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ENi BİR UMUMi HARBiN ME ULİYETİNİ KİM YÜKLENECEK? 
ı ~!.,• ve Açık ..... ____ _ 

Ruzveltin verdiği ders 
._suı~e aşık Amerikanın s:fh~müdafii Cumhurreisi tarafın

liıtıer ve Mussoliniye ve dolayısı ile de bütün cihan 
~~i efkarına hitaben neşrt dilen ve insanlık ve medeniyet 
ıne altın harflerle kaydedilmeğe değer mesajından 

I· ~~· kiml~rin liak ve adalet taraftarı ve kimlerin de orta 
e a olduğu gi'>i önüne gelen memleketleri yakıp, yıkan, 
~ P sovana çeviren, başka milletlerin servet ve hazineleri 
g~Çinmeği, yaşamağı mesl k edinen yağmacı akıncılar

( ~ba~~t. ol~uklar~. m~yd~na çıkacaktır. 
~·~~bılı ın~ ar degıldır kı umumi harbın mağlfıplcre yük-

1li ağır ve milli izzeti nefisleri kıran yüklerden sonra 
~'asa Almany.ının bazı haklar istemesi çok doğru idi. 
~at harpten önce 65 milyon olan Alm~nyanın bugün 84 
~:0?dan faz!a nüfusu ve ona göre de birçok yerlt!rİ haki
~~·. altına a1~asından ve ltalyanın da kocaman bir 
i fıstanı yutfu .tan ve or.un himaye ve dostluğu ile 

)tıııtıla iftihar etmiş olan zavallı Arnavutluğu da büyük bir 
'-di Ck.ten sonra yenen leziz meyveler gibi tatlı tatlı mideye 
~t tdıklf'n sonra buııdaıı ileri için bazı meseleler, haklar 

' ~~artlar hal<kıcda müzakere ve münakaşa masasına otur-r 
~'1 kabul etmek Roma - Berlin mihveri i< in reddedilecek 

teklif • sayıla:naz. • . . • 
~- lnumı harbın malum akıbet ıle netıcelenmesinde Ame
~ın oynadığı rolün, yaptığı yardımın ehemmiyetini takdirt 

~t. ~r bugün kil Ruzvelt mesajının da - bizzat Ruzveltin 
~~rı gibi - bir korku, bir zayıf ve aciz saikasile yapılma
,, Ve Amerikaya insanlığın hiç unutamıyacağı bir şeref 
\ lldıra~ bir duygu ile neşredildiğini kabul ve itirafta 
~ kadar tereddüt etmiyeceklerdir. · ~r , R~zveltin ~illetler için h~k~ h~rriy:t, ~dalet ve 

\ k ıstıyen ve ınsanları tahayyulu bıle tuylerı ürperten 
~rkunç, en vahşiyane ve en kanlı bir felaketten kur

~ilc maksadı. i!e verd.~ğ.~ bu. ders~en ist fade etmek 
\; Yenler, tarıhın ve butun mılletlerın ebedi lanetlerine 
~caklardır. 
, SIRRI SANLI 

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

~8IDESIHIN ETRAFINDA 
~~l~n, Yeni Türkiyenin Türk izciler ve bütün Izmir ve 
~ tbına ve bu ınkılabın mülhakatı gençleri büyük 
\ tttğı yenilik eserlerine ihtifale koştular. Manisa vi-

\ı ltdiği sevgi ve bağlılığı l~yeti ile_ civa~ halkının ay-
ltıa "e ~:.... 1 d nı şereflı teşkılatı da orada .. U4aıma can an ıra-

~· 'ilk J•b h.d. k h hazır bulundular. 
'tıl· ı a şe ı ı a raman 

"'ll' Bu büyük günün azamet 
ı.t . •yın ebedi abidesi et-
''l\d ve ihtişamını beliğ ve can-
'ıı.. •. toplandık. Bu yıl, dan hitabeleri ile terennüm 
\ hıç ölmiyecek ve ınkı- eden Parti namına bir, or-

~le llledeniyet aşıkı Türk- dumuz namına genç bir su· 

~ daima çarpan kalple- bay, öğretmenler namına bir 
\c ve düşünen başlarında muallim ve halkımız namı-
.._ tdici bir varlık gibi ya- na da iki hatip ateşli sözleri 
l\~ı_ bütün Türk milletinin duy-
l • • 1t Kubilayın abidesini, 
·ı,, gularına tercÜillan oldular. 
~ 1 

Ve medeni bir tavaf -"'-"'-"" .... "'""""'-"'-""""'-._-~,"""· 
~ '-Ygı ve huşu ile ziya- Çocuk haftasında çocuk 
~de J d. b'I k .Esirgeme Kurumunun sizden tt n er, ıye ı iriz i, 

~ · •tıı d f göreceği alaka ve yardım 
'Ilı· e en azla olmuştur. 
!. ltd memlekette kuvvetli bir nesil, 
'•il en şanlı ordumuzu çalışkan ve muktedir bir 1 
~d eden kahraman ku- gençlik vücude getirecektir. 
\ b· 'rılarımız, Parti, Halke- Çocuk Esirgeme Ku~ 1 

•tlik · ti ·· 1 · G 1 M k cemıye er uye erı, ene er ezi 

Ruzvelt 
Bütün milletlerin fikirleri 

v;-r~jplerile- harp - k~ku~ 

içinde olduklarını , hiçbir 
lfodret kendi milletine ve 
diğer milletlere harp netice
lerini tahmil etmek salahi
yetini haiz olmadığını, bir 
müzakereye esas olarak hiç 
bi r tarafın neticeyi kendi 
lehine çevirmek için silaha 
müracaat etruiyeceğini, mü
zakereye iştirak edenlerin 
silahlarını müzakere odasının 
kapısında bırakmaları lazım 

geliyor. 

Ekonomik felaketi yakın
laştırmakta olan ezici tesli
hat yükünü tedricen h~fifle
tilmesi çarelerine başvurul
masını, bütün milletlerin dün
ya piyasalarında tam bir 
müsavat halinde mal alıp 
satabilmeleri lüzumunu te
barüz ettirmiştir. 

Hitler, Mussoliniye soru
yor : "Fenlandiya Estonya -
Letonya - Litvanya lsveç -
Norveç-Danimarka - H ollan
da-Belçika - Büyük Britanya 
ve lrlanda -Franso. n 1.. r ~ kiz
ı~panya · lsviçıe - Lhteşlayn
Polonya - Lüks~ı.burg-Maca
ristan-Rofüar..ya Yu oslavya
Rusya-Bulg.:iristan - Yunanis-

İSTER GÜL İSTE A 
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l"ııı ctelerde okuyoruz : "Avrupada yeni bir nev'i tel örgü icat edlidi. Tel elektrrik ce-
l?' ~bağlıdır. Bu nev'iden tellerle çevrilen otlaklarda hayvanlarınıza istedikleri kadar 
'b· f bırakabilir misiniz ve bir tek hayvanınızan kaybolmasına imkan verilmiyormuş. 
,,: d~ tellere yak~aşan bıty.van ko~~u ile 1karışık. b.ir ürperme hissetmesind.endi~.,, . 

~.... duşmanların bır yere ~ırmelerını men etmek ıçın kullanılan tel örgülerın şımdı de 

~l-EitGüLrdiSTER" kAGLAmasına; 

uzveltinson 
kıymetli 
hitabesi 

Amerika Cumhurreisi 
Bay Ruzveltin bütün me
drniyet ve sulh aşıkı mil
letler tarafından şükran 
ve sen.pati ile karşılanan 
son mesajı İnsanlık tari 
hinde 3ltın harflerle ya
zı lrr: apa değer çok ~ ıy
mt.tli bir vesika o arak 
yad 'dil{ cc ktir. 

Mesajında: 
tan-Türkiye-Arap memleket
leri Suriye Filistin-Irak· Mısır 
ve Iran milletlerine ve mali
kanelerine hücum etmiyece
ğinizi, bunları istila etmiye
ceğiniz hakkında teminat 
vermeğe hazır mısınız?,, 

--~-

Romanya 
Hariciye nazırı 
Avrupanın muhteiii mer

ke.derlnl ziyaret 
edecek 

Paris (Radyo) - Romanya 
Hariciye nazırı Gafenko 
Budapeşteye gitmek üzere 
Bükreşten hareket etmiştir. 
Mumaileyh Macaristan baş 
şehrini ziyaretten evvel Al
man devlet adamlariye gö
rüşmek üzere Berlin~ uğra-
yacaktır. , 

Bu mülakattan sonra B. 
Gafenko Paris, Londra, Brük
sel ve en nihayet Ron:ay1 
ziyaret edeceği resmi mab
fellerden beyan edilmektedir. 

Romanya Hariciye nazırı
nın bu ziyaretlerine büyük 
bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. 

Arnavut genç
lerinin yeni bir 

feryadı 
Nevyork 17 ( Radyo ) -

Dün memleketlerinin büyük 
felaketini bir türlü hazme
demiyen ikiyüz kişilik beş 
altı grup Arnavut gençleri 
Nevyork şehrinde nümayiş 
yapmışlar ve istiklallerinin 
i lgasır. a razı olmıyacaklarını 
g 'i ·ült ü i bir surette umumi 
yerler·' e 'ıaykırmışlar ve güç
lükle zabıta tarafından da
ğıtılmışlardır. 

ln2iliz - Fransız hazırlıkları 
ve ltalyan 

Paris, (Radyo) -Romadan ! 
alınan haberlere göre ltal
yan matbuatı lngiltercnin 
lskenderiyede ve Fransanın 
Marsilyada yaptıkları bahri 
hazırlıklardan ve bilhassa 
Ccbelüttarıkta ki tahkimattan 
bahsederken diyor ki: 

"Sözde sulh aşıkı görüne n 

matbuatı 
bu iki devletin geceli gün
düzlü harp hazırlıklarının 
tamamlamaları niyetlerinin 
ne derece samimi olmadığı
nı isbat etmektedir. Esasen 
ltalyanlar onların hiisnüniyd 
sahibi olmadıklarını çoktan 
anlamışlar ve ona göre dav
ranmağa karar vtrmişlerdir. 

Iran Veliahtı ve l\'lısır Kraliçesi 
ve Prenses Fevziye Tahranda 

Benderasap ı ra 17 (R l<ly ,) - Iran Veliahtı, Mısır Krali
çesi, Prenses F..:vziy~ v.:. ın aiy ... t l.:! rİ dün limanda Iran impa
rato riçesi taraf. ı.lan kaq ı ! .ı'l .nqt ı r. Bu akşam üzeri Tran
sirany en h:ıttın ·:l husu ,i bi.- t c niy c hareket etmi~lerdir. 

Tren bugün öl~ede 1 so 1 :.ı "1ahrana varacaktır. 

Polon ra Reisicumhuru Iran 
veliahdına bir tayyare 

hediye etti •• 
Tahran, 17 (Radyo) - ·Polonya Reisicumhuru tarafından 

dün hediyeler olarak gönderilen bir tayyarede dün öğleden 
sonra Tahrana gelmiş ve Tanantepe tayyare meydanına 
inmiştir. Tayyarede bulunan Polonya heyeti Hariciye Nazı
rile Harbiye Nanrının v~ Iran hava kuvvetluinin mümessil

leri tarafından s '!lam lanmıştır. 

Metaksas 
Fransa ve lnglltereye 
mhınettarhğmı bildirdi 

Atina, 17 (Ra-lyo) - Yu
nan Başvekili bay Metaksas, 

Yunanistanın bütünlüğü hak
kında Fransa ve lngilterenin 
vermiş olduğu garantiden 
dolayı her iki hükumete min
nettarlığını bildirmiştir. 

ltalya kralı 
Arnavutluk tacını [me
rasimle ba~ ına geçirdi 

Roma, ( Radyo ) - Dün 
kral Viktor Emanuel Musso
lini ve Berraca'nın bulundu
ğu bir merasim esnasında 
Arnavutların talebi üzerine 
..Arnavutluk krahyet ta cini 
başına geçirmiştir. 

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

Ankara radyosundaki ıslık 
kalkıyor 

t442 TulO mevcl kabul etmedik •• 
Ankaia, (Hususi)- Mont- müşkülata rastlandığı ve 

röde toplanmış olan beynel- kongrenin bu yüzden birşey 
milel radyo kongresi Sovyet- yapmadan dağılacağı haber 
lerin Minsk ve lzlanda istas- verilmektedir. Diğer taraftan 
yonları ile berabar çalışmak Ankara radyosundaki ıslık 
üzere 1442 tulümevç uzun- se!l.!rini yok etmek için ln-
luğunda bir hattı bize ver- giltereye sipariş edilen kris-

miş bulunmaktadır. tal Istanbul gümrüğüne gel· 
Murahhaslarımız bu teklifi miştir. 

kabul etmiyerek Minsk istas
yonunun hariç tutulmasını 

istemişlerdir. 

Tulümevç taksimatında 

Alet, bu ay içerisinde şeh
rimize getirilerek bu mahzur 
da ortadan kaldırılacaktır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Turistik yollar yapılıncıya 

kadar ••• 
Bu yolların yapılması, lzmir ve havalisini ne derece tezyin 

ve imar edeceğini söylemeğe lüzum var mıdır? lzmir gibi 
her gün biraz daha güzelleşen bir şehri Buca, Bornova, 
Karşıyaka gibi şirin ve gittikçe şehirleşen nahiyeleriyle bir
l eştiren yollarında hele Tepecikten ileriye ~doğru giden 
ve İzmirin en işlek bir yolu sayılan yerde görülen toz, top
rak kasırgası lzmirlileri bu toristlik yollara hasret ve iştiya
kını bir kat daha arttırıyor. 

Bu yollar yapılıcaya kadar Acaba bu toz ve toprak bu
lutlarının doğrudan doğruya vatandaşların ciğerlerine hü
cum etmelerine mani olacak bir tedbir alınamaz mı? 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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- Nüfus mikdarına 
Biri eksik olursa ötekilerin [36] Radyonun kurtar-

Birk ok eibi yerimdeıı fırladım Geçen d;~~ ::~in radyo

-M°drdivenleri'acele acele ine- sunu dinliyenler · muzıkanın 

de işi boz~lur. İnsa?v~iç şe: kıymetine bir kuş bakı . 
ker y~meymce yedıgı etlerı Osmanlı devletinin bir vi- ı Nüfusun yüzde 79u 

' birdenbire kesildiğini işittik-
ve yagları da yakam~z'. Şe- layeti iken 1878 Berlin mu- dir. Toprak ufak parça 
ker olmadan et ve yag ınsa- ahedesile müstakil bir vila- ayrılıp çifçiye taksim 

re k ~soliag"' a çıktım... . . feri zaman hayrete düştüler. na gıda ~l~maz. . yet şeklinde doğan Bulga- miştir. 
Onun~ ıçın şekerlı hasta ristan prensliği, 1886da Şar- Sofyanın nüfusu 213 

şeker yemeden yalnız etle ki Rumeli vilayetini ilhak dir. 
yağlardan ne kadar yese etti; 1908 de de istiklalini 

- k T J h b Herkes merak içinde hiri-Evde kendi odama çekil- kimsem yo .. a ı sız ır 
d d d birine bakmakta iken rad-dim ve kötü kötü düşünme- anam var ı, o a geçen e 

l 1 yonun spikeri: 11 Dikkat, dik-ğe başladım. Biraz evvel siz ere ömür... kat.ı dedi. Ber'inin Vedding 
Y h b · b l thk Evet ne anlatıyordum. Ha .. 

gene halsiz kalır ve gene kazandı. Bulgaristanın belli 
mahsüllerinden biri tütilD 
her ~ene 2 - 3 milyar 1 
mikdarında ihracat yapı 

(Bilhassa Italya ve AlmatD 
ya gönderir.) 

a ya eyın ana an a - tarafında bir eczaneden iki 
)arı kafamı altüst ı:tmiş, be- Orta yerde şaşkına dön-

erir. 1912 Balkan harbinde Bul-
Bu kadarla da kalmaz; etle 

I müştüm. ile iki buçuk arasında hap 
ni yeni şüphelere sa mıştı. alan kadın sakın 

0 
hapları yağ tamam yanıp da kalori 

vermeyince onların yarı yol
da kalmalarından aseton ha
sıl olur. Şekerli hastanın en 
ziyade korkacağı tehlike de 

Karımı serbest bırakmak Derhal, kalkıp evimizin 
d etr .: fını kollamak ve karımın kulJanmasır. . Çünkü kendi-

için bir iki gün hiç ışarı harcketler'ın'ı tarassud etmek sine yanlı ş'ıkla zehir veril-
çıkmamaklığım lazımdı. Za-

b k d istedim. miştir. Bu haberi işitenler 
ten karım, eni öy e biJi- acaba zavallı kadın zehiri 

d Ş. d' b Ne yalan söyliyeyim, ka-
yor u. ım ı en ne yap- içecek mi, yoksa o da rad-

I d ? famda korkunç manzaralar 
maDıy ım ... b canlanıyor, deli gibi oluyor- yonun başında bulunuyor da 

bu şiddetli zehirdir. 
Şekerli hasta şeker yiyince 

etlerle yağla(da tamam ta
mam~ yanarlar, asa ten da 
artık hasıl olmaz. Şekerin 
kendisi aseton hasıl edeme
dikten başka etlerle yağla
rın bunu hasıl etmelerine de 

oğrusunu istersen eyim, bu haberi işitti mi?,, diye 
içimde derin bir acıdan baş- dum. Ara sıra 11adam sen de, 

d. d b' k · · b düşünmegv e başladılar. ka hiçbir şeyi duymıyordu m. ıyor um, ır arı ıçın u 
Deniz ortasında yelkeni par- kadar mihnet değer ?,, Fa-
çalanmış bir kayık gibi" ne kat bazan kafam kızışıyor 
edeceğimi, nereye gideceği- ve kendi kendime : 11 Namus-
mi bilmiyordum. İşte bir ar- suz yaşamaktansa, hiç yaşa-
kadaşımın evinde bulunuyor- mamak daha iyidir.. Bu işi 
dum. Yani senin anlıyacağın muhakkak temizlemeliyim !,, 
kapılara düşen bir adam ol- Diye düşünüyordum. 
muştum. Bir ok gibi yerimden fır-

Bekir, tekrar sustu. Göz- ladım. Merdivenleri acele 
!erinden iki damla yaşın ya- acele inerek sokağa çıktım. 
naklarına yuvarlandığını gör- Şimdi mahallemize gidecek 
düm. Teselli etmek için ve bir ipucu elde etmeğe 

- Canım, olan oldu, gi- çalışacaktım. Yukarıda de-
den gitti. Kahırlanmıya ne diğim gibi kafamda fırtına-
lü:z:um var ? lar kopuyordu. 

Dedim. Genç mahpus hıç- Ben hızlı hızlı yürürken 
kırarak şu cevabı verdi : birisi bana çarptı, kızgın 

- Şimdi de kendime ağ- kızgın baktım, bizim arka-
lıyorum beyim... Çünkü ar- daş değil mi ? 
kamdan bana bakacak hiç - Nereye böyle yahu ? 
bir kimsem yok !... Dedi. Gülümsemiye çalı-

Istırabının dinmesini bek- şarak cevap verdim : 
Jedim. - Hiç.. Şöyle bir hava 

Bir müddet sonra, yüzüme 
bakarak : 

- Sözü uzatıyorum değil 
mi beyim? ... 

Dedi ve ilave etti 

- Ne yapayım elimde 
değil.. Sana birkaç cümle 
ile bütün hayatımı anlatabi
lirdim. Nihayet yarım saatin 
içinde hepsi biterdi. 

Lakin beyim, neye yarardı 
ki ? Ben sana yalnız bed
baht maceramı değil, çekti
ğim bütün ıstırapları, beni 
harap eden bütün üzüntüleri 
de anlatmak istiyorum ... 
Amma, sen buna ne lüzum 
var, diyeceksin. 

Gene sustu. Ve benden 
bir sigara istedi, verdim. 
Gözleri yaş içinde söze baş
ladı : 

- Kusura bakma beyim ... 
Neylemeli.. Sana derdlerimi 
anlatırken içimde derin bir 
ferahlık duyuyorum, dedik 
a.. Hatırımı soracak hiçbir 

alacaktım. 

- Devam edecek -

15 Mayıstan 
itibaren 

Edirne yolcului'ju 9 
saate iniyor 

Balkanlar arası demiryol-
ları konferansında müşterek 
tarifeler tesbiti için alınan 
kararların tarbikine başlan
mak üzeredir. 

25 Mayıstan itibaren Av
rupa trenlerinin gerek Istan-
bula varış, gerekse oradan 
hareket saatleri değişmek
tedir. O tarihten itibare'l 
konvansiyonel treni sabah
ları 6,45 te gelecek, akşam
ları da 22,35 te hareket ede
cektir. Semplon ekspresleri 
de sabahları 7,22 de gele
cek, akşamları 22 de gide
ceklerdir. Yine 15 Mayıstan 
itibaren bugün 11 saat olan 
Istanbul - Edirne tren yol
culuğu 9 saate indirilecek tir. 

Yakın tarihten bir sa1ha 

10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile vücuda ge
tirilmiş emsalsiz bir sanat şaheseri 

SÜVEYŞ FEDAiLERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baş röllerde: Anna Bella - Tyrone Povver-Leretta Young 
/ 

Bugün Matinelerden itibaren 

ELHAMAA Sinemasında 
Telefon: 2573 

En yüksek takdir alkışları toplıyacaktır. 
Ayrıca: gayet gülün çlü Henkli Miki ve Paramunt Jurnal 

Seanslar: 2. 15 - 4.30 - 6.45 - 9 da başlar. 
umıa === uı• ı ••e• •s 

Bereket versin eczaneden 
yanlışlıkla zehir alan kadın 
radyodaki ihtarı vakit ve 
zamanında haber aldı- ve 
koşa koşa götürüp eczaneye 
geri verdi. Bu suretle radyo 
bir insanın hayatını kurtar
mış . oldu. 

Radyoyu vak'adan haber
dar eden eczacı idi. Yanlış 
ilaç verdiğinin farkına varan 
eczacı kadını nasıl bulabile-
cegını düşünürken aklına 

radyo gelmiş ve hemen tele
fonla Bertin stüdyosuna mes
eleyi bildirmişti. 

Elelrikll yllan bahkları 

Bugünlerde M ünih hayva
nat bahçesine herbiri l, 75 
metre boyunda altı tane 
yılan balığı getirildi. Elektrik 
neşreden bu yılan balıkları 

derin "denizlerde balık av-
lıyan bir Alman mütehassısı 
tarafından cenubi Amerika 
sularında tutuldu. Bu balık

lar derin sularda yaşayan 
deniz mahluklarının en teh
likelisidir. Çünkü vücutların
dan elektrik neşrederler. Bir 
anda 500 votluk bir cereyan 
ile düşmanını öldürmeğe 
muktedirdir. Onun için hay
vanat bahçesinde onlara 
bakan bekçi yaklaşırken ih
tiyatlı bulunmağa mecbur
dur. 

Bu nevi yılan balıklarının 
amudu fikarilerinin her iki 
tarafında elektrikli uzuvlar 
vardır. Bu uzuvlar 6000-8000 
tane elektrik plakına malik
tir. Bu plaklar diğer elek · 
trik akümülatörlerinde ol
duğu gibi elektrik biriktirir. 
Cenubi Amerikalılar 500 
votluk elektrik darbesi vur
mağa muktedir olan bu ba
lıkl ardan çok korkarlar. Bir 

1 elektrikli yılan balığı diğer 
bir bahk sürüsünün içine 
dalınca ind :.· d ı ği bir elektrik 
darbesile binlerce balığı bir 
anda mahvediyor. 

mani olur. 
Demek ~ oluyor ki şekerli 

hastanın şekerle şeker ola
cak şeylerden büsbütün sa
kınması yanlış ve her gün 
etle yağdan başka onların 
yanarak vücudu zehirleme
meleri için lüzumlu bir mik
tar şeker yemesi zaruridir. 

Bu zaruretten dolayı her 
şekerli hastanın tahammül 
edeceği, yani o kadar şekeri 
yediği halde böbreklerinden 
hiç şeker çıkarmıyacağı, bir 
nisbet vardır. Az çok bir 
miktar şekere hiç tahammül 
etmiyen hiçbir şekerli hasta 
yoktur. 

Her hanği bir şekerli hasta 
kendisin tahammül edeceği 
ve kendisine lüzumlu olan 
şekeri yemezse, o kadar sıkı 
perhizden fayda görecegı 
yerde, büyük zarar görür. 

Bu lüzumlu şeker mikta-
rını tayin etmek için en iyisi, 
şüphesiz, bir taraftan ilkin 
hiç şekersiz, sonra gittikçe 
daha şekerli yemekler yedi-
rerek, bit- taraftan da analiz 
raporları almaktır. 

Fakat bu usul ancak he-
kim ve laboratuvarı bulunan 

yerlerde takip edilebilir. Şe-
ker hastalığı hekim buluna
mıyan yerlere kadar yayıldı
ğından öyle yerlerde vasati 
olarak vücudun ağırlığından 
her kilosu için bir gram şe
ker yemek fazla sayılmaz. 

(Sonu yarın) 

Her mısafirin 
gideceği 
oteller 

lzmirde Keçecilerde Lale 
sineması karşısında Manisa 
oteli ile ismet Paşa Bulva
rında Bergama otelidir bu 
oteller lzmirin temiz ve sıhhi 
oteli olmakla maruf ve ucuz
dur. 1-3 j 

.................. ~ ............... ... 
Yeni Sinemada 

Dündenberi büyük bir ı~ uvaffakiyetle devam eden 
Sizleri coşturacak, şaşırtacak. T eshi..- edecek 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ BİR PROGRAM 

Hepsi lzmirde ilk defa 

ATEŞ ÇEMBERİ 
Henry Fonda - Madelaine Carolı 

Gangsterler karşı karşıya 
Fraaohot Tone - Magde Nvans - Joseph Caleleia 

Türkçe F oks Jurnal 
-Cumartesi-Pazar 10.45 -.1.30 - 3.30 • 5.30 - 8.30da 

sair günler 11.30 - 2.50 - 5.50 - 8.30da [•J 
~ ....................... &l!!E ............ . 

garistan, diğer Balkan dev
letlerile birlikte yaptığı mu
harebede, Çatalcaya kadar 
ilerledi; Ege sahillerine indi. 
Lakin Osmanlı devletinin 
elinden çıkan erazinin tak
simminde müttefikler birbir
lerine girdiler ve Türkiye 
Edirneyi istirdat etti.~ Dob
ruça da Romanyalılara kaldı. 

Harbe Almanlar tarafın
dan iştirak edip mağlup 
olan Bulgaristan, 1919 da 
Neuilly muahedesile Gömül
cineyi, Dedeağacı Yunanis
tana, Ustrumca, Timok ve 
Çaribrod havalisini de Yu
goslavyaya terketti. 

Ege iJe irtibatı kesilen 
Bulgaristanın mesahası 121 
bin kilometre murabbaından 
böylece 103 bin kilometre 
murabbaına indi. 

Bulgaristanın nüfusu 1926 
da 5,5 milyondu. 1930 da 6 
milyonu geçmiş bulunuyor. 
En kalabalık yerler Tuna 
kenarları, Sofya, Kızanlık, 
Köstendil ovalarıdır. Nüfu
sun yüzde 84 Ü Bulgardır. 

550 550 bin kadar olan 
Türklerin ehemmiyeti mik
darı Türkiyeye getirilmiştir. 
Bunlar şimali şarkide, Deli
ormanda, cenubu şarkide 
Yambolu, Harmanlı, Hasköy 
Filibe civarında toplu olarak 
bulunurlar. • 

Bu Türkler ekseriyetle 
çifçi ve bağcıdırlar. 

Varna ve Burgaz gibi sa
hil şehirlerinde 46 bin Rum 
vardır. 

Vidin ve civarında da 75 
bin Romen yaşar. Dağınık 
olarak 42 bin Musevi 11 bin 
Ermeni vardır. 

Bu memleketin gülyağı 
meşhurdur. 88 milyon lev 
ihraç eder. 

Bir leva elli para ile a 
para arasındadır. ' 

Hayvancılık, tavukçul tır 
ta Bulgaristan da iyi 
safhadadır. 9 milyon koYo" 
2 milyon sığır, 11 mil~ 
kümes hayvanı vardır. 
nede 738 milyon levalık 1' 
murta ihraç edilir. 

Sanayi yeni uyanıyor. 00' 
kuma sanayii imalatı sen1 
1 milyar levayı geçer. fı 
trikotaj, ibrişim, hah, serıt 
de 200 milyon leva kıywo' 
tinde istihsal edilir. 

Deri, sabun, kağıt, bo1" 
mum, şeker, konserve, "~ 
ispirto, cam, çimento, proı' 
len, mobilya fabrikalan ""' 
dır. 

Madenleri hükumet ve );d' 

susi şirketler işletir. Vitof 
dağı eteğindeki liğnit 111~ 
deni kıymetlidir. 1929da lı 
milyon ton istihsal olm~ 
Maden kömürü ve ant,...-
damarları da vardır. 

Demiryolları 2700 kil" 
metredir. Fakat bilhassa 1' 
nadan istifade edilir. ..· 
-~~~~''""'~~~ 

Bugünün çocuğu ya~-' 
büyüğüdür. Kimsesiz bi~ 
yavruları korumak için ~~it' 
bir lira verip Çocuk f.ıl"' 

geme Kurumuna bizde a'f' 
olalım! 

.. ··- -
Balkan antantı ile Saadab'-t 
misakının başındaki memlek' 

Kuvvetli bir ordıt' 
su olan 1 ürkiy8 

. . A k h b'. D ~( Fransızca "Temps,, g.ızetesın_ın . n .ara ~u ~ ı.rı, s? ed-' 
rupa hadiseleri karşısında Turkıyenın vazıyetını tahlıl 
bir yazısında şöyle diyor: . tt' 

1934 şubatında Atinada Balkan misakı, h~k~k' ~ 
imzalanmış olan ~ve Türkiye- 1 bir B~leg~ad gazet.eıınıD,.1'1f 
yi Yunanistana, Romanyaya landıgı guzel tabırle, ; 
ve Yugoslavyaya bağlıyan \ - Devamı 4 üncnd:,_, 

TAYYARE Sineması r3~.,: 
Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük f~i 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLA~" 
Eserinden 

Harp dönüşiJ 
MUmessillerl: Reimu - Jerman der111°1 

b d hl. r f raol" 1914 - 1918 B yük ve umumi har in e 
köylü ailesinin feci romanı · 

Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haberlet~ 



köy işleri 
Va ... ·f l · · h" · tlı .. ı e erının ma ıyetı ve 

111 
ttrınıiyeti itibariyle daimi 

1 ~et~e işleri başında kalma
~ la:zııngelen köy muh ar
Lithhın devlet dairelerine ve 

~ ~·assa lkarakollara sık sık 
~1ilrıl.rnaları, bir çok köy 

~ Ilı erının zamanında görül-
t enıesine meydan vermekte 

, ~'. trıuhtarların gidip geliş
~bden mütevellit masraf
ı r da köy bütçelerine yük. 
~tl~ektedir. Dahiliye Ve

, t etı bu vaziyete bir son 
t'ttrıek üzere yeni bazı ka
•rJ ıt r ar almıştır. Bu kararlara 

' ~<ıre köy muhtarları kanun
~ tın sarahatle gösterdikleri 
t~9llslar dışında dairelere 

~ ~k karakollara çağrılmıya-
d herhangi bir iş hakkın. 

. t'ı lllaliimat alınması lazım
ı le en ahvalde küçük mik-
~ta birer belediye demek 

~ :ı b köy idarelerinden yazı , qt • , 

1 

~~;~;lenecektir. 

·Cezaları 
b~liayvanlar vergisi kanunu
U•? tnükelleflere tahmil et-

. ıı- b • 1 b., &qec urıyet ere ve ka-
t .. lla • k· rıayet etmeyenler hak-

'"d . ' Ilı I a tatbık olunacak mua-
lıı e elere laikıyle vakıf ol-
•ıtıaı .. .. d h 

--~· arı yuzun eu ayvan 
tj 'Plerinin kanun hükfımle-
lıt k tt ay ırı hareket ederek 
~'' gördükleri anlaşılmıştır. 
t .. 'aliye vekaleti hayvanlar 
"t'n-' • •e ()ısı mükelleflerinin kanun 

l 

Cild güzelliği ! 
Limonata, yahud por
takal şerbetin1n tesiri 

Cildin güzelleşmesi için 
her sabah ~bir bardak limo
nata veya portakal şerbeti 

içmek çok faydalıdır. Yalnız 
limonata veya portakal şer-
beti şu suretle hazırlanma· 
lıdır. 

Gece ~yatarken olgun ve 
ince kabuklu bir limon veya 
portakalı çeşme altında yıka-
malı, sonra kabuğuyla bera
ber bir p'armak eninde yu-
varlaklara keserek bir çay 
fincanı içerisine koymalı, 
üzerine fıkır fıkır kaynar 
sn dökmeli, fincanın üzerine 
bir tabak kapayarak sabaha 
kadar öylece bırakmalı. 

Sabah kalkınca limon par
çalarını bir tülbent içeri-
sinde fincandaki suya sık
malı. Arzu edildiği kadar 
şeker atmalı ve yudum 
yudum içmeli. 

Çaldı!?ı para
lardan 

Bir k&smını sahibine 
gönderen bir hırsiz 

Amerikada hırsızın biri, 
dalgın bir vatandaşı çarp-
mış, kısmetine bu çanta 
içinde 240 dolar ile 50 lngi
liz liralık bir kağıd para 
çıkmış. Fakat, hırsız cenap-
ları bu 50 lngiliz liralığı 
sahte sanarak, çanta ile bir
likte sahibine yollamıştır. 
~~~llWill&;:f;:::;I &;:f;:::;I ~ 

l
' nın mükellefleri gazeteler ve 1 

sair vasıtalar)a tenvir . ve 1 ~~uarnelelere vukufsuzluk 
le ~nden ceza görmemelerin 
ttıın için maliye teşkilatı- ' 

ikaz etmeleri kararlaştır-
mıştır. 

• 

. . 

• • ' 

~,~ısır kralı Farukun annesi kraliçe Nazlı ve hem~iresi 
~Ye sultanın Paris seyah:ttinden bir intiba. 
1~ BugU~n ...................... ~ 

"-kültürpark Sinemasında 
:2~Büyük:!ıfilim Birden' 

1- Akdeniz Korsanları 
BUyUk deniz-harbı 

2- Kadınların Sırrı 
l ROBERT TAYLOR - IRENE DUNNE 
•rafından temsil edilmiş ahlakı - içtimaı bu hisst dram 

S Ayrıca: Türkçe .sözlü Foks Jurnal -
tanslar her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7,10da 

Kadınların Sırrı 4.50 ve 9 da 
-;,uınartesi Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı ile başlar 

(HALKIN .SESi) 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Tiirkiye Radyod ifüzyon Poshıl a r ı 

D!\LGI\ UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - pi. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 

13.15-14 müzik senfonik -PJ. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik Cevad Memduh 
keman ve literatürü konuş
ma plaklar misaller. 
19 kor.uşma doktorun saati 
19.15 Türk müziği halk tür
küleri ve oyun havaları Sa
di Ya ver Atam an tarafından 
19.35 Türk müziği fasıl he
yeti- karışık proğram . 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Basri Üfler 
Hamdi Tokay. 
20 ajans, meteoroloji habeı
leri, ziraat borsası fiyat 
20. 15 Türk müziği Klasik 
proğram. 

Ankara radyosu küme heyeti 
idare eden; Mesut Cemil 
(Hicaz köçekleri) 

Amerlkah yaman bir 
timsah avcıs1 

Mister Ross Amerikalıdır. 
Florida Zahife Enstitüsü için 
canlı timsah yakalamakla 

maruftur. Alnında bir elek
trik lambası ~akılı olduğui.. 

halde geceleyin sığ nehir 
yataklarına dalar, suyun ol- I 
tında da iki buçuk dakika~ 

=durabilir.~ __ -_ 1 

1 
1 

.. ' 
1 

Çekoslovakya devletini ku-

MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
VE8ANVO '/ 

~Sabunlaı 

LUKS 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız ... . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgr~f kısa 
adresi: 

UMIDUN 

1-Acem ~ııı ran adamların en belli başlı- ~ t'mm~-;;.:o. - - __ .._ mı:1 ~ O g' ~ 
larından biri, sabık cumhur- ~.+) S D •O K T O R ! g es tT' 
reisi Dr. Benrş, cumhurreis- alıh Sona.d "O ~ ~ 

2-indim gittim. 
3 baharı'.1 zamanı. 

4·güzel gel aklımı aldın. 
5-Göııüller kapıcı 

liğindtn çekilm"ş ve Şikago Cilt, Saç ve Zührevi has- •) ~ ~ •• ~ 
üniversitesinde profesörlüğe talıklar mütehassısı : 1 ~ ~ e i: \ 

6-bir sevda geldi başıma. 
7-şuhi sit~:nkar. 

seçilmiştir. K endisi eşi ile )•, 2 nci Beyler sokak No. 81 ı z; 3 \\...;~L-llr-T'W~ 
birlikte Londradan geçmiştir. +, TELEFON 3315 ~ ""' ı:: 

~~=~~~~ ~8 ---~ 8- gene yeşillendi. 
9-yalvarırım kuzum sana. 

:::---::...::a-:.-. ~~=---=-urum·--~ 1 • • a = 3: 

AşcıhaşıMakra Dr. Demır Alı -0 
.. a 10 - oyun havası ve devri 

turan. Makarnaları 

21 memleket saat ayarı. 
21 konuşma 

21.15 esham, tahvilat, kam

biyo-nukut borsası fiyat 

21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 Folklor çeyrek saati

Halil Bedi Yönetken 

21.45 Müzik Türk müzik bir
liği korosu 
1-mozart -sabah şarkısı 
2-schubert -ihlamur ağacı 
3-vveber -barkorol 
4-Mendelssohn -demirci 
5-Mendelssohn -ilk bahar 1937 - 1938 Selanik sergi-
6-Zeki -kemanım sinde birincilik madalyasını 

~7-Zeki -Aşkım kaz:ınmıştır. 
8-Hasan Ferit -bahçe duvarı n w,--~~....,.,...__...,.,.,... 

9-Ulvi Cemal. ~·Ağlama yar ~şet_ Necip A?_kı_n ____ _ 
10-Cemal Reşit- Çayır ince .-:ı ' 23 müzik cazband-pl. - ::.t: 
-11:-A._Adnan-S'ilygın -A~ 23.45:-24 son,~j°7ı~haberleri~ 
-22~f ÔmÜ"i:fkküçük or-kestra _ -;eyarınkC proğ_ra_m-:;.-.;:,:::;;s::;;::::;=:: 
~~7.., .. ~~ .. ~ .-.....o ... ~_..~ ...., .. .-_....,..~:~ııı:e='~~-:::.~~-~~.,.~~....-.,...~..,, 

~, Elcezirede 5000 sene evvele ait har;\beler bulunuyor 

--------------------r;=-:------------------...... ~~ Tel • Sinemasında 2394 
~ r I '3 :-.Ji ; 111 Ç l sambadan itibaren µ, 

Onbiulerce kişinin alkış ve takdirini, kazanan~ 
ALDÜLVEHAP v~ Leyla Muratın ölmez:eseri olan 

TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN ASK ~şaheseri 
Bütün sinema meraklılarının Ferah Ferah görebilmesi 

Kamçıo~lu 5= = ~ 
Cilt Tenasül h1stalıkları ;· pır ~ 

elektirk tedavisi ~. = ~ 
•znir· l ıri 1 ;i >!/l ! · ::;, -011(12 C:: 
~ı ; )) f! l ~ r >ı . ~ 1 7) E:: ~ ~ 

~~ ... -:~cı-::~~~ ~~ ~ "' ~ ~-~ - ~---=<.A ~~-~ ('D ,,.,, ~ 

D~. Fahri Işık 1 :?! ~ D) g' ~ 
lzmır Memleket Hrıstanesi ~ ğ 9 ~ -

Rontken Mütehassısı 1 3 ~ ı» m 

Ron iken ve el~ktrik tedavi•ı Q 3 "; g-
yapılır ıkinci Beyler So. ~ g- ::s 
No. 29 TELEFON 2542 ı:: 

~~~~~li::.t::I~ .. 

Cumhuriyet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 3000 
1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lir~ 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve refab:ı kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden · 
b"I 1 . . . 1 v 'b l pıyango 

ı et erınızı a maga ı ma etmeyiniz. Çünkü sizi mesud Ve! 

bahtiyar edecek Mezarhkbaşında B. Recebı"n 11c·· h · t 
ı · "d" um urıye ,, 
1uşesı ır. 

ıımııı ııımııııımrııııımuııım1111mıı:ımııımıı:ı ll!1ll - ıımıı - - ,_ ·-- ıı1111 - _._ 

Karpit [ oksi
jen ve lamba
la.- için] ve 
kaynak için 
potoslar. 
Ve Bilumum 
baharat 
Tel. 3882 
~m~J;;:ta~~~mrnmrn~ııınıom 

Terrr.i Kazım Saneüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı ... 
----;o:-~· 35-·----

Avrupamn yüksek ter~~ 
binden diplomalı 

Peşin( !ve 
Taksitle 

için Bir Hafta daha devam edeceğinden Fırsattan ~ 
,,,... istifade eniniz ~ 

Ve .. lzmirde ilk defa Nooh BERV r 
r~ 1 Esraren~iz f {atil ~ 

Hertarafa ölüm saçar müthiş haydudarın korkunç macerasıl 
Zengin ilavelerimiz dünya haberleri reklamlar 

: g=t;g 

En müşkülpesent subayk
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü~elbise
Diker. 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--:•:-ö-

•• 
Uçüncü hafta 
at koşuları 

Dün Kızılçullu koşu ala
nında yarış ve ıslah encüme
ninin tertip ettiği ilkbahar 
at koşularının 3 üncü haftası 
on binlerce seyircinın huzu
runda heyecanla yapılmıştır. 

Birinci koşu: Mesafe 2000 
metre ikramiyeler 170 lira, 
birinci Yaman, ikinci Musul, 
üçüncü Çelenk. 

İkinci koşu: Mesafe 1000 
metre ikramiyeler 340 lira 
Gazal birinci, Cemre ikinci, 
Gazve üçüncü. 

Üçüncü koşu: Tay dene-
• me koşusu olan bu ko
şuya altı at iştirak etti. 
Birinci Karanfil, ikinci Ece, 
üçüncü Y atagan. 

Dördüncü koşu: Mesafe 
2200 Metre, ikramiyeler 618 
lira birinci Özdemir, ikinci 
Tomru, üçüncü Baylan. 

Beşinci ve sonkoşu: 1600 
metre ikramiyeler 230 lira 
birinci Dandi, ikinci Küm
sarz, üçüncü Parısta gelmiş
lerdir. 

Şamlı soka2'ın
daki hadise 
Dün geceyarısı Kemeral

tında Şamlı sokağında bir 
karı koca kavgası o muhiti 
heyecana düşürmüştür. 

Hadise hakkında mahal
linde yaptığımız tahkikata 
göre, Şamlı sokağında 4 nu
maralı aile evinde oturan 
ve Peştimalcılarda Hacıbey 
sokağında köfecilik eden 
Bursalı Kadri Yemez dün 
saat 23 de sarhoş olarak eve 
gelmiş ve bazı meselelerden 
dolayı karısı Zeynebe kıza
rak yüzüne ve ağzına yum
ruk vurmak suretiyle ka
dını kan içinde bırakarak 
kaçmak isterken kadının acı 
feryadı ve halkın, yetişin 
kadını vuran kaçıyor sada
larını işiten zabıtamız deı -
h:ıl vak'a mahalline yetişerek 
suçlunun kaçmasına meydan 
vermeden yakalamış ve tah-

. kikata başlamıştır. 

Ankara gücü 
Beşiktaşı yendi 

Ankara, (Hususi) - Dün 
19 Mayıs stadyo munda 25000 
seyircinin huzurunda Beşik
taş ve Ankaragücü takım 
ları karşılaşmışlardır. 

Milli Şefimiz ismet Inönü 
ilk devrenin ortalarına doğ
ru stadyomu şereflendirmiş
Jer ve binlerce halkın içten 
gelen 11 varol milli Şef,, sa
dalarile selamlandı. Refakat
lerinde Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak ile Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu bulunmakta 
idi. Reisicumhurumuz maçın 
sonuna kadar oyunu alaka 
ile seyrettiler. 

Dünkü oyun çok heyecanh 

(HA t..KJN SESi) 

Sovyet - lngiliz 
göi-üşmeleri 

Fransa - lngiltere - Rusya bir pakt mı yaptılar? 
Paris (Radyo) - Moskovadan haber veriliyor: 
Dün Hariciye halk komiseri Mösyö Litvinof ile Moskovadaki lngiliz sefirinin görüşmesi 

Londrada vukubulan Maiski - Halifaks mülakatını hazırlamıştır. Büyük bir ehemmiyeti haiz 
bulunan bu görüşmelerden sonra siyasi m'lhfellerinde dolaşan haberlere göre; şayet Sov
yetler Rusyası bir harp takdirinde gerek lngiltere ve gerekse Fransaya hava kuvvetlerini 
tahsis eder ve icabında lngiltere Fransanın muhtaç bulundukları iaşeyi temin etmeği kabul 
edeıse bir üçler paktı imza etmek bir gün mes'elesi kalır. 

Bu mühim haber henüz resmen tahakkuk etmemesine rağmen kuvveden fiile çıkacağı 
ve Rusyanın bu teklifleri kabul edeceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır . 

Fransa ve In2iltere Ruzveltin mesajını kayd
sız ve şartsız kabul ettiklerini bildirdiler 

Paris, (Radyo) - Birleşik Amerika devletleri Reisicumhur 
büyük devletlere yapılan mesaj Paris ve Londra mahfellerinde 
Dün Paristeki Amerika sefirini kabul eden Başvekil Daladiye 
cevabi notasını tevdi etmiştir. 

bay Ruzvelt tarafından 
derin bir tesir yapmıştır. 
Fransa hükumetinin bir 

Ba notada Fransız hükumeti Ruzveltin teklifini kaydsız ve şartsız kabul ettiğini bildir
mektedir. 

Londradan haber verildiğine göre lngiliz hükumeti de hiçbir ihtiras kaydı dermiyan 
etmeden Ruzveltin teklifini kabul etmiştir. 

Bitler Münihte Ruzveltin Mesajını 
Okumakla Meşguldür 

Paris, (Radyo) - D. N. B, Ajansı Berlinden bildiriyor: 
Ber!hetsgadende istirahatte bulunan Almanya devlet reisi Hitler, Ruzveltin mesajından 

haberdar olur olmaz derhal Münibe gelmiştir. 

Hitler Hariciye Nazırı Robentrop ile uzun uzadıya mesajı münakaşa etmiştir. 

Mussolini, Göring ve Ciano ile 2örüştü 
Paris, (Radyo) - Romadan haber alınmıştır: 
Mussolini dün Romada bulunan Alman hava Nazırı Mareşal Göringi ve Hariciye Nazırı 

Kont Cianoyu kabul etmiştir. 
Bu mülakat esnasında Mussolini Alma"' Nazıriyle Ruzveltin mesajını tetkik etmişlerdir. 
Haber alındığına göre diplomatik yollarile yapılacak görüşmelerden sonra gerek Al

manya ve gerekse ltalya mesaja cevaplarını bildireceklerdir. 

ltalya ispanyadaki Askerlerini Yakında 
Çekece~:tir 

Roma, (Radyo) - Dün Façyo'da bir nutuk söyliyen hariciye nazırı Kont Ciano sdn 
vaziyet hakkında aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

"Arnavutluğun iltihakı sırf Avrupanın bu köşesindeki zayıf bir noktayı kuvvetlendirmek 
suretiyle Avrupa sulhuna hizmetten ibaret bir harekettir. 

Bu hareketin İngiltere ile olan anlaşmamızı bozulmasını intaç etmiyeceğini bilirim. Ve 
esasen buna lüzum dahi yoktur. 

l$panyadaki gönüllülerin cekilmesini mevzuubahseden Ciano dedi ki : İtalyan gönüllüleri 
yakında Madridde yapılacak resmi geçitten sonra vatanlarına avdet edeceklerdir. 

Ciano sözlerini şöyle bitirdi : İtalya daima sulh yolunda çalışmıştır. Bu yoldan asla şaş
mayacaktır.,, 

Romanya Hükumetinin Resmi Tebliği 
Paris, (Radyo) - Bükreşten haber veriliyor: 
Macaristan Hariciye Vekili evvelki günkü beyanatında Macaristanın Romanya hudud

larını garanti ettiği yolundaki resmi beyanatı üzerine dün Romanya hükumetince aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir. 

Hududlarımızın garantisini resmen beyan eden Macar Hariciye Nazirının sözleri mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Bu yüzden askerlik vazifesine çağrılan Romanyalılar evlerine avdet ettirilmişlerdir. 

Almanya 
red 

ve Italya Ruzveltin mesajına 
cevabı mı verecekler ? 

Paris (Radyo) - Romadaki Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
Amerika Reisicumhuru bay Ruzvcltin malfım olan mesajına gerek Italyanın gerek Al

manyanın müştereken red mahiyetini haiz bir cevapta bulunacaklarını ısrarla söylenmek
tedir. 

ltalya matbuatı bugünkü nü3halarında h1Jiseyi kayd ile iktifa etmekte ve hiç bir mü-
talea beyan etmemektedir. Şu vaziyet gösteriyor ki resmi makamlar henüz bu hususta bir 
karar vermiş değillerdir. 

lngiltere Rusyaya bazı tekliflerde bulundu 
Moskova 16 (Radyo) - lngilterenin Moskova büyük elçisi bugün Sovyet Hariciye komi

seri Litvinofu ziyaret ederek Rusyanın da bazı taarruzlara mani olacak pakta girmesi mes
elesini görüşmüştür. lngiJiz elçisi Sovyet hükumetine baıı tekliflerde bulunmak için Londra
dan talimat almtştır. Sovyet hükümeti bu teklifleri tetkik edecek ve hafta içinde cevabını 
bidlrecektir. 

oldu. Neticede Ankaragücü 
sıfıra karşı bir ile Beşiktaşı 
yendi ve bu tek golü de 

Vahap atmıştır. Amerika saatta 650 kilometre yapan yeni 
Doğanspor Vefaya &-2 

yent1d1 bir tayyare tipi inşaatına başlıyor 
Ankara, (Radyo) - Dün Paris (Radyo) - Nevyorktan haber veriliyor: 

Yürüyüş 
Yazan: Münir Müeyyet Bek111•11 

. Ankara 1939 

Genç şairlerimizden Münir tebarüz ettiren ve inkilibr 
Müeyyid Bekman'ıo "Yürü- mızın "daima güzele, iyiY' 
yüş,, adlı güzel bir şiir kitabı ve doğruya,, koştuğunu ge~ 
çıktı, Şair, kitabın baş tara- bir Türk sesle haykıran ~ 
fında, "bu şiirler halk için cidden muvaffak bir estJ 
yazıldı ve Halkevlerinde vücuda getirmiştir. 
okundu,, diyor. B. Münir Müeyyid, kita~~ 

MilJi heyecanlarımızı sade adını taşıyan "Yürüyüş,, fi" 
fakat samimi bir • şekilde rinde şunları söyleyor: 

Yürüyüş fabrikaya, yürüyüş endüstürüye 
Dünkünden daha üstün, bugünkünden ileriye! 

. . . . . . . . . . . . . 
Yürüyüş şimşeklerin gökte çakışı gibi; 
Yürüyüş gecelerden yıldız çakışı gibi. 
Yürüyüş ordu gibi, en büyük soy Türk gibi, 
Kalblere bu ateşi veren Atatürk gibi. 
. . . . . . . . . . 

"Askerin türküsü,, başlıklı şiirde şu heyecanlı mısralar! 
okuyoruz: 

Sesimizi duyunca ovalar kanatlanır, 
Her at kişnemesi bir Dumlupınar sanır 
Dünyanın her köşesi bizi yakından tanır 
Bize Cumhuriyetin şanlı askeri derler ... 

Münir Müeyyet Bekman "ilk hedef, son durak,, adb 
şiirinde de Anadolunun engin sevgisini, aslanlar yetİf 
tiren altın topraklarının güzelliğini şöylece terenoDdl 
etmektedir: 

Kurtuluş geçidi, devrim yoludur, 
Hatifin sesleri yok içimizde, 
Yarından müjde var geçişimizde, 
İlk hedef, son durak, Anadoludur. 

Bize "Yürüyüş,, namın · aki Bekmanı, öz yürekten teb~ 
şiir kitabile ulus ve yurd ederken, daha kuvvetli ese~ 
heyecan ve duygularını, sa- Ier yaratacağına da eıD1 

mimi edası ve düzgün ifa· olduğumuzu söylemeliyiz. 
desile kalblerimize akıtan 

Go .. nUI Ernr' değerli şair Münir Müeyyet 

Balkan antantı ile Saadabat 
misakının başındaki memleket __ _. ......... --

Kuvvetli bir ordıı-
su olan 1 ürkiy8 
- Baştarafı 2 nci sahifede - silah haline getirmiştir. 

üstüne taş koyarak yapılan Bu şerait altında Türkiye" 
küçük evi,, müdafaaya ka- nin Balkan antantının e~ 
rar vermiş milletler arasında sağlam desteklerinden biti 
sıkı bir blok teşkil etmiştir. telakki edilmesine hayret 

Bu dört Balkan devleti etmemek lazımdır. Zira culll" 
arasında da, unutmamak la- huriyet idaresinin mütemadi 
zımdır ki, bilhassa bu deniz bir sükunet ve çalışma il• 
sevkülceyş noktalarını tah- geçen on beş senesi Atatilt~ 
kim hakkını kendisine veren memleketinden neler bekle" 
Montrö konferansından sonra, ne bileceğini pek aşikar bit 
boğazların sahibi olan Türki- surette göstermiştir. 

A k . d,, 
ye en başta gelmektedir. .... n ara, aynı zaman 

Türk askeri istiklal harbi 1936 da imzalanan Saadaı-1 
esnasında canla ve cesaretle misakındanberi Afganiıt-; 
çapışmasını bilen Türk or- Irak ve Iran mihverinin 

mesnedidir. Tamamiyle 18t" 
dusu, cumhuriyet hükümeti- kiye tarafından kurulıo"! 
nin onbeş senelik çalışması olan bu mihverdeki üç ınelll, 
ile çok mühim bir kuvvet dl 

leket te, nisbeten henüz ye 
haline gelmiştir. Nitekiml937 olan ilerlemelerine rağ1110ll1 
deki büyük manevralarda cı 

ihmal edilemez bir yardılll 
herkes bu orduyu takdir teşkil etmektedirler. 
etmiştir. a 

Türk filosu da dikkatli Son günlerde, Roına0Y 
bir şekilde yenileştirilmiştir üzerinde hissedilen tehlikeı 
ve - 1914 teki Almanla- pek haklı olarak Balk•" 

G .. L •· "Y devletlerini endişeye diitur: rı:1 o:J:n ı -- üvuz. un A ~ 
etn.f P1d:ı bn6iin kruvazörler, düğü zaman, Türkiye, 

11 

muhripler, tahtdbahirler top- karaya gelen bazı haberi~ 
lanm:~tır. göre, bu şarktaki üç ıoD dl 

Buular T Jrk donanmasını tefikinden resmen yardı 
hiçte ihmal edilmez bir teminatı almıştır. ' 

"' -<n-M;;;-ç--;,~-;.k, .. o;;;;;., 
Ailede çocuk hayatlarını birbirine ekleyen en sai1•"' 

düğümdür. 1J 
ismet lnöfl 

Istanbulda Vefa ile karşıla- Harbiye nezareti müsteşarı Mister Jhonson matbuata vaki beyanatında Amerikanın pek * • • ı rı , • 
şan lzmirin Doğanspor takırr ı yakında saatta 650 kilometr.! yapan yeni bir tayyare tipinin inşaatına başlanacağını bil- Bayram yaklaşıyor. Şimdiden yavrularımızın hazırlık• 
6-2 mağlup olmuştur. dirmiştir. · yaparsak çocuklarımız bayramı daha neşeli geçirirler! ~ 
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