!!B-(İ!71!!07!!)!!B!ll!B-l'lll!lll!lllll!!!ll~~--

TELEFON No. 2056 

T arİ hİn Gizli Cemiyetleri leyiniz rica ederim. - SilkuU Prensi mi? Şu halde mat- kocanızın tutacağı yola göre hepinizin - Ah .. Prens .. dedi. Briik.selden -
- Babamı kaybedeceiim ve ben de mazelin hakkı var. Havada fırtına ali- ya selAmetini yahut ta felaketini mucip geliyorsunuz? 

E • • Es bir manastıra kapanacağım. Çok kor- metleri mevcut! dedi. olacaktır! _ Evet, uiz kont! 

ngızısyon rarı kuyorum! Zabit, daha fazla durmadı. Kalktı ve - Sizi dikkatle dinliyorum moruıen- - Yeni ne haberler var? 
Kadmlann bir kısmının, btikbalden Matmazel ile babasını sel4mlıyarak git- yör.. - Haber mi? Dilk d'Alb'm geldill 

haber vermek kabiliyetine malik oldu- ti. Fakat gitmezden evvel doktor Van - Alb dilkası Ferdinand dö Toledo haberi var! 
tuna inanan Ispanyol zabiti ciddi bir Hüsyen zabite: • ve ordusu fevk.alAde saWıiyetle ve hidiv - YL. Gördünüz mü? 
ıstırap içinde kaldı. Bu hali hisseden - Sinyör, kızınım 88zlerindeld isabeti unvlllll ile B.riibele girm.iftlr. - Onu harp meydanında görmek ar. 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 61 
1se çok uzaktır. Bize detil. mukadden
ta tibidir! yarına neler olacağını biliyor 
muyuz? 

Doktor - Kızım, bunlar nasıl 8Öaler? 
dedi. 

Helena, bpanyol zabitine: 
- Sinyör! dedi. Bazı mcak günlerde 

bir ormanda bulundunuz mu, hiç? 
- Çok defalar bulundum. 
- En küçük bir riizgir esmediği hal-

de, y: ;rakların titrediklerini de gördü
nüz mü? 

- ~vet, gördüm, sinyör! 
- MeselA siz arkad8f)armu.la IÖJ'Ü-

filrken kuşların cıvıltılarını keserek ka
Slflıklarını da farkettiniz mi? 

- Evet! 
- Sonra, birdenbire sök sUrlemeleri-

.m ve fırtınanın bafladıtını da gördü-

ihtiyar doktor, sertçe bir tavırla: görmiyorum. Fakat benim kızım bir azi- - DUk d'Alb mı? bu adam kontun zusundayun. 
- Lena! dedi. ze değildir. Belki dikkatli bir çocuktur. can düşmanıdır! dedi. - Yani.. 
Genç zabit te: Bunun için siz onun 88zlerine ehemmi- - Biliyorum! Ben de Iapanyollarm Kont bir tahkir ifade ~eceli mu -Nakleden : F: Ş. B. 

- Eyi. qte ben de böyle bir fırtına- - Matmazel, siz erml§ bir bakiresi- yet vermeyiniz. Biz sizin her vakıt dos- dostları arasında değilim. Bunun için hakkak olan kelimeyi 116ylemekten ka-
nın geleceğini bissettiiim lçfn eski ne- niz. Fakat ümitsizlik ve bu sebeple bir tunuz olacağız. Siz de bize dost kalınız! Brükselden en seri bir surette ayrılma- dini alabildi. Fa.kat Prens bu kelimeyi 
şemi, eski jetareümi kaybettim! manastıra kapanmak dojru delildir! Yann arzu buyurursanız askerlerinize jı ihtiyata uygun buldum. söylemekten çekinmedi, ve: 
-Pt>UlAı bu fırtına nereden gel~k- Genç kızda derin bir heyecan hisse- talim yaptırmız. Ben ve lazım orada ha- - Burada mı kalacaksınız? - Evet.. firar eltimi dedi. 

tir? dildi. Epeyce bir zamandanberi soluk zır bulunacağız! dedi. - Burada kalmakla Brüksdde kal - - Siz mi firar ettiniz? Oranj prensi 
- Bilemiyorum sinyör! bulunan yanaklannda hafif bir kırmızı- Zabit te: mak arasında fark yoktur ki... mi firar etti? 
Esu itibariyle ihtiyar doktorun dal- lık dalgalandı. Tam söze başlıyacağı sı- - Emrinizi yerine ıetirecelim. Yal- - Gandda da mı tehlikedeyiz? - Kont, benim yerimde bulunduiu· 

resinde siy:ı.setten bahsetmek müsaade- rada konak avlusuna bir süvarinin bU- nız SUkQtt prensin p1Anlarunızı deiif - - Benim fikrimce böyledir. Fakat nuz zaman tıpkı sizin de yapacaiUua 
si yoktu. Bu tedbirin ne için ittihaz edil- tlln hıziyle girdiği atının nallanndan ge- tlrtmemesini Allahtan dilerim!. cevabı- asıl karar verecek kont Egemondur. Si- gibi hareket ettim! 
dili de malQmdur. Viltürk konferansın- len pkırtıdan anlaııldı. Ve Helena: nı verdi. ze gelince madam, sizin zevcinizi sevdi- - Hayır, ben hiç bir valut firar et-
dan, kont bu mecburiyeti bütün kona- - Odur, diyerek pençereye koştu. lspanyol zabiti düşünceli bir halde kıt- 1inizi biliyorum. Çocuklarınızı -pek çok mem. 
jına tepnil etmiş idi! Bununla beraber, Bu heyecanı gören zabit: lasına vardı. le'Ydiğinizi de her kes bWr. Sadık bir Prens, kontelıe teessttrle bakarak: 
genç hpanyol zabiti: - X:ont mu döndü acaba? diye sor- ** zevce, pfkatli bir anne aıfatiyle, kontu - Madam, görüyor musunuz?. ded1. 

- Maamafih nazik bir devirde yap- du. Silk<lt! Kilom kontun konalma gel - benimle beraber harekete razı etmenizi Kont: 
clıiımız muhakkaktır, dedi. Muhterem Fakat bu sırada bir çok at nallarından dili vakıt, dolnıdan dolruYa kontu gar.. pca ederim. - Fakat, korkacak ne var, -.nki? 
matmazel, ıenç bir kızın ikinci bir hi - çıkan gtlrllltüler de duyuldu. Konajın mek istedi. Kont datrestnde delildi. Bu· Bu sırada salonun kapw açıldı. Kont - Hiç bir §ey yok. Sadece eenadıa 
mayeye muhtaç kalacağı günün uzak kapısında mepleler görllndil. Her ta - nun için Kilom kontun zevcesi tarafın- J!°4emon ve hem akrabasmdan ve hem kanlı bakası, engizisyonun aut Yılml 
olmadılmı da biliyorsunuz? rafta fevkalAde hareketler belirdi. dan kabul edildi. ~ dostu bulunan kont l1llp Bom ile var! 

- Evet, ainyör! Cenabıhaktan yeni Helena hayretle: SUJdttt Kilom: birlikte içeri girdi. - Fakat, ben krala sadık olmaktan 
iJhmnler da bulunU7orumJ - Prw Kilom! dedi. -lhclam, cledL BrUbe1c1en lee1e ola- Kont J:pmon, eDmDl amhnl ve- dol- faril olmadım 



Zıpçıktılar! 
- Kuzum, ıu auj> umu verir misin) 
- Nel ... Yağma yok ... Evvela ben 

kendimi yola koyayım hele... Sonra 
sana sıra gelir •.• 

- Bari ıu cımbızı ver de kaşlarunı in
celıeyim ... 

- Allah aıkına beni rahat bırak, ağa-

Olur mu} 
Neden olmasın 1 • . • Bir gün, çok be

ğendiği Klark Gablin fotoğrafını önüne 
koydu. Bu yakışıklı artiste benzemek 
için ne yapmak 18.zımdı) 

ince bıyık bırakmak ... 
Bıraktı. 

bey ... iş.imi bitireyim, söz veriyorum: Du.. Benzemişti. 
<laldarımı, yanaklanmı bir ressam itina- Ak.sarayın paçası sarkık eskici cAb-
.Ue boye.nm. O K.lark. vari gaytan bıyık- bas> ı, babasının ölümünden sonra, Klark 

lannı, o canım favorilerini, kaşlarını, yıl- Gabi olup çıkıvermişti işin içinden .. 
lanmış bir sinema makyajcısı dikkat ve Annelerine gelince .•• 
maharetile düzeltirim... 1 Zavallı kadının, bu zıpçıkhların deli-

- Haydi, haydi ..• Zevzekliği bırak ilikleri yüzünden içi ka.n ağlıyor.du. Fakat 
da ıini gör ... Ne yapayım, beklerim... elinden bir şey ge\mıyordu kıl .. Genç· 

- Canın aılı:dmasın ... Al şu albümü .. !iki ... Gençlik ve asrilik.·· 
içinde, seve seve seyredeceğin yeni ar- Kadıncağız, asrilik kelimesinden birşey 
tlatler var... anlamıyarak bön bön bakarken, çocuk-

-Demet 
- Vallahi ..• 
Genç erkek, yatak odasının bir köşe· 

sine sık.ışbrılan çamaşır eandığırun üze· 
rindeki, elden ele geçmekten hırpalanmıı 
albümü aldı. Genç kız da, eski bir mektep 
çantası olan tuvalet kutu•unun ve bir kö· 
oeye dayalı tozlu aynan1n başına geçerek 

boyanmağa baıladı. 

Iki kardeı;Wer.Erkek yirmi iki, kız on 
ıek.iz: yaşında vardı. Gençliğin en ateşli 
zamanlarını yqıyorlar. 

Çdgın gibi coıltundular. 
Bir sene evvel, babalarının Qlümile Ön· 

!erinde yeni bir ufuk açmıştı: Arhk ta· 
mamile serbeattiler. Yaıayışlarını tahdit 
edecek. karııeına dikip, acemi bir softa 
edaeile ahlô.lt vaazı verecek kimseleri kal
mamııb. 

Oh 1 Sen ne füsunk8.rmışsın ey Hüni· 

yeti ..• 
Babasının aağlığında, genç kızın, diz

kapağından bir ltarıı "f'lğıda olan etek
leri bir hamlede dört parmak yukarı hr· 
larnıştı. Kuyruk sokumuna kadar inen 
p.zun aa.çları, bir berberin makas tıkırtı~ 
lan arasında li.hzede kucağına döltülü
;verıniÖ, başı. aari bir genç kız ba§I biçimi
ne ıirivermi~ti. Oh, meğersem senelerce 
bafUlda bir yük taşıyormu~ da farkında 
değil .... Bir baıtan bir baııa uzanan ka:ı
ları, c.unbı:danarak. ince, zarif bir tekil 

alllllf!L 
Artık solgun yanaklarını penbeliye· 

biliyor, mor dudaklarını istediği gibi kı
zarbyordu. 

Siyah mektep göğüslüğü derhal san· 
dığın en dip kö§eBine tıkılmışb. Arbk en 
aori, en dekolte elbiseler giymesine mi.ni 
yokwl 

Baha.aının oağlığında ayaklarında sü
rüklediği çarpılı: ıaltarpinleri eskici Yahu· 
diye oatmı§lardL Ala yliltsek ökçeli, yı· 

lan derisi yahut İpekli iskarpinler varken 

.onlar giyilmez ya 1 ... 
Babasının ölümünden bir ay sonra, 

Aksarayın sUmklilü cMediha> sı, birden 
bire parlıyor, bütün bu semtin cJan Krav 
fordt u olu~eriyordu. 

Jan Kravfordl 
Olıl 

Bu kıvrak sinema yıldızının ne baygın 
baklflan vardı) 

Medilıa onun gibi bakıyordu. 
Ne çapkın ııU!üıleri vardı} 
Mediha onun gibi gülüyordu. 
Ne edalı yürüyüşü vardı} 
Mediha onun gibi yürüyordu. 
Ne ııülez giyinif ve güzel boyanııı var

dı) Mediha da o kadar güzel giyinmeğe 
ve boyanmağa çalıoıyordu. 

Bu uğurda paralan yetifmedi. Ufak 
tefelı: te}'leri satmağa baıladdar. Baba
oından kalan elbiaeler, potinler, birer bi
rer eak.icl Yahudiye okutuyor, ve muka· 
bainde alınan paralarla bir tiıe kolonya, 
bir kutu pudra, bir ipekli çorap alınıyor
du. Artık eskici, hergün gaçerlten, bu 
evin önünde en lazla duruyor, en fazla 

hu evin önünde haykınyordu. 
Birdenbire kavuştuğu hürriyet, onun 

başını döndürmüştü. Ne düşündüğünü 
bilmiyordu. Serbeatiye kavuştuğunun bi-

ları izah ediyordu: 
Avrupalıları taklit ediyorlarmış. Her 

medeni insan Avrupalı gibi giyinmeğe, 
Avrupalı gibi yqamağa, ve Avrupalı gi

bi eğlenmeğe muhtaçmı, ... 
Ah aarilik 11 
Canım asrilik; 
O, bu izahtan da. bir şey anlamıyor, 

onlar casri1ik asrilik!> diye dervişler gi

bi zikrederken: 
- Zıp çıktılık ı Zıp çıktdık 1 diye dü

§ünüyordu. 
Abbas, elindeki albümü dikkatle sey

rediyor ve söyleniyordu: 
- Hakikaten enfes ilaveler var. Me

diha ... Fakat, kuzwn sen hu cadalozdan 
hoılanıyor musun Allah aşkına 1 ••• 

- Pola Neğri mi? 
- Evet ... ihtiyarladı ama, hiıla per-

deden çekilmedi .. cMajurka> yı gördün 
tabii ... 

- Kaçırır mıyım? 

- Sanatkar kadın ... 
- Oynak kadın ... Haydi, elini çabuk 

tut... Geç kalacağım. 
- Nereye gideceksin) 
- Mektebe ne yapacak!:1n? 

- Asacağım! 

-Ne demek}! 
- Asacağım den1ek ... Yani, yani git• 

miyeceğim demek ... Hem artık mektep
ten de soğudum. Bir sürü zevzek kürsüye 
gelip saatlerce saçmalıyor... Dün gene 

canım sıkıldı... Zevzeğin biri kürsüye 
geldi. Edebiyat dersi veriyor aözde ... 
Aman yarabbim nelerden, ne saçmalar
dan bahsetti ... Tuttu cNamık Kemab i 
anlattı. Edebiyatımıza vatanperverliği o 
solc.muşl 

Sonra cZiya Gökalp> ı eline aldı. An
lath, anlattı... Anlattı, okudu cZiya 
Gökalp> dan okuduğu parçaların birini 
not ettim. Bak dinle ne sakil şey ... 

Aldı sazı eline, bakalım ne dedi 1 
- Evet. Dinle: 
Atık ağlar canan diye 
Asker ölür vatan diye 
Dere okunur irfan diye 
Murat sensin yüce Tann 
- Kah kah kah ... 
- Gülmemek elde değil iti ... Muallim 

efendi tükürükler saçaralı: o kadar hara· 
retle anlatıyordu ki, kimimiz kıs ltıa gü
lüyor, kimimiz gazete, roman okuyor, ki~ 
sını bozamazlardı ya!!. .. 

* Genç kız elini çabuk tuttu. ama, ace
leden tuvalet çantası darmadağın oldu. 
Kırık diıli tarak, aürme, allık, pudra ku
tulan, ruj, oje, kolonya şişesi, cımbız, 

boyalı paçavra hep bin"birine karıştı. 
Yarım •nat içinde yÜziiniin boyasını 

tamamlıyabildi. Sonra Abbasın batına 
geçti. Bıyıklarını, favorilerini düzeltti. 
Kaşlarını inceltti. Kirpiklerine sürme çek
ti. Yüzünü pudraladı, penbeledi. Dudalt
lannı kızartb. Saçlarına pomat sürdü. 

Nihayet oldu bitti. Boyanddar, süs
lendiler, püslendiler. Aıağıdan anneleri
nin sesi geliyordu. 

- Çocuklar yemek yemiyecek misi
niz) 

ikisi birden sordu: 
rinci ~ sonunda, fazla sevincinin ve.r- - Ne yemeği var? 
a;ai neıe ve cotfı;unlukla ilk diitiindüğü - Fasulye plaltiai ... 
bu: Ah ne olurdu, bu hürriyete daha ev· - Ba9ka} 1 
ve! kavu,...Iardıt - Hiç ... 

Manan apaçık: Ah ne olurdu babam l!Wi birden keatirip attı: 
evvel ölaeydi 1 Demek istiyordu... - Biz tokuz, yemiyeceğiz ... 

Zaman bu ... Zaman... Açlıktan karınları ötüyordu ama, bir 
Babasının ölümünden sonra ilk iıi, fasulye plô.!Wi için de dudaklarının boya

yakuı, kolları, yağlı ceketinin, arkası es- aını hozmazlardı ya il ... 
ltilikten ıııldıyan, paçalan yenik lacivert * 
pantalonunun ayıbını örtmek için ki§ yaz ikisi de o gün lstanbulun ayn ayn kal-
arkasına geçirdiği eski muşambayı at- dınmlarında sekti. 
mak oldu. Mediha Aksaraydan baıladı. Geçtiği 

Ceketini yeniledi. cDüttüril Leylb ya her yerde hayretler uyandırıyor, taltdir
döndüren dapdaracık pantalonunun ye- !er topluyor, bir çoklarını mılı:nabs gibi 
rine, aon moda bir pantalon aldı. Ta- çekerek arkasından oürükleyip götilrü
banlan ealtimeıri.n diye babasının aağlı- yordu. 
ğında, kabara çivileri mıhladığı, patlak Beyaz önlüklü berber çualı:lan, en itil
potinleri attı. Geniı topuklu, kalın ta· çüğilnden en büyüğüne kadar irili ufaldı 
hanlı bir lnııiliz lakarpini aldı. mektepliler, hatıl ya9ını batını almıı kelli 

S..rahnın ııeklini de esaşlı surette de- felli erkekler, bu güzel, bu !ilk kmn cazi. 
fiştirdi. be.ine tutulmuı, eürültleniyordu. 

Deiittircl· ıı B T be O 

P 'k .............. . 
ratl .............. . 
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- HER GtlN BİR REÇETE -

Yazan C. OdeT 

KIRILAN CAM ŞEYLERi 
YAPIŞTIRMAK 

Ankara Radyosu 
---*·---

DALGA VZVHLVtiV 
BVGVH 

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

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

CUMARTESi • 8/4/39 
13,30 Program. 

Reçina 3 Kısım 1 3 35 M-· "k ( 1 · ti Pi ) , uzı so oıs er • . 

SITMA Balmumu 1 > 14,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
Bununla iki cam parçayı yapıştırmak. meteoroloji haberleri. 

mümkündür. Bu mastilı: sıcağa dayan- 14, 1 O Türk müziği (halk türküleri ve 
maz. 

Diğer bir tertip: Balık tutkalı sirke 

rııhu içinde macun haline gelecek kadar 
miktarı eritilir ve saklanır. Lüzumu ha
linde bir miktar hamam maride eritilir. 
Fırça ile parçaya sürülür. Ve yapıştırıl
dıktan 2 4 saat sonra kopmaz hale gelir. 

Diğer tertip: Aşağıda verilen macun 
camları biribirine 

Bezir yağ 
Koya! 

yapışhnr. 

ince toz litarj 

Kuru toz üstübeç 

1 Kilo 
3 > 
2 

1 
> 

• 

IZMIR 2 nci iCRA MEMUR -
LUCUNDAN: 

Bir borcun temini idifası zım
nında mahcuz olup paraya çevril
me:;; rn"'rarrer bulunan 20:0 lira 
takdiri kıymetli telefonken kom
pi!e radyo gramofonu ile berabe! 
olmak üzere birinci arbrması 10-
4-9:.:t9 p,.zartesi ıaat 14 de yeni 
müzayede bedestan•nda satı~ı ic
ra edileceği ve yüzde 75 •ini bul
madığı takdirde ikinci artırması 
12-4-39 çar,amba günü aynı saat
te ve aynı mahalde yapılacağı 
·ıan olunur. 1189 (716) 

met, B•yoğlu kaldırımlarında saatlerce 
sürttü. Gözüne keatirdik.Jerile •inema lo
calarının kuytuluklarında oynaştı. Malum 
evlerden bir kaçını dolaştı. 

Oh asrililı:t 

Canım asrilik 1 

* Abbaa kaldırımlarda başlarsa köprü 
alhndn, Boğaziçi, Osküdar, Kadıköy is
kelelerinde tamamlardı. Bunlara ne av
lar düşerdi, ne avlar! ... O, daha ziyade 
evli kadınlardan hotlanırdı. -. Bu Klark 
Gable bonziyen gaytan bıyıklı delikrn
lıya, yaştnı başını alm1ş evli kadınlar 

memnuniyetle kollarını açıyordu.Birçok 
modern sokaklara girebiliyordu. 

Oh asrilikl 
Can1m asrilik 1 

* Bir gece, Beyoğlunun en tapon bir ba-
rında, iki kardeş biribirlerine rastladılar. 
Medihanın yanında sarho~ bir kıranta 

vardı. Abbasın koluna, çok boyalı, saç
ları oksijenli kart bir kadın yaslanmı~tı. 

Biribirlerini görmezlikten geldiler. Ge~ 

ce yarılarına kadar içtiler. Enti büften 
cazbandın, modası geçmiş bayağı fokst
rotlarile geceyarılarına kadar tepindiler 
Zıpladılar ve bağırdılar: 

Cilvene yandım, Ali ı..ha. .• 
Peritan oldum ... 
Ali baba... Ali baba ... 
Ob Ali baba! 
y aıa Ali baba! 

* Abbas bugün telô.şlı ve düıünceliydi. 
Yüzü kıpkırmızı olmuıtu. Gözleri kan ça· 
nağına dönmüştü. Şakakları zonkluyor
du. 

Cağaloğlundan inerken, bastığı yeri 
görmüyordu. 

Bel soğukluğuna yaltalanmııh t 
Müthiı §ey 1 Ne yapacağını bilmiyor• 

du. 
Kıyıda bucakta kalmı§ bir czehirli 

hastalıklar mütahassısı> anyordu. Niha· 
yet buldu. Muayenehanenin ardına kadar 
açık kapısından korka korka içeri girdi. 
Kalbi bütün hızıyla çarpıyordu. 

Yukarı çıkarken, muayenehanenin ha· 
rap merdivenleri garip gıcırblarla inler 
gibi, sanki mırıldanıyordu: Asriliğin kur .. 
banıl Asriliğin kurbanı! .•. 

Merdiven baıından beyaz gömlekli ih-
tiyar bir kadın onu karııladı: 

- Buyurun efendimi 
- Doktor beyi ıimdi görebilir miyim) 
- Biraz bekliyeceksiniz, Pllf&m .. Bu· 

oyun havaları) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi T o
kay. 
Okuyan: Mahmut Karındaş. 

l 4,40, 15,30 Müzik (cazbant • Pi.) 
1 7,30 Program. 
1 7, 35 Müzik (dans saati • Pl.) 
18, 15 Türk müziği (fasıl heyeti • ka-

19,00 

19, l 5 

19.30 

rışık program) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Ofler. 
Okuyanlar: Celal T okses ve T ah
sin Karakuı. 
Konuşma (dış 

!eri) 
politika hadise-

Türk müziği (halk musikisi 
Aşık Veysel ve lbrahim) 
Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, 
Zühtü Bardakoğlu, 
Relik Fersan. 

Reşat Erer, 
Ruşen Kam, 1 

1 

Verem ve Frengi kadar korkunç bir hastalıktır. Sıtmalı mıntakalar
da bu afetten korunmak ve haatalann derhal tedaviye kO§malan tart
hr. Sıtma nedir? Sıcakların ~langıcından nihayetine kadar yqıyan 
mikropların tahribabdır. Bu ıinekler, göl, bataklık ve durgun ıular 
üzerinde yetişir ve parazitlerini kanımıza qllayıp karqhrırlar. Bu za
lim parazitler kanımızın en hayati cevheri olan kırmızı yuvarlacıklan 
daima yiyerek ve kanımlZtD içinde çiftlqerek çoğalırlar. Sıtma nöbeti 
dediğimiz titreme, ürperme, at~ hep bu parazitlerin kanımızda olan 
mücadelesidir ki netice: Kanaızldc, dennanıızbk, sarılık, dalak ıİf
mesi ve nihayet ölümdür. 

Vatanda,: Sağ lığını bu afetten koru. 
Kinin, arsenik,c;elik ve bir çok acl nebatat hüliaalariyle hususi bir 

tekilde hazırlanan ve sıhhat vekiletinin resmi ruhaabnı hiiz: 

BiOGENiNE 
Sıtma parazitlerinin en imansız bir dü,marudır. Sıtmadan korun

mak ve kurtulmak için en birinci deva Biojenindir. 

Biojenin, kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır. Adele 
ve ıinirleri,kuvvetlendirir. lştihayı açar. Dermansızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini ve mikroplarını öldürür. Tili olarak bel gevtekliği ve 
ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. 

Sl!manm bütün ,ekillerinde ,ifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç 
her eczanede bulunur. Okuyanlar: Muzaffer llltar, 1 

1 - Numan ağanın • Şevkefza -------------------------------

20,00 

20, 15 

21, 15 
21, 15 

21.25 
21 ,30 
da) 

pe~revi. 

2 - Dedenin • Şevkefza beste 
Hü•nÜ zatın gibi bir dilber simin 
endam. 

3 - Suphi Ziyanın • Şevkefza 
§ark.ısı - Şimdi ay bir sevü simin
dir suda. 

1 
4 -Leminin - Şevkefza şarltm 

Şikiyet etme cananım. 
5 - Ruşen Ferit Kam .. kemençe 
taksimi 

6 - 11. Mahmut • Şevkefza şar
kı • Ey aervü gülzan vefa. 
7 - Dedenin - Şevkefza yürük 

semaisi - Seri zülfü anberini. 
8 - Sait dedenin • Şevkefza saz 1 

semaisi. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (fiyat) 
Temsil (Kral eğleniyor: Rigo
letto) 
Yazan - Victor Hugo 
Tercüme ve radyofonik montaj 

Ekrem Reşit. . 1 
T emaile küçük orkestra Necıp 
Aekının idaresinde 1 

Verdinin Rigoletto İBİmli opera• 
sından parçalar çalarak iıtira.k 

edecektir. 

Memleket saat ayarı. 
Eabam, tahvilat, kambiyo

kut borsası (fiyat) 
Neşeli plaklar • R. 

nu· 

Konuıma (Su oporlan hakkın-

21,45 Müzik (opera aryaları • Pi.) 
22.00 Hahalılı: poata ltutuou 
22,30 Müzik (operetler • Pl.) 
23,00 Müzik (cazbant • Pi.) 
23,45,24 Son ajana haberleri ve yarınki 

Kapaiı zarf usulile eksiltme ilanı 
(Isparta Nafıa müdürlüğünden) 

1 - Eksiltmeye konulan if: 
Isparta vilayet merkezi hükümet konağında yapbnlacak 16036 lira 

20 kuru, k.,.if bedelli kalorifer tesisatı olup 938 mali yılı içinde 5000 
lirası ve 939 mali yılında da 11036 lira 20 kuruşu tediye edilec:ektir. 
5000 liralık işin 25. 5. 939 tarihine kadar ikmali şarttır. 

2- Bu~ ait evrak ve şartnameler. 
A - Bayındırlık i,leri genel ,artnamesi. 
B - Yapı i§leri umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı için umumi ve fenni tartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kiye.si fiyatlar. 
H - Projeler. 
isteyenler bu evrakı Isparta Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye ko· 

nulan bu İf 20. 4. 939 perşembe günü saat 15 de Nafla müdürlüğünde 
t~kkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Ekailtme kapalı zarf usulile yapılacakhr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek için iaetklilerin 1202 lira 75 kuru,Iuk 

muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. 

A - ihaleden en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alınacak eh
liyet vesikası. 

8 - 939 yılına ait ticaret odası veaikaaı. 
6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar yukarıda sözü geçen komiayon reisliğine makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar gelmif 

olması ve dq zarflann mühür mumu ile iyice kapatılm14 bulunmaal 
li.zımdır. 

Postada vuku bulacak teabhürler nazarı itibara ahnmıyacaktır. 
8, 11, 14, 16 1185 (715) 

tZMlR BELEDlYF.StNDEN: rurabbaindaki 8,9,10,lf aayılı 
program. 1 - ::> ncu adanın 2744 n::::tre -,alarmın aahtı ba,k:.tiplil.-teki 

l&rlnamesi veçhile kap:ılı zarflı 
ar~r"Daya k'.>nulır.u~tur. Muham
men bedeli 9229 lira 50 kuru9tur. 

LONDRA, (National) murabbaındaki 4,5,6,7 sayılı ar-
18.05 Orkestra konseri. sal arının Hbfl batk'i• • :>1·',!d<i 
20,50 Orkestra konseri. tarbıamesi veçhile ka;>alı zarflı 
1 05 D ı artir _aya konulmu&,tur. Muhaı.ı· 
, ana musikisi. 

LONDRA ( 342 _ 
877

) men bedeli 12348 lira olup ibalesı 

7 20 25-4-939 aalı günü saat 17 dedir. 
1 • Çello ve keman konseri. 
18.35 Eğlenceli konser. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi-
20,05 Orkestra ltonoeri (Alford. Ver· )inde hazırlanmıt teklif mektup. 

ları ihale günü azami saat 16 ya 
di, Lehar ve Delibesin eserleri.) k d a ar encümende riyasete verilir. 

22,00 Hartynin ıarkılan. 
Muvakkat teminatı 926 lira 10 

PARIS (P. T. T.) kuruttur. 
16,35 Orkestra ve şan konseri. 2 - 30 n::u adanın 2051 metre 
20,05 Keman konseri (Handelin eoer- ----------------

feri.) 
20,35 Kuvartet konseri. 
1. 05 Hafif musiki. 

HIL VERSUM 1: 

2 3, 05 Wolfun ıarkdan. 
2 3,35 Oda musikisi. 

ITALYA (1 inci grup 421 • 713) 
22,05 Andre Chenier (Giordansın 

18.15 
22,30 

Eğlenceli konser. operaaı) 
Oda musikisi (Germiniani, Bach VARŞOVA 

Ve Beckin eserleri.) 119,05 Eğlenceli konser. 

haleıi 25-4-939 salı günü saat 17-
l~:fir. 2490 ıayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlan!Dıf teklif 
mektupları azami aaat 16 ya ka
dar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 692 lira 25 
kuruttur. 

3 - 83 ncü adanın 192 metre 
murabbaındaki 21,22 sayılı arıa
larmm ıatıtı için başki.tiplikteki 
fartnameıi veçhile açık artırma • 
ya konulmuttur. Muhammen be
deli 384 lira olup ihalesi 25-4-939 
salı günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 28 lira 80 kurutluk te
minat makbuzu ile encümene ge
lirler. 

8-14-18-21 1192 (718) 

yurun odaya.... ~-~--~------------------~----------------------~ 

Emlak Beldeme odasını gösteriyordu. 
Abbaa düşündil: Acaba içeride kimler 

vardı) Utanıyordu. 

Sordu: 
- Kalabalık mı) 

- Hayır ... 
Yorgun adımlarla ve tereddiltle odaya 

girdi. 
-All 
Odanın bir köıeoinden hafif bir çığlık 

kopmuştu. Gözlerini, açıp kapıyarak, O• 

danın lofluğuna all§brdı. Gördüğil man
zara onu taıırttı. Gözlerinin önünde san. 
mor, yeıil, licivert bir ıürii renk oynq
tı. Baıı ağırlaıb, dizleri titredt 

Mediha, kız kardeşi, odanın loşluğun
da, marülten bir koltuğa ıri.nmit, alıal, mo
ru mor, .wdüm püklüm oturuyor, mua-

. -

ve eytam 
A. 

Eaaı No. Yeri 

bankasından: 

No. ıu Ne't"i 
Depozitosu 

Kirası T.L 

Yeni Taj 
701/2-C. Karatq Dokuz ey)ul sokak 14 Ev 132.00 19.80 

334 Bayraklı Taksim sokak 14 « 66.00 9.90 
1145 Güzelyurd M. lnkılap sokak. 14 16 « 200.00 30.00 
231 O.maniye caddesinde 37 Maza 126.00 18.90 
732 Oçüncü Karatq Refah ıokak 8 Ev 27.00 4.05 
923 Kar1lla4 Dokuz eyliil sokak. « 240.00 36.00 
733 Oçüncü Karatat Refah 90kak. 4 « 15.00 2.25 
629/1 Karatq Dokuz eyliil 90kak 157 « 60.00 9.00 

11143 KaJJıyaka Nadir sokak 34 c 93.00 13.95 
tzıı.hah yukarıda yazıh emlikin kiralari 21. 4. 939 tarihine müaadif cuma günü saat ONDA ihaleleri ya· 

pılmak üzere artırmaya konulmU§tur •• 
istekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artİmıaya girmeleri 

-- ---~ .. -- - .... ~-..._... -



SAHiFE 8 YEN A.SIR -
YAVRULARA G 1 D ft .. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 

fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

• 
'··~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~I~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı- .. • •• • 

AN ELER D.K. KATf 1iOğretmenvek1r-~ 
1 ' 1 • ~tasiyecilerin dik-~ 

Et ve sebzelerin iyice pişmcmesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olına
masından hilsıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağuı iç zanna ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

~kat nazarlarına ~ 
E 14 seneden beri (Nafiz Mustafa) E 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, k:ınn ağrılan, kru-ın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, bB§ 
dönmesi, salya akması, saraya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. 

• • 
: firmasının kırtasiye ve okul defter- : 
E lerini imal eden mücellithanem bu E 
E kerre başlı başına siparişleri kabul: 
: edeceğinden, sayın müşterilerin NA-• 
E tı.. BASll\IEVİNE uğramaları men
: faatlerini her cihetten temin ede. 

•• 
IS MET SOLUCAN BiSKUViTi 

Bu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük ve küçüklere emniyet ve itinıatla verilir. Her çoeuk seve seve yer .... ~ DİKKAT : Adres : Odupazan Kü-
Çocuklanruza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza daruşınız. 
D İ K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar diişmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 

ediniz .. Sıhhat vekaletinin resın1 miisaadesini hilizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

: çük Demirhan No. 40 
E tzMtR 
: H.3 l - 13 (657) .......................................... 

KULLANIŞ TARZI : Bir biskü,;t çiğzi ile beş müsavi kısma aynlınıştır .• Büyükler : Gece yatarken iki kutu 
bisküvi!, çocuklar : 10 - 15 YB§lll8 kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküviti verilir. Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR .. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
DİKKAT : Piyasaya taklit olarak bll§ka Solucan bisküvitleri çıkmışhr. Lütfen kutularan üzerinde İ S M E T 
markasını arayınız .. Oral 

·---------------------------------------------'· MEmlefıet hastanesi 
esfıi operatörü 

ARSLAN MARKA TERAZiLER 
Her giin öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T I Ş DEPOSU .... 

İ.STANBV!.DA TAHT AKALE CADDESi 67 No. DA 

ı{ONULAN MARKA 

M. Kapamacı 
i Z Mi R 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSi PAVYONUNDA TEŞHİR ET
TİGİ TERAZİ VE TARTILARI Btl'
YÜK RAÖBET GÖRMÜŞ VE GÖMÜŞ 

İZMİRDE : Kantarcılar çarşısı Kan· MADALYA İLE Mükiifatlandırılmıştır .. 

tarcı tsMAiL HAKKI PUSMAZ VE HER YERDE ARAYINIZ 
HOSEYiN BIÇAKÇILAR 

H. 3 (641) 

GUMU~ MADALYA 

,, DOKTOR 
'• .. 
, F. lbrahim Okte 
\~ 

· Operatör 
, Audet etmiş hastala· 

Pını fıalJuJe llatlamq· 
tll' .. 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALİOÖLU .. , 
EDİRNEDE : A. HALFON mabdumlan 

Kılniği Hilal eczanesinden gösteri· 
lir .. 

İkinci Beyler sokağı No. 65 
1-10 (604) 
S:DZf&liii" ID ~ 

lzrrıir Esnaf ve 
31 Birincikanun 1938 

Ahali Bankası 
Tarihli Bilançosu 

• 

Aktif 

KASA: 
Banknot 
GümU. 
Ufaklık 

DAHIU MUHAB1R BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDAT COZDANI : 

T. Lirası K. 

163842 00 
3649 00 
1209 44 

Vadesine üç ay kalan 450377 33 
Vadesine üç aydan fazla kalan 19171 86 

ESHAM ve T AHVILA T COZDANI : 
Borsada kote olmayan 

AVANSLAR: 
Eaham - Tahvilat mukabili avanslar 
a) Borsada kote olanlar 6137 39 
b) Borsada kote olmayanlar 11720 83 
Emtia ve vesaik üzerine avanslar 1008986 10 
Sair mütenevvi teminat üzerine » 99757 05 

BORÇLU HESABI CAR1LER : 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

Kabullerimizden dolayı borçlular : 
SAiR MUHTEUF BORÇLULAR : 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

ışTtRAKLER 
MENKULLER : ( ''') 

Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruıtat 

23889 33 
195867 87 

77162 45 
227982 45 

1826 86 
4061 81 
1306 03 
1702 26 
4553 02 

MENKUL OLMAYAN MALLAR:("'•) 
Banka binalan o 00 

22941 30 Diğer gayri menkuller 

YekUn 
NAZIM HESAPLAR 

Umumi YekUn 

("') 19500 liraya sigortalıdır. 
(

4
"') 8700 « « 

IZMIR ESNAF ve AHALI BANKASI 

T. Lirası K. 

168700 44 

2500 24 
44318 

469549 19 

13304 40 

1126601 37 

219757 20 

691887 51 

305144 90 

96000 

13449 98 

22941 30 

3174154 53 
1404685 22 

4578839 75 

idare Meclisi Reisi U. Müdür 
Hamdi Akyürek Atıf inan 

lzmir Enter11asyonal fuarın .. 
dan: 
Kültürparkta 11580 lira 63 kuruş keşifli açık hava tiyatrosunun 

anfi kısmile diğer bazı aksamı 12. 4. 939 da saat 16 da ihale edilecek
tir. 

. . . 

SERMAYE 
( Kanuni ve nizami 
( ihtiyatlar 

IHTIYA TLAR ( 
( Muhtemel zarar 
( karşılığı 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

Cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı: 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

SAiR MUHTEUF ALACAKLILAR 
KABULLER1MIZ 

T. Liruı K. 

69936 40 

9388 44 

278782 06 

399007 53 
84808 67 
27186 89 

Talep olunmamış temettüler ve kuponlar 
KAR 

\ 

YekUn 
NAZIM HESAPLA~ 

Umumi YekUn 

MORAKIPLER 

Pasif 
T.Lirası K. 

1000000 00 

79324 84 

18724 26 

789785 15 

480729 79 
691887 51 
17798 30 
95904 68 

3174154 53 
1404685 22 
4578839 75 

Riyaziye öğrebneni F orbes tirketi Alaşehir Ş. direktörü 
Nazmi llker Ki.mil Ocakoğlu 

Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

Yeni istimlak edilen binanın havuzu pazarlıkla tamir edilecektir. Kqif 
bedeli 541 lira 45 kuruftur. Taliplerin 40 lira 57 kurut muvakkat ve 
81 lira kat'i teminat makbuzlarile bu aym yirminci cuma giinü ııaat 11 
de Bumava ziraat mücadele istasyonunda hazır bulunmalan ve fazla 
malumatın müessese müdürlüğünden alınabileceği ilin olunur. 

• 

... 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Al:ııııeıı farık• 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden s.akını.nız:. 

Satılık Çiftlik 1 
Urla kazasına tibi Seferihisar §Oleai üzerinde lzmire kırk bet dakika j 

~
ı mesafede 200 dönüm mamur bağ, sekiz yüz zeytin. ağacı, aayıaız de- · 
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçları, ebniyesi ve ber türlü l 
xiraate elverİ41i tarla ve mer'ası bulunan yedi bin bet yüz dönümü 

. ' ~havi ve== Burunsuz çiftliği 
1~ Namiyle yad olunan çiftlik satılıktır. Talip olanların Urlacla tayya
, re cemiyeti muhasihi B. Hasan Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 

anında Abidin zade B. Suphiye fazla malfunat almak iatiyenlerin de ' 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat ebneleri ilin olunur. 

D. 10 G. A. 

iz mir Defterdarlığından: 

Satış D. 
No. 

98 Şehitler 2 inci Altın Perakende çıkmazı sokak 
43-45 No. Ev. 

99 Kahramanlar 1420 No. lu sokak 21 taj Numa-
ralı Ev. 

100 1 inci Aziziye M. Tabakhane sokak 27 taj No. lu 
harap Ev. 

103 Mersinli Çamdibi caddesinde 19, 21, 23 taj No. lu 
bir çah altında 2 dükki.n ve bir Ev. 

101 Cumaovası Kemalpqa M. Balcı sokak 507 taj 
Numaralı dükkan. 

102 Cumaovası Kemalpqa M. Balcı sokak 508 taj 
Numaralı dükkin. 

104 Ahmetağa M. T uzbane sokak 24, 26, 28 No. lu 
2 dükkin ve bir kapı mahalli. 

105 Şehitler cad. 43 taj Numaralı 713,98 M. M. müf-
rez arsa. 

106 Köprü Mısırlı cad. 248 numaralı ev. 
107 3 üncü karatq Asansör sokak 22 numaralı ev. 
108 Şehitler 2 inci Altın kilise sokak 59 taj No. lu 

284,80 M. M. dıvarlı arsa. 
109 Buca llfaiı M. Nalbant Mehmet sokak 18 taj No. 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

250 00 

90 00 

150 00 

400 00 

75 00 

60 00 

800 00 

428 39 
300 00 
120 00 

385 00 

lu kahvehane. 100 00 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 

giin müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmu,tur. İhalesi 
20. 4. 939 tarihine müsadif per4Cmbe günü ııaat 14 de Milli Emlik 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin· 
den yüzde 7.5 depozito akçesi yatınnalan ve ihale giinü mezkUr mü
dürlükte toplanacak sabf komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

1143 (720) 

lzmir Defterdarlığından: 
lzınir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 300 lira olan eski 

gediz dalyanı ihale tarihinden itibaren üç sene müddetle balık avla
mak hakkı su ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci 
maddesi delaletile 2490 numaralı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 41 inci maddesi mucibince 6. 4. 939 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle 26. 4. 939 tarihine müsadif çarşamba giinü saat 11 de iha· 
lesi icra edilmek üzere açık artırmaya çıkanldığından taliplerin def
terdarlıkta av vergileri masasına müracaatla fllrlnameyi parasız teda
rik edebilecekleri ve bu dalyan mahallinin muhammen bedelinin yüz
de 7! nakden depozito parası yatırmak veyahut bu nisbette bankala
nn teminat mektuplarile devletin muayyen tahvil ve bonolarını ver
mek fllltİ]e muayyen giin ve saatte defterdarlık odasında mütetekkil 
komisyona müracaatlan ilin olunur. 

11 13, 15 1190 (717) 
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Messageries 
Maritimes 

KUMPANYA.Si 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHARDLİNE 

Dcutsche Le- j Oli\'ier ve Fratelli Sperco 
vante Linie Şürekası Vap r Acentası 

Umdal 
UNtJNI DEidll 

ACEltl'&UGI 1.11>. 
C. M. B. H. HAMBURG BJR1HCI KORDON REES ADRlATICA S. A. DJ 

da bekl j j HELLENlC LİNES LTD. 
ANTARES vapuru 13 nisan e- lliJl.4SJ 2'EL. '44J HAV GA!' OHE -AfffiİNAf vapuru 31 martta beklenil-

Llverpool ve "Diyor. ~ .. 5 "Irisana 'kadar ~. !ldtter- I ZARA motöril 10/ 4 tarihinde gelerek 
· d n-- H h..- · · -::t.-'- LONDRA BATTI: mekte olup Hamburg Rotter..:ı __ ·-

THEOPHİLEGAUTIER vapuru 8 ni- Glasaov hattı am, ~men '7e am"u.&c• ı&ıno-~-- 11/4 ~ P.ire Korlu Saranda Trleste ve • ' wuıı ..... 
.,_ • caktır. .ıNll.O V1plrU •. mıartta Londııa, HnD .,~ ----~-- ~..:ı-. ~ llman1wmdu ma'l çıknracak-san tarihinile ,gelerek ayni libı utan1:iul,, •CJ--...~ .ımuı.l'all.ıı:o. lllCllıle&" 

• • • • • 111 • • • • • • • - KRETA vapuru nisanın on beşine "Ve '1ııversten melip Yilk çıkararak 'Ve LERO f" ·· 13/ 4 te elerek a i tır .. 
Pıre, Napoli ve Marsılyaya hareket ede- BAKTRİA vapuru nisan iptidasında d ~. bekl · B g v rna ve Kös- ayni zamanda Londra ve Hull için yük .. mo oru . ~ yn HELLAS vapuru nisan iptidasında ktir 0 6•... enıyor. ur as a gun Patmos Leros Ban l'rle!!ıRye hare-
~ · gelip Llverpool ve Glaseov için yiik ala- tence ~in yiik alacaktır. alacak\ıar. İlt't 'llılihr belaenilmekte olop, Rotterdam, Ham-

Ber tilrUi !ialuıt ,,. ,_... .. i(in B- aaktır.. ~& .. -- ~T· ._,,. :-._._,_ ı--1 1'-l•& ve Anwersa !limuilan için yük ala-
. .. ..,ERPOO .. HA""""I V.ı:...;:> A vapuru .1..1 / .. "le ge1ıı11=ı~ a~u ... cakt 

rinci kordonda 158 numsada LAU- Gerek vapur)ann mu·.rasalit tarihleri, ANDROS vapuru 7 nisanda beklenl- .... Y a.. .a .a gün Midiill SelWıik Burgas Varna Kös- ır. . • . 
BENT REBOUL n ŞERİKİ vapur acen- isimleri ve navlunları hakkında acenta yor. Anvers Bremen ve Hamburg li- MARDİNİAN va_puru 15 martta ~eliJ> ıte +uıreket-eder BELGION vapuru 16 nisanda bekle-

-- , +4 E d sim , liir aJtma giremero. Dftha mı. marJ'larırıllan ~ yUk çıkaracak ve ayı:d zamanda Liver- ~Q~ALE 'IWlp~ 19/ 4 te gelir. nilm.An. ekte ~~:~ı~~~~ ~bktır\frg ve 
ıtaf:Si1lt a1ma'k ~ T. Bften 'lllıes '\1'e Şr. •'ll'W'!MENr B. sanJU>T pooJ için $"Ük .alaaaktlr. çni :g&n e •ıfu Saranda ~.ist. ve versa .uwwwan ıçuı ->' ..... -ca . 

mn '2353 lıeleloD JDl1IDllnSJDa lllilracalit BOSnx::ııt 1\':ÇUN 4 · hMe- -:1r- Vt!.Diedlle hare'k.ct eler. , -

eailmesl rica mmr. nwar-An~ .BoUeraam. Bremmt e Deutsclle Levante·Llnle ROYALE NEERLAH 

Temeklerin la· 
..... ..., salya· RADYOLiN 
- Uraz ettlll 
mlboplar, dışa· 
nıdaealmananı
DI' ıme•at br.p
smda diller Ye 
dil etleri eter 
•illellaa~en te 
midenmezse bo
zuJ...ea, cürii-

eje maıaımm
.... Çibü dq. 
lerm'ide Te lbar
sH lhtilAtlm.'lll· 
._ aa•ıee,-e 
••••• .... aed 
bastabla yol aça 
bilir. 

.RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 

y_.mekten sonra hrçalamak şartile 
ı -' • r ~· ~ 

·~-- . "" ...... ·..:.. ·. ,· 

ı...m ı-; ".t0:'1iS R4W~t1ij1 1 
Fo ~nefis ,..ş i.isümlerlnne11 yapılmtttır. Sek, Dömisek ve llarmt

.a 7ariş .praplaruıı Uiına tercila ediniz. Sofnmmia i'AK.İŞ ıpnplan ~ 
ehnamahdır.. 

I' il R I S SİRKESİ 
6qıa .beJJo••za emniyetle anıedili7or. 'l'ariş sirkesi, ~1alis iidbn ısir"bsUlir. 

!' A R i S iJZVM BALI 
4l'mlif edilmi' ıtm ilzü.m nyutlar. Taze üiüm wynnun btttiin hMıusiyetıe. 

mi bıpmalı:tadır. TarŞ ti:ıüm bllh ea sıhhi ve mugaddi kuvvet "ŞUnılradur. 

I' A R i S İNCİR YE VZtlMLERt 
Ptınnin en 90l1 teraklriyatma uyıuıı bir -şekı1d.e i§"lenm~ '\"e '1uırlarunıştl1'. 

Zarif mnbalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mahsulit ve mamvlıltı her yenleıa arayııua. 

lzmfr umumi satış mağazası : 
IKEMERAl~TI CADDESİ No. '11 TEID'ON : 4195 

Tariş satıs mağazasınd.a $im~i, bu mevsim 
de taze razakl üzümü de bul:. ·ı•!'Siniz •• 

ı --26 (253 

Bütün Ağrıların 

Beyhude lstıran 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağrı.lanıu süratle 
haleye kafidir. Romatizma cvcaı, sinir. 

ma(sal \'C adale ıshraplan 
NEVROZt:r-.·ı.E tedavi edilir •. 

Nezle, Grip ve Bronşite karp en 
müessir ilaç 

N E \T R O Z t N dir-

t'anzenırıdır 

Cekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
lcABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABiı.ta 

lBml'burg · anlım i~ ;yülc ralııca1dır. DELOS vapum 11 martta Han:ibuıg, DAİSE J[IJMPAHY ASI 
~ ~ '5 ııisma ıdoğru Bremm "e A'nwrSlaı. ee'JV> yülc ~ara- OBERON vçıını l!/ 4 ite erek 

i&enfyor.. u:rgaz., Var.na ve RiiStc:nce , caktır. Dı.ır.gas Vama -ve KöSten~ hareket 

UHİ!'ED STA!'ES A'HD 
LBYANI' 1.'INE ~T.D. 

PRlr-.~E DE L'\EGE vapunı 18/20 
ıiçm J'Ük :alnoa'ktır. eder. 

.... F 'r:I 

ıl\M:ER!CAN IEXPORT Ull\"ES, ltNc 
TAHllYıE : Nevyorktim bnrelae't. 
EXMOum ,.npuru i16 mart.ta. 
EXERMONT "-"npur:u :23 'INU'tU. 
EXCELIJ0 vqpunı 30 martta. 

-·- nisan arasında beklenilmekte olup Ncv
york için yük alacaktır. 

J.INEs SUD L'\MERİKANA 

Bedeli nakdi .SVENSXA OBİEN2'.E LI• TYRİFJORD vapuru 10/ 11 nisan nra
ııraı:mda 1hcklanilmetie e2up Nev)'otlc 

elra<lına NIEN KUMPAH'l'ASI için -yük alacaktır. 
. PA'i'RİA "Vapura 14/ 4 'tarihinde gele--- 1939 Nisan (1) duhul için askerini- rek Hamburg, 1skandiııa~a limanları 

zamnameSi mucibince elbise postal için yük ar.a'k hareket eder. 

ve palaska tclcrrüa't Shfiyacınw ıace- -- BALKARLAR ARASI 
le olarak HASAN BASRİ ŞE?\'Bİ- » SER\1İCE MARİ7'İME RATTI 

DE ORSim MİDDEL- I 
V~LİMI& O 8 ı 

BALKİS motör.ü- Nl~sm ortasına ; 
ÇE& ve şeriki MEHMET GÜLAY-
LARDAN asken nümuncsinc muva- .. Rouınain Kumpanyası ZETSKA PLVTltl>BA A. 
fık ıcmınrbınıa usul~le :y.aptırırsmız. ~ AL"BA UL~A vatJUI"D 1'3 14 'tarihfo.-

d lbclden\yor. Diinkerlc ve Norwç 
1 

um 1liman1an iiçin 'y,ÜK a'ladktır. --AltMEMEI\'T DF.PPE 
GIRONDE •npwıu Nsarım ottasmn 

Fiat1crde mühim tenzilat vardır. de gelerek ~la1ta Marsilya •e 'Ct~mwa D. OTOR 
Her halde \ ' e mut1aka fabrib. :şube- limanlarına y5i1t ve yolcu alarak hart!- Ct 1. OV C E 'fıl )) 

~ ~ lbcldeniy-0r_ .Aııvers !(Doğru) . 1 sine uğTamruıız kendi ırnenfaatlerini- ket edeoekür. Lüks vapuru li nisanda saat 17 de 
zin icabıdır.. jTALİA S. A. Dl NAVİGAZİONE K&tenoc ve V.amn içiı:a .hareket ede-

Adrese dikkat : Ati P~A ıt::AD- 'VUI.JCANlA vapuru 20/ 4 te Trieste- ce"kftr. 
DESİ SARRAFLAR KARŞISI elen Napoll, Nevyork için hareket eder. •LOVCEN• 

ı çin yük alacaktır . 
D. T. it. T . 

, S~'ED mol 'örü !i nis:maa beklen1- Yalmz No. 399 İ7mirden 41/ 4 Mırihinde kalkan ZARA Lüks vapuru 22 nisana beklerülmllc-
Y r - Tana limanları için yük alacaktır. n- ~- _L_,. ,_.ı:·lir t ~ """ -~--.:J _...,. !! .L. 1nıürden Büyük levha:ra dikkal : Aldanma- vupt'lnı ~re al'i.ürrm& UUllilll "'-'• • e uı'C(P -ı:oiJ ~a ~ m:: 

-- yın tiASAN &ASRI ŞEMBİ(l!B 1 NEPTUNİA vapunı 2114 'Qı.rihindc hareket edere'ld1r. 'Pire, Patras, Korlu, 
SERV.ICE MARla'İMB şeriki MF.IIMl!.'T GÜLAYLAR Triestcden Riosanto, Monteviaea, B. Adriyatik llmanlan Venedik R Trleste 
. ROVMAl'H e. :s ı. _ u (6U) A3TC1 l;tn ~ ~- A1darma ;ıçin yon "vel'iik alacJlı:tsr. 

DUROSTOR .\. .niianda bekle- 19 :& te lmıirden lbarekeı 1ıeaeoelt :olan Gerek vapurlnnn mu\-asal~t tarihleri, 
niyor. K5stencc, K alas ve Kalas "aktaı-- f. IGmnam mo'törU teniin eclilir. ıgerek v~ ıisimleri ...,... ıaa\•lm:Uan hllik-
ması Tuna lim:ın1nrı için yük alacaktır. tIAnda~ !hareket tarihleriyle barlun- lkında acenta bir teahhut altına giremez. 
Vapuıların hareket ta:-ihleriy1e nav- ~ caddesl 148 Noi& V.1F. llem:v Van Der larda'1d Qdişildilderden ~ -..eııta 'Daha far.la tafsil&t a!mak için Birinci 

4unlaxaak1 değişüdiklerden ınoenta .me- Zee ve Şsı. Vapı...,_. aceıı'tahima ım'üraca- mesu~ kabul ıetmn. Daha aila tat- 'Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
suliyet kabul etmez. at edilrne5i rica olunur:. · sılat ilÇiD illdntil Eordonda iF&AllEUJ l\.lmumi <lenlz 1\.centalığı Ltd. müracaat 

Daha ff.aila ıtafsilat için ATAIDRK TELEFON: ZM772t08 SPERCO ııvapur aoen.tasma milracatlt cclilmeshica .olunur. 

Juvantin saç bovA arı 
INGIUZ 'KANZUK ea8ftc-;i llıboratnvnrlarmda hazırlanan J.avantin saç 

boyaltırı muzır ve zehirli addclerdeD tnmamen ari olup saçlara !4.bii renk
lerini bahc-eder. 

JUV ANTIN s::ıç bt>yalnn trumr.ı1 \"C siyah olarak iki tabii renJ< füıerinc ter
tip edilmi-:tlr. C:ayet tabii ve sabit olarak temin celile., renk ytlta~ tcr
leı ek hatta denize girmek sutttiyle de ç1kmn7_ Eczanelerde \'e ıtriyat ma!a
:t.'llarmda arayınız. 

En dddi ve emniyetli markadır. 

Inh~~a:-lar umum müdürlüğün~~: 
1 - Şartnamesi mucibince 261 mim tik verje cinsinden 120,000 

bo in sigara kağıdı kupalı zarf uıulile eksiltmeye konmu~tur. 
il - Muhammen bedeli beher milimi sif «2• kunq lıesabi!e «63 

bin 690» lira. muvakkat teminab «4770» lirad1r. 
ili - Eksilbne 10. 4. 939 tL-ihine rastl."'!'tut pu.t\J'tesi günü sut 15 

de Kd>e.tqda levazım ve mübayut şui:ıesindeki Alım :komiayonunda 
yanılacakttr. 

iV - ŞartnameleT her gün sözü geçen .-ıbeden lzmir ve Ankara 
bu müdürlüklerinden 318 kuru, bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Mühürlii teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7 :5 gü
venme parası makbuzu veya banka temind mektubunu ihtiva edecek 
kapab zarflar ekaikme günü en geç saat 14 e kadar mezkür kmniıyon 
hatlmnliima makhuz mukabilinde vermeleri &zımd1r 

-eclilmesl lb ıo111nur. Telefon : 4012 Mii~t 
'l'E'LEFON 1 !tN - 2095 'melefon .. '.31171 Aoeala 

..... ._. ............ .-..w~•~••••• ... ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• 

ITaze T emjz_Ucuz llaçj 
! Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri ~ •••••••• ........... n.... . ......... ,, .. , ........... . 

u • • • 
••••••••••••••••••vıııae ı• •11111aaı•ııııııııııııııı• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

• • 

Kumbar&t.biri 

' 

TURKİVE 
CUMHU iİYETt 

.BANKASI 

; 
s 
{ 
• t 

.. . . ~ - . ,. - - --... . -- - ----"-" ----- .. - - ... ~ --· - - . ..-,._ --~--.::...... 
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SAHiFE ıo 

Kanlarının son damlasına kadar 
Arnavutlar müstevlilere karşı istiklallerini 

ediyorlar. Bütün muhalifler kral Zogonun 

ltalyanlar Arnavutları 
teşvik ediyorlar • 

ıs yana 
radyosu da 

•• • 
Tiran 
bu reıımın Italyan 

Mussolini 
gençliğini 

rejimine hücum ediyot 
feda ettiğini kaydediyor 

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

ltalya 
Arnavutluğu 

kurtarmak 

• 

35 bin Italyan 
Bombalar ve toplarla 

Arnavutluk sahilJerini bir 
harabe haline koydular 

koruyacaklarını ilan 
etrafında birleştiler 

Arnavutları himaye 
etmek için 

harekete geçmiş! ita/yanın bu hareketinde Yunanistan ve 
YugoRlavyayı tazyik mahiyeti mi var 

Ingiltı,,..mi11 Akdeniz jfioını.na. menaup bir gemi ma nevralardcı 

Fransız 
Gazeteleri 
soruyorlar 
---·---

Kendisini Müslüman· 
, ıarın himisi ilan eden 
İtalya, Arnavutlukta 
o kadar Müslümanı 
top ve bomba ile 
neden öldürdü? .. 

--~·---

• Kral Zogo 
•t:r~--

Italyan işgal kıııv- 1 

Paskal ye günü ,,.., 
Hıristiyıınhk Alemi için de mnkad- • A rnavutluk kabinesi eTkanı mebwıandan çıkarken 

vetleri kumanda- ı 
nına bir heyet gön
dererek A.rnavut .. ı 
luğun son ve yeni 
tekliflerini bildirdi 

des bir gün, kan dökülmemesi Jizım: Londra 7 (ö.R) - Royter ajansına diselerin cereyanını takip ediyor, fakat 
: 1 b" u·---L- ""'-tidür Hıris : Tirandan gelen bir haber teeyyüd ettiği asabiyet göstermiyor. 
•ıeen ır m ~ 5 ..... • ... 

: tiyan İtalya bunu da mı düşünmedi?: takdirde Italyan • Arnavut ihtilafının Paris ve Londn.da, Italyanın Arnavut-
1 ••••••••••••••••••• ,.,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ı 

1 
diplomasi: yoliyle halli temin edilmiştir. luktaki hareketinin mevzii bir mahiyet 

Parls 7 (ö.R) - Italyan tayyare ve Arnavut hükümet merkezinde eyi haber muhafaza edip etmiyeceği henüz malilm 
harp gemilerinin bombardımanları al· 

1 
alan Italyan mahfillerinden öğrE!'I'lildiği- değildir. Bu hareketin iki totaliter dev

tında Arnavutluk sahili bir harabe yı - 1 ne göre Italyan hükiimeti Arnavutluğun 
tını halini elımştır. Duçenin 35000 as -

1 
mukabil tekliflerini kabul etmiştir. Bir 

1 

let (ltalya ve Almanya) tarafından da

ha geniş mikyasta bir teşebbüsün baı • 
Jı:eri sahilin muhtelif noktalarına çıkma- Arnavut delegasyonu müzakere için 
la muvaffak olmuşlardır. j Draç'a hareket etmış. Muhasamata nl. !angıcı olması ihtimali mevcuttur. Ne· 

Tiran 7 (ö.R) - Arnavut matbuat hayet verilmesi için icap eden tedbirler tekim, dün Italyanların Arnavutluğa as
biirosu tebliğ ediyor: Bu aabah saat 4,3 bu müzakerat esnasında iki taraf arasııı
Ve 4,45 te iki ltalyan hava filosu Arna- da kararla§tırılacakmış. Draça giden de
vut arazisi üzerinde uçarak Italyan ül- legasyonun bqında ekonomi nazırı ve 
timatomuna k4ılı alınacak kat'! vaziye- ' maiyetinde bir Arnavut Albayı varmış. 
ti müzakere emıekte olan hükiimeti taz. Italyan Tiran ataşemiliteri Albay Gabri
yika teşebbüs etmişlerdir. Halbuki, hü- yeli de heyete refakat ediyormuş. 

kümet gibi parlamento da Italyan tilti- I Eğer bu haber teeyyüd ederse ihtiltıf 
matomunu ittifakla reddetmiştir. : nihayet bulmuş ve Italyanın balkanlar-

Bütiin bombardıman tayyareleri Aı:- daki hareketi durdurulmuş telakki edi
navut arazisi Ü7.erinde uçarak beyanna- lebilir. 
meler atmışlardır. Bu beyannamelerde ' Belgrad 7 (ö.R) - Burada şimdilik 
sahile asker çıkarıldığı bllcliriliyor ve kayde değer •nühim bir Mdise yoktur. 
Arnavut milleti, mukavemet gösterdiği Nazırlar meclisi toplanmış ve gerek Ti
takdirde, müthiş askerl tedbirlerle leh- ran, gerekse Roma ile temasa geçmiştir. 
dit ediliyordu. Beyannameler, Arnavut Şimdilik bilinen bundan ibarettir. 
milletini Arnavutlukta sulhu hükümran Roma 7 (Ö.R) - Hariciye nazırı kont 
kılacağını iddia ettikleri I tal ya kral ve Clano lngiltere sefiri Lord Perti kabul 
imparatoruna inkiyada davet ediyorlar-

1 
etmlştir. MülAkattan sonra şu tebliğ neş-

dı. 
1 
rolunmuştur: 

Avlonya bütün gece fiddetli bir bom- cHariciye nazırı lngiltere sefirini ka-
bardımana tAbi tutulmuştur. Arnavut as- bul etmlştir. Lord Pert Arnavutlukta 
kerleri, jandarmalan ve gönUilüleriyle ihdas edilen vaziyet hakkında Ingiliz hü
Italyan kıtaatı arasındaki muharebeler kiimeti namına bir nota bıraknuştır. 
son derece şiddetli olmuştur. Draç li. Kont Ciano Lord Perte münasip teminat 
manı da bir çok defalar bombardıman ve izahat vermiştir.• 
edilmiştir. Fakat Arnavutlar çıkarılan Diğer taraftan Amerika sefiri B. Vil
Italyan askerlerini Adriyatik denizine yam Filips de kont Cianoyu ziyaret ede
doğru püskürtmüşlerdir. Bütün sahil Jıo. rek Arnavutluk hadiseleri hakkında 
yunca müthiş muharebeler olmakta, sel malfunat talep etmiştir. 
gibi kan akmaktadır. Nazırlar meclisi Paris 7 (Ö.R) - Fransız hükiimeti 
kralın sarayında daimi olarak içtima ha- Italyan • Aı:navut buhranının inkişafını 
!indedir. basiret ve .:;·'-katle takip etmektedir. Bu 

Roma 7 (Ö.R) - Resmi tebliğ! !tal· sabah hariciye nezaretinde başvekil B. 
yan kuvvetleri, bu sabah şafakla bera- Daladiyenin riyasetinde nazırlar arasın
ber Ayasaranda, Avlonya, Draç ve Şen- da yapılan konferans ta bunu göster· 
kin limanlarına çıkarılmışlardır. Sureti mektedir. 
mahsusada kayde değer hiç bir muka - Hiç şüphesiz, coğrafya ve hukuki ba
beleye maruz kalmamışlardır. Yalnız kımmdan, Fransanın Amavutluka hiç 
Draçta müsellah çeteler mukavemet te- bir menfaati ve bu memlekete karşı hiç 
şebbiisünde bulunmuşlarsa da bu mu- bir taahhüdü mevcut değildir. Fakat bu 
kavemet derhal kırılmış ve Italyan kı- hadiselerin tesirleri sebebiyle Fransa, 
talan Draçtan hareket ederek meınle • bir taraftan Arnavutluğun komşuları 

ketin içine doğru ilerlemeğe başlamış olan Yugoslavya ve Yunanistana karşı 
]ardır. Ahali sakin ve samimi bir tavır diğer taraftan da Balkan antantının di
muhafaza etmektedir. ğer azaları olan Romanya ve Türkiye 

400 tayyareden mürekkep Italyan ha- ye karşı dostluğu hasebiyle bu ihtiltıfa 

k dır. 

ker çıkaracakları henüz hiç bir hükii -
met merkezinde malfun değilken, Ber

lin telgraflan Arnavutluğun Italya ta
rafından işgalini bildirmiştir. Bu da Ital- 11 
yan kararının Almanya ile teması mü
teakip verildiğini gösteriyor. Italyan ve 
Alman erkilnıharbiye reislerinin müIA-1 

katı da bunu teyid etmektedir. ! 
Italya, ihUmal ki Yunanistan ve Yu

goslavyanın Fransa ve Ingiltere ile ay
nı tarafta vaziyet almış bulunacakları 
bir ihti!Afı göz önünde tutarak Arnavut- Muuolmi 
luktakl vaziyeti tahlrime karar verm~ l reketine girişmesine aslA ihtimal ver. 
tir. meoxlim. Vatanımızın gösterdiği cesa • 

Fakat bir nokta muhakkaktır. Lond- retle bahtiyarız. Arnavutluk şerefli ve 
radaki Ingiliz • Leh görüşmeleriyle Ad- mlistakil bir milletin, istiklAllnl koru -
riyatik sahillerinde cereyan eden hAdi- ınU için nasıl mücadeleye ve icabında 
seler arasında bir .sebep ve netiee mü - ölmeğe kadir olduğunu bütün dünyaya 
nasebetl mevcut olamaz. Zira Ingiltere gösterecektir. Fakat bu mukavemetimiz 

ve Fransa hiç bir zaman, milletler cemi- daha ziyade ııembol!lı: bir mahiyettedir. 
yeti kadrosu clahllinde mevcut olduğu Zira nisbet kabul etm!yecek derecede 
gibi bir kollektif emniyet sistemi tesisini yüksek bir silAh ve kuvvet müsavat. 
akıllarına getirmemişlerdir. Paris ve sızlığı karşısında nihayet her mukave
Londra Polonya ile iki taraflı anlaşma met yıkılmağa mııhkfundur. Ancak bu, 
esası dahilinde bağlanmış olup bu gibi yalnız sahil mıntakası için böyledir. 
anlaşmalar diğerlerini asi@. hariçte bı -
rakmaz. Memleketin> içinde mukavemet amansız 

Berlin ve Romanın ileri sürdükleri 
muhasara iddiası bu şerait dahilinde 
haksız göriinmektedir. 

Paris 7 (ö.R) - Bugün öğleyin Aı:
navut elçiliğinde heyecan verici bir tö
ren olmuştur. Menfada bulunan Arna
vut muhalefe• 0 isleri elçiliğe müracaat 
ederek, Arnavutluk üzerine çökmil~ 
olan ölüm tehlikesi karşısında bütün 
memleketin, kanaat ve parti farkı ol
maksızın, kral Zogonun etrafıııda birleş
tiğini ve Arnavut istiklalinden her neyi 
kurtarmak mümkünse bunu kurtarma
ğa çalışacaklarını bildirmişlerdir. 

Kral Zogo henüz dahiliye nazırı iken 
aynı kabinede Maarif nazırı olan eski 
bir nazır arkadqı §U beyanatta bulun· 
muştur: 

cMuhalefetle hi.ikiimet arasındaki hu-

ve nevmidane olacaktır. 
Paris 7 (Ö.R) - Cornale Ditalya> ga

zetesinde B. Gayda Arnavutluğun isti
lasını şu suretle mazur göstermeğe ça
lışıyor: 

•Hadiseler, derinden derine olgunlaş
mış ise de, apansız ortaya çıkmıştır. Bir 

müddettenberi kral Zogo ve etrafında 

toplanan küçük siyasi grupla hükiimet 
Italyan vatandqlarını müşkül mevkie 
düşüren bir siyaset takibine başladılar. 
Bu siyaset Italyanın daima izhar ettiği 
açıklık ve sulhçu iş birliği azmine mu -
halifti. Ahmet Zogo orta çağların müste
bit dere beyleri gibi harekete kalkıştı. 
Milletinin ihtiyaçlarını asl& düşünmeden 
memleketi idare ediyor ve yalnız kendi 
şahs! ihtlrııalarını tatmine çalışıyordu. 
Italyan mall ve ekonomik yardımların

• de edemiyor, 

Tiran radyosu aynı zamanda Italyan 
milletine müheyyiç bir hitapta bulun -
makta ve Mussolini rejimine şiddetle h1i-
cum ederek bu rejimin, harici siyasetin

deki emperyalist maksatlar uğuruna, 

ltalyan gençliğini feda ettiğini kaydel -
mektedir. 

Italyanın ihtarlarına rağmen bu va· 
ziyet devam etti. Arnavut milleti Ital -
yan yardımından hiç istifade ettirilınl • 
yor ve bu da vatanperverlerin protes
tosunu, fakrü zaruret içinde olanların 
da ayaklanıruş teşebbüslerini tahrik ey
liyordu. Bu teşebbüsler hükiimet tara
fından silfih kuvvetiyle bastırılmakta 

Arnavut hiikiimeti ecnebi hükiimetl"9 idi. 
Memleketle umumi hoşnutsuzluk var- nezdindeki sefirlerine telgraflar gönde -

dı. Ahmet Zogo Italyadan yeni bir yar- rl!'l'ek Italyan taarruzundan devletleri 
dım ve bazı noktal&.ra askerl kuvvet iza- haberdar ..tmehrinl emreylemiştir. 
mını istedi. Italya bu kuvvetlerin Koa- Paris 7 (ö.R) - Fransız mehafiJl 
va hududuna karşı bir baskın için kulla- <Mukaddes Cuma• günü Arnavutluk 
nılacağını ve Italya ile Yugoslavya ara- sahillerinin Italyanlar tarafından yakılıp 
sınılaki sakin dostluk münasebetlerini yıkılması, barbarca taarruzların hududu 
bozmağa vesile olacağını anladı. olmadığına bir delil addediyorlar. Italya 

Italyarun.bu teşebbüse iştiraki reddet- Çekoslovakyaya karşı Alınan taarruzu
mesi kralın canını sıktı ve Italyan va - nu kendi hesabına Arnavutluğa karşı 
tandaşlariyle Italyaya dostluk gösterme- tekrar için kasten ·bu tarihi intihap e'
lerinden şüphe edilen şahsiyetlere karşı miştir. Italyanın bu taarruzu müdafaa 
cebri! şiddet gösterildi. Italya mesuliyeti için ileri sürdüğü vesileler kimseyi iğ

ilzerine alarak vaziyeti tavziha karar fal etmemektedir. 
verdi ve Italyan vatandaşlariyle Arna - Kral Zogonun Italyanlar nesdine sa
vul milletinin menfaatleri hakkında te- bah saat 10 da elçiler göndererek iek

minat istedi> liflerde bulunduğu haberine iUmat edil-
Parls siyasi mehafili B. Gaydanın bu miyor. Çünkü öyle olsaydı, öğleden son-

izahatını şu suale de oevap vererek ni
çin tamamlamadılını 10ruyorlar: 

clsllmiyetin h&ınisi olduğunu iddia et
mekte olan ltalya islAm ahaliyi bom· 
bardıman etmek üzere neden Arnavut
luğa yüzlerce tayyare göndermiştir? 

Fakat böyle bir hareketten çekinmeml§ 
olsa bile, hiç olmazsa hıristiyanlıkta 
Tanrı günü sayılan paskalya mütareke
sine olsun riayet etmesi icap etıınez miy· 
di? 

Romadan şimdi şu tebliğ gelml§tir: 
Ayasaranda, Draç, Avlonya ve Şinkin 

limanları tamamiyle işgal edilmiştir. Sa
at 10 da kral Zogo tarafından gönderilen 
bir elçi heyeti Draç'a gelmiştir. Heyete 
Italyan a~emiliteri Albay Gabriyeli 
refakat ediyordu. Kralın elçileri Italyan 
kuvvetleri kumandanı general Godzonl 
ile görüşmüşler ve bazı tekliflerde bu
lunmuşlardır. Bu teklifler Romaya bil
dirilmiştir. 

Arnavutluğa Italyan kuvvetlerinin ih
racı haberi Romada derin bir şevk ve 
sevinçle karşılanmıştır. Kız, erkek ta
lebeler yollardan geçerek kendiliklerin
den meserretlerini izhar eden nümayiş
lerde bulunmuşlardır. 

Belgrad 7 (ö.R) - Merkezi Avrupa 
saatiyle saat 15 te Tiran radyosu Fran
sızca, Italyanca ve Almanca olarak kral 
Zogonun Arnavut milletine beyanname
sini tekrar etmlştir. Kral milletini, Jstik... 
Winl korumak için, . kanmın son daı:ıı.-

ra Tiran radyosu Arnavutları son dam

la kanlarına kadar m\ıkavenıete tlavel 
eden kralın beynnameslni neşretınezdi. 

Arnvutların, bir milyonluk bir nilfua
la 44 milyonluk Italyaya mukavem .. t ka
rarlarmdaki cesaret takdirle ve hayran

lıkla karşılanmaktadır. Italyanm her ih
timale karp Arnavutluğu mllstahkem 

bir kale halin~ sokmak istediği anlqıl
'maktadır. Arnavut dağlarında yerleşe
cek olan Italya hem Yugoslavyayı, hem 

d,. Selanik )Tolunu tPhdit edebilecektir. 
Parla 7 ( ö. R) - Tiran radyosu tara• 

fından bildirildiğine göre Draç ltalyan 
hava kuvvetleri tarafından iki defa ve 
harp gemileri tarafından da dört defa 
bombardıman edilmiftir. ltalyanlar yedi 
defa karaya çıkmağa teşebbüs etmitle•
ııe de her defasında denize dökülmüş· 
!erdir. Ancak 7 inci hücumda ltalyan 
kuvvetleri belec!iye dairesine kadar iler• 
leyebilmişlerdir. Şehir tamamil harap ol• 
mu§ltur. Vatanın müdafaası için gayret

lerini birleştirmiş olan Arnavut asker, 
jandai-ma ve gönü1lülerin mineviyah mn-: 
kemmeldir. Mücadele tevk içinde devam 
etmektedir. Hükümet memleketi bütü 
kuvvetile müdafaa azmindedir. 

Parla 7 (ö.R) - Bir sene evvel kr 
Zogoyu nasıl medbedeceklerini bile • 
yen ltalyan gazeteleri timdi ona ııiddetli 
hücum ediyorlar. cl.avoro Fllfİola> g 
zeteei lıalyanın Arnavutluktaki halkla~ 


