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HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAlTt 

oı:v AM MUDDETl Türkiye ~in Hariç lçll> 
s .... lik............ ı«JO noo 
Altı qhlı: •.. •••••••••••• 750 lSSO t::ünü geçmit nüshalar (25) Jrun,tur. 

TELEFON: 2697 

ilin münclerecahndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• İktısat Vekilinin 
lstanbuldaki tetkikleri 

latanbul 8 (Huaust) - lktısad Vekili B. Hüa
n6 Çalar bugün Ankanıdan ıehrimize seldi ,.. 
derhal tetkiklerine batladL Y arm Ankanıya aY• 
det edeceklerdir. 

·-------' Yeni Amr Matbaasında Baaılmqtır. 

Arnavutlukta çok kanlı vurvşmalar 
Romanya 
Nazırı ile 
Vekilimizin 

Hariciye 
Hariciye 
mülakatı 

Italyanlar Albasan-Delvine ve Tiran 
şehirlerini de dün işgal ettiler ... 

---·i::r---
Siyasi m~hfellerde 

Kral Zogo perişan bir halde Filo rina ya iltica etmiştir. Kral Arnavut
luktan ayrılırken sonuna kadar mukavemet beyannamesi neşretmiştir 

Bu görüşmelere bü· 
yük ehemmiyet 

veriliyor 
-*Paris radyosu 

mülakattan ne 
şekilde bahsediyor 
İstanbul, 8 (Hususi) - Romanya 

hariciye nazırı bay Gafenko bugün 
öğleden sonra saat birde Daçya va
puru ile ]imanımıza geldi .. Vapurda 
hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu, 
vali B. Lütfü Kırdar, İstanbul mevki 
komutanı tarafından istikbal edildi. 

Romanya hariciye nazırı vapurdan 
çıkar çıkmaz, hariciye vekilimizle bir
likte ve doğruca Perapalas oteline 
gitti. B. Gafenko ve Şükrü Saracoğlu 
öğle yemeğini beraber yediler ve mü
zakerelere derhal, otelde başlandı. 
İki hariciye nazırının görüşmeleri 

saatlerce sürdü .. Müzakerelere yarın 
da devam edilecek ve B. Gafenko ya
rın (Bugün) İatanbuldan ayrılacak
tır .. 

Perapalasta yapılan bu mülfuta ve 

Hcıriciııe vekilimiz 

müzakerelere bUyük bir ehemmiyet 
atfolunmaktadır. 

Rumen hariciye nazırı B. Gafenko, 
gazetecilere beyanatında : 

- İstanbula geldiğimden çok mem
nunum .. Dostum Saracoğlu ile dosta
ne görüşmeler yapacağız, demiştir. 
İstanbul, 8 (Hususi) - Şehrimizde

ki Arnavutlar gönüllü olarak Arna
vutluğa gitmek için konsoloshaneye 
müracaat etmişlerdir. 

FRANSIZ DEVLET RADYOSU 
BİLDİRİYOR. 
Faris, 8 (Ö.R) - Buraya gelen ha

berlere göre Bükreşten ve. Ankaı:a
- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Sinkin harbı 
Arnavutlar ita/yanları buradctn 

denize döktüklerini iddia ediyor[ ar 

Arnavutluk Yugoslavya 
dan askeri yardım istedı 

Belgrad hükümeti Arnavutlu
ğun işgalini protesto etmiştir 
Yugos]avyanın kararı 

heyecanla bekleniyor 

ispanya Berlin - Roma 
mihverine <l hil oldu 

Arnavutluk! 
Faciası ..• 1 

Komintern pakta bu iştirak Arnavutluk hadiseleri 
münasebetiyle bir korkutma teşebbüsü sayılıyor 

-i::r-
ŞEVKET BiLGiN 

Taarruzu mazur göstermek için 
ileri sürülen bahaneler, daima ayni 
bahanelerdir. 

Mütecaviz, kurbanının hamisi gibi 
görünmekte, bozulan nizam ve aşa
yişi iade kaygısile harekete geçtiğini 
iddia etmektedir. 

Bu maksadla baş vurduğu metod
lar kahredicidir. Tecavüze uğrı
yan bahtsız memleket, şuuruna sa- , 
hip olmıyan bir zavallı muamelesi [ 
görüyor. Kurbanlık koyunlar gibi 1 
kayıtsız ve şartsız teslimiyet gös
termesi isteniyor. 

- .. 
Rornada yapılan bir niimayiş - YAZISI 4 ÖNCÜ SJ\.HİFEDE -

Dünya büyük heyecanda Kanındaki cevhere uyarak hürri
yet ve istiklali hürriyetsiz bir hayata 
tercih edenlerin en müthiş ihtimal
leri, en korkunç tecavüzleri göze al
maları lazımdır. işte Arnavutluk, 

bö~:nb~rs:~~::et~:r~~;~~ş:~ka- lngilterenin Arnavutluk işinde 
vemete karar verince, yüzlerce harp il 
~;::;:~in~ı:r~:a1::!:;ıii;~ kat'i kararı yar.ın be İ olacak 
nı, yurdlannı sevmekten başka gü- Londra 8 (ö.R) _ Bu sabah Dov-
nahları olmıyan halk yığınlarının im- ııing Strit" de nazırların içtimamı müte
ha edildiğini, hayatta mukaddes te- akip ıu tebliğ neıredilıni tir: 
Jakki ettikleri ne varsa hepsinin çiğ- c Bu sabah aaat ı ı, ;O da Dovnin 
nendiğini görmüşlerdir. Strit" de yapılan içtimaa iıtirak imka! 

Bu nisbetsiz kavgada Arnavutlu- dd" · · bul uı olan nazı ı d . . . ma ısını m r ar arasın a 
ğun hariçten hır yardım gömıedıkçe b" k f na yapıJm .. br. l•timada u 
k d ... beki' f • .,_be d"" ır on era ~ • 1 

en ısını ıyen ecı axı te uş- nazırlar hazı:r bulunmuıtur: Maliye nazırı 
memesi imkansızdı. Sir Con Saymen, dahiliye nazın Sir Sa~ 

Bir daha anlaşılmıştır ki hakkın, _SONU 4 ONCO SAYFADA -
adaletin, insanlık mefkuresinin çiğ-
nenmesi karşısında kollarını bağlı- --------------

yarak seyirci kalan büyük devletler. Askere 
müşterek mesuliyetlerini anlama-
makta israr ettikçe, bu karanlık faci- D 
alar serisinin sonu gelmediğinden avet 
korkulabilir. 

Taarruz kurbanları için duyduk- tZMtR ASKERUK ŞUBEStN-
larımız hep yaraya merhem olmıyan DEN : 
«Vah .. Vah .. » !ardan ibarettir. 1076 No. lu kanunun 7 inci mad-

Ayni edebiyat .. Ayni hodgamlık.. desine göre istihkam ve Işıldak yedek 
De~?rlar değişmiyor. Asteğmenlerin (Yarsubayların) ter-
Degışen sadece kurbanlardır. his tarihlerinden iki yıl geçmiş olan-
A~navut~uk tecavüzünün masala !arın 45 günlük sitaj görmek üzere 

benzıyen hır tarafı d~ vardır. Ye ~>U 1 kıta ya sevkedileceklerinden 15 Ni
m asalı ortaya atan Jıomale d ltalıa- san 939 günü şubeye müracaat et-

, 

• ·-

Arnavutluk kralı Ahmet Zogo ve Tirandan bir görünüş 

Balkan talebe birlikleri 
Arnavutluk tecavüzünü 
protesto ederek Ama· 
vuı milletine sempatile· 

rini bildirdiler 
-*-Roma 8 ( A.A) - Stelani ajan-

aı ltalyan kıtaatmm Arnavutlu -
ğun payitahtına muvasalat etmİf 
olduklarını habei· vermektedir. 

Roma 8 ( A.A! - ltalyan kıta
ları dün akfam Draca 15 kilomet
relik bir mesafede bulunmakta 
idiler. Arnavutlar çekilmeden ev
vel buradaki köprüyü berhava et
mişlerdir. Bir ke,il tayyare filo
su Draç civarında hazırlanan tay
yare meydanına enmiştir. Şimal
de ltalyanlar Ale .. io'yu işgal et
tikten sonra ilerlemeye devam et
mi,lerdir. Cenupta da Delvine i,. 
gal edilmif ve geride bırakdmıf
tır. 

KRAL ZOGO FLORlNADA 
Paris 8 (iJ.R) - Atineden bil

diriliyor: Kral Zogo sivil kıya -
letle, betbenz atmıf, perişan bir 
halde saat 13,30 da Yunanistanın 
Florina ff!hrine gelmiv ve derhal 
kraliçe Jeraldinin ba~ı ucuna git
miştir. Kralın maiyetinde 30 za. 
bit ve bazı yüksek memurlar var
dı. Binlerce Yunanlı, bedbaht kra
lın gelifini sessiz sadasız seyret. 
mi,lerdir. 

ITALYANLARIN NEŞRIYATI 
Roma 8 (ö.R) - İtalyan gazeteleri, 
- SONU 6 iNCi SAHİl'EOE -

Şehirden Çehf'eıer : ıs 

' . 

A Tn4vut kraliçesi 

Dr. B.Abdi Muhtar Bilginer 

·- 1 
Ne 114pat"tC1m 114panm 
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FIKRA: 
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Medeniyet Manasındaki 
•• H U M u R 

Şinui ltEVl 

Balkan bidieelerinin uyandırdığı prühüler, gittikçe vüs'at peyda 
ediyor. Bizi c:loirudım cluiıUJa aWrader eden tek cephe, bu hadisele
rin, bir komtu memleketinde cereyan etmeai ve ayni zamanda medeni
yet yolu üzerinde medeniyet namına irtikip edilmit olmasıdır. 

Habetden; YlJ8oalav ve Yunan araaına airen ltalyan kılıncına gelin
c:eyedek bunun em•lini gördük. Medeniyete suayan millet
ler eqıeç onu elde edebiJiYorlar. Fakat ne yazık ki hayatları bahuana ... 
lltİmJarların lı:öleleftjrdiği yurd ne8İDeri, bugün düçar olduğu fela
ketler karşısında kendilerini nasıl teselli edebileceklerdir} t.. Sefalet 
ve kahra zebun talileri, bir başka elden ziyade yine kendi soyu sopu 
yazmamıf mıdır? .. 

Mazinin bazı kerre kuru bir iftihar payeainden ileri gidemediğini : 
mekeect ancak ileri gaye olduğunu, ve bu gayenin ancak el birliğile 
durmadan yeniliklere koşmak suretinde tecelli edebileceğini, aklı ba
şında insanlar idrak etmişlerdir. Bir gün medeniyet oltasımn kurban
ları meyanına airmemek için difini tırnağına takanlar, m8.kus talileri
ni, zafer 1'11Jannda boianlar az olmamıştır. 

Hünkar iskelesinden, hasta adamı, sulara atmak istiyen gafil zih
niyet de, bu hareket karşısında epi şeyler öğrenmiştir. 

insanlar, düşünce ve merhamete çağırılıyor. Yüzlerce obüsün, hal
laç pamuğuna döndürdüğü Adriyatik sahiflerinin bir kısmı bir cehen
nem manzarası arzettikçe, baba yadigarı suçlar unutuluyor. ilmin ve 
redeniyetin savurduğu hambereler, bizi bu düşüncelerden a1akoyu
yorlar •.. 
Dünyanın geçirdiği şu son buhran, umumi harbin kopardığı dört 

senelik kıyama rahmet okutacağa benziyor. 
Çemöerlaynın tayyere seyahati, bu facianın ilk perdesinin önünü 

almağa çalışırken; cenuptaki mahiyeti meçhul kaza, simald•ki gergin 
vaziyet, ve BaJkanlann düçar olduğu tazyik, hülasa, Çin - Japon ezeli 
kavgası, külleri tüten ispanyanın bitkin haleti ruhiyesi.... Biz
lere bir feliket arifesinin yanık kokulannı koklatmağa kalkıyor ... 

Bununla beraber ihtiyar dünya, neler görüp geçirmiştir.. Bir takını 
bedbin insanlara nazaran, o çok daha nikbindir .. Hak ve yaşama pren-
8ipleri, iWıi mevcudiyetlere aaiınan çenberden çoktan çakmışbr. Kuv
veti bak kabul etmek zarureti, bir kerre daha kendini ptermiı olu-
yor .•• 

()ynanan fkialann birer medeniyet maakeai albna gizlenip, ona 
hizmet edebilmek gayeaini tapmaaı da bir hakbr .. Kuvvet.izler; bu 
hakkı tanımıyan, ve onda hümur bulamayanlardır .... 

Şinui REVl 

Başşehirli futbolcuJar 

YBNIUIR 

... ŞEHiR HABERlERi" Arnavutluk 
Faciası ..• 

--<:r-
ŞEVKET BU..Clft 

Maliye wk&Jetindeo vilayete şu ta
Vakıflar pavyonu için 

mam gelmiştir: -BAŞTARAFl t INOSAYFADA-

.;=b:=...~;= Evkaf umum müdürlüğü bütçesine nın~;::rr,,,:C:r!':ı"'i..ıyarun 
kanunun birinci maddesiyle verilen sa- mühim miktarda tahsisat konmuştur Arnavutluktaki hareketi hem kral 
laruyete müsteniden hazine kefaletiyle Zogonun dikhaıhlığını cezalaıvhr-
iş bank.asa aezdinde açtırılmış olan kre- . mak · in terti e«lilmi bir seferdir, 
dinin, nisan 1939 gayesinde tamamen Evkaf umum mUdUrlUI« fuardaki va-1 edilmektedir. Ödemi§ ve Birgide teftit hem je Yugo:ıavya ~eyhinde bir 
kapatılması meşrut bulunmaktadır .. Bi-1 k.ıflar pavyonu çin bütçesine milhim ! işlerini bitiren VU:ıflar mUdilril Bat ha.kına mlni olmak arzmile vu-
naenaleyh mevzuubahis kredinin, va- mikdarda tahsisat koymuştur. Bu tabsi-ı Serezli Tire ve Bayındıra gitmiştir. k b 1 t 
desinin h~wünde hususi idarece ıama-11 satla geçen seneki inşaatta noksan kalan YENİ BİNALAR u,... ~ mduş ur. .. Kral z l 927 H ber aldı .. 'D-1--.ı: uay aya gore ogo, 
men kapatılmasını teminen §imdiden kısımlar ikmal edilecek ve dekorasyonu a ğmuza gore .ı:.vıuu umum l d k ltal d 

bdil edil ___ ,_.,_ ud·· ı··ğil f 'rde . 1 bina an aşmasına ayanara ya an 
icap eden tedbirlerin ittihazını rica ede- tamamen te · · ~~. m ur u znu yem yapı an - A ti ... baz ktalar . . rnavu ugun ı no ma aa-

Bu pavyonda mevcut tariht ve ilml lardan baz:ılarını satın alarak imar ede- k ··nd · · •atem· So d -*- malzeme bu sene tamamen tebdil edi- cektir. Diğer taraftan 26 parça gayri ite~ go h ··k?.1171 ı l' t ~k~~; 
T bl • lecektir. menkul satışa çıkarılıwştır. . a ya ub umedıncekyapı aln .a • ıK • Beden er yesı 1 EYTİNLİKLER B 1 bara binalardır Par . le ıstenen u yar ım uvvet ennın 0-

Genel direktörü VAKIF z_ . . ~n ~ P · . asıy ~e- sova hududuna sevk.edilerek Yugos-
Beden t b. esi .. d.. .. g Vakıflar ıdaresi Tıre, Bayındır ve pı hır hına yapılacak \'e kırava verile- l l h" d b" bask da k il er ıy umum mu uru c- . . . • • avya a ey ın e ır m u a-

l C ·ı T h' . 'h ti d Ödemişteki Vakıf zeytinlıklerın ıman cektir. l ... . . nera emı a ır nısan ayı nı ayc n e . . . . . ·ım . TİREDE nı acagı netıcesıne varmış ... 
rt •. d b. ahat k _,_ ve yeru zeytınlıklcr yetistirı esı için B l • k k .. .. yu ıçın e uzuncn ır sey e çı ncilll.- . . . tinlikl-• • • u masa a ınanrna pe guçtür .. 

tır. faalıyete geçmiştır. Zey ·.crın una- Tirede N~p" ~. ~miinin tamiri. ve Fakat, asıl meraki gıcıklayan nok-
G 1 t'd d İz . riyle zeytin hasılAtının lasa bır zamanda okuma odası ılavesı ıçın yapılan keşıfler t b l . . .. ] d'"" "d" enern mayıs ayı p ı asın n mıre . .. a, u masa m nıçın soy en ıgı ır. 

cl k k lli 1 . teft' tl ek tad bir misli artacağı tahmin edilmektedir. umum mildurlilkçe tasdik ve iade edil- y I t . • . . ) 
g ere· u p en ış e ec , s yu- Millhak ttaki V-'-~ .d 1 . ıeı..:ft 'sür D hal . ta ba 1 caktır ugos avyayı emm ıçın mı 
mu \C kulüp binalarını gözden geçire- n a.ıuuar 1 are en a~ mı:.: • er ınşaa --~ana · Arnavutluktaki ltalyan işgalinin 

rim. 

ccktir uyandırdıg""ı şüpheleri dagvıtmak içı"n ---*- Bir tam1m Torbalıda tütün mi) 
ATLETİZM Yugoslavyanın yeni vaziyeti bü-
MtiSABAKAURI --...fr- ekim İ tün avakıhi ile kavramamış o1ması 
21 ,.e 22 mayıs tarihlerinde yapılma- Yolcuların beraberle• . _ imkansızdır. Gerçi, Amavutlu~un 

• d tiril :-ı.:--- Torbalı 8 (Huauaı) - Kazamızda tu· 'k' k 1 y J y sına karar verilen üç şehir atletizm mü- rm e ge en ..... ~ .. . . . . . J ı omşusu o an ugos avya ve u-
b İs 1 ı1 k- maddelerı· tun dikimine bqlandı. Fideler. ınhisar nanistan sulhçudurlar. Arnavutlu-sabakaları u sene tanbu da yap aca 'd • . L tr 1.. albnd L--·-J-L __ _ 

ı areauun s;on o u a UAfia uunz; "" • "k}"} 0 

• ka be • "h "mali tır. Bu müsabakalara Ankara İzmir ve İnhisarlar vekAletinden gelen bir ta- . . •V• . . _ ııun ıstı a ını Y tmesı ı tı n-
İstanbulun en meşhur atletİeri iştirak mimde yolculara bir kolaylık olmak yeti§tirildagı Ye tarlal:r ~ elv~ ~I- den teessür duymaları tabiidir. 

• gelerde bazırlattınldıp açın. tütünlenn B'lh b .... d h bi 
edecektir. üZere yolcu beraberinde getirilen inhi- geçen ,.dlardan Gatiin nefuette Yetİfece- d.1 a;:s~. u ~~~ru k ev;m r -*- sarlar maddelerine ait resimlerin güm- ii muhakakhr. ~ l§C tİ ~ne &ı1ca ~ 0 f;,°. ıer • 

Mesai tlcreti rük memurları tarafından tahsil edilme- 938 eenesinde 1600 çiftçi tütün dik- b" ~a':hk:gu hal" nk k ?~m 
Hudut, kapı, iskele ve istasyon vcteri- si blldirilmi~ir. Ancak bu tahsilAt, ema- . . . • ır ıstı mı ıne oyma ıstıyen 

. . tiiı halde bu •ene yalnız 790 çafça (pek tasavvurlardır 
nerlerinin hayvan ihracatında mesai sa- net hesabına kaydedilecektir. az 'kta d ) t'"tU dikecektir B d B · ... . . 
&ıtleri haricinde yapacaklan muayene- Yolcu, beraberinde getirilen en çok ebmı t"tün~. al . u dn" fiatl ·tıl una a l u tasavvurlar, katı hır mahıyet 

yılını • ep u enn eger a aa •mam•ı a acak olursa ltalya Yugoslavya 
!erden dolayı mesat ücreti aramağa hak- elli tane sigara veya 50 gram kı ş l ve bir kımunı~ da çiftçi elinde kalmıı ol- do 1 ... b .. ··1ı: h - be • · 
lan olmadığı ziraat Yekiletinden bildi- tiltün ile elli yaprak sigara kağıdından muıdıı. Halen aatılamıyan 2000 balya d'Vs•t ?~h uyu 8 1;!'ten ". geçıkr-
ri.lmiştir. inhisar resmi alınmıyacaktır. Sigara ki- .. .. ıgı ımti anın en agınnı geçırece --*- ğıdı hariç olmak üzere yolcuların getire- tutun mev::Uttur. . .. tir. Zira ltalya, Arnavutlukta yer-

DOKTORLARA cekleri maddeler bundan fazla olursa, Hal~uki: B~~~nclan gelen goç- le.~ekle nüfuz sahasını geni,Jetmek 
• b" kil k dar kil dan lira h menlenn de. tiltüncUlülde rneıgul olduk- hulya81ndan kurtulmıyacakbr. 

Gönderilen ilAçlar · ırb' 
1 

oyinha a ~l cakton y 1 e- lanna göre. bu eene tütün dikiminin faz- Arnavutluk meselesinin müatak-
E b" 1 k tl d k. .. 1 sa ıy e lsar resmı a ına ır. o cu lal ''- . ed L tıl ... 

A k b . /ı Ü "/ J "/ ene ı ınem e e er e ı muesscse er kil d b ki 1 apnaaa mtiZa ers;en, aa amıyacagı beldeki inkipf eeyri, ehemmiyeti tef ta ımını ıre arşı ç sayı ı e yen l er tarafından doktorlar adına gönderilecek beraberinde ge~ilen iç . er .en ir - korkuau dikimi azalbnlfbr. itibarile Balkanları asan bir vehamet 
· I J 3 D • /" /d il" b ııı.·ı ,._ · ·ı _,_._ bl- loya kadar resım alınmaz. Bır kilodan G 97.S b' L,1 .. •• • tib . Yaman ar ua -4 emırspora mağ up o u nç ~ a a~ arı. <U.ertne yeşı n:IJA~ Caz1ası i in rakılardan ti lira, ko ak ~ eene ID IWO tütün IS - arzevlemektedir. Hatta lngi.liz baş 

rer etiket ilzenne (Bedava dağıblır, . .. ~ . . . ç.. .. oy ' aal edılmit ve 800 bin kilom aatılmıpır. vekilinin sulhu tefkilatlandmnak 
d kto ld hs .. edir) "b • likor, Vıskiden iki lira, kopuren şarap- B .. _,___ • L '---- L __ 

D1iD .Alsancak stadyumu yine fevk.al- Oyun başlar başlama~ anide yapılan ° r ra ma us numun 1 aresı lardan il m V t1ardan bir lira, a aa..-. ... vasati aeaa~ aöre. _... makaadile yaptığı te,ebbiUlerin hile 
bu gol Atec:i bir müddet sasırtmıştı. Bu yazılı bulwunak şartiyle gümriiksüzjt- '-~~- 7~ ı...::.r::ıu ---ıft- be mıza bir aenede 243 bm 7SO lira radde- bundan miiteessir olacağı tahmin 

ide ,unJere mahsus bir manura arze.. ' ~ ~ '" h l' Usaad edil ğl vilA te bftdi şarap.ıanum o1 ....... ~ §8D1PQ11,auca.u f • d ' ' ol ukabil. ' le 
~ TrlbilDler bqtan bqa dolu.. gayri 1abil nziyet devam ederken Va- .a ~e .m e ece ye - lira, biralardan kilo ~ına 13 k~ re- 8':1 e ~ara~ muma m • m- edi b~r: Büyük Demokrasiler ha-
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bma Atepponm B-Jik+ap brp elde lirdi. PAMUK RACA'!'I lali asak tan e e e 1 en g ıre nazaran. ıstı l&e halde bırakacağı hakkındaki sözleri-
.ulll muvaffakıyet! ~ tara- Ateşin durgun oyunu karşısında yapı- Almanyada pamuk ithalatını, ihtiyaca 

1 
y tır. · sarfedilen para fazladır. Bunun da aehebi ne inanmak biraz güç olur ... 

fmdm ~e fO.pbe yoktur. Fa- lan bu ikinci golden sonra Ankaralılarm uygun bir tekilde tayin ve ithal etmek -*- tütUnlerimizin çok ucuz satılmıo olmuı- ŞEVKET Bİl.GIN 
bt dilnkil Atef takımı bizim görmeğe gol adedini fazlalaştıracai,'l kanaati hhll ilzere on milyon Ran Mark sermayeli Filarmonik Orkestra- dU' . 
.hftalmm cevval bir takımdan ziyade olduğu bir zamanda Fcridin Ankara ka- bir şirket kunılmU§tur. Yalnız bu mU
tlurpn ve mai14biyetl kabul eden bir lesine doğru seri bir şekilde indiğini gö- essese ithalAtı idare edecek ve ihtiyaç 
takım hlssinl vermi§tlr. Sol açık milstes- rüyoruz. Ve Ferid önündeki müdafii a~ nisbeünde ithalat yapaalkbr. Bu şirket 
na olmak ilzere forvet hattında hiç bir lattıktan sonra güz.el bir vuruşla Ateşin kurulalıdan beri İran ve TürkiyedeQ Al-
OJUllCU di1D muvaffak olımamıı ve bir ilk ve 110n sayısını yaptı. manyaya pamuk ithalAtı artmı§tır. 
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-k fıratlan öldilrmil§tilr. B 1 At .... '--·-· bilhassa ··da- -*--- Pazartesi akpmı saat Zl de Halkevi- H b ı • 
- u go eJ wuuuuu... mu miz sosyal ardım kol menfaatine El- a er erı 

Buna mukabil BaneJırin iklncla, An- w hattını güzel bir oyun oynamağa Telpal mababeratlllcla 7 u :ı.. 
1 

nisadan gelmişlerdir. 
brqOcf1de1-3 plip gelmesine ralmen sevketti. Vaziyet 1-2 gibi her zaman için Telgraf mtlraselAtında kaza ismi ya-~ ~unda Cilmhur ~ı;::ı: Maniu 8 (Hususi mt.:babfrlmizden)- Kasaba hukuk hlkimi B. Fadıl Ertuğ-

Bursa mebusu B. Fazlı Gnleç ve İzmir 
mebusu B. Mehmet Aldemir Bursadan, 
Manisa mebusu B. HUsnU Yaman Ka-

bıtminklr bir oyun gtistermemlftlr. Ta- telafisi mümkün bir şekle girmişti. Fa- nll)da villyet isnıi9in de mutlaka işaret filArmonik orkestruı tarafın da ~ Maniu Halkevi ga.terit tubeil on beş rul Turgutludan gelmiştir. 
lam birkaç elemana istinad etmektedir. kat müdafaanın güzel oynamasına rağ- edilmesi lüzumu posta, telgraf ve telefon konser verilecektir. Program. gOndeııberi (Vazife) piyesini bunfa - -*"""""" 
""...L.-.- batlan ço'- zalftir. Ve talnmm hü h t b" · ö . üdilrlilğün. d bildirilmi' "..+ı. ven, Vagner gibi dünya müzik Aleminin __ ı...._ idi. 'Dl.. Lıı .. uı. ,_,_ -u....L.. 
ua111111 ili. men cum atının ır ış g rmernesı umum m en ifW4· nL......:ı... • vardır V WAAWI ... ...,es uu3u.a. ıxr muva.uıuu- v--ataf ... adisesl 
dflnkil galibiyetinde Izmirll Vahap bat- bu imkanı vermedi. -*- Y~ dAhllerinbı eserleri • ag- yetle Cuma ve Cumartesi aqamlan iki a.cu- HCI 

bca Amil olmU§tur. 24 Uncil dakikada AnkaragUcü ve 29- 11.ALKE'YtNDE nerin Ricuzi isimli operasının uvertUril defa temsil edilml§tir. Temsilde vazife Karataşta, Orta okul hademesi Huaıı 
.AnbragUclı - Ateşspor ~çından ev- ncu dakikada da Ateş birer fırsat !t8çır- Konlerans ne--ı atı ve Beetho~ aeldzincl senfonisi çalın- alanlar bUyiik bir başarı içinde leYircl- Fehmiyi tabanca kurşunu ile yaralıyan 

nl Demirsporla Yamanlarspor takım - diktan sonra devre 1-'2 AnkaragUcUnün Halit . 96 •Y .. maktadır ki bu eserler ancak çok yilk- leri zevke doyurmuşlardır. Mübadil Kemal memleket hastanesinde 
lar ebeden terbiyesı' kupası> 1. .. -ılıacıma- · · evı salonunda 9141939 pazar gu- sek sanat kabiliyetinde olan orkestrala- muayenesinde ileri bir akıl hastası ol-

---• ., lehine bıtü. nü saat on dörtte ikinci erkek lisesi ar · ~· · ** 
IUU yaptılar. Dk golil Yamanlar takımı ikinci devrede Ateş takımda tadilAt direktörü bay M. Ö tarafından (S:Us- nn ç~labılecc~ı ~serlerdır. Orkes~::: Halkevi kursları şubesi memleket duğu anl~ılmıştır. 
yaptı ilede Demirsporun çalqmıf bir ta- yapmıştı. Ayağı sakat olan ömer santr- timal lrurbanlan) mevzulu bir konfe- ;~~:;;;eı:.,ilzik Ustatlannın gençliği için ~k faydalı bir adını at_ Suçlu, memleket hastanesi heyeti sıh-
kım manzarası veren toplu gayretlerine fora, Salih santrhafa ve Mahmut ta sol rans neşriyatiyle ayn gün saat 15 te · zitarl mıştır .. Muhtelif -:beplerle ilk ve orta hiyesinin kararı üzerine tedavi edilmek 
mukavemet edemedilderinden birinci hafa alınmıştı. (Hastalıklardan korunma çareleri) mev- . Program~ genç. Türle kompo . ~ okulu ıkmal edemıyen yurttaşlara bu üzere Manisa emrazı akliye hastanesine 
devreyi 1-3 mailOp bitirdiler. ikinci dev- Oyuna Ateşliler canlı bir şekilde ha§- zulu diğer bir konferans n 'yatı a 

1
_ nnden Ulvı ~emalin Bay.ra~ isimli hır okulların diplomasını temin etmek için gönderilmiştir. Orada uzun mUddet ka-

rede zaman zaman lld takım da vaziyete ladılar. Ve AnkaragUcU kalesini sık sık v eşn y p orkestra eserı de vardır ki bıze yeni mu- iki ayn kurs açılmıştır. Kurslar akşam- lacaktır. 
1 lacagı haber alınmıştır. _:ı..ı-:-: k tra il tanıta kt H d hAldm oldular. Ve Yaman ar takımı hiç tehlikeye dllşO..rUyorlardı. Fakat bUtün HALKEVDoJ :uıu.ıu.ı.:u or es e. ca .. ır. . lan yapılmakta ve her giln Uçer ders ya- a eme Hmıan. Fehmiye hastanede 

değilse beraberlik temin edecek olan fır- bu yapılanlar topu kale önilne kadar E (F.clmond Grieg) ın Peergunt ismlni pılmak IUl'etiyle sıkı bir tarzda devam ameliyat yapılarak Yilcudunda kalan 
aatlardan istifade edemedi, Ve maç ta geUrmekten ibaret kalıyordu. KONFERANS taşıyan Suiti de programın çok güzel etmektedir. Orta ve ilk okul öğretmen- kurşun çıkanlını§tır. 
S-4 Demirsporun galibiyetiyle bitti. Anka.rqUci1 de daha ziyde fırsat kol- Üniversite Edebiyat fakiiltesi Döçea- eserlerindendir. lerinden. bir çokları bu lwnılarda vazife -.*--

Oyun biter bitmez sahaya Ankaragil- lamayı tercih ettiği hissini veriyordu .. ti bay E. Ziya Karal 10/'1939 pazartea Tscbaikovsky'nbı orkestra refakatiyle ahrut bulunmaktadırlar. Jlabkibaiyet 
cilve Ate§SP<>r takımları birbirlerini ta- Vakıt vakıt yaptıkları anlaşmalı hücum- gilnil saat 17.30 da Halltevi salonunda ve Viyolonsel solo•olarak çalmacak olan * ntttddetlerl 
ldben çıktılar. Mutad merasim yapıldık- larda Atef müdafaasının mildahalesiyle (İtilaf devletleri ve İzmir) Mevzulu bir varyasyonları viyolonsel sanatı hakkın- Izmir kız öğretmen okulu son sınıf ta- MahkOmiyet müddetlerinin hesabmd.a 
taıı •e Atef takımı tarafından Başşeh- bir netice vermiyordu. konferans vereceklerl haber alınmıştır .. da bize iyi bir fikir verecektir. !ebeleri direktör .Mustafa Rahmi Bala- mahkOmun Yakalandılı tarihle cea evi-
rin Udndsine bir bilket verildikten son- Bu devrede Ankaragilcll daha ziyade Bu değerli konferanstan yurddaşlann Programda Smetonanın orkestra için banın idaresi altında .-şehrimize gelmiş- ne konduğu tarih arasında, hDrriyeti 
ra takımlar karJılıklı sıralandıklan za- vakıt geçiştirici bir oyun oynamıştır. faydalanmalannı tavsiye ederiz. yazdığı bir Senfonik şiir de çalınacaktır lerdir. Okulları ve milessesatı gezınişler tahdit edilmiş olarak~ müddetin, 
man AnkaragUcilni1D Semih ve Ali Riza Oyun bitmek üzere iken Fikret Anka- , ,.. • memlekette yapılan büyük imar hare- bazı yerlerde nuara alınmadığı adliye 
gibi iki kıymetli oyuncusundan mahrum ragücUniln Uçilncll sayısını da yapmağa 'J'El.EFOlf : ıııı 1 ketleriyle yakından alAkal~lardır. vekAletinden bi.ldJrilmi§tir. 
olduğu halde şöyle bir takım tqkil et- muvaffak olduğundan maç ı~ Ankara- 8 U G 1) N Halkevlnde kendilerine ayran ikram Mahldhnun akalanmasi le hürri eti 

tiifni gördük: gilclinün galibiyetiyle bitmi§tir. K Hl H k • edilmiş Halkevi başkanı ve kültilr dl - tahdit edilmiş Y olacalmru: ceza ~ 
Natık, Salih, Nihat, bmail. Abdill,, Netice: u turpar sıneması rektöril genç elemanlarla birer hasbihal teslim edilinceye kadar geçen müddetin 

Riza, Hamdi, Fahri, Vahap, Fikret, Dünkü maçı bence şanah bir oyunla yapmışlardır. mahkOmyet müddetinden mahsubu leap 

Hamdi. kazanan AnkaragücU LugbkU maçta Mucize sayılaak , Ve ıfbeDiii- deyam olmıyaeak iki filim takdim ediyor * eltili ayni tamimde bi1dirilnıektedlr. 
Buna mukabil Ateppor da en eyi hü- oldukça müşkülatla k~ ve dün- Şehrimizde bulunan bütüıı öğretmen- --------------

cumcusu izzetten mahnma olarak ıa ,... idi llhi rahat rahat galip gelemyiecektir. } _ S A A D E T D U R A G J ler kafile halinde Pazar gilnil Akhisara 
kilde bir takım teşkil e~: Çünkil bundan evvelki müsabakalardan bir gezme yapacaklardır. Bu gezmeye 

lbrahim, Sezal, Cemal, Salih, Ömer, acı neticeler alan Doğanspor bugünkil SOllTA W • DOJIAllACHB Alaşehir, Salihli, Turgutlu lflretmenle-
AYDi, Ferid, Ali, R .. şat, Mahmut, Nail maça l6zun olc.lugu kadar ehemmiyet DAlf BERCllOLT ri de katılacaklardır. 
Hakem de Ferid Simaaroğlu (Doğan- verdiğini tahmin ederim. Aynı zaman- 'l'arafmdaa temlil Mi1-if ,...;•, Kefe... Afk n anfet filml... * 
!lpOr) idi. da galip gelmek sırasının lzmir şampi - Halkevl milze ve sergi şubesi Mayıs 

Topa ilk: vurUfu ~karagücU yaptı. yonunda oldutunu da Doiansporlu 2 - O J K T A T Q R içinde açılacak bUyük bir çiçek sergisi 
Ve hemen Hamdinin topla beraber A~ gmçlerln unutmaması lhımdır. hazırlamaktadır. Memlekette ilzUm ka-
kalesine indiğini. aördUk. ~ çı- Bu maçtan evvel yapılacak olan Uç - Tlllllıl bir ..._,. canlandıran mükemmel Wr filim dar bUyilk bir sevgi ile karşılanan çiçek 
kan Avni ayalı takıldıimdan dilftll ve ok-Allancalc maçı da oldukça ehemmi- OtiUYAJI: CIJVB BROOK için yapılmakta olan bu hareket çevrede 
Hamdi serbest bir vaziyette topu kale- yetlidir. cBeden terbiyesi kupası>nm en AYRICA : 'l"ORKÇE SÖZL'C FOKS JURNAL bQyük bir allka uyan~tır. Sergiye 
nhı 15nüne doğru attı. Kalenin yakının- kuvvetli iki namzedi olan bu takınılan - SEANSLAa : ller r.iin Dba'ATÖR: 3.30 ve 7.15 te SAADET DU&AÖI : zengin mllWatlar konmUftur. 

"~~ * 

su baurlamıştır. Bisiklet tefvik müsaba
kalarına 9 Nisandan itibaren ba§lana -
caktlr. 

* Horozköyünde açılan eğitmenler kur-
su Uç Nis.andn itibaren faaliyete bafla
mıştır. Kura müdilrlUğüne lzmir mO.
fetti§lerinden Ferid Bayır, eğitmen tef
liğine Manisa müfett.iflerinden Ayhan 
Karasu, grup tefliğine de Balık.esir mil
fetti§leriııden bay Fahri tayin edil.mitler
dir. Kursun ejiilm kadrosu 40 Manisa. 
dan, 80 Bahkesinlen olmak üzen (100) 
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Dünyanın takbihi 
Amerika Ha. nazırı Hull 
Arnavutluğun istila 

venı bir 
işgalini dünya ve 

tehdit 
sulhuna 

karşı telakki ediyor 

Diğer devletler ne düşünüyorlar? 

Başvekil 
yarın 

B. M. Meclisinde 
nıühim bir nutuk 

söyliyecek 
Nutuk Ankara radyosu 
ile neş:rolunacak 
İstanbul, 8 (Hususi) - Başvekil Dr. 

Refik Saydamın pazartesi günü Büyük 
Millet Meclisinde, hükümetin programı
nı okurken söyliyeceği nutka büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Başvekilin bu 
nutku Ankara radyosu ile de neşredile
cektir. 

Edirne mezbahasında 
Vaşington 8 (ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Kordel Hull Arnavutluğa yapılan ta
arruz hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

lın davetine icabet eden küçük bir mil- vutluktaki İtalyan askeri hareketini pro- Edirne, 8 (Hususi) - Belediye mez-
letin cesaretli hareketi hürriyetin kıy - testo etmesi lazundır. bahada icap eden fenni tadilat ve tesisa-
metini bilen her insanı hayran etmeğe Ratayın takbihi tı yapmak üzere faaliyete geçmiştir. Ez-

kafidir.> Paris, 8 (Ö.R) - Hatay resmi maha- cümle et indirme yerlere bu ay sonuna 
cCebrü şiddete müstenid olan bu isti-

1~ hiç şüphesiz dünya sulhuna karşı 
munzam bir tehdit olup siyasetlerini 
harbe değil, sulha doğru yol vermek is
tiyen bütün milletlerin hissiyatına çarp
maktadır. Diğer bunca vakalardan sonra 
bu h~disenin de içtinabı imkansız tesiri 
emniyeti mahvetmek ve dünya istikra
rını l~ğımlamak olacaktır ki, bunun bi
zim kendi huzur ve rahatımız üzerinde 
de müessir olacağı tabiidir.) 

İslam dünyasının 
takbihi 
Paris 8 (ö.R) - Tunustan Suriyeye 

fili İtalyanın Arnavutluğa karşı hareke- kadar ikmal edilecek ve yine bu ayın 
tini tamamen takbih ederek bu taarruzu yirmi beşine doğru ihalesi icra edilecek 
bir barbarlık hareketi diye tavsü edi- olan soğuk hava deposu ile buz fabrika-

kadar islum dünyasındaki heyecan bü
yüktür. Berut umumi efkarı Italyan ta
arruzunu nefretle karşılamıştır. Suriye 
ulema komitesi, bir müslüman devletin 
istiklal ve akıbetine karşı yapılan teca
vüzden derin heyecana düşerek azaları
nı bu akşam fevkalade bir içtimaa da
vet etmiştir. 

yorlar. sı nşaatı da en kısa zamanda bitirile-

İspany~nın s_ükutu cektir. 
Paris, 8 (O.R) _ Ispany;ının Anti Belediyenin yapacağı soğuk hava dc-

Komintern paktına iltihakı İtalya ve Al- pusu muhitin en mütekamil bir müesse
manyada şişirilerek neşredilmekte ise s~~ ola~~· Bu ~ için _bütçeye yetmiş 
de İspanyada meseleye ayni ehemmiye- küsu!' bın liralık bır tahsısat koymu~tur. 

Diğer taraftan sabık başvekil B. Ce
mil Mardanı şu beyanatta bulunmuştur: 

tin verilmediği gazetelerin bu haberi iki 
satırlık bir Burgos telgrafiyle vilayet ha
berleri arasında bildirmelerinden ve hiç 
tefsir etmemelerinden anlaşılmaktadır. 

Fransadaki Arnavatla· 

Romanya hariciye ır'.CM·· 
zırı ile harici ye vekz .. 

limizin mülakatı 

B. Hul Italyanın Kellog paktını ihlal 
etmiş olduğu ve bitaraflık kanunu mu
cibince Italyaya silah sevkiyatına am -
barko konulriıasının hariciye nezaretin
ce tetkik edildiğini bildirmiştir. 

Italyan taarruzu, barbar istilalarına la
yık vahşi bir hareket gibi telakki ede -
riz. Eminiz ki bu tecavüzün arap dün
yasında ve islfun dünyasında Çok vahim 
akisleri olacaktır.> 

ların galeyanı - BA.ŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDF. -
Paris, 8 (Ö.R) - Grenobl şehrindeki 

Rollandanın takbihi 
Roterdam 8 (ö.R) - Niya Roterda

mişe Kuranb gazetesi şunları yazıyor: 
cAvruparun merkezinde kolayca tes

lim olan bir milletin hilMına, en büyük 
bir devlet karşısında, küçük Arnavut

luk cebir ve şiddete boyun eğmemiştir. 
Bilakis silaha sarılmıştır. Biz, Holanda
lılar, bunu pek mantık! buluruz. Biz 
kendlıniz de bundan ba§ka türlü hare
ket etmezdik. Gerçe, netice şüpheli de
lildir. Fakat istiklfilini müdafaa için kra-

Arnavut kolonisi arasında siyasi mülte
cilerden bir sabık nazırla bir sabık me

Fransanın takbihi bus bulunmaktadır. Bütün Arnavut ko
Paris, 8 (Ö.R) - Paskalya yortuları lonisi derin bir heyecan içindedir. Bun

dolayısiyle çok kalabalık olmıyan me- 1ann mümessili ş_u beyanatta bulunmuş
busan koridorlarında Arnavutluğa karşı tur: 
İtalyan taarruzu hararetle tefsir edil- " - Mazinin üzerine sünger çekmek 
mektedir. Sosyalist mebuslardan Flori- lazımdır .. A.rtılt hali ve istikbali karşıla
man Bond hariciye komisyonu reisi bay mağa mecburuz. Kral Zogonun tarafta
Mistlere bir mektup yazarak hariciye j rı olsun veya olmasın, her Arnavut için 
komisyonunun içtimaım talep etmiştir .. i ehemmiyeti hfilz olan tek bir şey vardir: 
B. Bondun fikrince komisyonun Arna- Vatanın istiklali için mücadele etmek .• 

işkodraya da girdiler 
Italyan1ar, Arnavutluğun işgali ile 20 sene evveıki 

Avlonya intikamlarını aldıklarını söyliyorlar 

daİı · gelerek İstanbulda buluşan Ru
men ve Türk hariciye nazırları, Ar
navutluğun İtalya tarafından istilası
sının ışığı altında Balkan vaziyetini 
tetkik etmektedirler. Siyasi mahafil 
bu yeni İtalyan kuvvet darbesinden 
çok muğber görünmekte ve bunun 
Balkan sulhunu tehdit ettiği kanaa
tini beslemektedirler. 

-------
Lord Halifaks 

ARNAVUT SEFİRİ 
iLEGöROŞTO 
Londra, 19 (Ö.R) - Hariciye nazın 

Lord Halifaks Foraynofiste Arnavutluk 
sefirni, müteakiben Amerib büyük el
çisini kabul etmiştir. 

lngiltetede 
ASKER KAYDI iY! 

Paris 6 ( ö.R) - Arnavutluktan gelen mecbur edildiklerini hatırlattıktan sonra dir.ı ŞARTLAR AL TINDA 
DEVAM EDİYOR haberler az ve kısadı.i. Stefani ajansının ilave ediyor: Beynelmilel matbuatın aksülamelleri .. . . 

Ti.randan bildirdigwine göre Italyanlar 1§· c Kalbimizden sevinç ta ... ıyor. Kıtala- b b k d İtal haklı bulan bir Londra, 8 (O.R) - Harbıye nezareti-
" am aş a ır. yayı · b" bı·v· k k dının · · 1 

kodraya da girmişlerdir. Sabah saat l l, rımızm süratli ileri hareketi sayesinde tek ses yükselmiyor. Taarruz her taraf- ~ ır te 1~1_. ~s er _ay ~yı şart a: 
45 de Tiran radyosu ltalyan marşını ça- lta]yanlar yeni bir hava teneffüs ediyor- tan t kbih dilın kt dir e devam ettıgıni bildırmektedir. Mesela 

a e e e · ·· 1 ih · d 15 · · · d li 
ıarak •ehrin i•galini ilin etmiştir. Ayni lar 1920 hacaleti silinmi .. tir.) İs t ı · fr t di e his uç a ayı tıva e en ıncı pıya e -.,, .,, ,, veç gaze e erı ne e ve en Ş - k d dil ask 1 ı h · 

1 A T 1 f d . kr vası ay e en er er e arp nızamı ıaatte Kont Ciano tayyaresi e rnavut « e gra o> gazetesi e şunu yazıyor. leri izhar edıyorlar. ııSosyal demo a- d b l l . d" d b 
Payıtahtlna inmi .. tir. ltalya yeni bir hesap temizledi. Bir he- t t · M lini. ukaddes cu mevcu unu u muş o up şım ı e u .,, en» gaze esı • usso m - d iki . lin ·bı~ v • • •• ··ır 

cCurnale Ditalya> da B. Gayda ltal· sap ki, 20 sene evvel Avlonyadaki ltal- mayı kutlıyor!» serlevhası altında bom- :ev;u u d mıs d" e ı ag ıçın gonu u 

yan kıtaatının hareketleri bakında tafsi- yan kuvvetlerinin teslim olmaeındanberi bardımanları takbih ediyor ve diyor ki: ay ına evam e ıyor. 
lat vererek hareketin süratle cereyan et- muallakta kalmıştı.. ııİtalyanın dostu olan Arnavutluğu ENTERN,ASYONAL 
tiğini, Ahalinin sevinçle karşılandığını, •Artık kimse bizi tahkir etmesin .. İlk akıbeti müstakil İspanyanın kulağına 
iddia ediyor. ltalyanlann zayiatı 12 ölü- tehdide biz tahkirle mukabele edeceğiz. küpe olsun .. Bu liadise, faşist. teminatına VE ÜMİVERSEL 
den ibaretmişlll ltalya ile Arnavut ınil- Zira Roma kartalı, çelik tırnak ve gaga- ne derece inanılabileceğinin miyarıdır.• n e J::': 
Jeti arasında değil, fakat Kral Zogonun siyle, zafer uçuşuna tekrar başlamıştır!• İstilanın, İtalyanın emniyet ve selameti- .C-QTlS I' U Q rı 
muhteris derebeyliği arasında ihtilB.f var- Alman gazeteleri de zavallı Arnavut ne ait kaygılardan ileri geldiği yollu iza
ınıtl ltalyan hareketi, Yugoslavyayı teh- milletine çatmak için İtalyanlarla birle- batın hiç bir ehemmiyet ve kıymeti 
dit etmek §Öyle dursun, ltalyan - Yugos.;. şiyorlar. ııSaat 12n gazetesi diyor ki: yoktur. İstila edilen ~avutluk Yugos
lav münasebetleri sistemini korumak Garp gazeteleri Arnavutlukta kanlı lavya ile Balkanların diğer losımlarına 

k.ay11sile yapılmıı, zira Kral Zogonun muharebeler hakkında yalanlar neşredi- karşı bir hareket üssü vazifesini göre
entrikaları bu dostluğu bozmak istidadın- yorlar. Bu yalanlar, İspanyada Gernika cektir.» 
da imitl şehrinin Alınan bombaJariyle mahvedil- Hollanda umumi efkirı da, neticeleri-

ltalyan gaztıteleri timdi Arnavutluğun diği hakkındaki mahut İngiliz neşriyatı- nin vahim olacağı tahmin edilen hadise
istiliaı için yeni bir ıebep keşfetmiıler~ nı hatırlatmaktadır. Londra ve Pariste yi takbih etmekte müttehittir. 
Clir! ltalyan namusuna sürülen lekeyi •il- duyulan huzursuzluk kendi niyetlerinin Paris, 8 (Ö.R) - İtalyanın Akdeniz
melc li.zım imiı. cPosto del Karlino) fil. kaxşılanmasından ileri geliyor. İngiliz ve deki hareket üslerini takviye için sarfet
hakika ıunlan yazıyor: Fransız ajanslarının neşriyatı bu mem- tiği gayret te dikkat uyandırmaktadır .. 

c 19 sene sonra, tekrar Arnavut top- leketlerin harp yolunda yürümeğe ha- Rodosa bir İtalyan piyade fırkası yerleş
rağma ayak basıyoruz. Aduanın intikamı· zırlandıklannı ispat etmektedir. tirilmiş ve on iki adalarında iki ihtiyat 
nı aldıktan sonra §imdi de Avlonyanın 11B. Z.• gazetesine göre Arnavutluk fırkası temerküz ettirilmiş. Hava kuv-

Bütün dünyanın iş ue 
ticaree merfıezidir 

8.500 Ekspozan 
2.000.000 ziyaretçi 

13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de
vam edecek olan P ARİS fuannı ziyaret 
ediniz ...• 

Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat 
kolaylıklan gösterilir. Bunun için yabw. 
fuara iştirak kartını h8mil olmak kifl. 
dir. Bu kart İzmir Fransız general kon
solosluğundan temin olunabilir. 

Pa. Ça. Sa. 3 1 - 15 

intikamım alıyoruz.> , hadiseleri münhasıran İtalyaya ait bir vetleri arttınlmış yedi destroyet ve on Şark Arap memleketlerini teyakkuza 
Bu gazete 1920 de, harbin sonundan iştir. İtalyan milleti, Alman milletini da- tahtelbahir bu sularda toplanmış .. Ro- sevkediyormuş .. 

beri Avlonyada yerletmiı olan Italyan ima tezahür etmiş olan dostluğa sadık dos şehri müstesna olarak bütün on iki (Y. A. - Paris radyosunun verdiği bu 
askerlerinin bu limanı nasıl tahliyeye olarak, kendi yanında bulacağına emin- adalar militarize edilmiş .. Diğer şehir· haberleri büyült bir ihtiyat kaydiyle 
• w fW!W·._ • · • lere girilmesi kat'iyyen menol unmuş.... naklediyoruz. Bunların doğru olup ol-

MÜSABAKANIN ALTINCI VE SON HAF.TASI ŞEREFİNE Nitekim Lerosa gidip gelme kat'iyyen madığını tayin edecek mevkide değiliz. 

Elhamra Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

yasak edilmiş. Adalar arasında yolcu Pek mübalağalı olması ihtimali daima 
nakliyatı kesilmiş .. Bu haberler yakın mevcuttur.) 
.~Afr:,f'"AV,777L:/'JTAZZ7XTA2'"27~~,ca:zc~cı.-!2'2~,r:eıı•ı •• , ••• 

Yeni Sinemanın 

--··· .. SAHİFE$ 

Suriye F. komiseri 
-----------------

Par is t!. dönerken Ankaraya uğradı 
Hatay Fransız delegesi de Ankara ya geldi 

Paris 8 (ö.R) - Fransanın Suriye fevkalade komisiri B. Püo, Parise gel
mek üzere, Ankaraclan geçmiştir. B. Püo Fransanın Ankara sefiri B. BaMkli 
ziyaret etmiştir. Fevkalade komiser yeni kabinenin teşekkülündenberi Suri
yede sükfınet hüküm sürmekte olduğunu söylemiştir. 

B. Püo Pariste on beş gün kadar kalacaktır. Diğer taraftan Fransanın Ha
tay delegesi kolonel Kok, kısa bir müddet kalmak üzere Ankaraya varmıştır. 

İstanbul 8 (Hususi) -- Suriye fevkalade komiseri bu akşam Istan
bula geldi. Akşam saat 1 O da ekspresle·Parise hareket etti. 

Beyanatında, evvelce mukarrer olan seyahatinin fevkalade bir ma
hiyeti olmadığım söyledi ve bu seyahatin Hatayla hiç bir alakası olma
dığını ilave etti. 

lngililiz siyaseti 
B· Çember/aynın bugünkü siyasetini es

kiden beı i takip ~den eski nazırlar 
kabıneye girecekler mi? 

Londra 8 (Ö.R) - cYorkşayr Post> gazetesi milli hükümetin kaidesini ge
nişletmek lüzumundan tekrar bahsediyor. B. Çemberlaynın şimdi iltihak et
tiği siyaseti ötedenberi müdafaa etmiş olan Çörçil, Eden, Dif Koper gibi eski 
nazırları tekrar kabineye almak zarureti vardır. Bir harp malzemesi nezareti 
ihdasından bahsediliyor ki, bunun başına Çörçilin geçirilmesi muhtemeldir. 
En nazik olan nokta B. Edene verilecek nezarettir. Bu nezaret hariciyeden 
başkası olamazsa da B. Çörçil şimdiki beynelmilel gerginlik vaziyetinde, 
Lord Halifakstan ayrılmak ta istemiyor. 

Italyanın hedefi şimdi 
Selinik yolu mu? 

Paris 8 ( ö.R) - cPetit Parisien» gazetesi Yugoslavyanın ltalyan 
taarruzu karşısındaki ihtiyatkar vaziyetini Hırvat meselesinden ileri 
gelen dahili güçlüklere atfediyor. Fakat Yugoslavya iyi takdir etmek
tedir ki Arnavutluğun işgali Almanya ve ltalyanın tatbik mevkiine 
koydukları geniş bir planın ilk merhalesidir. ltalya böylece balkanlara 
ayak basmıştır. Ve şimdi Selanik yolunu bir hedef olarak gözetliyebi
lir. Maksad, Alrnanyanın Drag Noh Üsten siyasetinin tatbiki esna~ında 
"Yugoslavyayı hareketsiz tutmakhr. Hitler bu suretle Mussoliniye bir 
grur vesilesi vermiştir. F.akat Ak.denize Almanya alakadar olmamak
tadır. Almanyanın gözü şarktadır. Gerçi Hitlerin Avrupa için müt
hiş olacağı kadar Almanya için de tehlikelerle dolu olacağı şüphesiz 
bulunan bir umumi harbe karar verdiği farzedilernez. Fak.at ortalık 
o kadar müşteil maddelerle dolmuştur ki çok müteyakkız durmak bir 

zaruret olmuştur. 

Bir f ransn2 gazetesine gore 

B. Gafenko'nun Istcin
bui seyahati ini olmuş 

Paris 8 (ö.R) - Fransız gazetelerinin iddialarına göre, resmi olarak veri· 
len izahatın hilafına olarak, Romanya hariciye nazırı B. Gafenkonun Türki
ye hariciye nazırı ve diğer mühim şahsiyetlerle görüşmek üzere Istanbula 
gelmesi önce kararlaştırılmış bir ziyaret olmayıp Adriyatik sahillerinde baş 
gösteren hadiseler sebebiyle birdenbire 'tararlaştırılmıştır. Bu görüşmelerde 
Balkan devletlerinin karşılıklı taahhütleri tetkik edilecektir . 

Çinlilerin bir zaferi 
Japon ileri hareketini durdurdular 

Londra 8 (Ö.R) - Çönkinden santral Niyöz Çin ajansına bildiriliyor: Çin
liler Kan şehrini geçerek eaponları defetmişlerclir. Hankeo yolunda ilerli
yorlar. Kiangside Çin kuvvetleri Japonları Nanşangın 60 kilometre cenubwı
da Kao-Han şehrini tahliyeye mecbur etmişlerdir. Çin tayyareleri Kuantung
ta Japon mevzilerini ve depolarını ~ddetle bombardıman ~tmişlerdir. 

lngiliz parlamentosu 
Hafta urtasında fevkalade olarak 

-,et1maa daveti muhtemel .... 

Londra 8 ( ö.R) - Royter ajansının parlamento muharririnin tah
minine göre beynelmilel vaziyet sebebile parlamentonun hafta orta
sında içtimaa çağınlması mümkündür. Malumdur ki geçen perşembe 
günü paskalya yortuları dolayısile Avam kamarasının tatili sırasında, 
hükümet vaziyetin lüzum gösterdiği takdirde kamaranın içtimaa ça
ğınlması için bütün tedbirlerin alınmış olduğunu bildirmişti. 

Avam kamarasında işçi muhalefet partisi reisi B. Atli öğleye doğru 
Dovning Strite giderek meclisin fevkalade olarak içtimaa davet edil
mesi talebini muhtevi bir mektup bırakmıştır. 

B. Çemberlayn bu akşam saat 19,35 de lskoçyada Aberdin şehrin
den harekete karar vermiştir. Yarın sabah Londraya varmış olacak-
tır. 
re, ıt+?at.:llltl22 ı•MZEZ'•moan!L 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi rejisör ERNST LUBİTSCH'in 
1939 senesi için yegane olarak vücud~ getirdiği 
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FRANSIZCA SÖZLÜ SÜPER KOMEDİSİNDE 
CLAUDE'ITE COLBERT'in zarafetiyle GARRY COOPER'in şıklığı bütün 

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

.•.....•..............•......•....................... , .......... ~··················· 
DİKKAT : Riyaseticli:mhur Filılmıonik orkestrası konserleri hasebiyle ya

rınki 10 nisan pazartesi, Salı ve çarşamba günleri ve akşamlan sinema gös
terilmiyecektir. 

S EN O R i T ı-\ ~~ 
JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY ~ 

~ IE .. N 
~ ' • 6 SiLAH SESi 

ŞARKICI KOVBOY C İ N O T R İ 
TÜRKÇEFOKSJURNAL 

································································~···················~ 
SEANSLAR : 10.30 - 1.45 - 5.00 - 8.15 TE ti 

1 - MiL YONLAR REVÜSÜ 
ALİCE FAYE - GEORGE MURPHY VE REYÜ YILDIZLARI 

2 KAPl"'_AN SKORPiYOS 
Tamamen RL'MCA SÖZLÜ ve şarkılı biiyük ELEN KOMEDİSİ 
İLAVE OLARAK: l\.IETRO JURNAL EN YENİ DÜNYA HABERLERİ 
BU HAJ.<"TAYA l\IAHSUS SEANS 8AATLERİ : 
MİLYONLR REVÜSÜ: 2.30 - 6.00 -- 9.30 SKORPİYOS: 4.30 VE 8 DE 
BUGÜN 11 de Ha1k matinesi.. Saat 12 ye kadar hususi mevki : 30, diğer 

mevkiler 20 KURUŞTUR 
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Çeviren : Haıim Sami 
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L~~.~~~.~~~ ... ~~~.~~~.J a i atı gız iyor ar heyecanda 
ilim ve Aksiyon ltalyonlar, Arnavutlukta, halkın kendilerini --~--

---fr-- - BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
MiRAç KATIRcıoliLu &evinçle karşıladıklarını ilan ediyorlar 

Zavallı kraliçe Arnavutluktan nasıl kaçtı? 

Iran Veliahdı • ve zevcesı 

muel Hor, hariciye nazırı Lord Halifab. 
ıivil müdafaa nazın Sir Con Edison, harp 
nezaretleri irtibat nazın, Amirallık ba, 
Lordu, harbiye nazırı Sir Hor Belişa, ha-
va nazın Sir Kingsley Vud, maarif naZln, 
nafıa nazın B. Bravn. 

Arnavutluk vaziyeti bakında hüldi
mete gelen malumatı hülasa eden bir ra-
por dinlenmiştir. Bu haberler, ehemmiye
ti haiz olan bazı unsurlar hakında, henüz 
oldukça müphemdir. Bu sebeple nazırlar 
şimdilik Londrada veya Londra civarin
da kalmak hususunda mutabık kalmışlar-
dır. Bununla beraber yeni bir kabine içti-
maı mütaeavver değildir. 

Londra 8 (ö.R) - c:Pres A8110eye
şİn» bildiriyor: Başvekil B. Nevi! Çem
berlayn bu akşam lskoçyadak.i Aberdin 
şehrinden Londraya avdet edecektir. 
Başvekil sabah bir çok defalar Dovning 
Strit ile temas halinde idi 

Londra 8 (ö.R) - Avam kamara-
sanda liberal muhalefet ı>artisi reisi Sir 
Aqibald Sink.ler hafvekile hir mektup 
göndeT"erek parlamentonun derhal içti
maa davet edilmesini talep etmi§tir. 
Lordlar kamarasında liberal muhalefet 
erkanından Lord Pilin de imzasını lafıyan 
bir mektubun metni şudur: 

c Amavutluğun ltalya tarafından ha-
cilane istilası lngiliz - ltalyan anlll§ması· 
nın ihlali mahiyetinde olup mihver dev
letleri tarafından Avnıpanın hürriyetleri
ne k"1şı i§lenıııİ§ yeni ve tehlikeli hir sui 
kasddır. Bu sebeple, vaziyeti hll%tl'$. hak
kında hükümetin tekliflerini tetkik et-
mek üzere parlamentonun derhal İçtirnaa 
davetini talep ederiz:• 

Londra 7 (AA) - Batvekil B. Çem
berlayn bu sabah lakoçyacla Aberde1111-
biredeki F orbe5 ptosuna gelmiştir. Ora
da Lord ve Ledi F orbeein misafiri olarak 
balık avına çıkacaktır. 

Londra 7 (AA) - Arnavutluk ha-

şehzadeye kıyma.. Sonra pişman olur- ı devam etti. bütün kazandıkları sevabı bir An.da gü- faa etmek arzusudur. 
run .. Kadın sevdası yüzünden nice cen- Baktı ki bir koyunun üzerine bir kaç naha tebdil ederler. O kimse ki, bir taşı yeni müdafaa pro;eainin pırikolojit 
net ehli cehenneme gitmişlerdir.. Eğer kişi binmişler .. Onlami üzerine de bir kaldıramaz iken üzerine iki taş koyup hazırlıkları münasebetiyle, Almanyanm 
izin verirseniz buna münasip bir biklye kişi binmiş .. Daha bazı kişiler de koyu- kaldırmıştır. o da şu kimseye ben-zer ki giiçlükle anlryabileceii muhtelif ıeyfer 
vardır anlatayım.. na binmeğe çalışırlar. iptida bir günah işler .. Bu günah çok söylendi. 
Padişah : Bu da garibine gitti. Yoluna devam ağır gelir ikirici bir günah işler .. Bu da Hal.km bir k!smma. Almanyanm ıut 
--Söyle de dinJiyelim.. ile nihayet güzel kadının bulunduğu cığır gelir. tiçüncü günahı işledikten stratejik maksatla lsveç adalannı i'8'al 
Dedi... şehre vasıl oldu sonra artık günaha alışır. Artık ağır gel- etmek ve bu yeTleri donanma Tey"a lıa-

OTUZ ÜÇÜNCÜ VE'LtRIN HİKAYF.Sİ Şehrin kapısında oturmuş bir ihtiyar ınez .. O insanlar ki koyuna binmişlerdir, v. m1i.hına lıareket üsleri olarak kulluı-
Vezir söze şöyle başladı: gördil.. ve bir kişi de onların üzerine binmiştir ınak niyetinde olduğu telkin edildi. 

Aqam olup ta padişah avdan döne- tıir arada nasıl olur?.. Evvel zaıriaı:ı.da bir yiğit vardı .. Ona Sel~m verdikten 90llr8 : ve daha bir kaç kişi binmek ister, fakat Hakiki vaziyetin tarifinde, bellci parti 
rek &araya girince kadın fine oğlandan Dedi .. .Padişah bunu duyunca, bu SÖZ- lalan yerde şöyle bir kadın vardır. Evli- - Ey baba ... Dedi, burada töhreti dil- binemezler, o koytm düny&dır. Koyu- politika'llllm da rolü olmuştur. Fakat h.a-
söz açtı .. Padişah ta : !eri oğlana muhakkak Tannnın söylet- dir, fakat güzelliğinin cihanda ~ yok- terde destan bir kadın varmış .. Çok gü- na binen zenginlerdir. Üstlerine binen kilcat ıudur ki, Almanya, yalnız Isveçin 

- Bugün falan vezirim rica etti, tek- t:ğjn.e hükmetti ve 0 Andan itibaren de tur, dediler. Yiğit bu kadına hılak.tan zeJmiş .. T! nereden kalkıp onu görme- hiik:Umdarlarclır. Binmek isteyip te bir değil, bütün lskandinavya memleletle-
ı·ar zındana gönderdim. ı cvl.8.t sevgisini çık.ardı., sade Allah .sev- aşık oldu.. ğe buraya geldim.. türlü binemiyenler ise fukaralardır. rinin müdafaa vasıtalannı takviye ve tez• 

Dedi .. Hatun : gisi ile kaldı .. Şimdi ismi hep rahmetle _ Ne olursa olsun gider onu bir ker- İhtiyar : Yiğit, ihtiyar adamdan bunları işitti : yit etmelerini içten temenni etmektedir. 
- Padişah ... Dedi, oğlan sevgisini kal- amlır .. Sen de bu oğlanın muhabbetini re görürüm.. _ Buraya gelirken acaip şeyler gör- _ Ya ihtiyar, dedi, madam ki sen Anupanın fİmalinde, başka devleti~ 

binden çıkar at.. Ta ki onun yerine kal- l;albinden çıkarmayınca Allah sevgisine Diyerek yola çıktı. dün mü? bunları bildin, benim aradığım kadının rin saldırmak heveslerini uyandıracak 
biı.ı.e Allah sevgisi gekin .. Bilmez misin kavuşamazsın.. Yolda bir takını insanlara rast geldi. Diye sordu. Yiğit te : nerede olduğunu da bilirsin.. ve cihan ihtilali iç.in bir cazibe te~il ed~ 
ve duymamış mısın ki bir ptdiph var- Eğer hem dünyanı hem de ahretini Bunlar buğday ekerlerdi. Ektikleri huğ- - Evet, gördüm: Bunun üzerine ihtiyar ı cek olan zayıf devletlerin bulunmasında 
.rmş .• Bir gün iki yaşındaki oğlunu dizi- mamur etmek istel'$ell bu na halef oğ- day bir saat sonra erişir, biçilecek hale Diyerek gördilk.lerini olduğu gibi an- - Bunca nasihatler aldın.. Bunca ib- Rayhfin hiç bir menfaati yoktur. 
r.e yatırıp severken oğlu babasının yü- lam öldür.. gelirdi. Onlar hemen bu buğdaya ateş lattı. retler gördün.. Daha Wl gafletten Bili.lı::ia, lskandinavya memleketlerinin 
ziine bakarak dile gelmiş: Padişah, kadından bu hik:lyeyi du- verip yakarlar, kül ederlerdi. İhtiyar : uyanmadın .. Dllha lı.81~ ne.mahrem avrat kuvvetli ve mücehhez olmalarında ve 

- Baba.. Demiş, beni sever misin? }Unca : Yiğit bu hale hayret ederek yoluna - Bunların ne olduklarını bildin mi? sual edersin.. her hangi bir baskın hareketine karıı bü· 
Padişah : - Yarın ben onu öldüreyim. devam etti. Dedi.. Oğlan : Deyip ~ bir sille vurdu... Yiğit yük bir bimle muh.bele etmelerinde 
- Elbet severim evladmı.. Diyerek yatağa yattılar. Bir adam gördü .. Bu adam yerden bir - Hayır.. derhal kendinden geçti ve dÖf(IDCe de Rayfıtm büyük menfaatleri vardır. 
Demi§.. Çocuk : Sabah olunca padişah tahtında karar taşı kaldırmağa çalışır, kaldıramazdı.... Dedi.. kendini oehennemde gördü. Yalnıztu JneKleyi dütünmek lbımduı 
- Allahı da sever misin? ı kıldı ve ceııada emir verdi. Taşın üzerine bir taş daha koydu .. Yine - O adamlar ki ekin ekerler ve tam İşte ey şah bu hiklyeyi onun için söy- Acele alınan müdafaa tedbirleri mahaC:la 
Diye sormuş. Padişah : / Otuz üçüncü vezir yer öptü : kaldıramadı.. Üçüncü taşı koyduğu za- kemale erdiği vak.it yakarlar, o kişiler- ledim ki nice yiğitler vardır, bl;yle ka- ki.fi midir> Maamafih, bu da iaveçlilerin 
- Onu da severim.. ı -Ey Şah, dedi, şehzadenin hakkında 1 man her üç taşı da birden kolayca kal- dir ki evvelA bir hayu: i§lerle sevaba gi- dm yüzünden, kadın sevdasından giina- lt~di aralannda difünecekleri bir mw .. 
Deyince o~lan : 1 ~ok zulüm oldu.. Eğer mabat terbiye dırdı.. rerler, sonra işe riya karıştırırlar, her ha girerler, cehennemlik olurlar. kdır. 

t.ba .. İki av · bir ·· iade ?e ise bu kadarı yeter - Kıııdm lö&üne uyup 1 Yiiit buna ela hayret eder-ek yoluna kese yaptıkları iyilikleri söylerler ve - BfTMDf - F"P':fwtw S.,ı c 
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Müddeiumumi imparator bir piçtir kızım 
Ve ben ilk kocamın bu piç oğlunun üvey anasıyım .. iddianamesini okudu ve 

Vaydmanın idamını 
talep etti 

Kader değişmez .• Talih hükmünü yürütür ve 
yürüteçektir de . • Hiç üzülme .. 

Sofi anne, Karbonopsinııya bu kona -
ğuı adının neden cUğursuu ve eme -
§Um> olarak çıktığının sebeplerini de 
anlath. 

- Teosya.. d1;;'-i. Bundan yarım asır 
evvel Bizansın en büyük siması, en kud
retli kadını idi. 

Karbonopsina sordu: 
- O .. imparatoriçe miydi? 
- Hayır .. fahişe idi. Bizansın meşhur 

fahişesi.... Şimdi de meşhur fahişeler 

var ama.. Teosya bunların hiç birine 
benzemezdi. Sebebi de var. Çünkü o .. 
Bizans başvekilinin kızı idi de... Size 
Seb:ıstiyano bunları uzun uzadıya an
latır. Çünkü Sebastiyano da, şimdi sa
ray nazırı olan Hıristidi de, ben de hep 
bu Teosyanın hendesi idik. 

Ben, daha o zamandan, gençliğimden 
beri fala merak ederdim. Ve o zaman 
bu konağa getirilmiş olan Vasilin falına 
baktım. Onun imparator olacağını anla
dun. Onunla evlendiğim zaman ise ken
disinin imparatoriçeliğime hükmettim. 
Kocam Vasil imparator oldu. Fakat ben .. 
bir kenara atıldım. Imparator üçUncU 
Mişel benim kendi hakkım olan mevki 
ınetresi Et.karinaya verdi. Şimdi impa
rator olan Leon, sözde Vasilin oğludur. 
Fakat hakikatte Mişclin piçidir. Ve ben 
de kocamın piç oğlu olan bu imapara
torun Uvey anası sayılırım. Şimdi sara
ya karşı olan kinimin hakiki sebebini 
anladınız zannederim. 

Sofi anne, maziyi hatırlamanın tees-
ıllrU içinde idi. • 

- Kızım, dedi. Sen merak etme .. Ba
ıına muhakkak taç geyeceksin.. Benim 
falım yanılmaz .. Fakat bu işte acele et
memek ve kaderi zorlamamak lhımdır. 
Senin imparatoriçe olmaklığın için bu
gUnkU imparatoriçenin elbette ki ölıne-
111 llzımdır. Ancak onun ölürnU .. senden 
evvel bir başkasına yarıyacaktır. 

- Kime? Kime~ .. Mavi gözlil kadına 
değil mi? 

Karbonapsina, kendin! tutamam!§ ve 
bu suali büyük bir heyecanla söylcmiş
:U. 

Sofi anne büyük bir hayret içlnde: 
- Sen, dedi. Bunu biliyor musun! 
- Sebastiyano söyledi .. 
- Sebastiyano da biliyor mu! 
- Sebastiyano yalnız onu değil .. Ma-

vi gözlU kadınla beraber olanlnnn hep
sini biliyor. 

Sofi annenin gözleri bir noktaya diki
lerek daldı kaldı. Sonra yav~ yavaş içi
ni çekti. 

- Kader, dedi. Sebastiyanonun, se -

·-~.Y~ Çocuğu refaha kavuşturmak isti-
yorsanız Çocuk Esirgeme kurumuna N 
yılda bir lira verip üye olwıuzl. 
Çocuk Milletin en kıymetli hazinesi
dir .. 

nin ve benim nrzularınııza rağmen yeri
ni bulacak .. Mavi götlü kadın impara -
toriçe olacak.. Ve o da.. Etkarinanın, 
Teofanonun gittiği ve Zoiçenin gideceği 
yoldan gidecek. Ve sen, ancak ondan 
sonra imparatoriçe olacaksın.. Ve .. böy
le olınası da senin için daha hayırlıdır. 
imparator Leonun dört defo evlenmesi 
kader kitabında yazılmıştır. Zoiçe onun 
ikinci karısıdır. Sen, dördüncü ve so -
nuncu karısı olacaksın. Kaderin bu de
ğişmez knrarı karşısında ister misin ki 

onun üçüncü karısı olasın.. 
Karbonopsina, başını önüne egınış, 

dilşünüyor ve cevap vermiyordu. 
Sofi anne, onu bir evlıid kıymeti ile 

kucakladı. 

Jüri he yeti •• Kurbanların in
tikam isti yen ve adalen bekle yen 
seslerini vicdanlarınız duysun 

- Gel, dedi. Teosyanın yatağına yat. 
O oda... sarayda kendi imparatoriçe 
odana gidinceye kadar .. enin odan ol -
sun. Ve sen burnda bulundukça ve bC?n 
hayatta oldukça 'kimse kılına bile doku
namıyacaktır. 

•• 

talyanlar lba a ve 1-

ran şehirlerini işgal etti 
- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYFADA - beU ise şimdilik kararsızdır. Bazı ha -
birinci sahifelerini baştan başa kaplıyan berlere göre kral Zogonun kuvvetleri, 
muazzam başlıklar altında, Arnavutlu- mukabil bir hücumla şehri işgal ve Ital
~n hükUmet merkezi Tiranın işgalini yan kuvvetlerini tardetmiştir. Her halde 
bildiriyorlar. Caz~ler hemen baştan şcltir tamamiyleo harap olmuştur. 
başa Arnavutluk h!diselerine tahsis KRALIN BEYANNAMESi 
edilmlştiı'. N~c;redilen haberler, tabu, Paris 8 (Ö.R) - Kral Zogonun Arna-
münhasıran !talan kaynağından çıkan- vut milletine hitaben neşretmiş olduğu 
lardır. beyannamenin metni şudur: 

Faşist gazeteler istililyı haklı göster - dtalyan hükümeti ne muahedelere, 
meğe çalışıyorlar. Bu mnksatla dayan- ne de aramızdaki dostluk rnilnasebet1e
dıkları delille'.1" çok mübhemdir ve şu rine uymıyan yeni talepleriyle Ama -
suretle hülllsa edilebilir: vut kraliyetinin istiklfil ve hükümrani-

On ikinci gün .. 
Vaydmanın muhakemesi on iki ccl.se

dir devam ediyor. Bugün, müdafaa şa
hitlerinin insan kasaplarını rnlidafaasın
dan önce söz iddia makamına verildi. 
Milddeiuınumi Balmarinin vazifesi 

- Italya hayati menfaatlerini koru- yetini ihlnl etmek istemiştir. Ben ve hU- Vaydınanm ilk kuTbanı Amerikalı 
mak için Arnavutlukta mlidahale yap- kümeti kraliye, bu milletin kanı paha- dansöz Mis Koven 
mıştır! sına elde edilen ve kaZanılan hüriyetin hem güçtü, hem de kolay. Güçtü, çünkü 

- Arnavutlukta bozulmuş olan nizam ifna edilmesi demek olnn bu tecaVüzü tahkikatı aylarca süren ve ınilteaddit 
ve Asay~ iade etmek istiyor! asla kabul etmiyeceğiz. Eğer Italya. kuv- cinayetlerle alakadar ve birbirine girüt 

- Bu meml~ette sevkulceyş bir vet istimal ederse bütün milleti~i bu bir davayı tahlil edecekti. Kolaydı, çün-
mevki teminine mecburdu! tehlikeli anda vatanın istikldlini koru - kil adaletin tecelJisi için istiycceği ceza 

- Arnavutları kral Zogonun istı"bda- mak için birleşmeğeo ve kanının ~on bütün dlinyanın istediği ve her kesçe 
dından kurtarmak l!zımdı! damlasına kadar müdafaaya davet ede- malf1m olan bir ceza .. ölüm cezasıydı. 

- Arnavutluğun medeniyet yolunda rim. Eminim ki adedcn küçük, fakat ce- Balmari, tam iki saat ve sadece Vayd-
inkişafına Italya rehber olacaktır! saret ve fedakfırlık bakımından bilyük maıı için, onun 1937 yılında işledikleri 

- ltalyanlar Arnavut vatanperverleri olnn Arnavut milleti milli hissiyatının cinayetleri heyecanlı bir lisanla tasvir 
tarafından davet edilınişlerdir. ve hürriyet aşkının en yüksek derecede elti. Söz söylerken kelimele'I'in kudretin-
cM~cero> tarafından ileri sürillen olduğunu delilleriyle ispat edecektir. den ziyade hadiselerin belagatine isti -

en kuvvetli cdelib de şudur: Yine eminim ki böyle birleşik bir mil- nat ediyordu. Sakin söyliyordu. Vakur 
- Kral Zogonun komşu bir roemleke- let cenabıhakkın himayesine mazhar söyliyordu. FakaL. kat'i söyliyordu 

tc karşı entrikalarına nihayet vermek olacaktır. Biltün milletime müracaat Iki saat söz söylemek. Müddeiummiyi 
icap ediyordu. Yugoslnvyaya karşı bir ederek bu topraklarda tabiatten aldığı yormuştu. Celse tatil edildi. 
baskının önüne geçmek lhımdı. Çünkü hakların ergeç müemmen olacağı kanaa- Bnlmari, tekrar söze başladı ve yine 
böyle bir hareketin Adriyatik sulhu için tiyle kahramanlığı ve vatan aşkını gös.- iki saat ve bu sefer ithamnamesini oku
m~um neticeleri olabilirdi ve Böyle bir termeğe davet ederim. Yaşasın Arna - du. 
hareket Italyanın Yugoslavya ile müna- vutluk, yaşasın Arnavut ınilJeti.. imza: Müddeiumumi söylerken, Vaydmanın 
sebetlerini bozabilirdi. ZOGO• başı gittikçe öne düşüyor ve kalın en-

nayetler serisi arasında yer nlmıştır. 
Jüri azaları .. burada söylenenleri hep 
dinlediniz. Bunlar o kadar çok hadise
lere ve o kadar korkunç vakalara te -
mas ediyor ki, bunları, hülfisa ve bir
birleri ile olan alakaları bakımın lan si
ze tekrar edeceğim bunu.. Sizin karar 
vazifenizi kolaylııştırma bakımından 

1 

faydalı buluyorum .. Karşınızda dört ki
şi .. dört maznun var. Ben bugün bunlar
dan yalnız biri ile, Vayclmnnla meşgul 
olacağım. Milyon, bu çelik bakışlı ve taş 
kalpli gangsterin de günü ve saati gele-
cek. 

Müddeiumumt, Vaydmauın, Milyonun 
ve Jan Blanın nasıl, ne şartlarla ve ne
rede buluşarak tanıştıklarını anlattı. 

Dk hadiseleri sert surette telhis ederek 
ilk cinayete geldi. Bu cinayet Ame:ika
lı genç donsöz Jan dö Kovenin katli idi. 
Zavallı kızın nasıl öldürüldüğlinü müd
deiumumi çok acıklı bir li.c:anla tasvir 
etti. 

Müddeiumuml - Mis Jan dö Koven 
ve Vaydman Vulzi villasının babçesin
deler .. Genç kız çok neşelidir. Makine -
siyle bahçede bir kaç resim alıyor. E .. ·e 
giriyorlar. Süt içiyorlar. Sonra ikisi be
raber ve bir divana uzanarak sigara içi-
yorlar. Biçare kız, içtiği sigaranın du -
manlan arasında ve tatlı hayallere da-

Gazeteler Italyanm son seneler zarfın- BALKAN MEHAF1LtN1N HEYECANI seler, tıpkı giyotin satırına hazırlanır gi- Va11dnıanın kurbanlarından 

Jüri heyeti azalan 

yor .. Bu boğma Mdisesi de tam on da -
kika sürüyor. Sonra, çantasın.dald beı 
yüz frangı alıyor. Evinin kapısının 

önünde bir çukur kazıyor ve kızcağı -
zm cesedini sürilkliyerek bu çukura ka
dar getiriyor ve onu orada elbiseleriyle 
gömüyor. işini bitirince de eve giriyor, 
yatağına yatıyor, huzurla uyuyor .. 

Müddeiumumi, diğer kurbanların da 
nasıl öldürlildüğünü, ölüm safhalannı 

böyle heyecanlı bir kaç çizgi ile tasvir 
ederek anlattı. 

Sonra Vaydmanın pıesuliyeti mesele
si üzerinde durdu. Ruhiyat mütehassıs
larının anormallik iddialarına cevap ver
di. 

- Biz, dedi. Burada ne tıp fakülte -
ruıderiz ne ilim akademi.sindeyiz. Ne de 
asabt hastalıklar koğuşunda.. Her cani 
anonnaldir diyorlar. Anormalleri ceza
dan masun tutmak, cinayet mahkemele
rini ortadan kaldırmak demektir. Jilri 
heyeti burada bir ilim mevzuu hallet -
mek vazife ve salMıiyetinde değildir. 

Eğer iddia edilen anormallik doğru olsa 
ve şamil olsa .. o zaman insanların ne ka
dar mücrim olurlarsa o kadar az suçlu 
ve hatta suçsuz olmalan icap ederdi. 

Ben, Vaydmanın annesinin ıstırap ve 
göz yıışları karşısında hürmetle eğili -
yorum. Fakat onun çektiği ıstıraptan 
daha çok ıstırap ve onun döktüğ{l göz 
yaşlarından daha çok yaş dökenleri dil
şünüyorum. Bir insanın, başka bir insa
nın hnyatı ile alakadar bir hüküm iste
mesi hiç şilphesiz çok acı ve ağır bir şey
dir. Ben işte bu ağır vazifeyi bUtün in
sanlık namına yapıyorum. 

JUri heyeti, yaşıyanlann iniltilerini 
kulaklarınızla duydunuz. Kurbanların 

intikam istiyen ve adalet bekliyen ses
lerini vicdanlarınız duysun.. Cinayetin 
kanlı zemüıl üzerinden adaletin Mkim 
silindiri geçmeli .. Hakim havası esmeli -
dir. 

•• BirMEDi •• 

---·----

Suriye meclisi fesh 
mi edilecektir? 

da Arnavutlukta başardığı ceserler!> Londra 7 (A.A) - Londranın balkan hl görünüyordu. Madam KeUer 
üzerinde ısrar ediyorlar. cTevcre> ga- mehafili Yoguslavyanın Roma sefirinin MU:ideiumurni sözlerine şöyle başla- !arken Vaydman da onu nasıl öldürece- ---~·---
zetesi ise, Italyanın Arnavutluk üzerin- dün B. Cianoyu ziyaret ederek Arna- mıştı: ğini dilşünmektedir. Aklına derhal bir Bu takdirde Reisicüm-
deki haklarını ispat için, ilk çağlar tari- vutluk işgalintn Itaıya ile Yugoslavya ...... Eğer hakikat olmasa idi bu cina - fikir geliyor. Bu müthiş bir fikirdir. Ye-
hinin yapraklarını karıştırıyor! arasında Arnavutluğun mülki tamami- yet serisi gilzel bir zabıta romanı ola- rinden fu·lıyor, genç kızın ... gülerek ko- hur Haşim Atasinin 

ŞENKIN HARBI yelinin temini için aktcdilmiş olan an - bilirdi. Fakat maalesef bu cinayetler ad- n~an genç dansözün üzerine atılıyor ve • t • fı d ğ • 
Londra 8 (ö.R) - Buraya doğrudan laşmaya muhalif olacağını bildirmiştir. !iye tarihinin en insafsız ve korkunç el- onu ... gırtlağını sıkmak suretiyle boğu- lS l a e ece I 

doğruya Arnavutluktan gelen resmi ha- Aynı zamanda Ingilterenin Roma se- söyleniyor 
herler Aya.saranda, Avlonya, Draç H - firi de böyle bir hareketin Italya ve in- Prens Pol'un huzuriyle içtima halinde- Kral Zogonun Arnavutluk milletine 
manlarının ve blitün Arnavutluk sahi· giltere arasındaki 16 Nisan 1938 itilfifı- dir. Arnavutluğa karşı Italyan hareketi hitaben neşrettiği mesaj siyasi mahfil- --l;r--Adana {Hususi) - Suriyede grevler 
linin Italyanlar tarafından icgalini teyid na muhalif d-Uşccegın~· i B. Cianoya tebli"' üzerine Yugoslav menfaatlC?rinin korun- !erde d~Fin bir intiba hasıl etmiştir. -s o geni}ledikçe ve kabine buhranı devam 
etmektedir. Arnavutlugv un simal sahilin- etmiştir. ması için kararlaşan tedbirler hakkında Kral Zogo bu mesajında Italya ile bir • ettikçe vatanilere muhalif ve bilhassa 
de en tanınmıs liman Olan Şinkini'n "'kı- Belgrad 7 (A.A) - Nazırlar meclisi, bir tebligvın• nı>crine ın· •:-.ar edilmektedır' . anlaşma akdine hazır oldugvunu ve fakat 

~~=&~&==~~~ı;L±S=~===~~~~=~~~;r;:ı: ;;;:u;~llUV;;;u;;~~~~~:;:::--;~;::;"::"'!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!""!!!!~~~=~::-:~~~=...,.~·~~~T-~ Italyan isteklerinin memleketin hürri _ F ranaızların naıiri efkin olan gazeteler-
!?7z:;ov.'/ılZ7~iAZjgitWQ@ı?'l:Z"'L;XZ~~.zJ(LJS2!ZZZY.Z7~.YAAJ O O 1 Geli 1 baht 1·-d "lt'hak tti de bu girdaptan çıkmanın ancak meb-- ... nar... yor ar" arA.U aşının yanına ı ı e · yetini tehlikeye koyduğunu bildittrck, 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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Diye mırüdandı .. Mistuflenln bulun- Üçüncü, dördüncü, beşinci.. Hep ayni Arnavut milletini kanının son damlası- usan meclisinin feahi ile kabil olabilece-
. duğu yerde, beklediği deliğin ~ya sırayı takip ettiler ve ayni akıbete biz- na kadar mukavemete davet eylemekte- ği yolundaki neşriyat artmaktadır. 
açılan kısmında bir takım kalabalık ses- zat Mistufleyi bile müteheyyiç etmişti dir. Bu gazetelerin mütalaalanna &Öre bli-
ler duyuldu.. ve o ... Her öldürdüğünün arkasından is- Söylendiğine göre Yugoslav mahfille- tün karışıklıklardan mesul olan meclis-

Mistufle, sırtını duvara yapıştırdı.. lavroz çıkararak dua okuyordu. rl Adriyatikte Yugoslav menfaatleri tir. Çünkü bu meclis geçen 3 l Kanunu-
Elinde tuttuğu kılmcm kabzasını adam Bu sırada Faribolun bulunduğu ku- hakkında Roma tarafından Bclgrnda sani de kabul ettiği bir karar sureti ile 
akıllı slktı ve bekledi yu istikametinden bir silah sesi geldi_ verilen teminata rağmen Arnavutlukta- 19 36 muahedesi esasına istinat etmiyen 

Delikte bir sürtilnme oldu.. Bu silfıh sesini Faribolun bir : ki Italyan hareketinin inkişafından bil- her hangi bir hükümeti tanımağa ve bu~ 
Biraz sonra bir adam başı göründü. - Kuyruğun kopsun... yük bir endişe hissetmektedirler. nun haricinde Fransızlar temasa girişme-
Oda karanlıktı .. Fakat epey zamandır Kilfürü ve onu da bir yaylım ateşi ta- Alınan bazı malGmata göre Italya, meğe karar vermi§ olduğundan. Cemil 

ve dışarıdakiler, içeri girenlerin lıkibet- 1 tufle efendi .. BüsbUtUn gözüme giriyor- burada olduğu için Mistuflenin götleri kip etti. Yugoslavyadan Arnavutluğa karşı icra- Merdem ve Lütfi HaffaT kabineleri üst 
lerini bilmediklerinden kuzu gibi birer sun .. Günden güne terakki ediyorsun. bu karanlığa alışmıştı. * * atında kendisine iltihak etmesini iste_ üate istifaya mecbur olmu11tur. Onlardan 
hirer gelip kapana kısılırlar.. - Sizin 1'8yenizde patron.. Delikten sürünerek:. gelen başı omuz Gniafon, madam Skan·ona Apremon mlş ve Yugoslavyaya I. kodra şehrini sonra kabineyi teşkile memur edilen bi-

Faribol : - Bak. .. İşte bu da doğru .. Şimdi ve- takip etti. mağaralarına hücum etmek istediğini teklif etmiştir. taraf zevatla mecliateki ekaeriyetin bu 
- Mösyö Mistufle .. Dedi, görüyorum receğim son emirleri dinle.. Mistufle kılıncının ucunu kaldırdı ve Diğer bazı malllmata göre de Arna • karara bağlı vatani kitleaine mensup 

ki siz cidden akıllı dilşUnmeğe başladı-, Sen biltUn geceyi bu deliğin başında silratle adamın ekse köküne sapladı. söyler ve bunun için lazım gelen saray vutluk Yugoslavyadan yardım istemiş - mebuslardan ibaret olduğunu düıünerek 
m':'. .. Bu gidişle tam bana liyık bir tale- I geçireceksin.. Fakat gözünü yummıya. Adam, gıç bile demeden can verdi Dı- kuvvetinin kendisine verilmesinin temi- tir. kabineyi teşk.ile cesaret edememelttedir
be olmağa hak kazanaca.k gibisiniz. Çün- cak, lrulaklanuı da açacaksın.. Ben de şandakilerini şüphelendinnemek için ninl talep ederken buralarının çoktan BALKAN 'l'ALEBE BtRLtKLERtNtN ler. Çünkü ilk celse ademi itimat alıp dilt· 
kil benim gibi düşündünüz.. ayni şeyi kuyunun altında yapacağım... herifin ölüsünü, sanki kendi kendine sü- boşalmış olduğunu bilmiyor değildi. Fa- PROTESTOSU mek muhakkalcbr. 

- Demek patron ... Fikrimi tasvip edi- Eğer muhterem misafirler iki taraflı teş- rünerek mağaraya girmiş gibi hissi ver- kat ölümüne susadığı düşmanlarının bu- Paris 8 (ö.R) - Beynelmilel sulh bir- Binaenaleyh bir kabine kurulmaal ve 
yorsunuz? rif edecek olurlarsa biz, ayn ayn çalışa- mek suretiyle yavaş yavaş çekti ve üze· raya girdiklerini gördilğU için onlnrı da- liğine dünya talebeler birliği, Fransada- Fransızlarla yeni bqtan müzakereye gİ• 

- Tabii.. Çünkü benim de fikrim öy- cağız ve işlerimizi ayn ayn göreceğiz. rine eğildiği zaman : ha emin bir surette yakalamak maksa- ki Jtalyan gençlik birliği, Bulgar talebe- riıilehilmesi için tek çare bugünkü Suri-
le" Şimdi matmazel İvonla Şövalye Dö - Anladım patron. - Aman Allah .. Dedi.. Bu .kralın jan- diyle böyle hareket etmiş ve mühim bir ler birliği, Paris Yugoslav talebeler bir- ye mecliaini feah ederek yeni bir intihap 
J...aban haberdar edelim. İkisi de birbirlerinin ellerini sıktılar .. darmalarından biri.. kuvvetle bütün bu civarı sardımu~ .. liğinden gelen karar suretlerinde bu yapmaktır. 

- Bu lüzumsuz değil mi patron. Şim- Kılınçlannı sıyırarak vazifeleri başına Mistufle, sofu bir adam haliyle öldür- Yeraltı mağaralarının iki yolu vardı. Bi- üniversite t~ekküllerl Arnavutluğa Bu fikri ileri süren gazetelerden bazı· 
dilik endişelerimiz sadece tahminlere is- geçtiler ve beklemeğe koyuldular. düğü jandarmanın cesedine karşı bir is- rl, kendi açbğı yol, biri de kuyu yolu... karşı yapılan Italyan taarruzunu protes- lan, aynı parti olan reisicümhur Hatim 
tlnat ediyor. Onlan da üzmekte ne ma- Gece ... Çoktan olmuş ... Ormana derin tavrotlu dua okudu, sonra onu, odanın İşte bunwı için o, kralın jandarmalarını to ederek kendi istiklAli için harp et - Atasinin bugiinkü meclisi feshe yan~mı· 
na var .. Hem bu endişeler tahakkuk et- bir sessizlik çömilştU. bir kenarına çekerek yeni rnisalirleri, ikiye taksim ettirıru.,, bir kısmını kuyu- mekle Balkan milletlerinin istikllli için yacağı için bu salahiyeti Ho Komiserin 
sebile .. İşi yalnız biz ikimiz görecek de- Bu sırada bu sessizliği bir at 1d§ne- yeni ziyaretçileri beklemeğe başladı. dan ve bir kısmını da arka taraftaki de- de çarpışmakta olan kahraman Arnavut kullanacağı ve o takdirde reiaicümhurun 

ılii ? ·~ .ıSeliU bdan~"-ıı..._ ...-.Jne UyW Bir ]rJ'!._dnh",,~!t~t!-~~ . .!!t:' ]'!;9~~ıwt'lt --~~~ifade etmekte- da ietifaya mecbur kalacaiuu yazmakta-
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YAZAN: Üç Yıldız 
-57-

Güz.el bir $ırta aahip Oğlunun idamından sonra Tere biç tessüsü imkanına 
olmanın ~ı~arı nedir? Linkolin lngi)tereden öç almak istiyor nıçın ınanmıyor? 

Ergeç, dekolte bir rop giymek mechu- 'tr 
riyetinde 1ı:eı,...1ıwnız. Yalwt .dece, ya- lneiliz gaze~el~inin ~dığma göre, j danmııtır. l~gilizler'. bir ç~lı: gizli itl":'e Roma _ Ciornale d'lt.ıJia' da V. 
zın denize girerken ....- açmak mec- aon asrın en büyük aersensı namını hak-lvalı:ıf olaa Linlı:oleıu Amerilr.alılardan ıa- Ga _,_ . d I tlerin L-b" . 

'--'-L 1 k" 1 k 1 T b. Link 1· 1 A __ •Lu __ d ·-'-·-•- ,.._ otoritec ne .....- ı ıote-buıiydinde ~:nnir Bu takdirde, ıy .e llZADmlf o an ere ıç .. .. o ın, 1 temif er, ~r~ a pejİoe ™- raed;lı:leri,,i çWıkü harbin dahili ulihııt-
- Kıs. dedim. 8f1Tll7'J gelen iç yÜ%Ünİİ daha yakuulan anlıyor• etrtınlD da yüzunuz: kadar ctefhir> et- yenıden Avrupa ufuldannda gorunmelı: lan 12 hafıye manfetile takibe başlamıı- I __ 1_ •• • ı·- ,__ b • 

L-.ırnl •--L" l ,_ __ _ı d Sab · L. le P ~--.ı han ··--' ·· _,. M h""k'" · • d ·· 11 d "-L 1 ~k o.nna aet ,..,..e<eCJnı, """t una rqmen -· ar, mıMUır er .,..._ırr ne ya- um. rı oey er,_,. ım rnelı: mechariıreunueoiııiz oize hemen fUDU uzercoır. acar u umetıne çın en gon- · ar ır. ra&At. U.. olin, bir türlü meyda- ___ ~dl • haki --" ol _L 
,,,,,.1ar.. muhakkak ranJevii ticareti ya· oöyliyelim: derdiği bir telgraffa, vatanı MacaTistana na ç.karılamamı,tır. '.":"'f d·~~l • hı annald kl...,.P h ~.'::: 

l d F - L _. f b • • .. .. .. _ . ıçın e a&:nr ıga azır o u anru, &IU&.I 
TrıluJ tuhaf •ırdtı. pıyor ar ı. wuıı: on ar U lfln Güzel bir sırt, güzel bir yüzden çok donerek. çok buyiilr. olan tecrube ve sı· Takip ediliıinin böyle en civcivli bir b" ___ ıL • • · • d b h_u ___ --" 

H , .J J' ., l · l ı··L t al d t • l d O • bil-~ • • Ma · h. • ır ...... un teoıOl &Çm e u """"""tcou-- ıç •• ue ı. 11 er er, '!Jel' er, UR11 ar ın an u.muş ar ı. il• daha nadirdir. yıuı ı ~uennı, carıstanın ızmetıne gününde de Linlı:olin (Nevyorlı: Ameri- . ••-- eld""" . d azd-L 

l "l • l A ı·k J. d l d . ... . . . . mı 1ALID1 g ıguu uzun uza ıya y m-otana ar, eg enır er.. ma.. gece- te ı umar a oynatıyor ar ı. Fakat hemen fW'lan da ilave edelim tahsıs edecegım bildırmıştır. kan) gazete.i idaresine aiderelı: lıaımı- ita! A Ld . d-'-' 
ır_ _r __ , y kl • -' • h •L!~ _ı 11.. • •• _ •'" tan .onra yanın. Mı.&. enız cau. men· hri. hiç ..... mu:uar- aptı arı ı~erın er ııoa.sı ae Ra- ki: bir -t lwaurlu bir ırüzii düzeltmeğe Macarıstanın kuçülı: Paks kasabasm- 1 Jarını atıxufbr, Bildiği eıırarlardan bazı-

H • al" -'! •,. hl •L kil d• faatlerini her zamandan daha fazla ol.-- er gün mıs rr geıır mı. nunen oe a aHan sııç te, e ı- göre, çok daha kolaydır, Fakat, güzelli- dan olan l...inkolin Yahudidir. Gençliğini !arını gazete idarehanesinde dikte etınit .. . .•. . ·-• 
- Hayır .• Haftada iiç gün.. Pa- yorda ve bunun için de en sıkı ted- ğe ıı:it her weırde oldııiu gibi, güzel bir Budapcştede geçirmiştir. Yabancı dilleri ve her makaleyi 500 dolara aattıktan son- rak mudafaa .e~ek utedıg_ım. fakat luu-

:ıurrtui, ÇarfiD11ba Ve Cuma giin- biri almağa mecbcırdalar. Fakat 81lta malik olmalı: için biraz •bretmek öğrenmek husuaunda büyük bir liyakat ı ra telı:rar ortada.o kaybolrnaştnr yanın bu vazıyetme muhalif olan devle~-
leri gelirler. Sonra misafirlerin de ben, bunların, hiç Jeğilae Sabri n birbç hafta müddetle ban eh.eniz.. göstenniı ve Budapeştede lisan muallimil C "dardııın . bi ~ lerden bqb diğer devletlere lı:arıo biç 
lıenJilerine mah6IU giinkri var- beyin sade bu iki ~e •irapnadı,. ler yapmalı: ıhııadır. olmuştur, Fakat, Budapcştede bu iş kil- ~~tek 1 

d"" - fr tara 1. habeeararı bir miinafe<d ıu.,; beslemediğini •e bu 

J. M el A p . . _! __ ,. • • O b ··yt L __ L 1 sabo nur en. ıger tara tan po ıoe r d izd L-em · t • · • tasaVYUr et• rr. u a azarte.uun ,,....,,ırı gına.. nun o e nem Ratııımıu Fazlasiyle, gilnde oft dakika diyelim. çük göründüğü için Londraya gitmiştir. . fih lisl "dare- en e ...., oma .,.....,. 
Çarf'U'lba veya Cama giinü gel• hem ahliılrsa pek ~olı İfler pefin- Razı mısam~ Orada dinini değiştirmiş ve lngiliz mek- vermı~. maama po er gazete 

1 mediğini bydederelı: yazuuıı, ltalyanın - s· alib ,, ..• .1 -·' h' .J ,_...._. -~ b l h . . - - - , tıanesını kuşatıp tertibat alıncaya kadar, oilahlanmaktan korkmadığını yazmak mez. u: g a o_,.e e111ere ı' 'fe -ruıpma ~ un arın epttı- * tep mahafilınde buyuk ıohret kazanmış- k d bum 
misalir gitmediniz. nin de ulıcluinden geldiğine fÜP- tır. yeni dinine karşı fazla imiz lı:i Lond- j ca.... mrra a em ıştır. auretiyle bir tehdit ha..,.. içinde bitir• 

Gör.eniz.. içlerinde ne hanınt- he etmi7ortlum.. Eğer tabiat ııize güzel bir sırt bahşet- Tadan Kanadaya gitmiş ve dini m~vizeler Bu .suretle aylaroa giz!"."ebil~n ve hem mektedir. 
Jendiler var .. Fakat pllıklar da Artık ondan korlumyordum. mişse, buna malik olmak için tatbik ede- vererek oeyahat etmiştir. Amenkan, lıem de lngiliz po]ıs memur- Fa~n reemi gazetem olan cPopo-
ekıik değil .. Sabri bey böylelerini Dedim a. •. kendinıi artık kapıp ceğiniz en birinci şart, oldukça sert bir Bir kaç yıl sonra tekrar Londraya dön- lan tarafından arandığı halde meydana lo d'ltaliu da şöyle demektedir: lıal
hiç tutmaz O saat arabayı ,ektirir. koyuvermiffim. Hiç değilıe bu şilte üzerinde yastiksıı: yatmaktır. Evli- müş ve Apledorn kasabasında papaz ol- çılı:anlamıyan Linkolin, nihayet bir gün yanın, ebedi bir sulhun teessüsü imkln1-

-MUa/irlerin geldiği giin Sab- yolda maval/alı olmak ~in gözii- seniz. bunun zararlarını kocanız düşün- muştur. Fakat küçük bir kasabadaki yek- tesadüfen ele geçirilmiştir. na İnanct yoktur. Bununla beraber Av· 

ri evde olur mu? . mü biraz: açnuı_m ic"f' e~iyordu. sün! nesek hayat Linkolini sıkm~. papazlığı rupa medeniyetinin 1elimeti için uzun 
- Bozan olar. Fakat Perızad Rahmetli Muhluı beyın mırası oltz· * bir tarafa bırakarak siyasi hayata atıl- LJNKOLIN MEVKUF sürecek olan bir oulh devrinin lüzumuna 

hanım ona vekôlet eder. ralr ve müddeüımııminin mü.a - mıştır. da kani bulunmaktadır. Fakat, ltalya. 
- Perizad hanım da kim? mııha.ı ile elimde yii.z elli liram Kambura yakın yuvarlaklıkta ve kil- CÜzel söz söylemekteki mahareti bü- Tevkif edilerek Londraya getirildik- mukaddes haklarının tudik ve teolim 
- A ... Ona cihan ôlem tanıyor. vardL Eğer ba paranın üzerine bir rek kemikleri çıkık bir •ırtı dÜzeltmenin yük olan serseri, küçük lı:a•abanın liberal ten oonra muhakemesine gizli olarak ha- edı1diğini görmeden nvel bu ııııhada biç 

Su nanl tanımıyorsııma. Enine miktar daha para elJiyebilirsem çaresi, koltuk altlannızın hiza.sına yum• partisi teşkilatında ön salta yer almış, kılmıştır. Gizli muhakemenin nasıl ce<- bir ~ gİrifmiyecektir.ıo 
boyana, Jalyan gibi bir kadın.. bu sermaye .. güzellilı ve gençlik ruk kalınlığında bir yastık koyarak, bir bir ilı:i yıl sonra da mebuslug" a s·-"miştir. yan ettiği ve neler aonılduğu bııgiine ka-
y • • · d ••b k ·ı b• l k b · h d ti """ dar bütü.n dünyanın m-..1.u)üd" ur". 19'9 emıp ıçmtf ıa e go e yapmıp.. sermayem ı e ır efeTe er.ı er çeyYek müd e e oırt üstü yatmaktır. Britanya parlamentosuna gidince, söyle- ~ 1 

Kibar kadınların hepsini tanır. halde kötii yol elan kırrÜITmağa diği ateşli nutuklar bütiln sıy· asi mahafi- -esinde, eYTelki lüzmeılerine bir mi- m.,.wr. 
H L t d Ot b•l d * lı:.lfat olmalı: iizcıe _....,. •--~'-'.,., ol- Ba '~-- 1-'--'- dola}'l • ~'--•~ '-· erRU ona ey.ze er. omo ı - yarar L lin nazan dikkatini celbetmiş ve onu çe- __ .,_ .........-- ......,. .,._ ............, .. 
Jen af(lğı inına .. On- bir evi Nihal: Kürek kemilr.leriniz çıkıksa, muhakkak kem·ıye 1 • y h d. ld • .1 • .. malc üzere aeneriJi lngilizfer affederelı: giltereye büyiilr. bir nefret beolemeie 

B • • •• • '-- al - Karnın•• acıLf• mı 7 • d ·'-~'-·~ F k e1•- n enn a ıı ı o ugunu ı erı sur• -- _._ - -· .._.___.__~ Li. '--1" b - ...__ oar.. ır evı •• gorıenu- ,.,. tar ı ~ R • gögsünüz e çoıwıuur. a at, t .,. et- 1 • • k ..,..,.,.. ~.....,..•annr. """"m u amuı h-p•QUfbL 
d V h 

me erınc cevap venr en: 
.aray efyaları ile döfeli. Bir za • Diye ıor u. e emen arkasın- meyin, bunun da çareü var. Hem çok F k t . k. • . , y I ini" . aoota derhal Almanıraıra gibnip. O zamandan bu zamana kadar lnp• 

lan d :..1- dan ilıive etti: H hah ık c a a' oız mısınız.. aruz ıgız Alma man -ay meza 0 Venn'f""'r baait: er "8 aç pençerenin ÖnÜn• doimuıısunuz, bense kendimi (ngiliz du- L''-''L Ln~ ..... ~ 1Macaristanda O•~ tettye Ye lngiliz olan ı- fe7e lı:ötillülı: 
en giizel eJYDları ölii bahtuına Pe- - Af!ÇUllll ;yemeği gdÜrnesine de, göğsünüzü iJ.,,,jye doğru çıkarıp te- yan bir adamım• diyerek susturmUJo ~7""' m>ıpı< uc ar cereyan ettiği 1Ç111 edeceğine yemin etmiıtir. 
~ hanım almtf. daha epey var •• Biz 1-ratlıır yeme- neffüs hareketleri yapmak v<. yazın kürek orad. çok blnuyan oeneri, Hindiotana Londradau 3ynldıktaa aonra Seylan 

He maslmdan o Ja saraylı İmif. ği alafranga yeriz. Ondan aşçı çekmek. SiY ASE:Tl"EN BORSACIU{>A gİtmİfl:İr. adalarına gitmit. bu dist papaz olmuştur. 
Koca konağın içi lıu dol.ıı.. Hele sekiz.den evvel ge/nın. Fakat * Hindistan milli cereyanının süikaotçı- Papaz llfaıiyle lngilizl.,,, aleyhine propa-

m.Ua/irlerİ hit; eksilt olmaz.. Bir peynirimiz, r~linıiz, tereyağı· Büy·ıik ve çok zeki serseri. yalnız ııi- lan &l'1l01na lcablmıt ...., bu cereyan içinde gandaya batlamıı, iakat oradan koğul. 
,ün Sabri bey beni ora7111 götürdü mu;, biJ<iivitintiz, '-ta konser - Sırta yapılacak masaj da en emin gü- Y88etle uğraşmayı kilfi görmediği için bilyük roller oynarntftıT. muıtur. 
de 11ördiim. Aınl para orada kırı- velerimiz bile var. s;_ bir de çay zelleştinne çarelerinden biridir. Fakat 1 
lıyor. Gece •abalılara kadar oyun pifireyim. Kavvetli.ce bir lıahvallı bu tavsiye oize, ckulağıııı ısırmak> kahi- Londrada borsa dalaverelerine de karıt· ı Casuıı ve tahn"lı:atçı olarak Hindistan• Scylandan sonra ~I Çme gitmiı 
oynanıyor •• Oyan denenı .çille tel- edersini:ı:. Sonra Üteraeniz .okağa !inden bir fCJ' gibi gdeeelc. Onun da ko- mıştır. I da çevirdiği dalavereler bir çok macera ve Şao - Kung ismi altında bir Çin vıını 
li değil, kıımar oynıyorlar. Bura- çı/raruı. Sü-ruz1t1 giılera.. iste. layıvaT. Sırt üstü yalara\: bir kaç dakika Bu opelr.iilasyonlarda muvaffak olarak romanlanna mevzu olmuştur, Maamafih, olarak Çinliler arasında yeni bir dini 

da O"nı..,.rlar ama.. Orad11 L-.L-. mezaerrü banııdırr otıurır. p_;,. dirsel<lerinizin yardımiyle Te aırtınızı yer- bir kaç kerre zcogİn olmUJ ve bir kaç Hindistanda öldürüleceğini anlamaııı üze- cereyan uırandırmıftır. 
-' D~ek Perüad hanım."'7i::li- yanarız. Ben P~ pelı bayd;;;;. den kaldırmadaa aürüıımeb... kerre de zenginliğini elinden çıkannıt- rine 1925 yılında Çine kaçmı§br. (Halı:lan Birliği) nllml altrnda çal.-

iİll bıı kaJın haftada üç giin evini nmı.. Bil~ öğrefirim. Va. tır. Giriştiği spekülaqoolardan bazılan Çin topraklarında asi bir generalın ya- bu yeni cereyan, japonlar lehine ...., ln-

brrakıp bııraya 11eliyor. lna bm-"7'11 gelen mi.aJir hıuum- * öyle dolambaçlı ıeylennif ki. Londra nına gitmiş. orada da kendini göstenniı- gilizler aleyhine propagandalar ır•PJlllt" 
- Evet •• Sabri bey/. araları lar P~~ oyıınıı eyİ değilmd.. in- Güzel bir sırt, giizel bir yiizden daha mail malıafilini çok kerreler titreterek tir. Asi general Linlconi kendisine müııa- tır. Son ilci yıldrr japonlana Çin toprak• 

p>lı eyidir. Sabri beyin om/an haf· ıranın yuoaaını houınnu .• diyor. nadirdir, şimdililı:. Vücudunuzun bu kıo- altüot etmiştir. Bu eırada umumi harp vir almışsa da, Londrada olan aileeinden lanndalı:i muzafferiyane ilttley1'ine Lln• 
/uuuıa itimadı yoktar. Buraya ge- /arama.. Hepsi de kemli yııualcırı· mmda cildinizin, yüzünüzdeki kadar gü- patlamış bulunuyordu. aldığı bir mektup üzerine Çini terketmiş- kolinin propagandaları da çolc yardan 

len misafirler de hep onun hatırı m kem/ileri bo:ztl•lı/an hal.de P~ , zel olmasını da, bu şartlar albnda, tabii tir. Londradan gelen mektupta oğlunun etmiftir. 
için ve ona itimatları olJaiun. çiçi bilmiyorlar. görünürsünüz. Bunun çaresi de, lıer ban- ENTELLl.IEN SERViSTE bir kab1 meııele11i yüzünden idama malı- L.inkolin halen Çindedir. S9 YllflJ1da 
ian gelirler.. yodan sonT& sırtın1'11 kurulayıp oert ve . kôm edild;ği bildirilmiştir. olan ıeroeri henüz çalışabilecek kadar 

Nihali •Öylettikçe bu hayalın _ Bİ%'11EDİ •• knru bir lıavfo ile friksiyon yapmaktıT. lngiliz ~asıau teşlc.ili.tı, o zamana ka-I Senıeri baba, oğlunu aflettimıek üze- g~ ~ö~elı:te olup Ma"".'ristana dön-
dar mua.lhrn. papaz. aiyast ve borsacı re lıemen yola ç1krrnpa da. Londraya megı ıstemıı Ye vatanına ha:met edece
olarak büyük zekavet coerleri gösteren I varmazdan bir gÜn evvel oğlu idam olun- , ğini bildi~. 

neler olmaktadır? 
Avrupa kendi aleminde iken Uzak 

Şark ne alemde bulunuyor? 
Aft'ııP"hı.. badi dertlerine diqtük- caretlen- kapaıramıırar:aiı pazarlar io-1 gittikçe. Mançuri hududıındaki kuvvet

L::ri iç.in Uzak Şaırlı: hidi...!erine eskiden temelı:tcdirler. lerini arttırmakta ve Sovyetlerin burada
oldııiu eibi ebemmiyet verilmiyor. Fa- itte Çııde mahut ll<'Dketten cif bir- lı:i vaziyeti her gün bizi biraz dalııı. telaşa 
kat buna ra8meıı orada hap, bütün fe- !iği. dlıre ifade edilen •e bu maksatları düşüTecelı: surette mükemmellcşmektedir. 
caatiyle devam etmektedir. Aflliidaki temin için bir japon ~ lıegemonyua Bütün bunlarla beraber. girit~'ğimiz 

ıran, Çin ·Japon miic:adeleoinda yeni bir ı lı:urmtya çalıpn barek.ctler yapılmakta- i~ devam edeceğiz. Eğer bu işte bir 
ııafhıuıuı b•ıl•mak iizere oJdaiwıa ı&- dır. Her halde bn azimlı:i.r millet. ne ka- gevşeklik gösterilecek olursa o zaman 

tııınnek b11lu1111ndan •ıl ....ı.. ı dar UZU1l aiirenıe aünün. bfaianndaki Japonya Asyadan tasını tarağını topla-
Uzak prkıalci aon hidioel.e., japorıla- bu rüya}'l bir realite haline cctirinciıre mak yolu gözilkocektir. 

nn Hainan ada•nı zapt.etmeleri. japon kadar uimfmalı: ııiyeımdedirler. Bir defa biz. yetıi bir Uzalı: ş&Jk kur
bütçesinin, 9,000 milyon yenden 10,000 Şimdi bir taraftan da Tolı:yonun en mak ülkümüzden •azııeçecelı: olwsak, ar
lllilyon y.,_ çıkın••, Çinde ı......-.etli bir büyük mecmuası olan ve Bungei Şuneu tık. imparatorluğun istilr.bali tehlikeye gi

milliyetperver!ik ve ukeriik uyanarak mec:.rnaamıda mqbar japon muharrirle- rer. 
Mareşal Çan. Kaır - Şelı:in lıergüıı biraz rinden Ta-o MitanoJi tanfmdan yan- Şu halde masrafı en aşağı l-00,000 
daha vaziyete hilkim lceailmesi dolayı- lan bir tahlil makaleoine gö-. gezdirelim. milyon yece balii olacalı: on yıllık bir 
siyle. Japonyanm içmde ve dquıda bu- Bu ıwhwıia diyar ki: harbe hazırlanmak ırerclı:tir. 
lunan bir çok inaanlareıı .aziyette yeni <Harbin henüz yeni b•'1am•kta ol- Çinden gelen haberlerde burada milli 
bir aafha açılma.. mümkün oldııiunu dü- doğunu •ÖJiesnekt- daha doğru bir weır ruhun gün geçtikçe iıılı:işaf ettiği. lıükü
şilndürmelı:tedir. olamaz. Bir çok zaferler lı:azandılr.: fakat metlere nizam ve tqlı:ilat verildiği ziraat 

Geçen hafta Tnnea ıı:azcteoinin Tolı:ıro mernlekdin Utilı:bali da...., nikbin olma- ve maden oervetlerindea istifade olun
muhabiri, gazeteoine gönderdiği güzel mıza müsaade etmez. duğu. her gün keudini biraz daha toplı

\,;,. mektupta lıemen hemen bütün ia· Her hangi bir lıarpte böırle zaferler, yan Çinin dışarı memleketlerle temaslar
pon devlet adamlarının Şerlı:i As,.ada bir diifmanı amana getirir. Fakat bizim düş- da bulunmanı.ıı imkAnlannı bulduğu bil
nizarn kurulm..., lüzumu üzerinde 11m1r mannnız yedi canlı aolacaıı gibidir. Siz 1 dirilmektedir. 

ettiklerini bildiriyordu. onun Tiicudunu ikiye biçcmnir; fakat o, 1 Her ne kadar elde.ki v.ıııııtalar ve mal-
Muhabir, bu Yaziyeti, japonlann 250 gene ,,.. ... T.> zeme için çok miikemmeldir, denemezse 

ııene bütün dünyaya kapılan kapalı ola- Öle taTaftan meaele millet anamda da 1 de çinliler bunlarla da ec.nebi mütahassıs
ralı: geçirdikleri tecenüt devirleriyle mu- yeni ihtilaflar güçlükler doğu<maktan da lann takdirini celbedeuk ourette iyi ça
lr.ayeae ediyo..du. Şimdi de Japonya, bü- geri lı:almıyot". JaponlaT kuandılı:ça ya• lışmaktadırlar. 

yük d11 ticaretini elinden lı:açrraaığı için, banalann menfaatleri daha sarih bir ou- Nortb Clıina Herald gazetesinin, ia-
eskisi gibi bir inziva ve tecenüt siyaseti .. rette bozuluyor. ponlann elinde buJunduiu ve japon oto~ 
ne dönemezse de h.,,, halde Şarlı:ta kendi Muharrir, bundan oonnı barp nzadılı:- riteıııinin gayet oağ!am oldııiu sanılan şi
kaynaklanna dayanarak. kendi yağıle Çil Çinde Japonya aleyhindeki hi..iyatın mali !Gaııgeuda oturan yabancı bir mu
kavrularalı: garp llemine karşı kendini artacağını, bu ocne içinde lngilterenin, habiri, bu hakimiyetin ne mlnaya geldi
mildalaa edecek bir hale gelmek fikir ve Amerikanın, F ruısaıwı ve Sovyet Rusya- ğini gazetesinde imlı etmektedir. 
emelindedir. nm gittikçe artacak bir tdQlde çinlilere Burası zengin bir pamuk ekimi bölge-

Japonlu. kendi paralariyle - ala- yardm1 edecelı:lerine dair alinıetler be- sidir. Halbuki daimi bir Gerilla içinde 
bilecekleri ham maddeler. lı:eaelerine ay- lirdjğini yazl.J'Or ve ~or ki: · bulWIUl hiilr.ümet. b 11radaki çiftçilerin 

bu hilebaz adamın menfi ıelı:ildeki mu
vaffakıyetlerini adım ad= takip etmif 
olduğu için umumi harp yıllarında Lin .. 
kolinden istifade etmeyi düıünmüştü. 

Bu teklifi o hemen kabul etmiş, İfe 

başlanuştır. işte başladığından bir kaç 
ay içinde gördüğü büyük hizmetler Lln
kolini en büyiilc casU11lar arasına koymuş
tur. lngilizler onu Almanlar araıana gön
demıişlerdir. Almanlardan edindiği ma
himab fngilizlere veren ve vatanı addet· 

tiği lngiltereye hizmet ettiğini iddia eden 
serserinin bazı hareketleri lntellijen lel'

visin şüphesini uyandırmağa bqlayınca 
giz:Jice tarassut altına alınmışbr. 

Holandaya ve Roterdama gittiği gün
ler bu halUlı:.ıt tamamile ortaya çıkmış ve 
casus Hollandadao Amerikaya lı:açmıt
br. 

Fakat. Amerik.aya kaçmalı:la kurtula
bileceğini zanneden caws zannında al-

Romanyanın Almanya 
ile ticaret anlaşması 

Rumen gazeteleri bu anlaşma etra
fında neler düşünmektedirler? 

Bükref - Hariciye nazırı Grigore Ga-ı Yine Timpu] gazeteai Alman - Rumen 
fenlı:oya ait bulunan Timpul gazetesi Al- iktaadi anl•ımaoı hafi.ığı alboda Defl'et

manya ile mukavele bqld<lı bqmalr.ale- tiği baımekaJ,..inde, iki güıa evvel imza 
sinde, akdedilen anlaomarun, ilci memJe.. edilen muahedenin iki memleketin mü-

ket arasında yapılagelen milı:yastalı:i mü- tahas-1arı ıuumda UZWl zamanlardan· 
badelelerin tabii bir neticesi olduğunu beri müzakere edilmekte olduğunu, bta 

H .. k.. tı' · · k d'"• ahedeyi teltnilr. bakımdan ibnam ederek 
eöyliyerek ezcümle §Öyle dJıror: 1 muahede, 19.35 oen...ınde müıı. ak.it mu• 

c u mne mızm. ıymet ver ıgı ve 
--=-----:-:---------- amnle takip ettiği işbu Avrupa tesanüdü ' dünkü ve bügünkü Romanyanın vuiıro-

Bu çete hülı:ümeti. japonlar tarafın- ti d bir ubedd "I ha.ıl diiirıi. Al Yazi.fesi, Rumen - Alman akordunda tam n e a etme • 
dan zaptedilmiı olan demiT ve kömür b" •fad b 1 _ Lo._d B k _ mi manyanı.ıı RomlUlJ'llya ültimatom nrdi-

ır ı e u maa.uı ır. u a oa.., me e-
madenleriyle tuz ocaklarını da hamp et- eme dair çıbnlan menfur ...,...lann ulı 

keti iktıaadi saadete ulaştıracak ihtiyaç-
miştir. Şimali Çinde de aynı vaziyet var- ve eaaaı olmadığını ve bunun bir fant.e-
d lan müsavi tartlar dahilinde derpiş et-

ır. Yübelc dağlar anuımda bulunan mil- ziden ibaret bulunduğunu, kaydederek 
d mekte ve Rom&l\Yanın diğer memleket-

enlerin vaziyeti Gerilla iç.in ne kadar 
1 !erle olan iktısadi bağlantılarını da mu-

e verişli i~e japonlar için o derecede mü-
ezcümle şöyle diyor: 

dum:ıen • Alman batıl 
saadesizdir. hafaza ve inkişaf ettirmektedir. metni ile de iıılıiaar arzulannı ve irnki.,.. 

Hunanda ve Yangçe üzerinde çinlile
rin kazandıl<ları bildirilen muvaffakıyet
ler o kadar ehemmiyetli değilae de ja

ponlar tarafından yalanlanmaktadır. Ja
pon tebliğlerinde bu taraflarda muhare

be vukua geldiği bakında bir tek •br 

bile bulunmaması manalıdır. 
Halbuki bu tebliğlerde aylarca evvel 

Çia mukavemetinin yok edildiği sanılan 
bir takım dağlık bölgelerde çarpıımalar 
vulı:ua geldiği bildiriliyor. 

lngiltere hükümetinin gÜn geçtikçe ç;. 
ne devamlı ve eürdc.ü bir yardım siya .. 
setine doğru gittiği umumiyetle kabul 
olunuyor. Meaafcnin uzaklığına rağmen 
Amerikada da Çine yardım arzusu du
yuluyor. ier bu gerçelı:lcşecek ve demok
rasiler kuvvet kullanmak yoluna sapa

cak olıırlana Japonyanm emeli :ri -

Hariciye nazırımız beyanabnda. ifbu lıuuıı bertaraf etmektedir. O, gördüiil· 
teşriki mesai ve teanüd ruhwıa müsteni- ı müz ...:çhile. RomADyanın diğer de..!et
den Romanyanın. dün imza edilen akort• lede olan ilı:tısadi mübadele ihtiyacını 
mismu diğer devletler ile de ikbsadi an· derpif etmek ouretiyle ilı:i memleket bey
laşmaları derpif etmekle daima hazır nindeki mübadeleleri tanzim etmekte-
olduğunu söylemiştir. dir. 

Beynelmilel vaziyetin kanıılı: bulundu
ğu ~u esnada Almanyanm ve Romanya· 
nııı devlet reisleri. kendi murahhuları 
vaıııtaaiyle işbu iki memleketiıı oul.bçuya

ne arzulan üz:erinde ısrar etmişlerdir. 

Bu mutantan ve pek büyiilr. bir lı:ıırmeti 
baiı: beyanat, bınıa- Tuna Anupaa 
için, hudutlannın müdaf,... ve Runıen 
devletinin iotiltli.li huouaunda göııterdiği 
azinı gibi Rornarıyarun bu mıntakadalı:i 

Zira buna miimae.il anlapnalann di· 
ğer devletler ile de ya.pılmaa mümkiln
dür. 

Onun r..huna bakacak olu.rsalı:, iki gila 
evvel imza edilen muka-.elename, bize 
oaadet yolu imki.nlarını bah,etmelr.tedir. 

Fakat bunun. oiilı:ilnetle ve normal ola
rak ve aaroılmaz kıılın.manlıklarla muda
faa edeceğimiz vatan ocvgiei tatbik edil
mesi l&zımdır.> 

sulh ve teşriki mesai arzusunu da daima Curentul, Uııivenul ve Romania gaze
teleri de aynı müıali.alarda buluııaralı: 

.lr.or- hiilr.iimeti bu muahedeyi alı:detmeyf' • 
teyid etmittir. 

Rumen milleti. düa M d ı d"'e• 



SAHIFE8 

Kibar yolcu!. 
-

Sumatra ismindeki lüks posta vapuru, bakıyordu. 

ir kaç ııııate kadar Malagaya varacaktı. Delikanlı vaziyeti kavıadı. Dudakla
dikanh elindeki ıskambil kağıtlanm rında acı bir tebessüm belirdi. Ba~ını kal
asanın üstüne bıraktı. Yavaşça söyledi: dırdı: 

- Sekiz yüz altmı~ yedi sterlin kaybet- - Merak etmeyiniz, dedi. Çekin kar-
tim. şılığı vardır. Şark ticaret bankasına gö&-

Mösyö Flaker, gayet sakin bir tavırla terir göstermez bedelini tediye edecek
tabakasını çıkarıp bir cigara yaktı. Du- lerdir. 
daklarında zarif bir tebessüm belirdi: Mösyö Flaker, delikanlının kül gibi 

- Yok canım. solduğunun farkına vardı. Merakla sor-
Delikanlı çek defterini açtı: du: 
- Yanımda bu kadar para olmadığı - Pek sarardınız. fenalık mı geldD 

için borcumu çekle ödiyeceğim. dedi. Delikanlı hafif bir sesle fısıldadı. 
Arzu ederseniz çeki bozdurmak üzere ya- - Çok feci vaziyetteyim. 
nn sabah bankaya birlikte gideriz. - Size emanet edilen bir parayı ku-

Mösyö Flaker, nazik bir tavırla itiraz mara verdiniz değil mi? 
etti: - Hayır. 

- Rica ederim. Benim size itimadım - O halde, çalıştığınız müessesenin 
var. Siz çeki doldurunuz kafi. kasasını soyarak kaçıyorsunuz? 

Bir dakika sustu. Sonra karşısındaki- Delikanlının gözleri hiddetle büyü-
nin zararına mütcell8ir olm~ bir eda ile dü. Boğuk bir seale haykırdı. 
teklif etti: -Teessüf ederimi Benden neler ümit 

- isterseniz, bu paraya bir kağıt çe
lc:eJim? Ya iki misli borcunuz olur veya
hut ödeşiriz. 

Delikanlının ümitle gözleri parladı: 
- Pekali, dedi. 
Mösyö Flaker, manikürlü zarif elleriy

le ıs'kambilleri .karıttırdı. Masa nın üstüne 
yaydı: 

- Buyurun, dedi. 
Delikanlı, heyecanla uzandı. Çekti. 

Maçanın onlusunu ekmioti. Yüzü kıpkır
mızı oldu. 

Mösyö F1aker, çekti. Yavaı bir hare
ketle kartı açtı: 

- Kupa birlisi. Maalesef, hiç pnsınız 
yok. dedi. 

Delikanlı, zoraki bir tebessümle gü
lümsedi. 

ediyorsunuz? 
Mösyö Flaker, sükunetle cevap verdi: 
- Tel aş etmeyiniz. Halinizdeki gayri 

tabiilik insanın aklına her oeyi getiriyor. 
Biraz açık konuşursanız memnun olurum. 

Delikanlı bir müddet düoündü. Sonra 
anlatmağa başladı: 

- Londrada bir genç kızla ıeviştim. 
Evlenmeğe karar verdik. Yalnız, aile yu-
vasını kurmadan evvel istikbalimizi dü
şünmemiz icap ediyordu. ikimizin de iki· 
ıer bin ıterlin paramız vardı. Bu para-
lan birleştirdik. Eski bir arkadaşımın ta
vassutu ile Malagada bir çiftlik alacağız. 
Çiftliği üç bin beş yüz sterline pazarlık 
ettik. ihtiyat olarak elimizde ayrıca beş 
yüz sterlin kalacaktı. Bu suretle hayatı
mızı ve kuracağımız aile yuvasını sağ

lam temellere istinat ettirmiş olacaktık. 
Ne çare ki; bu nkınm, paramızın yarısı

YENİ ASJR 
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satış 1 Belediye varidat şubesine memuı 
alınacaktır. Aşağıdaki şartları haiz 
olanların müsabaka imtihanına gir-
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T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 

- HER GÜN BİR REÇETE -
Yazan C. öder 

S. AKIN 

B dd · d 24 alı d a ar e ıyeye muracaat arı. 
urnava ca esın e numar ev e I O k lm k • • . . t - rta me tep mezunu o a 

tanınmış ıkı aıleye ait mobilyeler açık 
1 

2 A k l'k h' t. · ti k . - s er ı ızme mı mu a a 
arttırma suretiyle satılacaktır. b't' · l ak 

. . ı ırmış om 
Satılacak mobılyeler a~~sında Masif I 3 _ Yaşı 35 şi geçmiş olmamak 12.35 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın) 
ödem.it okurlarınızdan: 

maundan mamul aynalı büfe, aynalı ser- , 4 - Son hizmetine ait Bonservis 
vant açılır büyük yemek masası iki tah- ibraz etmek 
tası ile, altı adet maruken iskemlesi, iyi 

13.00 

13.15 

13.50 

1 - Brusselmans - Felemenk su
itinden (Aşk gölü) 
2 - Leopold - Yeni dünyanın es
ki şarkıları 
3 - Pachemegg - Viyananın ca
zibesi 
Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 
Müzik (Küçilk orkestra 
Şof : Necip Aşlon) 
4 - Shlik - İspanyol dansı 
5 - Hnnns Löhr - Memleketten 
memlekete - Muhtelif memleket-
)erin melodileri üzerine Rapsodi 
6 - Arnold Meister - Bohemya 
Rapsodisi 
7 - Heuberger - Şarkta isimli 
suitten •Çeşmede• parçası 

Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 
Okuyan : Necmi Riza Ahıskan 
1 - Osman beyin • Hicazkh 

1 - Renkli ate§ ve alevler tenlik ge
celeri içindir . Bu tertiplerden arzu edi
leni mesela petrolle hamur yapılmıo küle 
ilave edilisc alev renkli olur. 

bir halde Alman piyanosu, poker masa- 1 1202 (725) 

sı, Amerikan duvar saati, sahibinin sesi - Basmahane istasyonu karşı
markalı salon gramofonu ve bir çok sında bir otobüs durak yeri inşası 

plakları, Avrupa mamulatından muhte- başmühendislikteki keşif ve şartna-
2 - Fotoıral kartlannı parlatmak: lif desende sandalyeler, masif cevizden mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

mamul kabartma aynalı büfe, hasır ta- Muhammen bedeli 1137 lira 17 ku· 
50 Gr. benzin 10 Gr. balmumu eriti- kımı, yeni bir halde dokuz parça yün ruş olup ihalesi 25/4/ 39 Salı günü 

niz. Bir camı güzelce yıkayıp kurutun. kadife kaplı kanape takımı Singer dikiş saat 16 dadır. iştirak edecekler 8) 

Ve üzerine bu mahl\ılden bir miktar dö- el makinesi, Amerikan iki' adet kadifeli lira 30 kuruşluk. teminat makbuzu 
künüz. Benzin uçar. Cam üzerinde ince w ile encümene gelırler. 
bir mum tabakası kalır. Bunu da bir ku- koltuk, üç adet yaglı b~~a tablo, ma- 2 - Karaosman oğlu hanının üst 
maş parçasiyle siliniz. Cam tertemiz ola- dem ,50~ ve boruları, ıki adet ~yna~ katında 26,37,26,'40 sayılı 2 dük
caktır. Parlatılmak arzu edilen kartları ~msıyelik Avrupa mamulıltı ço yem kanın yıkılarak enkazının satılması 
sudan alarak alhnda hiç hava kalmamak bir halde Emaye banyo maa termosifon, başmühendisJikteki keşif ve prtna• 
§artile cama yapı,tınnız. Kartlar üzerin- maundan mamul bir kapılı aynalı dolap, mesi vec;;hile açık artırmaya konul
den bir silindir geçiriniz daha iyi olur. kadifeli şezlong, Avrupa mamulatı iki muştur. Muhammen bedeli 9 lira 80 
Bu camı güneşsiz bir yere halile bırakır. direkli iki kişilik beyaz lak~ ~esme k8:.r- kuruş olup ihalesi 25 / 4/ 39 Salı gÜ• 

Kuruyan ve parlıyan kartlar kendi ken- yola maa somya ve Uzermın yatagı, nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
dine düşer. muhtelif etejerler, İngiliz mamulatı ni- 7 5 kuruşluk teminat makbuzu ila 

1 
kel iki kişilik yarım dört köşe karyola, encümene gelirler. 

3 - Topraktan çakan '° ucanlarla Divan, üç kapılı cevizden mamul aynalı 3 - 900 sayılı sokakta beledi~ 
aavq: dolap, komodinolar Uç aynalı tuvalet, dairesinin altındaki 1 7 / 1 sayıh ına-peşrevi 

2 _ Lütfü beyin _ Hicazkh §81'· Cevizin taze kabuğunu suda kaynatı- uzun çiçek sehpaları, sigara sehpaları, ğazanın bir sene müddetle kiraya 
kı _ Sana noldu gönül. nız. Bununla halıçeniz:in solucan çıkan vantilAtör, büyük çul, paravan, mer- verilmesi başkatiplikteki şartnamesi 

3 _ Rakımın _ Hicazkar §lll'kı yerlerini sulayınız. Tabii şimdi tue ceviz merli orta masa, nikel port mantolar, veçhile açık artırmaya konulmuıtur. 
Bekledim ta fecre kadar. kabuğu bulamıyacalcaınız. Bunun için yüz kıymetli halı ve seccadeler ve sair bir Muhammen bedeli 400 lira olup 

4 _ Hacı Arif beyin _ Nihavent litre suda 1 O kilo göztaşı eritiniz. Bahçe- çok lüzumlu eşyalar açık arttırma su- ihalesi 25 / 4 / 39 Sah günü saat 16 
şarkı_ Ben buyi vefa. nizi bu mahlUlle ıu1aymız. retiyle satılacaktır. dadır. iştirak edecekler 30 liralık. te-
5 _ Nuri Halil Poyrazın _ Niha- Kireç suyu veya aabunlu ıu da bu işe Fırsatı kaçırmayınız.. minat makbuzu ile encümene gelir· 

vent şarkı - Bir goncai terdir o yarar. Fırsat arttırma mobilye salonu ler. 
9 14 

l B 2 J 
peri. 4 - Sobalann b,a kadar konınmaaı: Sahibi : AZİZ ŞINIK 
6 - Faize Kapancının - Niha-
vent şarkı _ Gel güzellin. Grafit tozunu alkol içinde eritiniz. So- TELEFON No. 2056 

1204 (729) 

IZMIR 1 nci iCRA MEMUR
LUOUNDAN: 7 _ Nihavent saz semaisi bayı kuru ve sertçe bir bezle siliniz. (707) 

14.20.14.30 Konuşma (Kadın saati (Ço- Hazırlanan mahlulü yumuşak bir fır- ---------------
cuk terbiyesine dair) ça ile sobaya sürünüz. Kuruduktan sonra R 

17.30 
17.35 
18.15 
18.45 

Program sobayı ayakkabı gibi fırçalayınız. Soba- IZMIR 2 nci iCRA MEMU -
LUOUNDAN: 

Müzik (Pazar çayı _ pl.) nız yepyeni !>lur. Ve paslanmaz. 

Konuşma (Çocuk saati) 
"'tZZ7..2:Z"7.Z7Y.:77.7ZZZ%7'./TL/Y.7.J~ 

Müzik (Şen oda müziği - İbrahim 
Mösyö Flalter, kendisine uz.atılan bin 

yedi yüz otuz dört sterlinglik çeki, ehem
miyetsiz bir kağıt parçası imiş gibi buru§
turnrak cebine aoktu. Masadan kalktı. 

- Bir şey daha içelim mi, diye sor
du. 

nı çılgınca savurdum. Artık benim için 
yapılacak bir tek iş kalıyor. O da ; Jlk va- 19.15 
sıtayla Londrayn dönerek nişanlıma, ken- • 
disine layik bir adam olmadığımı söyle-

ö~gür ~~ ::!eş böcekleri). Muayenehrıne nakli 
Türk muzıgı (F.asıl heyeti) 

Çalanlar : Hakkı Derman, Rc;ref ND Al• R • 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler ~ re l ıza 

Safiyenin emlak ve eytam ban
kasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya İpotek eylediği 
lzmirde Kartıyaka Bahariye ma· 
hallesinin mektep ıokağında ce • 
dit 9 numarada kaıtlı kapıd n gi
rince altı ayak tat merdivenle yu
karıya çıkılır ve kapıdan ayrı gi
rilince bir ıof a üç oda mevcut afa
iı katın ayrı kapısından giriilnce 
bir salon ve bir oda ve bir mutfak 
ve hela mevcut arka tarafta bir 
bahçe ve içinde bir zeytin bir nar 
bir ı ıandalina ve muhtelif ağacı 
mevcud içinde tulumba suyu bu
lunan 2500 lira kıymetli olan bu 
evin geçen sene yapılan ıatıfı 
2280 ıayılı kanuna göre geri bı
rakıldıeı halde birinci taksit bor· 
cu ödemediğinden bu hüküm or
tadan kalkarak yeniden mülkiye· 
ti açık artırma suretiyle ve 844 
numaralı emlak ve eytam banka
ıı kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak f&rtiyle artırması 
10..5-939 çartamba günü ıaat 11· 
de icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Ibrahim oilu Salibin emlak ve 
eytam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya ipotek 
eyledıiği lzmirde Kartıyakada 
donanmacı mahallesinin fethiye 
sokağında kain ve tapu yeni ıi -
cilinin 1808 No. da kayitlı ve 52 
ada 32 parselde 63 metre murab· 
bamda 7 taj No.lu eve kapıdan 
girilince plaka düteli bir antre 
kartıda camekanlı bir oda ve itti
salinde bir mutbak ve bunların 
arkasında bir avlu ve avluda he
la ve tulumba ıuyu vardır. Antre
de sağda on bir ayak merdivenle 
yukarı çıkınca dar bir koridor 
ıağda iki solda ıokağa nazır iki 
odayı mÜftemil ve 2400 Jira kıy· 
metli bu evin ııeçen sene yapılan 
satıtı 2280 sayılı kanuna göre ge
ri bırakıldığı birinci sene taksit 
bonu muayyen vadesinde öden • 
mediğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 nu • 
maralı emlak ve eytam banka11 
kanunu mucibince bir def aya 
mahsus olmak tartile artırması 
11-5-39 pertembe günü saat ıı. 
de icra dairemiz içinde yapılmalı 
Üzere bir ay müddetle ıablı ko • 
nuldu. 

- eoekkür ederim. Uykum geldi. Ya
rın erken kalkmamız da lazım. Snbnh gö-
rüşürüz. 

- T emcnni ederim. 
Delikanlı salondan çıktı. Mösyö Fla

ler, böfeyc doğru yütüdü. Viski ile so
da istedi. 

Bar garsonu yaltaklanarak sordu: 
- Na5ıl Möııyö Flaker, §ansınız güzel 

miydi} 

- T e§ekkür ederim, fena değildi. Yal
nız sana mühim bir tavsiyede buluna
yım Sen: hayatta bir gün zengin bir adam 
olursan, sakın yeni yetİ§en oğlunu kendi 
başına salıverme. Bu delikanlıdan ibret 
al. 

mek ve ni~an yüzüğünü iade etmektir. 
Mösyö Flaker, çeki uzattı: 

- Buyurun, çeki iade ediyorum. 
- Katiyyen alamam. 
Mö yö Flakcr, hayretle delikanlının 

yüzüne bakarak sordu: 
- Niçin} 

- Dürüst bir oyun oynadık. Kaybet-
tim. Kumar borcu, namus borcudur. 

- Ben aramızdaki oyunu ciddi telak
ki etmiyorum. Paranızı geri veriyorum. 
Bunda tereddüt edilecek bir OCY yok. 

Delikanlı ıiddetle itiraz etti: 
- Rica ederim, ısrar etmeyiniz. Ka

bul edemem. 

Mösyö Flaker. bir saniye dü~ündü. 
Garsonun gözünden &.urnaz bir ışık Yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Ba-

parladı. ha tavıı takınarak söyledi: 
- Af edersiniz ama efendim, dedi. 

Ben bu dc1ilcanlının zengin bir adamın 
oğlu olduğıınu hiç de tahmin etmiyorum. 

- Nasıl, nasıl) Davit Lanyon, Ame
rika petrol kıralı &enin nazarında zengin 
bir adam değil mi? 

- Aman ~fendim, rica ederim. Davit 
l..anyonun zenginliğinden kim şüphe ede
bilir? Fakat, bu delik.anlının onunla ne 
münasebeti var} Bunu anlıyamıyorum. 

Mösyö Flaker, gülerek garsonun yüzü
ne baktı: 

Ne münasebet olacak, dedi. Oğ-
lu. 

Aldandığınızı zannederim mös
yö Fla.ker. Bu delikanlı meşhur Davit 
Lanyonun oğlu değildir. Müsaade eder
seniz, size limdi bunu İspat ederim. 

Garson sözünü bitirir, bitirmez sürat
le uzaklaştL Bir dakika sonra elinde bir 
gazete ile geri döndii. Gazeteyi açarak 
büyük kıtada bıı.sılmış bir fotografı mös
yö Flakere gösterdi: 

- Bakınız Davit Lanyonun oilu bu
dur. Sizin dört beş gündenberi beraber. 
Dola tığınız delikanlıya benziyor mu hiç) 

Mösyö Flaker, hayretten büyüyen 
gözlerle resime baktı. Hakikaten hiç 
benzemiyordu. Dudaklarının arasından 
bir küfür fırladı: 

- Hah alçak hay 1 Demek bu herif 
bir ıınhtekfırdan başka bir şey değilmi§. 

Hf'men fırladı vapurun alt katına indi. 
Uzun koridoru koşarcas1na geçti. 175 
numaralı kamaranın önünde durdu. Ka
pıyı vurdu. içeriden sert bir ses sordu. 

- Kimdir ol 
- Ben, Flaker. Müsaade ederseniz 

bir dakika sizinle görüşmek istiyorum. 
Kapı açıldı. Mösyö Flaker, derhal 

mevzua girdi: 
- Çekinizi kabul ettiğim zaman sizi 

Davit Lanyonun oğlu zannetmiştim. 
E hi "bir -.}akam 

- Çocuksun. Belki; bu parayı iade et
mek benim için bir vicdan borcudur. 
Ukalalığa ne lüzum var. Ben, senin tah
min ettiğinden çok daha zengfn bir ada
mım. Bu para ~imdilik senin için bir ha
yat, bir istikbal demektir. Halbuki, be
nim bir gecelik eğlenceme bile kafi gel
mez. Haydi, budalalığm lüzumu yok. 
Al paranı. 

Delikln1ı utanarak çeki geri aldı. Mah
çup bir halde tetckkür etti. 

* 
Bu vak.adan altı ay geçmişti. Mösyö 

Fla.ker, Amerikaya gidiyordu. Muhte
tcm transatlantiğin oyun ıalonunda mil· 
yarder madam Pckardla karıı k~rııya 
oturuyorlardı. Üyunlan henüz bitmio. 
madam Pelcard, borcunu hesaplamakla 
meşguldü. Mösyö Flaker ıskambil ltağıt
lannı eline almıı zarif pannaklariyle ka
nşbnyordu. Kupanın birliıini buldu. Yan 
gözle, hesaplara dalmış gÜzel madamı 
süzdü. iskambilin arhsını manikürlü 
hrnağjyle hafifçe çizdi. Sonra diğer ka
ğıtlann arasına karıştırdı. 

Madam, hesabını bitirdi. Kayıtaız bir 
tavırla söyledi: 

- iki bin beş yüz altmış dolar borç
luyum. 

Mösyö Flaker, dudaklarında kibar bir 
tebessümle teklif etti: 

- Arzu ederseniz bir kağıt çek.elim. 
Ya iki misli borcunuz olur veyahut öde
ıiriz. 

Güzel kadın, bu teklifi gillerek hbul 
etti. Elini uzattı. Mösyö Flakerin, masa
nın futüne yaydığı kağıtlardan birini çek
ti. Açtı. Sinek damını gösterdi. Mösyö 
Flaker, uzandı. Çektiği kağıdı yavaşça 
çevirdi. Sakin bir sesle: 

- Kupa birlisi, dedi. Maalesef bu ak
ıaın hiç nsınız yok madam. 

Hamdi Tokay ~ 

Okuyan : Celal Tokses u• • n ı en 
20.00 Ajans ve meteoroloji haberleri 
20.15 Tilrk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer. Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıktan Operatörü Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Sa
fiye Tokay. 
1 - Muhayyer peşrevi 
2 - Hacı Arif beyin - Muhayyer 
şarkı - Humarı yok. 
3 - Hacı Arif Beyin - Muhayyer 

Kestelli caddesinde-ki muaye
nehanemi 1 inci Kordonda Tay
yare sineması civarında 222 No. 
lu eve naklettinı. Salı gününden 
itibaren bilumum haatalanmı 

sarkı - İltimas etmeğe. 
burada kabul ediyorum. 

4 - Muhayyer şarkı - Efem şim
TELEFON: 2987 (31) 

di eller sözüne. ~lm'l .. lmliBl .. lllE .. IZll'm .. I~ 

21.00 
21.00 
21.10 

5 - Ruşen Kam - Kemençe tak-
simi 
6 - Türkü - Bahçe duvarını aş
tun. 
7 - Muhayyer saz semaisi 
8 - Nasibin - Mehmet - Hi~h 
şarkı - Görmezsem eğer. 
9- Lavtacı Ovrik - Hicazk!r 
prkı - Mestim bu gece 
10 - Halk türküsü - Karşıda ka-
ra yonca 
Memleket saat ayarı 
Neşeli plaklar 
Müzik (Riyaseti cümhur bando
.su Şef : İhsan Künçer) 
1 - Valter Meier - Marş 

2 - J. Strauss - Mai Tuna vals 
3 - M. Moussorgsky - Çıplak 

dağda bir gece (Senfonik parça) 
4 - G. Puccini •La Tosca• adlı 
operasından seleksiyon 

22.00 Anadolu ajansı (Spor servisi) 
22.10 Müzik (Cazbant - pl.) 21.00 
22.45.23 Son ajans haberleri ve yarın- 21.00 
ld program 21.15 

PAZARTESİ PROGRAMI 
12.30 Program 21.25 

21.30 
ajans ve 21.45 

12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
13.15.14 Müzik (Eğlenceli plaklar) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Dans müziği - pl.) 
19.00 Konuşma (Doktorun saati) 
19.15 Türk "müziği (Fasıl heyeti - Ka

nşık program) 
Hnkkı Derman, Eşref Kadri, Ha-
san Gür, Basri Üfler, Hamdi To- 22.05 
kay .. 

19.45 Türk müziği (Bayan Feyha Ta
lay - Tanbur solo) 
l - Tan hurt Cemil - HicazkAr 
peşrevi 

2 - Tanburl Cemil - Hicazk:Ar 
saz semaisi 
3 - Tanburi Cemil - Suz.idilha 
saz semaisi 

20.00 Ajans, meteoroloji h6l~l'leri, %.l-

Ankara radyosu küme heyeti 
1 - Neyzen Osman dedenin-Mu
hayyet sünbüle peşrevi 
2 - Varda Kosta Ahmet ağanın 
Muhayyer sünbüle şarkı - Ey ni
hali işve 
S - III Sellin - Muhayyer sün

büle şarkı - Ey goncai nazile 
4 - Nikoğos ağanın - Muhayyer 
kürdi şarkı - Var mı hacet 
5 - Raluni beyin - Muhayyer 
kürdi şarkı - Yetmez mi sana 
6 - Reşat Erer - Keman taksi.mi 
7 - Şevki beyin - Uşşak şarkı 
Gülzara naz.ar kıl 
8 - Rahmi beyin - Bayatı prkı 
Gül hazin sünbül perişan 
9 - Mustafa Çavuş - Bayati şar
kı - Sebep ne bakınıyor. 
10 - Divan - Ok gibi huplar beni 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvil!t, kambiyo, nukut 
borsası (Fıat) 

Neşeli piaklar 
Folklor - Halil Bedi Yönetken 
Müzik (Keman resitali - Profesör 
Necdet Atak) 
1 - Corelli - La Folia (Varyas
yonlar) 
2 - Matheson - Arie 
3 - Korsakov - Kreisler - •Sche
hera.uıde• balesinden bir parça 
Piyanoda refakat eden •Ulvi Ce
mal Erkim 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 
1 - Faul Lincke - Danlına 
(Fantazi) 
2 - Brahms - Macar dansı No.8 
3 - Recktenvald - Viyana mU
zikleri - Potpuri. 
4 - Gerhard Vinkler Donna Çi
kita - İspanyol uvertürü 
5 - Micheli - Çocuk oyunlan 
6 - Kutsch - Çigan fantazisl 

Bu artırma neticesinde ıahf be
deli her ne olurıa olıun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tariJ.ten 
sonraya müıadif olması haaebile 
kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihaleıi yapıla -
caktır. Satıf 844 numaralı emlak 
ve aytam bankaıı kanunu hüküm
lerine göre yapılacağından ikin • 
ci arbrma yoktur. Sı.bt pefin pa
ra ile olup mü~teriden yalnız yüz
de iki buçuk delliliye maaraf ı alı
nır. 

ipotek ıahibi alacakMarla Ji • 
erer alakadarlann ve irtifak hdk
kı aahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklannı busuıiyle faiz 
ve murafa dair olan iddialannı 
itbu ilin tarihinden itibaren yir • 
virmi gün içinde ewakı müsbite
lerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde haklan tapu ıicilin
ce malum olmadıkça payla,ma • 
dan hariç kalırlar. 204-939 tari
hinden itibaren tartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde ye
di buçuk teminat akçası veya mil· 
li bir banl:a itibar mektubu ve 
939-8960 dosya numaraaile ikinci 
icra memurluğuna müracaatları 
ilin olunur. (722) 

Bu artırma neticeıinde sabf be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarihten ı 
sonraya müsadif olması hasebile 
kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapıla -
caktır. Satıf 844 numaralı emlak 
ve aytam bankaıı kanunu hüküm .. 
ferine göre yapılacağından ikin • 
ci artırma yoktur. Satıf pefin pa• 
ra ile olup müfteriden yalnız yüz
de iki buçuk delliliye masrafı alı-
nır. 

ipotek ıahibi alacaklılarla di • 
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin •ayri menkul üze
rindeki haklannı huıusiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialanm 
it bu ilin tarihinden itibaren yir .. 
yirmi gün İçinde evrakı müıbite
lerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder. 

Akıi halde hakları tapu ıicilin• 
ce malum olmadıkça paylatma • 
dan hariç kalırlar. 204-939 tari
hinden itibaren fartname herkeıe 
açıktır. Talip olanların yüzde ye. 
di buçuk teminat akçası veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 
39·8395 doaya numaraıile lzmir 
1 nci icra memurluğuna müra· 
caatları ilan olunur. 196 

(721) 

Cümhuriyet Kız 
rektörlüğünden: 

Enstitüsü Di-

Gazi bulvanndaki Alqam Kız Sanat Okulunda 12. 4. 1939 çarıam
ba ve 13. 4. 1939 pe~ gilnleri öğlede~ J<>nr• saat 14 den·! 7 ye 

wlrl ilr ena uazarbk ıurelile aa~ . ' 



Emlak ve Eytam Bankasından: 
/t.. 

EsaaNo. Yeri No. su 

313 

329 
334 
417 

427 

430 

434 

442 

443 

447 

448 

449 

451 

459 

489 

490 

532 

552 

561 

563 

572 

574 

583 
592 

608 

621 

TAKSiTLE 
Huanhoca M. Y olbedeateni 
Ada 343, parsel 36. 
Bayraklı Kanarya sokak. 

« Taksim sokak. 
Birinci Karantina Yıldıztepe 
Gönül sokak. 70.80 M2. 
Ada 722. parsel 1. 
K&rfıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 197 M2. 
Ada 15. Panel 5. 
KAr.ıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 352.50 M2. 
Ada 14. parsel 19. 
Karııyaka Alaybey Şadiye sok. 
Ada 26, parsel 7. 
Ka,.Jyaka Alaybey Cihan sok. 
1514.50 M2. Ada 20. parsel 14. 
K&rfıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 569 M2. 
Ada 13. parsel 11. 
Kllffıyaka Alaybey Süzan sok. 
518. M2. Ada 16, parsel 22. 
K&rfıyaka Alaybey Fenerci sok. 
1347.50 M2. Ada 14. parsel 2. 
K&rfıyaka Alaybey Han sokak. 
322.50 M2. Ada 14, parsel 6. 
KArfıyaka Alaybey Çakıcı sok. 
154.25 M2. Ada 9. parsel 4. 
K&rfıyaka Alaybey Süreyya sok. 
Ada 26. parsel 9. M2. 713.50 

Es. Ye. Taj 
83/11 

5 
14 12 

26 26/2 

106 108/1 

113/115 109 

14 12,14,16 

5 7 

120 116 

5/2 9 

10/8 2 

20/18 14 

18 18/1 

15/17 15 

Kar,ıyaka Alaybey Hamamcı sok. 2, 4, 6, 8 
441 M2. Ada 44. parsel 16. 

Karfıyaka Alaybey Alayemini 
41 M2. Ada 44 parsel 28. 
Kar41yaka Osmanzade 2 inci Aydın S. 
250 M2. Ada 101. parsel 21. 
Karııyaka Osman zade Rahmi bey S. 
208 M2. Ada 108. parsel 1. 
K&rfıyaka Osmanzade RC4adiye çık. 
690 M2. Ada 113. panel 5. 

7 1 

5 30 

2 6 

64 

Kar41yaka Osmanzade Re~İye Cad. 52/1 54/1 
1913.50 M2. Ada 109, parsel 15. 
Kar41yaka Osmanzade Mabet sok. 
1854 M2. Ada 109. parsel 14. 
Kar41yaka 0.manzade 2 inci Aydm S. 
546 M2. Ada 99, parsel 5. 

8 8 

29 6 

Oçüncü Karat&4 lslihane caddesi. 
Kar41yaka Alaybey Mektep sokak. 
484 M2. Ada 16, parsel 35. 
Tepecik Sürmeli sokak. 

17 111 
27/29 29/29 

89 
185 artın. 2 112 hissesi. 
Ayavukla Topraktepe sokak. 45 

Nev'i 

Mağaza 

Ana 
Ev 
Araa 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

(( 

« 

« 

« 

« 

Ev 
Arsa 

« 

« 

629 
527.72 M2. Ada 1849, parsel 3. 
Karataı 9 Eylıil Orhaniye sokak. 157/13 

1-3 
169 Ev 

649 Dayıemir M. Y eldeğirmeni çıkmazi 94 94 
80 M2. Ada 87, parsel 15. 1/2 biaseai. 

651 Dayıemir M. Y eldeğirmeni çıkmazı. 
16 M2. Ada 87, parsel 20. 

653 Oçüncü Karata4 Asansör sokak. 
62 M2. Ada 655, parsel 19. 

102 102 

19/1, 19/2 

6S8 Bumava Yaka M. ikinci Yaka sok. 50 50 
667 Birinci Sultaniye M. Havai geçidi. 22/1 

62.50 M2. Ada 45, parsel 11. 2/4 biaseai. 
668 Faikpqa M. Dere sokak. 24 

60 M2. Ada 1766, parsel 30. 1/2 H. 
671 Akçalı Mescit M. Damlacık yokufu. 

27 M2. Ada 102, parsel 57. 
681 lmariye M. ikinci Burç sokak. 
690 Kar,ıyab Oamanzade Y qaroğlu S. 

Ada 117, parsel 11. 702 M2. 
691 Balçova Yeniköy mevkünde. 

38520 M2. 
.t92 Balçova Yanıklık mevkünde. 

14 dönüm iki evlek nmbhili 
13325 M2. Nıaıf binesi. 

53 59/1 

7 
23 23 

693 Balçova Y eniköy Kiipriibqi mevkiinde. 
84480M2. 

701 ikinci Karatq 9 Eyliil aok. 
701/1 "' (( « 

701/2 

709 

720 
721 

723 

731 

732 

733 

735 

738 

741 

742 

743 

744 

746 

746 

« « « 

Kasaphızır M. Arayıcı Sokak. 
21M2.Ada300, panel 10. 
Tepecik Sakızlar sokak. 
Birinci Tepecik Sakızlar 
tile M>kak. 103 M2. 
Tepecik Muhacir tokalc. 
119 M2. 
Birinci Kantat M-ur zade 
Ada 706, parsel 11. 1 / 2 lıiueli. 
Birinci Süleymaniye M. Refah S. 
73 M2. Ada 596, panel 7. 
Birinci Süleymaniye M. Refah S. 
125 M2. Ada 596, parsel 5. 

Karatq 1rfan sokak. 
Ada 608, parsel 37. 9/80 His. 
ikinci Süleymaniye Etrefı>ata 
D~teban sokak. 169 M2. 
Ada 142, panel ıı. 
ikinci Süleymaniye Kimilpap S. 
81 M2. Ada 159, parsel 1. 
ikinci Süleymaniye Kimilpap S. 
Ada 164, panel 8. 172 M2. 
ikinci Süleymaniye Kimilpel8 S. 
116 M2. Ada 164, panel 14. 
WILL -' ,,,,, ___ ..... KA ilpe s 
.l&DICI ~y....uaya em il . 
116 M2. Ada 164, panel 1. 
ikinci Siileyımniye ,Cimilpel8 S. 
1331 M2. Ada 195, panel 2. 
ikinci ~ye F.trefpqa s. 
107 M2. Ada 155, panel 11. 

112-114 116 
118-120 

122 
124 
126 

92 
94 
96 
98 
98/1 

100 
100/1 
100/2 

3 3 

38 
30/32 36/34 

29 2 

43 7 

8 8 

4 4 4 

22 24 26 

110 

150 

Ana 

« 

(( 

Ev 
Arsa 

« 

(( 

Ev 
Arsa 

Tada 

Tada ve 
zeytinlik. 

Kule, tarla 
ve zeytinlik. 
Birbirine 
bititik 
bet eY. 

Birbirine 
bitifik 
üç ev. 
Dükkin 

« 
« 

« 

ır. 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

2750.- 550.-

29.-
400.-
91.-

5.80 
80.-
18.20 

118.20 23.64 

176.25 35.25 

162.30 32.46 

605.80 121.16 

569.00 113.80 

181.30 36.26 

471.63 94.33 

118.80 23.76 

77.13 15.43 

356.75 71.35 

1 76.40 35.28 

12.30 2.46 

75.00 15.00 

208.00 41.60 

207.00 41.40 

1435.00 287.00 

556.20 111.24 

163.80 32.76 

650.00 130.00 
169.40 33.88 

50.00 10.00 

263.86 52. 78 

2800.00 560.00 

20.00 4.00 

8.20 1.64 

42.00 8.40 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

755 

756 

761 

774 

779 

783 

818 
837 

839 

846 

858 

865 

866 

874 

875 

ikinci Süleymaniye Efrefı>ata 
Kiremitçi sokak. 219 M2. 
Ada 173, parsel 1. 
ikinci Süleymaniye Efrefı>ata 
Kiremitçi sokak. 285 M2. 
Ada 173. parsel 3. 

ikinci Süleymaniye Etrefpa4a 
Kiremitçi sokak. 128 / 256 hi.ueai. 
406 M2. Ada 166. parsel 8. 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa Çorak 
sokak. 196 M2. Ada 160, parsel 1. 

ikinci Süleymaniye Eşttfı>ata Çorak S. 
160 M2. Ada 150, parsel 12. 
ikinci Süleymaniye EJrefpqa Çorak S. 
86 M2. Ada 164. parsel 10. 
ikinci Süleymaniye Efrefpqa Şeyh 
Ahmet sokak. 66 M2. Ada 166, 12 parsel 
ikinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 
195 M2. Ada 154, parsel 17. 3/4 Hia. 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa Şeyh 
Ahmet sokak. 78 M2. 
Ada 166, parsel 10. 
Güzelyurd M. Şan çıkmazı sok. 
259 M2. Ada 199, parsel 77. 
2/14 hissesi. 
ikinci Süleymaniye M. Yüzbqı 
Hasan Deşteban ve Hıfzı sokak. 
2786 M2. Ada 142, panel 13. 
371640/46080 His. 

Salhane Duygu sokak. 
Ada 696. parsel 2. • 
Karantina Mısırlı caddesi. 
Gü:ı:elvurd M. Hacı Süleyman sok. 
28 M2. Ada 198, parsel 7. 315 His. 
Günes Mah. Gelincik sokak. 
21 M2. 28/48 hissesi. 
Ada 196. parsel 8. 
Karat&J Postacı Ali Riza sokak. 
35 / 80 hissesi. 
Bumava eski Havra yeni Yıkık 
Minare sokak. 160 hissede 40 
hiaaeainin 12 hissesi. 
492.20 M2. 
Toraman malı. Cedid sokak. 
Ada 411, parsel 13. 12 / 24 hi.ueai. 
Bumava Bozalan mevkii. 
4 dönüm. 3/8 hisseai. 

Güne, malı. Azizler sokak. 
94 M2. Ada 197, parsel 80. 
3 / 48 hissesi. 
Halkapınar Kağıthane Kemalpap Cad. 
10766/52 M2. 

883 ikinci Süleymaniye M. Kiremitçi 
sokak. 42 M2. 128/256 hissesi. 
Ada 166, panel 7. 

972 Salhane Mangaltepe sokak. 
Ada 675, parsel ıs. 

1032 Ocüncü Karataf Duygu sokak. 
1 /3 hissesi. 

1046 KarataJ Sayfiye sokak. 
3/16 hissesi. 

1059 ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
127.17 M2. Yeni 106 adada. 

1060 ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
116.79 M2. Yeni 106 adada. 

6 8 

8 

29 

55/57 

65/53 63 

318/320 
22 

« 

« 

c 

c 

« 

« 

« 

« 

c 

Ev 

Ana 

« 
Oda 

23/11 4 Ev 

39/35 

24 26 

4 

872 

20 

276 43 
278 44 

45 
6 4 

4 

26 26 

6 27 

7 7 

15 

16 

« 

Ev 

« 

içinde 26 ağaç 
zeytini havi 
bağ ye kule. 
Ev 

Ev ve dükkini 
müıtemil bağ. 

Arsa 

(( 

Ev. 

« 

Bölünmüt 
ana. 

« 

100.00 20.- 1070 Karat~ Şehit Nüsret sokak. 
211 M2. 6/24 hissesi. 

59/4 71 Arsa 
8.72 1.74 

45.00 9.00 

81.00 16.00 

40.00 8.00 
351.00 70.20 

2200.ocv....ro.oo ,,, 
1050.- 210.00 

7880.-1576.00 

2000.- 400.00 

2250.- 450.00 

4500.- 900.00 

soo.- 100.-

96.32 19.26 
309.00 61.80 

59.SO 11.90 

450.00 90.00 

260.00 52.00 

375.00 75.00 

9.00 1.80 

50.70 10.14 

18.20 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

23.20 4.64 

286.20 57.24 

16.05 3.21 

Ada 632. parsel 17. 
1074 ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 

72 M2. Ada 219, parsel 1. 
1075 ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 

242 M2. Ada 158, parsel 3. 
1076 ikinci Süleymaniye M. Kimilpap S. 

153 M2. Ada 158. parsel 1. 
1077 ikinci Süleymaniye Birinci 

Kiremitçi sokak. 342 M2. 
Ada 160. parsel 9. 

1078 ikinci Süleymaniye Birinci 
Kiremitçi sokak. 1037 M2. 
Ada 167, parsel 15. 

1079 ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi M>kak. 1078 M2. 
Ada 164. parsel 11. 

1080 ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi sokak. 3466 M2. 
Ada 160, parsel 2. 

1081 ikinci Süleymaniye M. Oçüncü 
Kiremitçi sokak. 279 M2. 
Ada 160, parsel 10. 

1082 ikinci Süleymaniye M. Çorak S. 
1688 M2. Ada 150 panel 14. 

1083 ikinci Süleymaniye M. Murat Reis 
sokak. 774 M2. 
Ada 150, panel 5. 

1084 ikinci Süleymaniye M. Mıaırb C*I. 
142 M2. Ada 154, parsel 9. 

1092 Memduhiye M. Mumcu zade IOli. 
129 M2. Ada 485, parsel 39. 

1095 Tuzcu M. Oçüncü küçük Camır6z S. 
133.50 M2. 3/4 biaseai. 
Ada 457, parsel 13. 

1098 Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu C. 
25.50 M2. Ada 477, parsel 10. 

1099 Dördüncü Sultaniye M. Zenci S. 
68 M2. Ada 4, parsel 11. 

1101 ikinci Süleymaniye M. Yeni sok. 
97 M2. 3/8 hissesi. 
Ada 151 panel 20. 

1102 Tuzcu Malı. Toraman sokak. 
29 M2. 1/4 biaseai. 
Ada 427. parsel 7. 

1104 Tuzcu mah. Küçük Cingöz eok. 
57 M2. 3/8 hi.ueai. 
Ada 456. panel 31. 

1106 Memduhiye M. Dolaplıkuyu aıd. 
56 M2. 1/2 hiuesi. 

Ada 450, panel 6, 
1107 Orhaniye M. Kantarci 10ladC. 

37 M2. 3/8 hieeffi 
Ada 91, panel 10. 

----••""'e.;ıa • ı · 

88 

1 

30 

5 

110 

1/10 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

1/22 

125 

88/3 

99 

8 

« 

« 

(( 

« 

« 

« 

1 ır. 

113 « 

ır. 

10 Ev 

« 

5 c 

51 59. c 

68 7f « 

19 1137 (684) 

32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.00 4.80 

12.90 2.58 

13.20 2.64 

30.00 6.00 

11.70 2.34 

250.00 50.00 

397.00 79.40 

18.60 3.72 

21.00 4.20 
120.00 24.00 

292.- 58.40 

175.00 35.00 

92.40 18.48 

21.75 4.35 

75.00 15.00 

36.00 7.20 

894.00 178.80 

6.30 1.26 

155.88 31.18 

60.00 12.00 

200.00 40.00 

318.00 63.60 

292.00 58.40 

158.00 31.60 

18.00 3.60 

60.00 12.00 

38.00 7.60 

68.00 13.60 

207.00 41.40 

216.00 43.20 

693.00 138.60 

56.00 11.20 

338.00 67 .60 

194.00 38.80 

43.00 8.60 

12.90 2.58 

30.15 6.03 

20.00 4.00 

15.00 3.00 

120.00 24.00 

75.00 15.00 

102.SO 20.50 

30.00 6.00 

37.50 7.50 
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Gerek VERiCi ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inın eden senelerden 
beri bütün d ünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kazanan : 

z 

::s •• • • 

Mikroskop ~österiyor ki· 
' Fabrikasmm mamulatları Türlciyede nam ve §Öh.ret kazanml§tır. Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğn<siyle kana karışıyor .. Ve miithiş bir 

5-6-7-11 Lamba 11 k il ~lct olan Mfmoy> ,;ı,udumuza •ı•hyo" 

S 1 TM A Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla. işler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lstiyenler zirdeki adrese nıüra- Hayat makinesini anzasız bir şekilde işleten ve bizi sağhkJa yaşatan 

caat edebilirler. 1..-ııdrct, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
F ABRlKA VEKIU ve DEPOZtTERl : s. KALOMENI Vücudumuza aşılanan hu mel'un parazitler ise miitemadiyen bu kımuzı 
Büyük Kardiçalı Han Omcğa T icarethanesi ittisalinde.. ym·arlacıklan yjyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetirn:zde 
Telgraf Adresi : CALDAU... ~1tmn ncbeti dediğimiz titreme, ürpcnn'-' ve yanma hallerini arttırıyor. 

==· 

•; &MM&1
9 e"rra ~~n."'\"';.j~~BJii:cmc:;;~ı:::m~m Vatandaş!. Sağlığını bu ofetten koru. 

AJ Kinin, arsinik, çelik , .e bir çok nchafat hiilasalariylc hususi bir şekilde 
füzar edilen \'C Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını hfıiz bulunan BİOGENİN 
s1hna parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır... Sıtmadan korunmak ve kur
tulnıak için birinci deva BİOGE1'1N'dir. T. iŞ BANKASI' n1n 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MU KAFA T 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliıb 1 tkincit~rin 
t a r i h l e r i n d e ç e k i l e c e k t i r • . 

,rr//J ikramiyeleri: (///L///./.Z.T,!j"///f//,/.;' 

ı Adet 2000 liralık··· 2.000 Lira 
S » 1000 liralık ••• 5.000 Lira 
8 » soo liralık ••• 4-00D Lira 

16 » 2so liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık··· 6.000 Lira 
95 » so liralık··· 4.750 Lira 

250 » zs liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 1 43S 32.000 '== 1 ZSS~WM W WWW9.V..T1X'n# 

T. lt Bankasına ptµ"a yatmnakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. - .... ,_. ., . . .. . - .. . 

Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrcciklcri arttırır, adete ve sinirleri 
kuvvetlendirir... İştihayı açar. dermansızlığı giderir.. Sıtma parazjtJerini 
iildürür, tali o]arak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin 
eder.. Sıtmanın bütün ~ckillerinde ~ifa temin eden hu yiı'ksek t<'sirli ilaç her 
ccznn"dc bulunur. 

Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

Yeni istimlak edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. Keşif bedeli 
1127 lira 90 kuruştur. Taliplerin 85 lirahk muvakkat ve 165 liralık 
kat'i teminat makbuzlarile bu ayın 20 inci cuma günü saat 11 de 
Burnava Ziraat mücadele istasyonunda hazır bulunmalan ve fazla 
ma)funabn müessese müdürlüğünde;n alınabileceği ilan olunur ... 

5, 7, 9, 11 1151 (694) 

.. 
p AST f L KATRAN HAK K 1 Oksürükleri kökünden - GAJ:h'i':~~~tı~IK 

keser tecrübelidir SAUHU tCRA MEMURLU-
e!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ öUNDAN: 

1108 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak 
35M2. 2/8 hissesi. 
Ada 461, parsel 5. 

1109 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak. 
18 M2. 3/8 his!esi. 
Ada 461. parsel 4. 

1111 Buca T ınaztepe sokak. 
385 M2. 

1119 Kadiriye M. Sülüklügöl sokak. 
645 M2. 1 /2 hissesi. 

1121 Birinci Aziziye Topraktepe sok. 
Ada 929, parsel 15. 

1124 Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 

20 17 (( 

18/1 19 {( 

18-20 Arsa 

12 {( 

24 11 « 

37 39/1 « 

56.25 11.25 

37.50 7.50 

35.00 7.00 

32.25 6.45 

23.10 4.62 

54.15 10.83 

Kerim Rahmiye borçlu Hatice
nin, tapunun 11/320 tarih ve 115 
No da adala arpa alanı mevkiinde 
80 dönüm tarlanın msıf hissesi be
her dönümü 2 liradan. 

Yine tapunun 12/331 tarih ve 1 
No da kay den 1 O hali hazırda 20 de
kar kayden tarla hali hazırda içinde 
mevcut 30 büyük erik ağacı 1 iğde, 
1 incir 1 elma, 6 ayva, 6 zerdali, ve 
kayısı 2 büyük söğüt ve onar kuruş 
kıymetli 500 kavak ve 30 kadar sö
iüt, 1 dut, bir tulumba. ve bir bağ 

Kaşe DERMAN, tababetin son keşfidir.. Her evde bulunması zaruri olan 
DERMAN kaşelerini eczanelerden alınız .. Lüzumunda günde 1-3 kaşeye kadar 
alınır ... 

Al;"ıınell fa rıka 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır . 

Taklitlerinden sak1nınız .. 

I! - • 
1 lki Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 

HER 

DİŞ MACUNU 
GLİSERİN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 

BRiYANTİN 
KREM 

VE PUDRALARI 

YERDEN ARAYINIZ 
R3 1-13 (711) 

361 M2. Ada 16. parsel 14. 
1126 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlüd 

sokak. 66 M2. Ada 16, parsel 12. 
18 16 « 10.00 2.00 damı 5 dönümü ha~ 60 liradan ve •••·-----•mı••----------------15 dönümü tarla 40 liradan (yansı) 

A.11127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihad bey 
cad. 25 M2. Ada 207, parsel 13. 

8.11127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihad bey 
cad. 23.50 M2. Ada 207 parsel 14. 

11137 Günea M. Gelincik sokak. 
25 M2. 54/ 64 hissesi. 
Ada 196, parsel 1. 

11139 Kar•ıyaka Alaybey Hengam sok. 
908.50 M2. Ada 40, parsel 3. 

11140 ikinci Süleymaniye M. Aziz ağa S. 
223.SO M2. Ada 135, parsel 14. 

11144 Kar.ıyaka Donanmacı M. Çoraklı S. 

29/34 84 

30/30 86 

1/3 1/3 

4 41 

96 

64 

Dükkin) 
) 

(( ) 
) 

Ev ve 
dükkin. 

Arsa 

c 

76 Dükkan 
230 M2. Ada 51, parsel 5. 

11145 Güzelyurd M. lnkilip sokak. 
90 M2. Ada 203, parsel 45. 

ve arsa. 
14, 16-13, 15-14 tki ev. 

11146 Birinci Karatq Ihaaniye sok. 
41 M2. Ada 605, parsel 6. 

11148 Salhane tramvay caddesi 
151 M2. Ada 662, parsel 13. 

11149 Oç kuyular tramvay caddesi. 
Ada 1833, parsel 9. 

11152 Göztepe Şehit Fethi bey sok. 
Ada 843, parsel 1 O. 

1155 Sultaniye M. Hacı Mevlüd sok. 
1048 M2. 3/ 4 hissesi. 
Ada 16. parsel 12. 

1156 Hatuniye M. Dikili tq sokak. 
133 M2. Ada 382. parsel 8. 

1157 Hurşicliye M. Şükran sokak. 
3024/1356 His. Ada 357. parsel 30. 
PEŞi N 

722 Tepecik Sürmeli sokak 
982 Güzelyurt M. Türkpazarı çarfısı 

Ada 203, parsel 17. 27 /36 hisıeai. 

1/2 

349 371 

1119 

7 

18 

13 13 

10 12 10 

32 
67 61/2 

Ev 

« 

« 

« 

Arsa 

Ev 

« 

Ana 
Baraka 

906 Karşıyaka Osmanzade ikinci Aydın 20 9 Tarla 

1500.00 300.00 

506.25 101 .25 

726.80 145.36 

111.79 22.36 

700.00 140.00 

1000.- 200.-

700.- 140.-

2850.- 570.-

2800.- 560.-

2000.- 400.-

117 .90 23.58 

1600.- 320.-

538.10 107.62 

348.60 69.72 
56.- 11,20 

884.00 176.80 
5894,50 M2. Ada 110, parsel S. 

lzahall yukarıda yazılı gayri menkullerin pqin ve talaitle aab§ları 1 O. 4. 939 tarihine müaadif pazartesi 
günü saat ONDA yapılacaktır. 
lat~ olanların hizaI.wıda ya~h depozito akçeıini veznemize yatırarak artırmaya airmı'1~ ve :PQlann-

~ •= - "'afla Eüfuı leZkerel~ _..._ ... li!:... ., _ q '~l. 

yine taı>Unun 80 numara 8/320 ta
rih adalada bir bap ekmekçi dükki
nının yansı heyeti umumiyesi 25 li
ra. 

Yine adalada tapunun 81 numa· 
ruında kayıtlı bir kıta ananın yansı 
heyeti umumiyeai 25 lira. 

Yukarda miktar, evsaf ve muham
men kıymeti yazılı gayn menkuller 
10/5/939 tarihine müsadif Çarf&ID· 

Denizbank müdürlüğünden : 
Karııyakada Osmanzade mevkiinde deniz banyoları 939 yıh yaz 

mevsimi için kiraya verilecektir. Açık arbnna 17 Nisan pazartesi gÜ· 
nü saat 15 de Denizbank ,ubeainde yapılacaktır. Artırmaya girmek 
için 195 lira pey akçe.inin veznemize yatınlmuı yahut milli bir ban
ka mektubu getirilme.i ıarttır. 

Fazla izahat almak İltİyenler muhasebe ıefliiine müracaat edebi-
lirler. 6, 9 1156 (699) 

ba günü saat 14/15 de ihale olun- -------------·-------------

mak üzere açık artırma ile satılığa Emlak ve Eytam Bankasından: 
çıkanlm14tır. 

Talip olanlar muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pev vereceklerdir. 

Tayin edilen zamanda gayri men
kul yüzde yetmİ!İ bulmadığı takdir
de ihale on be§ gün temdit ve on be
şinci gün olan 25/5/939 Per.embe 
aynı saatte en çok bedel verene iha
le edilir. Yüzde yetmişi bulmazsa 
aah§ yapılamaz artırmaya iştirak 
edenler !8J'tnamede yazılı şeraiti ta
mamen kabul etmİ! sayılırlar. 

Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 3/939 sayılı dosyaya mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

1201 (726) 

.. ~~2~ ··~,._.. .. .t •ıs-

D tJ' N Y A D A 
En büyük rağbeti kazanan 

BRONZ 

Burnavada Yıkık Minare mevkiinde 90, 92, 94, 96 numaralarda 
kiin Hayat ve müskirat fabrikası namile maruf prap ve auma ima
litbaneleri ve alit ve edevatı ile maa bahçe ev ve büyilk bir depo 
hepsi birden veya ayn a) r! o!arak kaimen veya hurda ve enkaz halinde 
olmak üzere pazarlıkla ~. e hedelleri peıin veya taksitle ödenmek üze
re satılıktır. 

Gönnek iatiyenler mahallinde bekçiye almak için görü.mele üzere 
bankamız lzmir •ubeai direktörlüğüne müracaatları. 

9, 12 1203 (727) 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Tem inat akçesi 
Lira K. 

1275 00 Oç yıllık kira bedeli.. 95 63 
tdarei Hususiyei Viliyete ait olup ödemİ§te imin (Gölcük Oteli) 

denmekle maruf otel demirbq eıyuile birlikte ve üç yıl müddetle ki
raya verilmek üzere 5. 4. 939 tarihinden itibaren on beı gün müddet
le açık artırmaya çıkanlmı•hr· Müzayede p.rbıaıneaini görmek ve 
okumak istiyenlerin her gün Muhaaebei Hususiye Müdüriyeti varidat 
kalemine ve pey sürmek iıtiyenlerin ihale günü olan 20. 4. 939 per• 
tembe günü saat 11 de yiizde yedi bUçuk depozito niakbuz1arile bir
likte vilayet .daimi wümeniaa ~ iliiı obpw. 

9. 13 1171 (723) 

·~ 



, 

Messageries 
Maritimes 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHARDLIHE 

rEHIA.SIR 

Dcutsche Le· Oli ·ier ve Fratelli Sperco 
vante Linie Şürekası Vapur Acentası 

G. M. B. H. HAMBURQ BiRiNCi KORDON REEi ADRIATICA S. A. Dl 

Um dal 
UMUMIDENtz 

AC:EMTALICI LTD. 

ANTARF..S vapuru 13 nisanda bekle- BIHASI TEL. JUJ HAVIGATIOHE HELLENİC LİNES LTD. 
Li 1 niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ZARA motörü 10/ 4 tarihinde gelerek ATHİNAİ vapuru 31 martta beldenil-

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 8 nl- verpoo ve dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- LONDBA HATl'I : lV4 te Pire Korfu Saranda Trieste ve mekte olup, Hamburg, Rotterdam " 

KUMPANYA.Si 

GlasgOV hattı caktır. POLO vapuru 9 ~ Londra, HuD Ven_.,,._ hareket eder. Anversa llmanlonndan mal çıbracak-
l&ll tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, • • • • • • •• • • • 1 ,__,_ An -~-- g ıı ..:ıı.. -·'-----'- """'~ tır . KRETA vapuru n sanın on ~~e ve ven...,., e p "~ """"°'"""" ve LERO "rü 13/ 4 te elerek . .. 
Pire, Napoli ve Marııilyeya hareket ede- BAKTRİA vapuru nisan iptidasında do"-· bekleniyor Burgas Varna ve Kös- ayni zamanda Londra ve Hull için yUk Un p tmmotLeo Bari Tri~<+- haraynı HELLAS vapuru nisan iptidasında 
cektir . "'"u · g a .,. ros ~-Je e- . 

• gelip Liverpool ve Glasgov !çın yi1k ala- tence için yük alacaktır. alacaktır. k t ıler Mlesıılmekte olup, Rotterdam, Ham-
Ber türlü balıat ve malilmat için BI- caktır.. TAHLİYE : -- c~A vapuru 1714 te gelerek ayni burg ve Anversa limanlan 1çln ylllı: ala-

rlaei kordonda 156 nmaarıula LA.U- Gerek vapurların muvasalat tarihleri, ANDROS vapuru 7 nisanda beklen!- LİVERPOOL HATTI gün .Mldill1 Se!Anik Burgas Varna Kös- caktır. . 
BENT REBOUL ve ŞERtıd vapur - isimleri ve navlunlan hakkında acenta yor. Anvers Bremen ve Hamburg 11- MARDtNİAN vapuru 15 martta gelip tenoeye hareket eder. . BELGİON vapuru 16 nısanda beı.:ı.. 
tMUlR müracaat edilmesi. rica olunur. bir teahhüt altına giremez. Daha fazla manlanndan mal çıkaracaktır. yük çıkaracak ve ayni zamanda Livv- QUİRİNALE vapuru 19/4 te gelir, nilmekte ~lup, Rott~ Hamburg ft 

tafsi!At almak için T. Boven Rees ve Şr. ARMEl\mNT H. SCHULDT pool için yillı: alacaktır. ayni gün Pire Korfu Saranda Trieste ve Anversa lımanlan !çın yük alacaktır. 
nın 2353 telefon numarasına müracaat ROSTOCK vapuru 4 nisanda bekle- -*- Venediğe hareket eder. 
edilmesi rica olunur. D .... h Le nt .. 11.J ROYALE E --

TELEFON : Z 3 7 5 

niyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve e .... sc e 11a e-uuııae H Elli.AH 
-----------·----------- Hamburg limanlan için yillı: alacaktır. DELOS vapuru 11 martta Hamburg, DAİSE KVMPAHYASI UNtrED STATES AHD 

LEVAHT LIHE LTD. • .. ..1 1 •• • _._: • • • .; .: .. i.-.. "'~ , 

Yemeklerin kı· 
rmtdarı, salya· 
nm ifraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkUın· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar
sak ihtilAOarm· 
dan zatürıeeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

.... , 

RADYOLiN · 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

• ' ' • ' ~· ..... !: 

MARİTZA vapuru 5 nisana doğru Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- OBERON vapuru 12/4 te gelerek 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Kö.stence caktır. Burgu Varna ve Köstenoeye hareket 

PRİNCE DE LIEGE vapuru 18/20 
nisan arasında bekJenlJmekte olup N9'1'
york için yük alacaktır. 

için yük alacaktır. eder. --AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TAmiYE : Neyyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. --DEH HORSKE MİDDEL· 

HAVSLINJE, OSLO 
BALKİS motörü Mayısın ortasına 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

LİNES SUD AMERiKANA 

.SVEHSKA ORIEHTE LI· TYRiFJORD "."puru 10111 nisan ara

HIEN KUMPANYA.Si ==~~~~ekte olup Nevyork 
PATRİA vapuru 14/4 tarihinde gele-

rek Hamburg, İskandinayya l.imanlJlrı 
için yük alarak hareket eder. --
SERVİCE MARITIME 

·--
BALKANLAR ARA.Si 

HATTI 
doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç Rorımain Kumpanyası 
umum limanlan için yük alacaktır. ALBA JULİA vapuru 13/ 4 tarihLı- ZETSKA PLOVİDBA A. 

-- de gelerek Malta Marsilya ve Cenı>va D. KOTOR 
AR.MEMENT DEPPE l.ıınanlarına yük ve yolcu alarak hare- U L O V C E H )) 

GİRONDE vapuru nisanın orbsına ket edecektir. Ul.ks vapuru 16 nisanda saat 17 de 
doğru bekleniyor. Anvers (Doyu) li- lTALlA S. A. Dl NAVİGAZİONE Köstence ve Varna için hareket ede-
rnanı için yük alacaktır. VULCANİA vapuru 20/4 te Trieste- oektir. 

D. T. R.. T. den Napoli, Nevyork için hareket eder. ıLOVCEN• 

SZEGED motörü 5 nisanda bekleni- İzmirden lV4 tarihlnde kalkan ZARA Lüks vapuru 22 nisanda !ırklen!Jmek.-
yor .. Tuna liman1an için ytik alacaktır. Selinik serfisinin 937 ve 938 ııenele.W.in vapuru ile aktarma tahmil edilir. te olup 23 nisanda saat 12 de İzmlrden 

__ • ellik dalyaiamu NEP1'UNİA vapuru 27/4 tarihinde hareket edecektir. Pire, Patras, Korfu, 

SERViCE MARİTIME birin ma kazıuıınıştır Triesteden · Riosanto, Montevidea, B. Adriyatik limanlan Venedik va Trleste 

• 
Ayros için hareket edecektir. Aktarma için yolcu ve yük alacaktır. 

ROUMA H suliyet kabul etmez. 19/4 te İzmlrden hareket edecek olan Gerek vapurlıırın muvasa!At tarihleri, 
DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- Daha fazla tafsilllt için ATATlraK Grimanl motöril ile temin edilir. gerek vapur tsmı.!eri ve navlunlan lıak-
niyor. Köstenoe, Kalas ve Kalas aktar- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der tlandaki hareket tarihleriyle navlun- kında aoenta bir teahhUt altına giremez. 
m.ası Tuna limanlan için yillı: alacaktır. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca- Jardaki değişikliklerden dolayı acenta Daha fazla tafsi!At al.mak 1ç1n Birinci 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. mesuUyet kabul etmez. Daha fazla taf- Kordonda 152 numarada ıUMDAL• 
lunlardaki değişikliklerden aoenta me- TELEFON : 2007/2008 si!At için ikinci Kordonda FRATELLİ umum! deniz Acentalığı Ltd. mllracaat 

Beyhude ıstırab çekmeyin 
SPERCO vapur acentasına mUracaat edilmesi rica olunur. 
edilmesi rica olunur. Telefon : 4072 MUdiiriyet 

TELEFON: ZM4 - 2905 Telefon : 3171 Acenta 

GRiPiN Kullanın 

Soğuk algınlığı, nezle lal'IMık, grip, baş, diş ve 

ı#•--&a-----------------., sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz .
1
. deva GRtPDmtR.. 

j Bu karışık havalarda 
1 yanınızdan 

İzmir İncir ve ttzüm Tannı •• Jı.tŞ kooperatifleri Birliği 

r A R t S .SARAPLARI 
Ep bb1~1nin nefis ~ iizümJ.;"rinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırmı

zı ~ praplanm dalına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ prapları eksik · 
olmamahdır .. 

r A R t Ş SİRKESi 
Sayın halkımı:ıa emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkcsidir. 

r A R I Ş VZVM BALI 
Teksif edilmiş taze lizüm suyudur. Taze üziim suyunun bütün hususiyetle

rini taşunaktadır. Tariş iiziim balı en sdıhl ve mugaddi kuvvet §urubudur. 

r A R I Ş IHCIR VE VZVMLERI 
Femıiıı en son terakkiyatma uygun bir şekilde işlenmiş vo hazırlanml§br. 

Zarif amba!ajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mahsu.lilt ve mamuiab her yerden arayınız. 

lzmir umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

Tariş satıs mağazasında $imdi, bu mevsim
de taze razaki üzümü de bulabili siniz .. 

ı ·· 26 (2S3 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli saneılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık. §ik!yetlcrinizi URİNAL tle 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
&ibl maddeleri eritir, kanı temizler, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

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

RiNDEN SAKININIZ .. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA l\1LAS1 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Albn rüya, Limon çiçeii 

Fulya, Son hatıra, Leylfil<, Menekşe, 

amber, yuem.in 

Hilal Eczanesi: 

Umum doktorlarm takdir ve milyonlarca vatand8§8 itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir işti.
ha temin <!der. Her zaman gençlik, dinçlik verir. ZekA ve hafıza kudretini yük
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvveUendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena dilşUn
oelen giderir. Viidut makinesine IAzım olan bUtün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelllğinden ileri gelen mır 
annit inkı~ bel ge~ ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
min eder. 

F O S F A R S O L U; diğer bütün ilaçlardan ayıran başlıca hassa, devamh 
bir surette kaa, kuvvet, işti.ha yaratması ve ilk lrııllananlarda bile mucize gibi 

tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla 
neticelenen tehlikeli hastalıklarm nekahat devirlerinde en mükemmel bir der
man şurubudur. Sıhhat vek.Aletinin resmi müsaadesini hlllzdir. 

Burnova bağcılık istasyonu mü-
dürlüğünden: . 

Cinsi Muhammen bedeli Teminab 

Motör binaıı 
Ha'l'UZ 

593.98 
283.92 

44.54 
21.29 

877.90 65.83 
1 - Cim ve muhammen bedeli ve teminab yukarıda yazıh motör 

binası ve havuzun 19. 4. 39 tarihine müsadif çarpmba günü ıaat 
15,30 da Burna'l'll bağcılık İstasyonu müdüriyetinde ekailtmeıi yapıl
mak üzere münakasaya konulmUftur. 

2 - lıtekliler muvakkat banka mektubu veya mal ıandığı makbu
zile birlikte ihale günü mezkUr müeuesede hazır bulunmalıdır. 

3 - Fenni flll'bıameler için her gün Burnava bağcılık iataayoma 
müdür1üğüne müracaat olunabilir. 

4, 9, 14, 19 



SAHİFE 12 

Kahramanca ·döğüşen ·bir millet 
Gökyüzünü ltalyan tayyareleri bulut gibi kaplamıştı. Hava
dan bomba Denizden öbüsler ateş ve ölüm saçıyorlardı 

ARNAVUT A_skerleri, jandarmaları, başıbozukları, sivil halktan bütün eli 
sılah tutanlar çeşit çeşıt kıyafetli karışık fakat gözii pek bir 

., 
yıgın halinde vatanlarının her karışını çarpışa çarpışa müdafaa etmişlerdir 

Ka ın ar ve çocuklar bile 
Ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla müstevliyi denize at

mak için kahramanca teşebbüse iştirak etmişlerdir 
Arnavutluğun haritası 

islim Dünyası ve Arap &lemi 
Arnavutluğa yardım vadediyor 

---·-.tr---
Kral Zogonun hemşireleri Hiristi yan 

-

Paris, 8 (Ö.R) - Kahramanca göste- darmaları, başı bozukları ve sivial aha
rlldiği anlaşılan bir mukavemete rağ- linin bütün eli silah tutanları çeşit çeşit 
men Arnavutluğun bütün limanları dün kıyafetli kanşık, fakat gözü pek bir yı
denizden, havadan ve karadan hücum ğın halinde arazinin her karışını çarpı
eden İtalyanların eline düşmüştür. ital- şa çarpışa müdafaa etmişlerdir.. Hatta, 
yan kuvvetleri derhal hükümet merke- ellerine geçirdikleri ta.~lardan başka si
zi istikametinde ilerliyerek bu sabah bu- lfilılan olmıyan kadın ve çocuklar bile, 
rasını da işgal etmişlerdir. müstevJileri denize atmak için yapılan 

Avrupa ise .. 

Kral Zogo Tirandan ayrılarak Elba- kahramanca teşebbüse iştirak etmişler
ı.an ınıntakasındaki dağlara çekilmişti.. dir. 
Bundan mücadeleye devam niyetinde •ı Avlonyada, tayyare bombalarının se
olduğu anlaşılıyor. bep oldukları bir çok yo.ngınlara rağ-

İtalyan kuvvet darbesinin uyandırdığı men kahraman müdafiler ilk hücum hat-

-*
Paskalyanın "mukad-
des Cuma,, günü kan 
döktüğü için ita/yayı 

nefret bütün dünyada umumi olup muh- tını püskürtmeğe muvaffak olmuşlardı. Modernle§mekte olan Arnavutlukta genç kız nesli 

takbihte devam 
etmektedir 
-~-

telif hükümet merkezlerinde derin bir Draçta İtalyanlar iki defa denize dökül- Paris, 8 (Ö.R) - Arnavutluk elçiliği 1 Dün akşam paskalya yortuswıa rağ- ·Arnavut milleti sonuna kadar mukave
heyecan uyandırmıştır. müşlerdi. son saatte bildiriyor : Arnavutluktan se- men kabine1 Arnavutluğun istilfu;mdan 1 met ettiği takdirde İslAm cemiyetleri Kont Ciano İtalyanlar bu sabah, öğleden az evvel Nihayet müstevliler muhtelif nokta- farete gelen yeni telgraflar, Tiranın zap- Msıl olan vaziyeti tetkik için içtima et- ona yardım edeceklerdir.• 
Tiran radyo istasyonunu işgal etmişler- larda Arnavutların mukavemetini kır- tının mukavemete nihayet vermediğini miştir. Hadise İslam dünyasında büyük akis- --1.f--
dir. Hariciye nazın Kont Ciano bizzat mağa muvaffak olarak iç memlekete temine müsaittir. Arnavut kuvvetleri Bugün başvekil B. Metaksas kral Jorj ler uyandırmışbr. T ·ı r· 
Arnavut payitahtına gitmiştir. doğru ilerlemeğe başladılar. Temin edil- kumandanlığından kral tarafından Paris ile görüştükten sonra Fransa, İngiltere, Ahalisinin büyük bir kısmı Müs1ü- 8 yyare ) e Jf a• 

Kraliçe Jeraldin, seyahat yorgunluğu diğine göre Kral Zogo, Arnavut milli Sen Sir harbiyesinden mezun olan ye- Türkiye, Polonya ve Hollanda sefirleri- man olan bir memleketin bombardıman geldı• 
ve lohusalığı sebebiyle çok zahmetli bir köylü kıyafetiyle kuvvetlerini bizzat ğeni tayin edihniştir. Onun idaresi altın- ni kabul etmiştir. edilmesi, Arap, Mısır, şimal! Afrika 0 3 
yolculuktan sonra Yunanistana vasıl ol- harbe sevketmiştir. da olarak bu kuvvetler Tiranın arkasın- Atina ile Tiran arasında telefon ve milletlerinin ve umumiyetle bütün İs- ID---
nıuştur. Öyle benziyor ki mukavemet devam daki dağlarda toplanmaktadır. İtalyanla- telgraf muhaberatı inkıtaa uğramıştır. lAm.ların nefretini mucip ohnuştur .. Ar- rek İtalyan, gerekse Yugoslav diplomat-

Londra, 8 (Ö.R) _ •Taymisn ve Deyli edecektir. Kralın millet.ine yeni beyan- rın önüne yeni bir sed çekmeğe ve im- Paris, 8 {Ö.R) - Arap memleketle- navutlar müstevlilere karşı mukaveme- lan mutlak bir ketumiyet muhafaza edi-
TelgraI gazetelerinin Tiran muhabirleri namesi de bunu göstermektedir. kan hasıl olursa mukabil taarruza geç- rinde, bilhassa Şarkta Arnavutluğa kar- te karar verdikleri takdirde Arap mem- yor ve Yugoslav diplomatının ziyaret 
Yunanistan tariklyle göndermeğe mu- Bu sırada, kendilerini pek te emniyet- meğe hazırdırlar. şı yapılan taarruz hiddetle karışık bir leketlerinin her suretle kendilerine mü- sebebini ifşadan çekiniyorlar. 
vaffak oldukları kablolarda Arnavutluk- te görmiyen İtalyanlar, karaya yüzler- Paris, 8 (Ö.R) - Bir •Mukaddes cu- hayret hissi uyandırmıştır. zaheret gösterecekleri anlaşılmaktadır. Paris, 7 (A.A) - B. Daladiye bu sa
ta dünkü muharebelerin nasıl cereyan ca tank çıkarmağa devam ederek bun- man günü yapılan İtalyan taarruzunun Lübnanda, Suriyede, Filistinde, Irak- Paris, 8 (Ö.R) - Nazırlar çarşamba bah hariciye nazırı B. Bonne ile gör~ 
ettiğini anlatıyorlar. lann yardımiyle piyade kuvvetlerine bir büttin hıristiyan aleminde husule getir- ta İtalyanın hareketi şiddetle takbih günü Elize sarayında reisicilmhur bay müş ve müteakiben B. Bonne Sovyetle:r 

Dün bütün gün Arnavutlar, Bari ve yol açmağa çalışıyorlar. Kral Zogo, Ge- diği tesir çok elimdir. Bütün dünya İs- edilmektedir. İtalyanın hiç bir hak ve Lebrünün başkanlığı altında konsey ha- Birliği, Türkiye ve Amerika büyük el
Brindiziden Adiryatik denizi yoliyle ge- rilla (Çete) harbine devam için kuvvet- lfunlannı birleştiren duyguların tesiri mazereti olmaksızın müstakil bir İsiam linde toplanacaklardır.. Müzakereler çilerini kabul etmiştir. 
tirilmiş olan İtalyanları durdurmak için, !eriyle dağlara çekilmeğe karar vermiş- altında İsrnm milletleri de Arnavutluğa milleti hükmü altına almak teşebbüsü beynelmilel vaziyetin tetkikine hasretli- Paris, 8 (A.A) - Mebus Jean Chiap
nevmidane bir cesaretle çarpışmışlardır. tir. Kral tarafından milleti mukavemete karşı yapılan taarruzu heyecanla karşı- nefretle karşılanmakta ve Kahiredeki lecektir. Konsey hariciye nazırı B. Bon- pe tahriri bir istida ile harbiye nezare
İtalyanların taarruzu sinsilikle başlamış- davet için neşredilen beyanname halle lanuşlardır. Filistin konferansına delege göndermiş ne tarafından verilecek izahatı dinliye- tine müracaat ederek Almanya tarabn.
tır. Şafak vakti, fipansız, bir çok İtalyan arasında derin bir tesir yapmışill'. Köy- Paris, 8 (Ö.R) - Yunanistanda Arna- olan Arnavut milletiyle his birliği teyit cektir. dan terhis edilen Çekoslovak ordusunun 
harp gemileri, himayeleri altında bulu- lüler dağlardan yığın halinde inerek vutluk hadiseleri büyük dikkatle takip edilmektedir. . Paris, 8 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. eski zabitlerinin Fransız ordusunda kul
nan asker dolu nakliye gemileriyle bir- harp bölgelerine koşmakta ve memle- edilmektedir. Atinadan bildirildiğine g?- Londra, 8 (Ö.R) - Londra pan Arap Bonne bu sabah Yunan sefirini kabul lanılmaları çarelerinin tetkikini istemiş. 
]ikte, sahilde görünmüşlerdir. ketlerinin hürriyetini müdafaa için can- re İtalyanların baskın hareketi hayret komitesi icra komitesi İtalyan taarruzu- etmiştir. tir. 
Arnavutluğun başlıca dört limanı olan larını feda etmek azmini göstermektedir. ve endişe uyandırmıştır. ll\lll İslam memleketlerindeki tesir ve Roma, 8 (Ö.R) - Hariciye nazırı kont Lahaye, 8 (A.A) - Yortu münasebe-

Draç, Avlonya, Ayasaranda ve Şinkine neticelerini tetkik için toplanmıştır. Ko~ Ciano Yugoslav sefirini kabul ederek tiyle muntazam ordu mensuplarına ve-
karşı ayni anda ihraç teşebbüsleri baş- mite ŞU karar suretini kabul etmiştir ı uzun bir muhaverede bulunmuştur. Ge- rilmiş olan bütün izinler kaldırılmıştu. 

lamıştır. Bütün gök yüzü İtalyan tayya
releriyle kaplı idi. Bunların dört yüzden 
fazla oldukları sanılmaktadır .. Tayyare
ler sahilin ve memleketin iç kısımlarının 
üzerinde uçmuşlardır. 

Bir kısmı sadece beyannameler ata
rak ahaliyi mukavemet etmemeğe ve hü
kümetin emirlerine itaat etmemeğe da
vet etmişlerdir. Diğerleri, istili kuvvet
lerinin erişrneğe çalıştıkları noktalan 
büyük bir şiddetle bombardıman etmiş
ler ve muazzam hasarata sebep olmuş
lardır. 

Tayyarelerin bombalariyle harp gemi
lerinin obüslerinden müteşekkil bir ba
raj arkasında İtalyanlar her limana as.
ker çıkararak harp ede ede kasabaların 
merkezine doğru ilerlemişler, fakat bek
lediklerinden daha sert bir mukaveme
te çarpmışlardır. Arnavut askerleri, jan-

Din ve Efsane 

Arnavutluğun silBhları ve bir Arnavut tipi 

Tarihinden Bir Saf ha 

Hz. lbrahim ve Nemrud 
: . 
i Tufanı takip eden devirlerin göz kamaştırıcı bir 

Leh hududundaki tahşidat 
Almanlar, şayiaları tekzip değil 

fakat tevile çalışıy~rlar 
Berlin, 8 (Ö.R) - Almanyanın Leh tinden ileri gelmiştir. Bu garnizonlara Varşova, 8 (Ö.R) - Hariciye nazın 

hudutlarındaki askeri hareketleri hak- mensup bir çok kıtalar Almanyanın §i- B. Bek saat 17.30 da şimal ekspresiyle 
kında deveran eden şayialar mUnasebe- mal ve şimali şarkisindeki kışlalarma Londradan Varşovaya avdet etmiştir. 
tiyle salfilı.iyettar ma1ı.afi1 hadiseleri tek- avdet etmişlerdir. N istas da İn ilt #:..: 1. _ _.__. 

v. azır yon g ere se ...... .., .wll"ıg-
zip degıl, fakat tevil eden bazı izahat 

ı dir B izah ta B da t 8 (ö R) Macar kıtaları ye nazır vekili, nezaret erkrurlyle men-
vermş er . u a nazaran son za- u peş e, . - , 
manlarda Polonya hududunda miişahe- Slovakya ile Macaristan arasmda son sup olduğu topçu alayının zabitleri ta
de edilebilmiş olan Alman askeri hare- yapılan anlaşma mucibince Macaristana rafından karşılanmış, •Yaşasın Bek, ya
ketleri Bohemya ve Moravyadaki Al- aidiyeti kabul edilen bütün araziyi bu- şasın ordu- diye bağıran halk tarafından 
man garnizonlarını değiştirmek zarure- gUn işgal etmişlerdir. alkışlanmışbr. 

Piyerlo Belçika kabine
sini hili kuramadı 

Papanın latince 
.,, . 

verecegı vaaz 
- *-Roma 8 (ö.R) - Papanın yarın Sen 

Piyer kilisesindeki Ayin esnasmda lltin
Brüksel 8 Cö.R) - B. Piyerlonun si- günü istişarelerine devam ederek engel- ce olarak söyliyeceği vaaz radyo ile bU

yasi buhranı hal içiri yaptığı istişareler leri bertaraf etmeğe çalışacağı z:mnedi- tiln dünyaya yayılacak ve Vatikan rad
paskalya yortuları dolayısiyle bir tevak-

--~~~----~----...--.~~~-L~~....L..---~----l~·!-.~~~-~-~--------~~- kuf devresine gi:rmiştir. B. Piyerlo sa_ liyor. Bu engeller §imdiye kadar aşılmaz yosu muhtelif dillere tereeme edecektir • 
.ıa~-~~~-ı...~~--~--~=--....:..~~~.:.._~_.__.__,_u:ılLma.hhı'.el..an~~ıd!;~~~fse~~de!_!B~.JPi~·-:IJB~~n~u~t.kun~~billilh~as~sa~m~U~h~im~bir~~ta~k~nn~_J 


