
Neşriyat kongresi bugün Başve· 
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Bir a yıs bahar bayramı 
neşe içinde geçmiştir .. 
Jzmir muallimlerinden bir 

gutluda ~üze) hir ~Ün 

grup 
g;PÇİrdi 

Tur-

----tr---
S p o r şenliklerine 
2500 atıe iştirak 
edecek ... 
19 mayıs spor şenliklerı hazırlıklarına 

orta okullarda ehemmiyetle devam edil
mektedir. Bu hafta içinde Alsancak sta
dında mekteplerin spor hareketleri ek
zersiz.lerine başlanacak ve bu ekzersiz
ler gelecek hafta içinde kız ve erkek 
okullar arasında müştereken yapılacak
tır. 

19 mayıs spor şenliklerinde 2500 kız 
ve erkek talebe ı·csmi geçide iştirak 
edecek, resmi geçitten ve and içme tö. 
reninden sonra jimnastik hareketleri ya
pılacaktır 

-*-
Bir otomobil kazası 
Yalıya adında bir taksi şoförü, idare

sindeki otomobili ehliyetnamesi bulun
•nıyan Niyaziyc verm~, Niya:ll makine
yi elektrik direğine çarptırmış, tekerlek 

1 

yerinden çıkmış ve Mustafa Hulilsi ha
fifçe yaralanınıstır. Suçlular yakalan
ımstır. 

-~-

It al edilecek 
?moş çcıv arın 

©lezenReZ-t~iyonu 

Bir Alman 

Dünya 
----t-t---

S ulh ile ha p arasmda 
ka 'i mevkiini henüz 
tayin etmemiştir .. 

-*-ŞEVKET BILGtN 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

caklardır. 
Netice: 

Demokrasiler ne .kadar hazırlıklı, 
ne kadar kuvvetli ve müttehid buluBir Alman sanayi heyetinin bugün- 1 yüzde elli nisbe1inde ucuz oluşudur. Bu 

lerde şehrimize gelmesine intizar edil- ucuzluk halkm sun'i ipekten mamO.l ku- nurlarsa harp 0 nisbette gerileye-

Su ı'i ipek u 
evacını tetki~----

cektir. 
mektedir. Heyet halen Istanbuldadır maşlara rağbetini artırm.l§tır. 
Ankaraya giderek ticaret, iktısat ve Şüphe edilemez ki sun'i ipekten ma- .Bunun içindir ~ ?ütün k~çük 
gümrük ve inhisarlar vekaletleriyle te- ıuCıl kumaşlar, halis Bursa ipeklileri ya- m~lletl~r dehdkrasılefm hazulığmı, 
mastan sonra lzmire gelecektir. nmda dayanıklık itıoariyle karikatilr - manevı cep e e zaa tan kurtulmuş 
Alınan sanayi heyeti, Balkan meınle - den başka bir şey değildir. Fakat sun'i olmala~mı_ferahlıkla karşılamışlardır. 

ketlerini gezerek sunı ipekten mamfü ipeklilerin ağır kumaşları ak'lŞı ve bil- Bu telakkıde şu veya bu zümreye 
kumaşların Balkan. memleketlerinde re- hassa desenlerinin ahenği kadınlarımı- karşı sempatilerin tesiri değil sulhu 
vacı için teşebbüslerde bulunmaktadır. zm bu kumaşlara rağbet göstermelerini payı?ar kı~m~k arzusu h~imdit. 
Alman sanayii pamuk ve sun'i yün ile temin etmektedir. . KiTs~ m\a: ~dc:mez kı İngiltere· 
karıştırılmış yünlü ve bilhassa pamuklu Alman sanayi heyeti Istanbul, Anka- nın e 1~ e ır ıhtıyat silahı olarak 
mensucat ve sun'l ipek, sun'! yün ku - ra ve Izmirde tUccarlar ve ticaret oda- sakl?dıgı mecburi. askerlik tedbirini 

,. . kt tatbike karar vermış olması vaz'y f 
maşları piyasalarımıza fazla miktarda larzyle temas ederek sun ı ıpe en ma - hr . . v. • • • 

1 e m 
gönderilmeğe başlamıştır. mCıl kumaşların Türkiyede revacını le- ç~ ;s~nı degıştirmıştir: İngiliz garan

Sun 'i yünden ve sun'i ipekten mamul min esbabını araştıracaktır. Heyet An- ~ılı;rmın etten ve kemıkten olmasını 
Alınan kadın kwnaşları piv. asalarıınız- k d ,. · ekten .mamfil kıım:." ıstıyen milletler büyük Britanyanın 

ara a, sun ı ıp -~ - h be h 1 d · b. k 
da tutulmuştur. Bu sene bilhassa sun'i ı Tü' ki 'thallerinde hakiki ipek ar azır anışın a yem ır uvvet 

arın r · yeye ı d bes · .. ha ·· k 
ipekten mamul kumaşlar kadınlar ara_ gibi gümrük ödemesi işini <le takip ede- ar . _ıne musama gostermeme 

Sında Pek re\•aç bulmu~tur. Buruı sebep k •· · ,_._ amO:l kumaşların azmını bulmuşlardır· 19 39 - 1940 
~ ce ve sunı ıpeıuen m ·--- b"t · · · 200 M'l 

sun'i ipekten mamUl kumaşların yerli ipekli addcd.ilmiyeJöek gümrük tenzilatı- ük ~ı 1:la raf 1 ykn Sterlin-
ve hakiki ipekten mamw kumaşlardan na tabi tutulıruısını istiyecektir. . . mas abul eden 

lngıltere bu muazzam yükün altı-

~ak!unda bir emir geldi 

1
1 

Hariçten memleketimize ithal edile.. 
cek lıo~ çuvalların dezenfeksiyonu hak
kında !>39 hazil'anından itibaren tatbik 
edilmek üzere Sıhhat vekaleti bir karar 

-eşriya kongresin e 
neler görüşülecek? 

Memleketimizde ilk defa olarak tertip mesi ve bunların neıri için alakadarlar 

~a elbette bir gösteriş için girmemiş
tır. Bunlar büyük bir milletin tehlike 
aı:ında n7Ier yapabileceğini gösteren 
mısallerdır. lngiliz milleti tarihinin 
çok ciddi tehlikeler arzeden bir dev
resinde yaşadığını biliyor. Gösterdiği 
uyanıklık bunun delilidir. 

Kızılçullııda bahar bayramından btr intıba 

Balıaı· bayramı dün, baharın ılık gü
neşi altında bilhassa mesire yerlerinde 
cidden güzel, ne~eli ve eğlenceli geç -
miştir. Resmt dalı-elerin ve mekteplerin 
tatil oluşu, bir çok aileleıin çocuklariyle 
birlikte 1>ahardan istifadesini temin ey -
lem.iştir. Bir çok aileler bilhassa Kızıl
çuD.u ve Buca istikametinde, mesire 
yerlerini ve bahçeleı:i, doldurm~lar, 
hep bir arada yemek yemi~ler, zevkli 
bir gün geçirmişlerdir . 

Tabiatin ou güzel bayramını böl ba
har çiçekleri arasında geçirenler herşey
den evvel dinle~ oldular. Kızılçullu 
dvarında yeşillikler arasında başlarını 

dinliyenler arasında gt!Dçlerm de buhı
nuşu burasını bayram ye-ri haline g lir
mişti. 

Izmir muallimlerinden kalabalık bir 
grup, başta Maarif müdürü bulunduğu 
hakle Turgutluya gitmişler, orada ken
dilerine iltihak eden Manisa ve Turgut
lu muallimleriyle bir arada istifadeli bir 
gün geçirmişlerdir:- Turgutluya gide'll. 
mualJirn gruba akşam geç \•akıt a\rdct 
etmiştir. 

Kemal~a muallimlerinden bir grup 
ta Izmire gelmiş, şehrin gezilecek yerle
rini gezerek akşam Kemalpaşaya avdet 
etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Tire çocuk esirgeme kurumunun faali veti ~ 

~·---·-········--·-·· 5 • ---~---·~ ··· 

Çocuk esirgeme kurumu Tire şubesi 23 Nisan çocuk bayramı günü 102 ilk 
bu yıl hummalı bir faaliyetle çalışmak- okul talebesi giydirilerek sevindirilmiş
tadır. Kimsesizlere yardım etmekle be- tir. 

raber ilk okullara devam eden fakir ço
culdan da ihmal etmemektedir. 

Faal idare heyetini candan tebrik ede
riz. 

' ' • • .;. r ,. :> . • ~ •. • : ~ -" .... • 

. 
! ELHAMRA SiNEMASINDA 
• . 
• • • BUGiJN 

Senenin en muazzam ve en nefis TÜRKÇE sozlü, Şark musikili 
büyük mizansenli süper filmi 

RACANIN HAZiNESi 
Musiki kısmı: M. C. ve ÜSTAT CEVDET KOZAN 

GAZEL VE SARKILAR: 
NADİR - HAMİT DİKSES VE K. SAFİYE 

PROGRAMA İLA.VE OLARAK 

MiLLt SEFİMİZ İSMET İNÖNÜNÜN yeniden Reisici.iınhur • 
intihapları vesilesiyle Büyük Millet Meclisinde tııhlifleri : . 
AYhICA : PARAMUNT JURNAL'da en son haberler.. : . 

• SEANSLAR : 3 - 5 - 1 ve AKŞAM (9) DA BAŞLAR : 
.......................................•.......................•••.••.••.. : 

sureti l ... abul etmiş ve bunu alılkadar 
vilayetlere tamim etmiştir. Memleketi
mize ithal edilmek üzere ecnebi memle
, .etlerden getirilmekte olan boş ve müs
tamel çuvalların, veba hastalığı bakı
mından, irkap iskelelerinde fenni temiz
lik ameliyesine tabi tutulmuş olınalan 
lazım gelip etüv usulünden başka fümi
gasyon tarzında kükürt hamızı kiyanoz
ına ile yapılan ta.thiratında müessir ol
dukları cihetle bu ameliyeye tabi tutu
lan bo~ çuvallar memleketimize serbest
<;:c ithal edileccklel'dir. 
Uınwni bir manada olarak fenni te

m 1z1ik ifade eyliycn (Dezenfeksiyon) ta
biri yazılı olmakla beraber bu dezen
feksiyonun yapılmış tarzı tasrih olunm,a
~ veya konsolosluklarıtnı7. tarafından 
tasdik edilmemiş şahadetnamelerle .g&o 
tirilen boş müstamel çuvallar ve Mısır
la Suriye limanlarından yukanda yazı
lı usulde tathir edilmiş, fakat ~ıkışhnl
mı~ ve çizlenrniş balyalar halinde ola
rak limanımıza gönderilenlerin limanla
rmuzda tekrar etüv ile tathirleri icap 
eder. Bu kabil çuvallann limanlarımıza 
vürudunda sahil sıhhiye tahaffuzhane
lerinde kükürt gazı ile temizlenmesi lü
zumu alakadarlara emredilmiştir. 

-*-
HAPİSHANEYE 
ESRAR SOKACAKTI-

edilen ve bugün Başvekil B. Refik Say- 1 arasında İJ bölümü yapıl~ Dünya matbuatının neşriyatına 
damın bir n.utku _ile ~çracak olan neşri-! Orta tahsil çağuı~ki g~ç~ için yaz- bakılırsa en küçük İngiliz köyünde 
yat kongresınde ılk ış olarak kongrenin dınlması veya tercumes lazım gelen bile yakın bir harp ihtimalini derpiş 
meşgul olacağı mühim esasları tetkik eserlerin te5biti ile bunların neşri için bir eden hazırlıklar vardır. Harp olursa 

ed ek l ··menler· · . ıl program hazırlallDUUI. kadınların cephe gerisinde vazifeleri-
ec o an cncu m seçıını yap a· • ed ·ba la v b' ed'l 

caktı K ..,..enin görü ~· I 1 Bir çocuk edebiyab kütüphanesini ltı- nın n en ı ret o cagı tes ıt ı -
r. on.,. şece.,ı mevzu arı · · B·· ··k h' J rd k .. J d 

evvela bu encümenlerde müzakere ecli- J sa zamanda vücuda getirmek için icrası ~ıştir. uyu şc .. ır e. en oy ere a: 

l ._ al k ı b b cib li J ıazı· m gelen i"ler gltılacak olan yuz bınlerce mekteplı 
eceııı;. ve ınan arar ar, es a ı mu e .. · v bak v • • • 

b. 1 A h . . Halk için yapılması 18zırn gelen neıri· çocugun ımına, saglık ışlerıne aıt 
ır rapora umuma eyete verılecektır. i k ti } · ·· d rilın' ~- H 

Ö
... d'"'' · .. k . yat için yıllara ayrılmıı bir program vü- ar ar yer erme gon e ışLU. arp 
gren ıgunıze gore ongrenm ayrıla~ h ı· d · • J • d 1 k ı·· 

v •• 1 1 d cuda getirilmesi. a ın e ıaşe ış en ev et ontro u 
cagı encumen er şun ar ır: 1 • v • d ·· w ek 

Yazma ve basma eski k.itaplanmızdan a tına gırecegın en sut, tereyagı, -
1 - Basın, yayın ve satış işleri eocü- k k 'b' ··b da mad yeniden ne§ri İcap edenlerin teabiti. me ve~ er gı ı mu rem gı -

meni. l Ansiklopedi ve müracaat lügatları ~:Ierin~n "'.~sikala~ va~n.ndaşl~n 
2 - Dilekler encümeni. vücuda getirmek. iç.in yapılması lizırn ıre- \Stmlerıne gore tanzım e<hlerek şım-
3 - Edebi.mülkiyet encüme~i. len hazırlıklar ve işler. diden postanelere verilmiştir. 
4 - Gençlık ve çocuk edehıyatı en- Memlekette telif ve tercümeyi teşvik Hava taarruzlanna kartı tehlikede 

cümeni. edecek mükafatlar ihdas ve bunların luuı- olan yerlerin tahliyeleri için icap . 
S - Mükafat, yardım ve propaganda gi esaslar dahilinde verileceğinin teshiti. eden bütün tedbirler alınmı~hr. Bu 

işleri encüm~~· . . .. . Hususi neşriyata devletçe yapılan ya\'• ve buna ~enz;r maddi .hazır~ ?'a-
6 - T ercume ışlen encumenı. d d h ·m1· esaslı bir yola nında manevı cephenın takvıycsıne 

ımın a a verı ı ve .. . 
Kongrenin tetkik edeceği mevzular da konulması buyük ehemmiyet verilmektedir. 

şunlardır. 1 Okuma~ı tqvik etme ve neşriyatı ta- ı::_zcümle köylerde, harp başlamış gi-
Resmi ve hususi neşir teşekküllerinin 

1 

nıtmak İçin yapılabilecek propaganda. ~ı, zafe~ duaları yaJ?ılmaktadır. Hü
sermaye ve kuvvetlerini azami verim te- Neşriyatın sat:ıı ve dağltma işlerini tan- lasa .lngıltere harhı ımkansız kılacak 
min etmek üzere teksif ederek iş birliği zim için alınması faydalı olacak tedbir- tedbırlere baş vurmuştur. Asıl şaya
etmcleri yollarının. araıtınlma.sı ve bu ler. nı hayret olan şey yatnlan hazırlık-
esasa göre umumi bir ne~riyat programı Matbaalarımızda işin verimini arttı· larda en mühim rolü B. Hitlerin gör-
hazırlanmuı. racak ve kalitesini yükseltecek tedbirler. mü~ olmasıdır. 

Dilimize tercüme ettirilecek eserlerin Eedebl mülkiyet hakkına dair olan Bir Fransız gazetesinin yazdığı gi-
Pazar günü saat on dörtte, umumi ha- klasilder dahil olarak en lüzumlulannm mevzularımızın günün ihtiyaçlarına göre bi bir gün İngiliz milleti derin bir 

pishanede mal l um Mehmet adında bi- sendere aynlmq bir planda tesbit edil- l tadili lizım gelen cihetlerinin teshiti. uykudan nasıl uyandığım, tehlike-
rini ziyarete gelen Veysel oğlu Nurinin den nasıl kendini koruyabildiğini 
üzeri gardiyanlar tarafından arandığı K 1 d 1 hatırlamak lüzumunu duyarsa B. 
zaman üç santi~am ağtrlığında üç par- }• ı•zman· a topçu a ayJ• Hitlerin heykelini dikecek ve altına 
ça esrar bulunarak müsadere edilmiştir. B 

« izi uyandıran adam 1) kitabesini -*- ld kovacaktır . Katırı .kcsmic na alay· sancagw J verı• }• Fakat bizi alakadar eden ne ifle-
"!I nen bu hatalardır. Ne de bu hataların 

Tepecikte oturan Ali oğlu Ali Sarı, neticeleri.. . 
Adem oğlu ~eriD.n bir katırını çalıp kır- M k d 
da boğmak suretiyle itlaf etmiştir. Suç- - BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -f ınale vermiştir. _ . ~ra ımız şu ur:. . 
lu, katırın derisini alarak satacaktı. tören yerinde •Hazıroı. vaziyetinde Alay komutanı saııcagı tes~ ~- Mılletler sulh halin7. yanı emnı-

mevki alınış bulunuyordu. I ken iradettiği hitabede sancagın Millet yete avdet edecekler mı) -- Orgeneral İzzettin Çalışlar, İzmir ko- tarafından alaya eınanet edildiğini, ala- Berlinle Roma büyük demokrasi-
mutanı general J?sim Aktoğu, İzmir ym sanca~ı canla . başla muhafaza ede- lerin kuvveti hakkında hatalı hü-

Bir yaralama hadisesi vali vekili Cavit Ünver, belediye reisi ceğini, m~ebenın en sıkışık ~· kümlerinde israr etmezlerse sulh 
Çorakkapıda Ali reis sokağında otu- Dr. Behçet Uz, Urla kaymakamı ve jan- nında sancagı ~tır~y~ak ~ ve mil- kurtul tu 

ran Ahmet oğlu Abdurrahman, kundu- darına komutanı saat onda tören yerine lele karşı vazıfelerıru ~apacagım, alay- Ak ~uşkd~· d iriJ .. nlcr. 
ra meselesinden Hüseyin oğlu Nuriyi gelmişlerdir. da sağ tek kişi ~~a bU:. ~cağın düş- 81 ta ır e ~eç .en ~-. 1 

bıçakla her iki baldırından varal , Orgenera;li sevgi teza.hüratiyle karşılı- mana teslim edılm.iyecegıru,, sancağın harbe hazırlanma gunlerı sayabilirız .. 
yakalanmısttr. · amış '\le yan alayı, Istiklal marşiyle başlanan tö- müdafaası için alay mensuplarının kan- SEVKE!' BfLGf Pi 

" rene iştirak etmiştir. Askeri bandonun Iarını son zerresine kadar seve seve ala- ---------------
-- çaldığı İstiklal marşından sonra ikinci tacaklarını, bu andı her an yerine geti- : .......................... - ............ .,: 

Kavga esnasında ordu müfettişi Orgeneral İzzettin Ça- receğine büyük ~.omutanl~r huzurunda E Okurların Dilekleri S 
lı.şlar kısa bir hitabe iradeylemiştir. Or- namus üzerine soz verdiklerini söyle- : : 

duda{:ını ısırmış.. general hitabelerinde milJj şefimiz İnö- miş ve alay hep birden and içmiştir. : ....... u ................................. . 

nl!11iln yüksek adına alay sancağınıt Bu tören hazır bulunan köylüler ta- Gazozlardan şikAyet 
Burnavanın İpeklikuyu mevkühde alaka?~~. topçu alay komutanı.na tevdi rafından heyecanla alk:ışl.arunı.ştır, ~ Bir okuyucumuzdan aldığımız mek-

Melek oğlu İsmail, bir iş meselesinden eyl~d~g~ beyan ederek ~üessir hita~ Bundan sonra al~y, bandon~ çal~gı tupbı, sıcakların basması ile gazoz sar
arkadaşı Ali oğlu Mustafa ile kavga lıesını Turk ordusunun yüksek vasıfla- alay marşını hep bır ağızdan söylemış- fiyatının artmast kat"Şısında bazı gazoz 
ederek Mustafaıun üst dudağııu lSU'mak ruu anlatmakla bitirmiş ve sancağı mu- tir. Erat törene seferi ikıyafetle, zabitan yapanların insafsızlığı tekrar ele aldlk
suretiyle yaralamış ve yakalanmıştır. tat törenle alay komutanı yarbay Ke· büyük üniforma ile i§tirak eylemişti. !arından şikayet edilmekte ve bilhassa 
ıe""'51~~-m~mRmımi••mmmmr:'l'll'""".":!l "'ikinci derecede olan sinemalarda beş 

Bu Akşam 
................................................. 

Elhamra 
Sinemasında 

Münir Nureddin 
Ve arkadaşlarının veda konseri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"\.'T.RT..ERİNİZİ ŞİMDİDEN ANGAJE EDİNİZ ... 

1 kw-u,.c;a satılan küçük şişe gazozların so
da ve şekerlerinin hiç denecek kadar 
azlığı mevzuubahis edilerek belediyemi
zin bunların evsafı üzerinde de ciddl 
ve sıkı bir kontrolü rica olunmaktadır. 

IZMtR ASKERLtK ŞUBES1NDEN: 
I - Henüz muvnzzaflık httmetinl 

yapmamış 31 G <lahil 334 dahil doğumlu 
piyadeler. 

2 - 316 <lahil 33 dahil doğumlu sü
variler. 

3 - 316 dahil 333 dahil doğumlu top
çular. 
Yukarıda doğum ve sınıfları yaz.ılı 

erleı·in sevkedilrnek üzere iki güne ka
dar behemehal şubeye gelmeleri ve gel
miyenlerin bakaya tanılarak haklarında 

~r.:;;~::ilöl~~:g-mmm•m:.:ımlllil•llUııml!Ji::E~•ı:ilı&fi:maıır:mMBB•••--------------~ kanun! muamnle y pılaca·ı ılan olunur. 



• 2 Mayis Salı 1939 
AZ '@: CW&GJE _!if&&- 1 Et 

Nafıa Vekili 
Berlinden döndü 

----t?'"----

Tahran Dönüşü 
İstan bul, 1 (Hususi) Hitlerin el-

linci yıldönümüne iştirak için Berline 
giden heyetimizin reisi Nafıa vekili ge
neral Fuat ve heyet azası bu sabah eks
presle geldiler. Heyeti istasyonda Vali 
B. Liitfü Kırdar ve Nafıa erkam karşı
ladılar. 

Tibriz Üzerinde şiddetli bir sis iki 
tayyarecimizin şehadetine sebep oldu 

Türk heyeti 
----tr---

B u gün 'J'ahPandan 
aypıbyor .. 

-*-Tahran, 1 (A.A) - Anadolu ajansı- maktadır. Tayyarelerim.izden ikisi n:ec- Harciye veziri, genel kurmay başkanı Ankara, 1 (Hususi) - İran veliahdı-
nın husust muhabiri bildiriyor : huri bir iniş neticesinde kazaya u.~a~ ve hava komutanı da Türk heyetine ve nın düğün şenliklerine iştirak eden İnhi-

. mış ve her biri mür~t~ba~~ ~~ Orgeneral Kazım Orbaya ayrıca taziye- sarlar vekili Ali Rana Tarhanın riyasc-
20 nısan sabahı memlekete dönmek maalesef şehit vern;uştir. Dıger muret- de bulunmuşlardır. tindeki heyetimiz yarın (Bugün) ora-

Uzere T~andan hareket etmiş olan tebat sıhhattedir. Hariciye veziri Alam büyük elçiliğe dan hareket edecektir. Heyet reisi bu-
tayyare filomuz saat 10.30 raddelerinde de giderek büyük elçiyi Şahinşah ve hü- gün Şahinşah tarafından kabul edilerek 
Tibriz üstünde şiddetli bir sis tabaka- Tahran, ı (A.A) _Anadolu ajansı- kümet namına taziye etmiştir. veda etmiştir. İran gazeteleri Tüı:k he-
siyle ihata edilmiş ve şimdiye kadar ge- nın hususi muhabiri bildiriyor : Başvekil Cem büyük elçim.iz Enis yetinin Ankaraya dönüşlerinde Iranın 
1en malumata nazaran tayyarelerimiz- Tayyarelerimitin memlekete dönmek Akay?ene hükümetin taziyelerini bildi- Türkiye için derin sev~i ve ha~anlığı-
d:n .. bir_ kısmı Tibrize bir kısmı Miskin üzere cumartesi günü uçuşlar_ı ~snas~- ren bll' mek~u:1' gönde::u:ıiştir. ru birlikte götüreceklerini yazıyorlar. 
koyu cıv~rma ~ve biri de avdet ederek 

1 

da ilci tayyarecimizin şehadetı ile neti- Afgan ~.az:~cıye ~~zın, Afg~stanın -
T~br~a .1?111ege mecbur kalmışlardır.. celenen ve hepimizi mateme garkeden Tahran bu~ el~~ ve Afganistanın M . f vekilinin 
~~. ıçer~~ın~e.? yalnız bir tayyarenin ~üessif kaza karşısında dost v~ kardeş ~~skov~ .buyük elçısı sabık Ankara bü- a ar 1 
butun muşkülata rağmen yoluna devam Iran çok candan alaka göstermış ve bu yül_c elçısı 8';11tan ~et han da berayı f • 
ederek Diyarbakıra vardığı oradan ge- acımızı samimi ve içten paylaşmıştır. tazi.~e he.yeti ve büyük elçiliği ziyaret ziya eti 
len telgraftan anlaşılmıştır. Müessif kazanın ve iki tayyarecimizin etmişlerdir. . 

Tayya:elerin Tibrizde toplanmaları ve .şehadetinin tahakkuku üzerine dün sa- Irak h~e~eti v: ~:ak el.ç~~~ erkanı da --./:ı-- . 
hava müsait olduğu takdirde tekrar bah hariciye veziri Alanı Türk heyeti- be.r~yı t~ye buyük elçilıg.ımizi ziyaret ANKARA, ! . <1:~1efonla~. - Maarıf 
uçarak memlekete avdet etmeleri mu- nin misafir bulunduğu konağa gelerek etm.işler<?r· . vekili Hasan Ali Yu~el bu~ .. Kongre 
karrerdir. h tim' .. Al' Rana Tarhana ve Afgarustan heyetı matemimiz dolayı- azaları şerefine Gazı Enstıtüsunde 200 

. eye ız reısı ı . d ba ak .. . . · · v kil · 
~~ıye vezirliği ile Türkiye büyük Türk heyetine Alfilıazreti hfunayun Şa~ sıylev~~~ a .t P _tı mumessillerme v_e- kişilik bir ziyafet ve~ışt~. e :1~a-

elçiligı arasında tayyarelerimize azamı hinşah ve İran hükümeti adına taziyede recegı ogle zıyafetinden feragat etmiş,- fette kongre azalan ı1e a:y rı ayrı goruş-
yardım gösterilmesi için temaslar yapıl- bulunmuştur. tir.. müştür. 

l Mayıs Bayramı ı Hırvat-anlaşması 

D•• d l k } d B. Zvetkoviçle B. Maçek arasındaki 
unya a nası arşı an 1 anlaşmanın tahriri değil şifahi 

olduğu bildiriliyor Voroşilofun orduya gönderdiği it 

emır 
Mosıkova 1 (ö.R) - 1 Mayıs Sovyet 

bayramı münasebetiyle Mareşal Voro
§ilof orduya bir cgündelik emir» gönde
rerek bunda Sovyetler birliğinin tahrik
siz bir taarruza uğrayıp ta istiklallerini 
müdafaa eden memlcıketlere yard1m ede
ceğini bildirmiştir. 

Faris 1 (ö.R) - 1 Mayıs Fransada 
süktlnet içinde cereyan etmiş, umumi 
hizmetler inkıtaa uğramamıştır. Hususi 
endüstrilerde de iş devam etmiştir. 

Berlin 1 (Ö.R) - 1 Mayıs bayramı 
mutad merasimle cereyan etmiştir. Milli 
bayram şerefine bütün mağazalar kapa
hdır. Pençerelerde bayraklar dalgalanı-
yor. Havanın kapalı olmasına rağmen 
caıddelerde ve parklarda kalabalık çok
tur. 
Öğleyin başlıca merasim cereyan et

miş ve $ansölye Hitler bir nutuk söy
liyerek bilhassa milli birlik davetinde 
bulunmuştur. Şansölye Hitlerin iddiası
na bakılırsa nasyonal Sosyalizm bütün 
zamanların en büyük ihtilalidir. Ve Al
ınan milleti ya birleşir ölmez, ya mahv
olmak mecburiyetindedir. 

Şansölye Almanyaya karşı beynelmi
lel bir muhasara siyasetinin tatbikine 
çalışıldığını kaydederek Almanyanın ha
yat sahasını temin etmesi lüzumunu gös
termiş ve milli hürriyet uğrunda ferdi 

lngiltePenin y~ni 
Roma sefirinin 
itimatname si 

Belgrad, 1 (Ö.R) - Başvekil Zvet- tabılt kalnuslardır. Bu tedbirlerin ta
< koviç ile Hırvat lideri B. Maçek arasın- hakkuku 1iın·at meselesinin .. halline 

da görüşn~eler~~ bittiğini ve kat'~ kara- bir başlangıç teşkil edecektir .. TŞç gün
rın kısa bır muddet zarfında verıleceği- den beri Belgrad gazetelerının Sup 
n~ bildiren tebliğden so~·~ .Yez:i biı: ~ıa- Hır\at görüşmeleri ha~l<In~a .?azı ha
dıse yoktur. Evvelce bıldı.rilenın hılfilı- berleı·i tefsirsiz. neşrettıklerı goz.e çarp
na olarak B. Maçek Hırvat milli temsil maktadır. Zagrep gazeteleri de ayni 
heyetini davet etmemiştir. Ancak vazi- muhteriz vaziyetini muhafaza ediyor

Mareşal V oro§ilof 
hürriyetlerin feda edilmesi zaruretini 

kaydetmiştir. 
Paris 1 (ö.R) - B. Hitler bugün 1 

Mayıs bayramı serefine Berlinde iki defa 
) . 

beyanatta bulunmuş, sabah gençlere ve 
öğleyin işçilere hitap etmiştir. Birinci -
!eri kanaatkar olmağa davet etmiş, ikin
cilere de servet ve hÜrriyetin vahi şey
ler olduğunu hatırlatmıştır. 

Zagrep, 1 (Ö.R) - 2i nisanda BB. 

yetin tavazzuhundan sonra bu daveti ya- lar. 
pacaktır. Bununla beraber Hırvat şefi 
kendisini görmeğe gelen Hırvat mebus
larını şahsi olarak vaziyetten haberdar 

Zvetkoviç ve Maçek arasında tahriri bir 
anlaşma imza edilmedigi, sadece bazı 
tedbirlerin tatbiki hususunda .şifalıt 
mutabakat htısıl olduğu beyan edilmek
tedir. 

etmek"'tetlir. 
BB. Zevtkoviç ve Maçek derhal itti

haz edilecek bazı tedbirler üzerinde mu-

Romanya Hariciye nazırı 
Gaf enko Romada 
---·11:?---

K. CIANO 
-11:?-

B .. Gafenko şeref ine 
bir ziya{ et verdi 

--1:.r-
ROMA, 1 (Ö.R) - Romanya harici

ye nazırı B. Gafonko kral tarafllıdan ka
bul edilmiş, son l'a Venedik sarayma gi
derek ~o~~ Ci~onun da iştirakiyle B. 

.Kazaya UğPl~Gn M~ssolını ıle görüşmüştür. Bunu müte-

SOV''et tavyarecileri ~p R~ma_n~a elçiliğinde bir öğl~ ziya-
,,, ., ieti verılmıştir. Kont 'Ve Kontes Ciano --*--· ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Moncton, 1 (A.A) - Ufak tayyareler R 
Londra ı (ÖR) A k bir çok gidip gelme seyahatleri yaptık- oma, 1 (Ö.R) - İtalyan hariciye 

• · - vam amara- . K kkin nazırı Kont Ciano Villa Madamada Ro-
sında bir liberal mebusun sualine ceva- tan sonra Sovyet tayyarecilerı o a- n:ıanya hariciye naz.ı.rı Gafenkoya bir 
ben. başvekil şunu bildirmiştir : İngilte- k~ ile Gordienkoyu ve M.iscou adasın~a- zıyafet vermiştir. 
renın yeni Roma sefiri sir Persi Lorenin ki Sovyet memurlarını Monctona getır-
itimatnamesinin sadece İtalya krah ve meğe muvaffak olmuslardır. Roma, 1 (Ö.R) - Romanya harici
Habeşistan imparatoru namına muteber Moskova mürettebatı dün akşam kira- ye nazırı B. Gafenko bu akşam bir tem
olmasını ve Arnavutluk üzerinde tesis ladıkları bir tayyare ile Nevyorka ha- silde hazır bulunduktan sonra halle kül
edilen İtalyan hükümraniyetinin bunda reket etmişlerdir. Tayyareciler Nevyor- türü nezareti tarafından şehrin büyük 
mevzuubahis olmamasını İtalyan bükü- ka vasıl olur olınaz sergiye gitmek ni- otellerinden biı·inde şerefine bir akşam 
meti kabul etmiştir. yetindedirler. ziyafeti verilecektir. 

B. Gaf enko ve Ribbentrop 

,-------~----------................... , ~----~~~~-----~~--~~-~---

3 Mayıs Çarşamba günü akşamı 
Saat 21· de 

·taıe· 
Sinemasında 

•••••••••••••••••• 

Bn. Mualla 
VE 

Arkadasları Kema· , 

ni Sadi, Pi )1anist 
. Ş,elik 

Veda koilseri 

Çek endüstrisi için 
ağır bir darbe 

Paris, ı (Ö.R) - Çek mem1eke~leri-I p~ldı .. C::ckoslov~k~·aya .~cl:.n Alman za
nin Alman ordusu tarafından ~~g~li a~- bıtle~.ın.ın ekserı ı. ş~ın ı yunden yapıl-

k • h •ket mahi'-•eti kadar muhım hır mıs unıformahır r,ıyıyorlar. Bunlar Çek 
erı are J •• • Al 

ekonomik teşebbüs halini de haızcli. - rna v•azalann<lan yiin kumaşları sabo al-
man ekonomisine yeni bir yardım ola- ınapa \'\! Cek ahali de, bunlara imtisa
eaktı. Fakat işgalin daha birinci ayı ta- len. ihtiyat kumaş ınübayaatı yapmağa 
marn olmadım Alınanyada mevcut ol~ 

1 

ba~ladılar. Öyle ki kumaş mağazaları 
k • "çlükler aynen protektora arazı- . . 

as erı gu . . . . sundı boşalmıştır. Fabrikalar en son 
sinde de hısscdılmeUedır. .. , . kull 

I
. ·ır.. b' · · gününden itibaren yun 'e pamuk stoklarını anıyorlar I 
stı <ının ırıncı l · t b 1 ·ı · · · 

Al 1 • z~bı'tlerı· maaazalardaki ve 1arıç en un nrın yenı erını getirt-
nıan as cer 'e ... ;:. • 

bütün yiyecek , e içecekleri kısmen mek ümitleri yoktur. Almanyadan Çek 
kendileri, kısmen aileleri için satın al- fabrikalarına da sun'i yün ipliğı gönde-! 
mağa başlamışlardı. Kahve, tereyağı, iç 

1 

r~leccks: de bu i~ ~çin ı:nakineleri değiş
yağı böylece çabucak bitti. Askerler bu tirmek, ıınal şeklim tadil etmek ve ame- I 
mübayaat için resmi mübadele kursun- leleri bu yeni ı:ekline ahştırmak lüzum 
dan çok istifade ediyorlardı. Çünkü 1 geleceğinden Çek endüstrisi için ağır bir 1 
markın hakiki değeri dört buçuk kuron darbe olacaktır. 

-as www & A 

~ 

SON .-HA13ER 

Erdün Emirinin oğlu 
Prens Naip Ankarada 
!L·A~~a 1 (A.A) - Maverayı Erdün emiri Abdullah hazretleti · 
ıAıncı og]u Prens Nai b bahk' T k r:ıın . P u sa ı oros e spresiyle Ankaraya gelc:li 
Ve ıstasyonda muhafız kıtaatı kumandanı Alb t ·ı H· kk R' · · ·· h ... . ay smaı a ı, ıya, 
setı cum ur yaverlerınden Cahit tarafından karşılanmı~tır. 

Prens Ank:'~a~a aske!i staj~nı ikmal edecek ve bu;adaki ikameti 
esnasında Reısıcumhur ismet Jnönünu"'n ya"verl'Y• 'f · · "f ed 

kt
. ıgı vazı esını ı a e-

ce ır. 

General Veygand aldığı telgraf 
emri Üzerine Ankaraya gelmiştir 
Ankara 1 (T :Jefon1a) "'"7 Tahrana giden Fransız heyeti reisi Gene

ral ~~yg~nd Bag~attan Parise dönerken hükümetinden aldığı bir tel· 
graf uz~rıne ve hır askeri tayyare ile doğruca Halebe ve oradan T oios 
ekspresıle Ankaraya gelmiştir. General Veygand çarşamba günü bu
radan .. a~rılac~tır. Bu. ziyaretin Türk - Fransız dostluğunun yeni bir . 
tezahurune vesıle teşkıJ edeceği muhakkak görülmektedir. 

Yugoslav Kral naibi 
13 Mayısta Romada bulunacak 

Yugoslavya, Balkan paktına ve Romanya 
ittifakına sadakatten ayrılmıyacaktır 
Roma 1 ( Ö.~_} - Yugoslavya kral naibi Prens Polun 1 O Mayısda 

~omaya gelecegı ve 13 Mayısa kadar burada kalacağı teyit edilmekte-
dır. 

Belgrad 1 (Ö.R) - «Politika» Gazetesi (Berlin ve Venedik mu
haverelerinin neticeleri> ba~lı$i;ı altında neşrettiği bir makalede Yu
goslavyayı mihver devletlerile birleştiren dostluk ba~larını kaydetmek
te ve şunları ilave etmektedir. 

« Bununla beraber bu dostluk diğer bazı milletlere ve bilhassa bal
kan paktına, Romanya - Yugoslavya ittifak muahedesine ve mevcut 
Yugoslav - Bulgar dostluk paktına ait diğer bazı teahhütleri hiç birse
kilde ihlal etmemektedir.» 

Gazete, Yugoslavya ve Macaristan arasında mevcut münasebetlerin 
salah bulduğunu beyan etmekle beraber bu memleketlerin aralannda 
bir ademi taarruz paktı akdetmek tasavvurunda olduğu hakkında 
çıkarılmış olan şayialardan hiç bir suretle bahsetmemektedir. 

Roma koşularında 
Birinciliği "Ali baba,~, kazandı 

Roma 1 (A.A) - Burada yapılması mukarrer olan muhtelif enter
nasyonal binicilik müsabakalarına dünkü pazar günü öğleden evvel 
başlanmıştır~ Bu.Alk. müsaba'krurı Ali~ba adındaki ata binen Belçikalı 
yüzbaşı Conze kazanmıştır. 'Yagmur yüzünden pistin yumu~yıp 
ağırlaşması ve 15 zorlu maniası olması yüzünden çok çetin olan bu 
müsabakada altıncılığı alan yüzbaşı Cevad Gürkanın parkuru çok be
ğenilmiştir. Diğer lürk binicileri müsabakaya girmiyerek pistte tec
rübe parkurları ya makla iktifa etmişlerdir. Neticeler şunlardır : 

1 - Belçikalı yüzbaşı Gonze. Alibaba sıfır hata ile 1 dakika 4 7 
saniyede. 

2 - ltalyan yüzbaşı Lombardo Radano sıfır hata ile 1 dakika 48 sa-
nıye. 

3 - Alman yüzbaşı Brinkman Oberst. 
4 - Dört hata ile Alınan yüzbaşı Hasse Tora. 
5 - 8 hata ile Lehli yüzbaşı Kulinz Ostra. 
6 - 1 2 hata ile Türk yüzbaşı Cevad Gürkan. 

Saadabad konseyi tam 
antantla neticelendi 

Tahran 1 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Parlamentonun dünkü toplantısında hariciye veziri Alam Afganis

~anla imzalanmış posta ve telsiz münasebetleri mukavelenameleri ile 
Kilmand sularının taksimi konvasiyonunun müzakeresi münasebe
tiyle beyanatta bulunarak bunların son anlaşmaları teşkil eylediğini 
bildirmiş ve iki devlet arasında muallakta hiç bir mesele kalmamış ol
duğunu tebarüz ettirdikten sonra Saadabad paktı hakkında ezcümle 
demiştir ki: 

Saadabad paktı devletleriyle müzakere edilen bütün meselelerin 
tam bir fikir beraberliği ile neticelendiğini sizlere bildirmekle bahti
yarım. Türkiye ile hudut tahdidi işi geçen sene bitirilmiş ve bu hususta
ki mukaveleler imza:lanmıştır. Bu sene de Afganistanla olan hudut 
tahdidi sona erdirilmiştir. Irakla hudut tahdidi komisyonları da halen 
çalışmaktadır. Irak.la, Türkiye ve Afganistanla imzalanmı' muahede
lere müşabih muahedeler imzalanacaktır. Saadabad paktı konseyinin 
bu defa yapılan toplantısı samimi bir dostluk havası içinde vukua 
gelmiş ve tam bir antantla neticelenmiştir. Saadabad paktının mesut 
neticelerini yeniden izah~ muhtaç görmiyorum. Bu paktın imzasından 
beri vaziülimzalar arasındaki dosluk ve İyi antant muntazam surette 
fazlalaşmakta devam eylemiş ve bütün münaziünfih meseleler men
faatler lehine halJedilmiştir. ,. ~ 

BV'J'iJH DVHYADA HA y RE ruer AKDIR 
VYANDIRAN HARİKA 

• Kültürpark sınemasınJa 
Sinema aleminde inkıl8p yapan zamanımızın en BÜYÜK REJİSÖ&'O .. 

FRANK CAPRASIN MUAZZAM ESERİ 

Gain Ufuklar 
RONALD KOi.NAN 

~~nya. yaratıldıktan ~ri y~pılan el\ hu~ ük en muazzam si~ema mucizesi 
dorl mılyon dolar sarfıyle Tibctte flıne alınan fstanbulda bır ay mütema-

diyen o ·m ·an - • rler 



[~' .............. :J Ara sıra Bulgar gazetelerinin • neşrıyatı ------
Osmanlı 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Reçetelerinizi 
saklayınız 
---~---

y aza.n: ECZACI KEMAL K.AKT AŞ 

ı . 

Her iki tarafa mevzi 
tutmakla meş~uldür .. 

Hastalık, sağlık bizim içindir. Haya
tında hasta olmayıp hekime, eczacıya 
müracaat etmemiş pek az insan gösteri
lebilir. 

Dünyanın g özleri Türkiyeye ve Sov
yet Rusyanın vaziyetine çevrilmiştir 

Madam ki can taşıyoruz, bir hayat 
Reveranslarında, hatta kendilerini kırk yaşında kadar görünüyor .. Tıp- y~ı~oruz, mutlaka v az çok büyük veya Sofya - Utro gazetesinde profesör 

bana tanıtmak için söyledikleri söz- kı bir devi andıran 0 uzun boyu, ken- kuç':1k arızalara ~gramış bulun:ıca~ız·~ Geınoff c hazırlıklar devam ediyor > 
lerde bile, birbirinden ayırd edilmi- disini gayri tabii bir mahluk gibi ~ekialml~~fi:01_;~dılgınıdanz reçetelerı o~le başlıklı yazısında bir kaç ay evveline 

Y 
._ d d d . b' .. beh k 1· h. . .. . ' ı m e -gıt ar sanmayınız. In- kadar karada d . d ha da ·ıJ!.ı.. ~ııt erece e enn ır ~uşa . et uvvet ~· ıssı~ ve .sert gostenyor ... şaallah bir daha ha<>ta olmayın ... O ila- • eruz e ve va sıJ.<Ul-

goze çarpıyordu.. Sernovıç benı se- Yassı hır çene ıle nıhayet bulan enli ca veya başka bir ilaca muhtaç olma- lanmak suretiyle sadece hazırlanmakta 
lamlarken, tıpkı lngiliz gibi, sert bir çehresi bir hayvan yüzü gibi sakil.. yın .. Fakat sıhhatiniz üzerinde mühim olan yekdiğerine zıd iki tarafın, bugün 
rev~erans yapmıştı.. Ve Fransızcayı Bir çoban köpeği kadar kibirli görü- rol yapmış olan o kağıdı mutlaka mü- artık mümkün mertebe eyi harp mevzl
lngilizlerin söyledikleri gibi, Britan- nen bu adamı, geniş ve büyükçe bir h~~ e~kınız aras~da ~ay~.. b_~ lerini seçmek; kendilerine taraftar bul
yalılara mahsus bir şive ile konuşu- koltuğa oturttuğum halde, kocaman g~n gelır 0 reçe~ ~ ~u~ hır ış ~o- mak ve devamlı bir harp için temini za-

d s··t•• b h 11 b' d . .. d . . rur, evvelce gcçırdigıruz hır hastalıgın i ı . ı·d .. dd 1 . kla yor u.. u un u a er, ır emır gov esmın, oraya rahat bir surette şekl' · .. t b' sik 1 b' ka rur 
0 

an ıp ı aı ma e en arama 
k k 'b' . . . I T . b I 1 ı mı gos eren ır ve a o ur, ır ç l b 1 d w ktad 
.. azı. gı ı. sıf?.sıvn ngı ızın u s . av yer eşmesine meydan vermediğini, sene sonra bir başka hekim o reçeteden ı. meşgu u un ugunu yazma ı_r. Bu-
uzermdekı nufuzunu, onu kendıne şu sırada aynca farkediyordum ... geçirdiğiniz sıhhi vaziyetinizi görmüş nunla beraber, bunun mutlaka hır har
benzetmek için sarfettiği emeğin bü- Muttasıl ellerini oğusturuyor... Bu olur. Eczanelerden ilaçlarınızı alırken be müncer olacağı iddia edilemez. Mil
yüklüğünü vazıh bir surette anlat- korkunç eller, demi~ bir mengene reçetelerinizi unutmayıp isteyiniz. Bazı nihten evvel de Avrupa aynı krizleri 
makta idi.. kadar katı v k tl. ·· .. .. reçetelerde uyuşturucu maddeler var- geçirmemic: miydi? 

e uvve ı gorunuyor.. dı E l b ·b· ı · · d ---,. 
Onlara kanapeyi gösterdim ... O- Sernoviç ise bilakis ince bir meç tr.. 1czanke er u gıil~ r1eçeteherı 1

1
a e Muharrire göre Amerika Cümhurrei-

d 1 K f 1 
. . • • e mez er, anunen o ctÇ arın esap arı- · R . A 

tur u ar... ıya et erının uygunsuz- gibi cılız .. Sandalyede otururken al- nı vermek mecb . f d diri B"" 1 sı uzveltın malum mesajının oynamak 
1 ~ d b h · 1 ·· ·· d·ı d'l S O urıye 10 

e er. oy e isted'V• t 1 d b u~n an. ~ . ıs e ozur .. ı e. ı er. er- dığı vaziyet, zerinize atılmak için iade edilemiyen reçetelerinizin kopyala- ıgı avassut ro ün en ir netice 
novıç. her ıkısı namına saylıyor, F alk- fırsat kollıyan atik bir hayvanın du- rı_ru alabilirsiniz. Saklanmış bir reçete- bekle~emez. Bu, olsa olsa totaliter dC"V
land ıse başını sallıyarak tasdik edi- rusunu andırmaktadır. nın ba7.an sıhhat üzerinde yaptığı rol letler ıçin bir ihtar veya bir tehdit ola
Y?rdu .. _Her. i~isi de ceket ve süvari Uzaktan görünüsü bile, her türlü P~~ bü~k o.~ur. ~~e~elerinizi sıhha~- bilir. Haddi zatında bu mesajın sakat 
kılotu gıymıştıler .. O gün, Polu (x) zilletlere katlanacak bir kabiliyette n~ın bırer huccctı gıbı muhafaza edi- tarafları pek çoktur ve bilhassa iki ha -

projeleri teemmüle şayan bir vaziyet 
arzeder. Rusların karşı tarafa geçmesi 
hatta vaziyete bigane kalması bunun 
için kafi bir sebep olacaktır. Ingiltere 
bu sahada henüz kat'i bir muvaffakıyet 
elde edemediği gibi Tılrkiyenin tered -
düdü, YÜgoslavyanın sükutu, Romanya 
ve Polonyanın kendi arazilerinden Rus 
askerlerinin geçmelerine müsaade et -
mek istemedikleri, Ingilterenin projele
rini tahakkuk ettinnesi işini pek çok 
müşkülleştinnektedir. 

Diplomaside bu faaliyetler olurken 
her iki taraf harp mıntakası V'C harp 
mevzii seçmeğe ve hazı.rlanmağa devam 
etmektedir. Şimdi Cebelüttarık üzerin
de hakimiyet teminine çalışıyorlar.Yarın 
Akdenizin bir başka mmtakasında, Bo
ğazlarda ve Karadenizde aynı faaliyet 
başlıyacaktır. Hülasa, makine çalışıyor. 
Her gün yeni bir oldu, bitti beklenebi

lir. 

o!'na~ak . maksad~le ~üyükdereye olduğunu, derhal açığa vuruyor ... nız. sun faraf beynindeki anlaşmazlıkların 
g~tmege nıyet etmışlerdı .. Fakat, be- Yumuşak, ince bıyık1arla lekelenen p J ortadan kalkması için ne yapmak lazım BUYOK DEVLETLER VE BALKAN-
nımle henüz görüşemediklerini ha- yüzü, onu çok genç göstermektedir. 0 ODya barba geldiğini sarahatle ifadeden mahrum- LAR 
tırlamıslar ve bu işin bir müddet da- Bu yüz, eski tablolarda tasvir edilen dur. Ruzvelt sadece Almanya ve ltalya- Eski gazetecilerden Gospodin Plaç _ 
ha geçiktirilmesi muvafık olmıyaca- derebeylerinin iç oğlanlarını hatırı~ ffi e C b Ur edil İ r Se yı tatınin etmek için elinden gelen her kof Dnes gazetesinde «Büyük devletler 
ğmı düşü~müşle~di.. Benimi~ t.~n~.s- ma getirdi .. O derece nazik, arsız ve ~ şe!i yapa~a~ını. va~dediyor. Am.edka ve Balkanlar> başlığı altında son hadi-
m ak .suretıle temın edeceklerı buyuk müdaheneci görünüyor ... Eğer kadın • • Cumhurreısı, hıç şuphesiz bu iki taraf sC'leri tahlil ederek büyük devletlerin 
z~vkı oyund?n, eğlenceden daha üs- olsaydım, ona asla emniyet etmez- Fransız ve lngılız or .. .ı · arasındaki anlaşmazlığın sebeplerini ve son günlerde yine Balkanlarla .yakın
tun tutarak ışte koşmuşlar, doğruca dim.. d l . d d Avrupayı iki kısma ayıran amilleri bil- dan m~gul olmağa başladıklarını, bu
buraya gelmişlerdi... Sükut hala devam ediyordu .. Ko- U arı onun ım a ına nıiyor değildir. Fakat bu ayrılığı tevlit nun, büyük harbe tekaddüm eden gün-

-Geçen gün, dü_Yu.n1;1 um~n:iye- l~ylıkla şası~~~ ve cüretini kaybeden koşacaktır ~en amiller zannedildiğinden büyük- lerin hadiselerine benzediğini ve fakat 
ye ve sefarete gelJ!lışsınız .. Bızı bu- bır adam degılım .. Fakat şu dakikada _ BAŞTARAFI İN i AHiFE tur. Italya ve Almanya sadece ham mad- aynı hataların tekerrür etmesine müsa-
lamayışmıza çok teessüf ettik .. Sıkıl- bu iri çomarla arkadası yaban kedi- d . . d k 

1 
~t a: S DE - de ile tatmin edilemez. Bu iki devletin ade olunmaması lazım geldiğini yaz_ 

<lık ... Biz o gün, Anadolu yakasında sinin karsısında, işte ~nlara ne söy- aırlesı~ı· e ~ ma A a h. f·ıı • L h. her şeyden evvel müemmen pazarlara maktadır. Muharrire göre büyük dev_ 
"t . t"k 1. v. • A ~ ngı ız sıyası ma ı erı e ıs- t akta ı üf" k di h"'ki ava gı mış ı .. ıyecegımı sasırıyorum.. ya~a kal- t lA h b ...... ve ar m 0 an n usunu en cı - letler Balkanları daima kendi menfaat-

Bu sözlerden sonra sükut... Doğ- karak alaturk~ kahve getirmeleri için tandı~kasd~ arl 1 aBrzu etml ebdıgını miyeti ahında bulunan yerlere iskan et- !erine alet etmişlerdir. Bı\~ün artık bun-

k b 
.. "k b" k .. ·ı b B . . k as ı e ıyor ar. ununa era - egv ihti a d Al .. rusu ço uyu ır neza et goster- zı e astım.. u ışı yaptı tan sonra, b . t h k bed d m e Y cı var ı. manya, muslem- dan sarfınazar olunmalıdır. 

ınişJer .. O kadar büyük bir nezaket ki tekrar yerime oturdum .. Bu suretle, p e~, vazıye ·ı~a ı:ımet le~ . hr e lekelerini istemekte ve bununla birlikte Muharrir, Balkan milletlerinin artık 
beni pek ziyade memnun etmesi ve bir kaç dakika daha geçmi~ oldu. Bu kot onya .mı ~ vve~ ermık f'e - şarkta kendi iktısadi ve politik faaliye- büyük devletlere alet olınıyacakları 
eevindirmesi lazım gelir ı.. sırada, beni hiç farkında olmadan, ic F e e geçır~eg~I mec dur h l 8 ırıa 11

tini scı·best yürütmek imkanlarının ümidini izhar etmekte ve kollektif em-
Şimdi her ikisi de derin bir sesiz- oğlanı, hokkabazlara mahsus bir el radıa v~ ng:ılYe d er a ona kendisine bahşolunmasını talep etmek - niyet idealinin henüz yaşamakta oldu_ 

lik içinde, hep beni tetkik ediyorlar. çabukluğile Rasinin piyesini yakala- y~ ~m~ Iifobc M a~ ır.dan d'" tedir. Italyanın istekleri de bundan baş- ğunu söylemektedir. Ingiliz b<isınında 
Bu iki çift gözde, derin bir merak ve mış, yapraklarını karıstırmağa başla- So :t t . ~ M . ~ ~;a h on~ ka bir şey değildir. Bu istekler, büyiik intişar eden bazı yazılar, muharrire gö-
dikkat emareleri sezi forum. F alklan- mıstı: . rın· vyden dsee ırı ·

1 
aısh b rdı e m~~:tir~reBe., Britanyanın hayati menfaatlerine doku- re, Bulgar umuml efkarınca em karşı_ 

d Ah B 
. nazır arı a e ar ~u .. ~ • u v • • In ·ı . , .. ,-1 J• 

ın gözleri, şayanı hayret bir derece- - eyazıt. lste.apacık görü- go"ruş·· meler çok d t 1m In il nacagı ıçın gı tereyı heyecana getir - lanmıştır. ou ya2llara nazaran Ba,kan-. os ane o uş ve g - · r Çünk'" Akdenizd u 
de sabit ve renksiz... Sernoviçkiler 1 yorum ... Edebıyatı seven bir zatın ter ile So t R d tnıŞ ır. u, e, Boğazlarda lılar, aralarırlda ıanlaşarak ve kar.c;ılıklı • . . k d e vyc usya arasın a cereyan \; K d · d k ili b' . . I :o ıse, sert ve yeşıl.. Tıpkı kedı gözleri ar~ısın ayım... k 1 .. A e ara eruz e uvve ır rakibın In- edakarlıklarda bulunarak' kuvv&tli bir 

.b. B D .. . etme te o an muzakerelere taalluk et - ·ıt . k km gı ı.. u gözlerin gece, karanlıkta . o~r.us~, tam verınde bir iltifat .. miştir. g~ erenı~ . ~rş1:5~~ çı ası, Ingiltere blok meydana getirmelidirler. Böyle bir 
parlamaması imkansızdır ... Gözüme Mısafırımın yaltaklanrnada pek ma- dıplomasısının ıkı asırdanberi güttüğli blok, Avrupa politikasında mühim bir 
ilişen tuhaflıklardan biri de, bu iki l hir .v': bu h~sus.ta büyük bir tecrübe politikal~~ :ykırı~ıı-. Y~, böyle birv ha- rol oynıyabilir. Gospodin Plaçkof şöyle 
adamın, meslek sahibi insanların sahıbı oldu~u. ıste tamamile anlası- Varşovada harp reket Buyük Bntanya ımparatorlugu- bitiriyor: 
ağır, vakur tavırlarını gülünç bir su- lıyor. O dakikada, gülmemek içi~, • n~n hayati menfaatini haleldar edecek - Fakat, büyük devletler de aı·tık. 0 

ret~e ta~lide yel~enr:ıele~~dir .. Üst- kendimi pek zivade zorlamağ8: mec- hazırlıg"" ı · hır .ma~iyet a~z:der. eski politikadan vazgeçerek Balkan mil-
lerındekı spor elbısesıle boyle sahte, bur oldum .. Fakat o, bunun hıc; far- Şımdı her ıkı 1araf mevzilerini tut - !etlerini birer cgayrı reşib saymaktan 
gülünç bir poz göstermek muvafık kında değil .. Tekerlemelerine devam - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - malda meşguldur. Totaliter devle+lcr ve kendi müttefiklerine alet etmeken 
olamıyacağı, su dakikada, şüphesiz 1 ediyor: büyük çapta toplar, süvari hücumlaı·ı; Çekoslovakyayı, Macaristanı ve Arna _ vazgeçmelidirler. Bu, umumi harpten 
hatırlarına geİmiyor.. Her ikisinin 1 - Rasinden zevk almak icin, sa- hava r:ıüd~faa topları ve diğer askeri vutluğu kazanmakla oldukça ileri adım evvel takip edilen eski ve zararlı bir po-

. t• d b h il · · b' ·· ·· ·· d d ı. • t kl 1 k k."' f' d hazırlıga aıt manzaralar takip etmekte ' t ı1 l D k 1. k d vazıye ı e, u a erının ır uçuncu e e Pr>1ya mera ısı o ma a ı e- filim' .. 1 1 nih bulmak a mış say ır ar. emo rat devletler ise ıti a ır. 
•. . d v f . l . h" v •1 K'b b' h ak . ve şu soz ere ayet ta-1 S 1 d . lm uzerın e yapacagı ena tesır erı ıç gı . . ı ar ır ru tasım ve ışte dır : ovyet er ahil o ak üzere bütün kü-
kale almıyacak derecede kaba ve küs- sizin gibi en yüksek Aristokrat bir «Müsellah kuvvetlerimiz bizim en iyi çük devletlerden müteşekkil bir blok Bulgar tiiccarlannın teberrüü: 
tah... familvaya mensup olmak da lazım- müdafaarnızdır .. • meydana getirmek azmindedir. Ingiliz Bulgar tüccarları aralarında 8 milyon 

Burada, bu iki adam arasındaki dır ... Mensup olduğunuz familvanın Varşova, 1 (A.A) - Milli parti şefle- diplomasisi son 2-3 hafta zarfında muaz- 900 bin leva toplıyarak Bulgar tayyare 
yüz ve yaş benzerliğinin derecesini F ransada en eski, en asil bir aile ol- rinin toplantısında söz alan Kvalski şu zam bir faaliyet içindedir. Bu blok diğer cemiyetine tcberrü etmişlerdir. Bulgar 
de anlatmak lazımgeliyor .. Birbirine duğuna, pek yakinden vakıfım .. Ay- beyanHaatta bul~uşturimk: . taraftan Belçika ve Hollandayı da içine tüccarlarından bir heyet parayı Harbi-

b 
· b .. l b. "f · "Ik · d b · f 'l d L - rpten ıçtmap ~sızdır. Zıra alın v çal k 1 D kal fa takd enzemıyen oy e ır çı te, ışte ı nı zaman a, emm amı yam a, e- Almanya yaln rta A il D v aga ~ma tadır \ki böylelikle Ber- ye nazırı genera as o im et-

Ciefa olarak rastlıyorum.. F alkland histanda~ sizinkine yakın bir eskiliği Avrupasının k~n~lün~t8me~e ~ lin - Roma mihveri tam bir çember içi- ın~ ve bunun memleket hava kuvvetle-
ve asaleti haiz bulunmaktadır. mamak~a, ayni zamanda Belçika, Hol- ne sokulmuş olsun. Fakat, bu çok muaz- rine sarfeclilmek üzere teberrü olundu-

(x) Futbol nevinden bir nevi top j landa, Iskandinavya ve şimall İtalya zam bir meseledir ve kolay kolay ta- ğunu söylemiştir. 
oyunu. ,.,. BİTMEDİ ... Triyeste üzerinde de emeller beslemek- hakkuk ettirilemez ' Kral Boris ve Polonya: 

tedir. M k 1 · . a a enın son kısmını aynen okuya- Dnes gazetesine Varşovadan bildiril-

O n yıllık neşriyat sergisi 
dün sabah açıldı 

Hatip Bitlerin barıştan bahsederken hm: diğineo göre cYozef Pfüıudskh üniversi-
bir taarruz hazırlamak için vakit ka- I ilte b 

ak 
· t div· · b'ldirmiş' p lo - ng re u vadid.! henüz ilk adı- tesi akademi heyeti, iline olan bu"yu··k 

zanm ıs e gını ı , o nyanın v 

istiklalini kazanması için Çekoslovak- mını atmaga muvaffak olmuş bulunu - hizmetlerinden dolayı Bulgar kralı ma _ 
ya ve Memeli geri alması içinde Litvan- yor. Bu, kafi değildir. Stratejik bakım- jeste Borise fah.rl doktorluk unvanını 
yaya yardım etmesi lazıı:n geldiğini ila- dan mutlaka Türkiyenin hattı hareketi; vermeyi kararlaştırmıştır. Universite 
ve etmiş ve PoJonyanın lngiltere, Fran- kat'i bir harp neticesi almak için de ~v- rektörünün riyaseti altında hususi bir 
sa ve Ro_manya ile ittifakını büyük bir yet Rusyanın son sözü lazımdır. Sovyet heyet Sofyaoya giderek krala üniversite-

İN t {. . B'" .. k 
1
. . .. .. .. ınemnunıyetle karşıladıktan sonra Sov- R h t" 1.. dım . . - BAŞTARAFI 1 C SAHİFEDE - ımız uyu snıet Inonunun sarsılmaz yetle b' 1.gıv. L"t .1 1 . .f usyanın er ur u yar ı temın edil- nin hazırladığı diplomayı takdim ede _ 

b" . ru1 . . . .v r ır ı ve ı vanya ı e o an ıttı a- edik 
giyi gezmiş ve takdirlerini ifade eyle- b~~/na? 

1
ve/o ld~az ~ırb. ırad1ekileb.diger kın genişletilmesi lehinde bulunmuştur. m çe garp demokrasileriııin bütün cektir. 

miştir. u un ış er e o ugu gı ı para il' su- ---------------- ----------------
Maarif vekili Hasan Ali Yücel, on rette tahakkuk ettirdiği bu inkılabın . . .. . . . lngilterenin politikası yıllık neşriyat sergisini açarken şu nut- yaşıyan eserlerini göreceksiniz. On yıl ı~ maı;:a~.a T1;lrk sana~ı keY?y~t ıtib~- : 

ku söylemiştir : içinde resmi hususi kurwnların devle- rıyle buyuk bır terakki eserı gösternuş 
Sayın başvekilim, sayın davetlileri- tin ve şahsı~ teşebbüsleriyle basılmış olsa da bunun ?8:ha iyis~. ~apmak ar-

miz, kitaplar, mecmualar, gazeteler gözünü- zu~u bu yoldaki ~eklerı.mu.ı tahakkuk 
Bundan on yıl önce kültür hayatımı- zü alacak ve eminim ki, göğüslerinizi if- ettı.re~k es~ :.~ pro~am.ın hazırlan-

zın en mühim dönümlerinden biri olan tiharla dolduracaktır. Hayalinizde yapa- masın a anc ızt teşvi edici bir amil 
· Türk harfi · . k buı·· bü" .. w k' ... k uk 1 b" . oluyor. Tamamlanmamış bulduğumuz 

yenı erının a u ve tün cagınız uçu m ayese er ile benını ve yarın için dah ük lini 
memlekette derhal tatbikine geçilmesi bu tahminimde aldanmadığımı göstere- mağa a . d ~ :n kemme aldı vyap
iıik(A> tarihimizin en mühim safhaların- cektir. Dün bizim okuduğumuz elif be .. meml ~ ~ · ~a .e~·eı·· yüksea:.ar k gımızlle 
d~,,... · · l t T" k · . . il l d b .. T"' k v k v e e ış erını u un eme _ 

CWl oırı o muş ur. ur cemıyetını er- er e ugun ur çocuguna o uttugu- rimizin y"ce ahs d t 1 dıw ·· _ 
~"';neye engel her türlü bağlardan ko- muz alfabeler, dün millete ve efkarıu- mekle b~fyş ınldav op anMilll~ gŞeorf 

kurla lan Ebedi Şefun. · d·W• • 1 ı ar o ugumuz 
parıp mu§ 0 ız mumıyeye ver ıgımız gazete er ve mec- İsmet tn·· .. ·· · d d · d 
At C k" ·ıı f •V• hizm . . . 1 1 b .. kdi kl onunun emrm e ve evrın e 
rı: ~r u, ~~ e ın~ ~tı~ d ~~ :'~ ır- ınua ~ a, ti u~~ b ta 1 m ki e«f erimiz, gerçekleştirmek ve başarmak bizim için 
ı erı~ en o e ge

1
e ekrın e~1 ~ın1 ı, du u~uıbasnıye1 e ~n 1 ası aBn latap arla bu- saadet verici bir gaye bütün varlığımıza 

mevz~ a ~~pn;.ış o ~a .V:~ı esıy e e gun ı mış o an ar.. un rı bir kaç yayılmış bir imandır. Onun daima hatı-
anmagı mıllı bır vazüe _bılirim: . dakika sonra gözlerinizle gördüğünüz rımda tuttuğum şu sözünü bir kerre da-
_Asırlar ve asırlar ırfan nımetınden vakit hayalinizde yaptığınız mukayese- ha huzurunuzda tekr ed v· . 

Türk milletini güç istifade ettirmekte lerin hakikatte ne kadar yerinde oldugv u "Y" '-sek mede A Ü a: b" ece~llımt · lm k 
t · l' u ·u d b' . lm b UA nı ert ır mı e o a 

enki e~ır fl n:11 er en ırı o uş ulunan meydana çıkacaktır. Türk inkılabı Bü- davası oyuncak 'mıdır?. Medeni bir mil-
es . ar erı bırakıp .Rasyo~ ve _tatbi- yük Türk tarihinin hiç bir safhasında let olmak davasında ve medeniyette iler-
katile daha kolay hır harf sistemı koy- tesadüf edilmiyen bir sürat ve isabetle lemek iddiasında bulund ğu .. 
mak ve medeni vasıfların ilki olan okur başladığı ruhunun çok şey istemesi çok milli Sef · · b ·· .~ ·· ~uza sa::~ 
yazarlık davasını Türkler için kökünden şey yapmağa teşebbüs. etmesi fakat olduguv"' g~ıbı'ızınkül' t'~ slozunuda daer tabak 
halletm k h k f · b d . • ur a anın -ördük e ar.e e mm . aşın a yıne .?nu memleket hizmetlerinde yaptıklariyle kuk ettirmek ödevindeyiz. Bu hızla ve 
ferin e~ ~ef aynı .~n~a._Tur~- asla ~end~i yeter bulmamasıdır. Bu on bu imanla çalışmak, yapılanların daha 

ğiın' 
1 

b ~~ ğretmenıdır. Butun yu- sene ıçensınde basılmış her nevi eser- iyisini yapmak azminde ve kararındayız 
: . ız e ag o~uğum~ . ~tırasına lerin yekiinu ihmal edilmez bir kemmi- Onun için şimdi göreceğinizden ~ 
:•k .:y~ı ~e. mı~netlerımw tekrar yet teşkil etmekle beraber derhal ifade olgun ve zengin bir milli neşriyat tak

e. e nım ıçın hır zevk, fakat hazin etmeliyim ki, iÇirnizi rahat ettirmiş ve dim etmek vadini lütfen davetimize ica
bir zevk oluyor. 1!ira: ~onra içeri girdi- bizi doyurmuş değildir. Hatta yazıcılık, bet buyurmanızın bir şükranı olarak 

Yeni teahhütlere girişmekle, harici bundan, lngilterenin harici gayretlerinin 
vaziyetin tamamile istisnai tedbirler icap B. Çemherlaynın son nutkunda tebarüz 
ettirdiğini kabul etmek.le beraber, İngiliz ettirdiği tarihi ehemmiyeti haiz olmadığı 
kabinesi, dahiH sahada «mutat üzere> veya Avrupa hegemonyasına mukave
formül.~ne sadık ~almaktadır. Kabinenin 1 met hususundaki lngiliz azminin tehlike 
teşekkul tarzı bile hunun sarahat ve saatinde azami tesirle tezahür etmiyeceği 
kuvvetle ispat etmektedir. Tecavüze kar· I neticesini çıkarmanın mutlak bir hata 
şı mukavemeti organize eden bir kabine- olacağını da müşahade edelim. Hatulı
nin içinde, japonyanın Mançuriyi istila- yalım ki 19 1 4 de, bugünkü muazzam ai
smdan başlıyarak bütün tecavüzlerin mü- Iahlarına ve ordmuna malik olmıyan ln
dafii Sir John Simonun ne işi var? Haf- gatere, mağlup kuvvette emin bir mütte
talardan beri bir dinlenme seyahatine de- fik olduğunu ispat etmiştir. lngilterenin 
vam eden lort Runcimanın tesiri nedir? reaksiyonle.rındaki yavaşlıkta bir kuvvet 
lngi}jz deniz kuvvetleri şefinin haiz ol- ve salahiyet delili vatdır. Londrada yal
ması lazım gelen mutlak itimadı kamoya nız siyasi mahfillerin umumi temayül
telkin edemiyen lort Stanhopein amiral- ferini değil, fakat ayni zamanda sokak 
lıkta tutulmasını nasıl izah etmeli) Dahili adamının düşüncesini de iskandil etmiş 
sahada B. Nevile Çemberlayn yeni harici olan her kimse, bu memlekette milli 
siyasetindeki ayni cesareti, ayni azimkar- vahdet ve ittifakın ne derece mevcut ol
lığı göstermekte tereddüt ediyor. T 5 duğunu farketmiştir. 
Marltanberi, harici siyaseti 100 de 1 00 1 Eğer hadiseler, lngiliz tamperamanının 
değişmiş olmasına rağmen dahili siyaseti zıddına olarak, pek süratli bir şekilde in· 
bundan pek az müteessir olmuştur. kitaf ederse, bir kaç hafta, Latta bir kaç 
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DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Şişmanlara 
yemek 
-tr-

YAZAN: Dr. G. A. 

Şeker hasta1ığına tutulmuş olanlanı 
en büyük zevki ağzına kadar dolu Sl 

bardağım birdenbire içmektir, ıifmarJa 
nn da bol bol yemek. Bir §İlman bili 
rim, sağ eliyle pilav kaşığını, sol eliyle 
de yoğurt ka11ığını tutarak, iki kolunu dı 
biribiri arkasından işlettiği vakit keyfine 
~~~an olmaz, onun böyle iştahla yedi· 
gımn seyrine de, doğrusu, doyulmaz. 

Onun için şiıımanlann yediklerini çalı 
gör~ek insaf11zlakbr, onlara az yemci 
tavııyeye de insanın dili vannaz. Fakat 
ne de olsa.. Vakıa çok yiyenlerin hepş 
mutlaka gişmarJamaz am" . laı . --. Ştşman o 
~tahıru biraz kısmalt, yediğini azaltma· 
ga çalışmalıdır. 

Vaktiyle ııişmanhk sadece çok yemek· 
ten gelir diye sanılırken şişmanlara yağl 
yeme daha çok şişman1arsın, şekerli ye
me, şekerden yağ olur, et yeme böb 
reklerine dokunur derler ve zavalWa:rı 
hemen hemen b'" b" ·· L . us utun aç .ıı;;almağa tq 
vik e.d~rlerdi. Şişmanları açlığa alıştır 
mak ıçın de türlu·· ..::-ı · · ·-=-• l . ...... u ı::Jlllllcr e ayırl 

edılen - tabı""ı h . d b" b . . , epsı e ır ırıne a1 

çok benziyen - perhiz usulleri kurul· 
muştu. Bu usullerin hepsi şişmanlara te· 
r~zi ile tayın bağlar, hem de tarbnın ye· 
nılecek şey daha pişirilmeden yapılması· 
nı sıkı sıkı tenbih ederdi. 

. Bununla beraber bu sıkı perhiz usulle
rınden sonra zayıffıyan şişman1ar pek d~ 
çok görülmezdi. Sebebini kolayca tahmiıl 
edersiniz. Yemeğini ölçü ile yemek in• 
sanların karı değildir. Beygirlere bile ar• 

pa ölçü ile verilirse bir kaç tanesi bir ara· 
da olunca biribirinin haltk.ını yerler .• 

Yemek nizamı daha iyi anlaşıldığm· 

danberi, şi~manların yemek işi de haylı· 
ca değişmiştir. Bir kerre, şekerden vücuı 
lüzumunda yağ yapınağa muktedir isı 
de yağın da, albüminin de eriyebilmes 
için şekerin her vakit, şişmanlara da lü
zumlu olduğu meydana çıkmı§tır. On~ 
için şimdi şişm~nlara şeker yemeyinİ' 
tavsiyesi epeyce gevşemiştir. 

Yağ, şüphesiz, gene yağdlr. vücuttı 
birikince şişmanlık verir. Fakat yemek pj· 

zamında - hatırlarsınız - muvazent 
için biraz yağ da lüzumludur. insan bl 
lüzumlu yağı her gün yemezse onun ye 
rine vücudundaki yağ İşe yarar mı, he 
nüz bilinmez, onun için şişman adan 
- muvazeneyi bozmamak üzere - bi 
raz da yağ yemelidir. Ancak fazla değil 
birikmiye meydan vermiyecek kadar 
lyisi çiğ tereyağ, bir de salata zeytinyağı 
Böyle olunca fazla yenilmez.. Sebzelet 
sade suya haşlatmalı, yerken üzerine bj 
raz çiğ tereyağt koymalı. 

Etlere ve balıklara gelince, yağsız ol 
mak. şartiyle, anların şişmanlık verecek 
lerini hiç bir vakit söyliyen olmamıştır 
Yalnız fazla olursa böbreklere ve kara 
ci.ğere dokunacakları her vakit doğrudut 
Şışmanların böhreklerile karaciğerleri dı 
daima az çok yorgun ve bozuk olur. 

Şu halde şişmanlıkta dillat edilecel 
şey yemekleri mümkün olduğu kadaı 

azaltmaktır. En kolay azaltılacak gıdı 

ekmektir. Şişmanların çoğu ekmek yer 
bu adetten vaz geçince yiyeceğin mühiı1 
bir kısmı azaltılmJ§ olur. Gönde yüz, yÜI 

elli gram yetişir. Pilavdan, makarnadaf 
vaz geçmek iyi olur. Yoğurtlu pilav ho: 
olursa da ikisi de şişmanlık. verir: Yoğur 
vitaminleriyle, pilav da hem yağı hem pi 
rinci ile. 

Ehnekle pilav, makama ve yoğur 
çıkınca ne kalır, demeyiniz. Yağsız ettel 
külbastı ve kebap, yağsız balıklann he 
türlüsü, taze sebzelerden her türlüsünüı 
haılaması ve az ıekerli kompostolar, oıı 
dan sonra da - önümüz yaz mevmm -
ıeoe her türlü yemitler: Banlar da bi 
sanın ağzını tatlılandınnıya ve doyu~ 
ya yeti§ir. 

Yemeklerin hepsi az tuzlu, çünkii tıl 

zun fazlası da böbreklere dokunur. Heıı 
de tuzlu yiyince insan zayıflamaz. 

Su. aç .karnına içilince tifmanlatmaı 
Vücudu temizler, bem de açlığı unuttıı 
rur. Fakat biranın_ ne zaman içil.._ 
şipnanlatbğı fiiphesizdir. O da vitaıninle 
rinden dolayL 

· Sıcak suyu - içebilirsiniz - tifmaıı 
lığa Urp çok sena ederler. Y emele yet 
ken değil, yemeklerin aruuıdaİü zamaıı 
larda, günde üç defa birer çay fincanı 
Sade ııcak su İçemeyince, ıhlamurlu ya 
hut nane yapraklannın ıuyunu - şt 
kereiz - içmek daha kolay olur. 

G. A. 

şikliklere sahne olacağından, en ağır ft 
daltarlıltlara katlanacağında.n, otorite 
ideolojilerin bütün teaislerinden dah 
müeair bir millt disiplin rejimi kuracs 
ğından hiç ~üphe etmiyelim. 
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kötü idi. işin şakaya Vaziyet 
Hemen 

tarafı yoktu 
sarıldı 

gelir 
ellerine 

O nun aklında bozukluk var! 
Sebastiyanonun 

- E\ret.. ötekiler gibi bunu da bana şey yapmadım. Kabahatim ne idi ki be- - Doğrudan doğruya muhafız ku -

lbrahimi 
babası 

büyük 
Azer 

Puthaneye 
işte böyle 

çırak götüren 
söylemişti • . 

~eytan haber verdi. ni yerimde bırakmadınız. mandanı oldun .. Benim yerime sen geç- ~~----~~~----~~~~~~~--
ş fazla daka dbrahiııu e Tanrı peygamberliğini 

- eytan, sana daha neler söyledi. - Kabahatin.. sa tindir. tin Yengeç.. bildi . h lkı h kkın b' liV' 1 ,Imparatoriçenin, babasının ölümüne da- Bundan böyre sen artık muhafız kuman- Yengeç kulaklarına inanamıyordu. rınış, a a ır gıne ve u u-
Yan.anuyarak öldüğünü mü haber verdi? dan muavini değilsin. - Şimdi de, dedi. Siz benimle alay luğuna davet emrini vermişti. 

- Hayır .. Onu oda hizmetçisi .Marina- . Yengecin gözleri sulandı. ediyorsunuz. Esasen o kendini bildi bileli bunu ya-
run gül şerbeti ile zehirlediğini söyle - - Ya ben ne oldum? plyoırdu. Ancak şimdi bu ona bir cva -
di. Diye kekcliyerek sordu; •• aı•a.EDİ •• zife> olarak verilmişti. 

Artık bu kadarı fazla idi. • PA Tann fikrini halka aşılamak için on -

Sebastiyano, biltiln hayretine rağmen c b 1 •• k Jara cemaat halinde hitap etmek istiy'lr-

::ı.bir ciddiyet ve sertlilbı1 de elde et- . e e u ttarı 1 n çelik ve ~:ı=: :~; de mıına.lp bir zaman 

- Yengeç .. dedi, ben seni itimada la- Azer, Nemruddan oğlunun büyük put-

yık gördüğüm içindir ki maiyetime al- beton yıg"' ınları hanede terbiye görmesi emrini alınca 
mı.ştım. Sen ise küstahlığını çok ileri Ibrahiıni beraberine aldı. 
götürdün. Bana yalan söyledin. üstelik - Gel, dedi Seni öyle bir yere gö -

benimle alay ediyorsun .. Bugünden te- Le Journal'ın hususi muhalıiri Henri kimdir. Top olmasa bile ltöprü altına ko-- türeceğim ki, orada puta tapmanın kıy-
. k '- b" ı met ve kudsiyetini öğreneceksin. Gide-zı yo ... Dııguaire yazıyor: nacaııı; ır ağım, ve Jıı.;;.ım olm ... •aa bır' 

- ""'""' v • • yer yalnız benim degv il, bütün Yengeç baktı ki vazi~t kötü, ~n şa- Sağda, aşağıda tersanenin bacaları tÜ· mak.inala tüfenk bütün hücum.lan dw 
kaya gelir tarafı yok, hemen Sebastiya- tüyor ve keskin madeni gürültüleri insanı durmaya kafi gelir. km büyük saygı gösterdiği bir Y~
nonun ellerine sarıldı: sağır ediyor, daha ötede denizin güzel l Oradan bir kaç metre ötede, Cebelüt• dir. Orada kusur gösterecek o]ursan yal-

- Aman ustacığım, dedi. Kızma.. ben mavisi uzanıyor. Solda hemen şakuli va- tankın yegane açık arazisine çıkıyoruz;. nız sen değil, ben de, annen de Nemru
sana yalan söylemedim. Alay etmt>k te ziyette bir kaya yükse1iyor; prada bura• Bu arazinin 800 metre üzerine 1,500 dun hışmına uğrarız. Dikkat et. Aklını 
haddim değil. Yalnız tek bir kabaha - da üzerlerinde maymunların sallandığı metrelik bir mesaha.ı vardır. Bir yandan başına topla.. Sana edilecek nasihatleri, 
tim var. O kadar ve bu kabahattir ki ba- ağarlar. hudutla, diğer iki yanda d-!_1 sözleri dinle .. 

y n '<'DIUC çev- . . ıkarmad 
na herşeyl öğretti. Anlatayım bak.. Evler gözden kayboluyor. Yol artık riJidir, nihayet tam ınanasi le -LuJ~ b' Ibrahim sesini ç ı. Azer onu 

y ıra-- 1 ır than .. türdü 
Ve Yengeç, Sebastiyano baş papasın iki uçurum arasında dar bir toprak veri- ıekilde inen kayaya arkasını dayamıştır. pu eye go · 

hançerini alıp gittikten sonra nasıl ve dinden başka bir şey değildir. Şimdi sol· Kayanın tepeainde, ealti bataryalano - Gel bak, burada ne azametli put-
ne maksatla arkasından gittiğini. Eftim- da ltalan kaya, bize bit sıra pkul1 yarlar yerlerini gösteren delikler var ki bunla- lar var. 
yosun cübbesini geyerek başvekilin ölü arzediyor. Cansız bir yağın halinde duru· nn yerini alan modem toplann ova Dedi. Putıbane, putperest hallon çok 
bulunduğu odaya nasıl girdiğini, tafsila- yor, fakat biz biliyoruz ki. içi hayatla nasJ süpürebileceğini gösteriyor. yı muazzam, geniş bir mabedini teşkil edi-
tı ile anlattı ve bu arada da, kendisi zi- d 1 d . b' k d ]ar en mütekamil Kayamn eteg""inde, b" · yordu. Ortada, kubbeye varacak: yük-o u ur. ır ço a am • ın mermerhane . .. .. .. .. . .. 
yafet masasının altına saklandığı sırada harp silahları, muazzam su depolan, yi- olan bir kaç fabrika, daha ileride spor seklıkt -. altından dokülmuş uzenne lw-
Marinanın kendi kendine söylenmesin- yecekle dolu tabii veya suni mahzenler , sahaları ve bir mezarlık var. Düşman . kı- den, inciden, mtice'Vherlerden yapılmış 
den zehirli giil şerbetini bir yere götür- yarunda nöbet beklemektedir. Bombar- talan bu sahaya saldırdıktan takdirde, kıymetli bir kaftan geçirilmiş {Nem
düğünü onun ağzından duyduğunu söy- dıman halinde halkı içine ala~ sığınak: aevkedecekleri askerlerin hu mezarlığı rud) un heykeli vardL Puthanenin et -
ledi. lar bile vardır: Bunlardan bır tanesı doldurmaktan başka bir İşe yaranuyaca- raf duvarları sıralanmış yüzlerce kil -

- Nereye götürdUğünü bilmiyordum, ı .200 kişi atabilir. ğı muhakkaktır. çük putlarla çevrilmişti. Bu putlar da 
dedi. Siz imparatoriçenin de öldüğünü Bir lcaç dakika içinde bir .cJenizden Bazılannın müstaltheJ mütearnzfann hep insan heykeli idiler. 
söylediğiniz zaman aklıma hemen bu ze- ötekine gidiyoruz. Akdeniz tarafa daha ordu kurmuş olduklannı iddia ettikleri Azer: 
hir M · ld' D k d N b - Işte, dedi. Ortadaki büyük pul. bi-ve arına ge ı. eme doğru keşf- vahtl bir manzara arze iyor: e atsız. I Linea istibmetinde yolumuza devam 
etmişim. girinti9İZ bir strt ve bu sırta tırmanan bat ediyoruz. Nihayet bir kaç saat müddetle Dm büyük Tanrııruzdır. Küçük putlar 

Sebastiyano, başvekilin öldüğü odaya döndürücü bit merdiven. Denizle yol 1 lı.alla tellp dütünniit ve bütün dünyaya da kilçük Tanrılanmızd.ır. Bil ki bu 
'giren papasııı,Eftlmyosun elbisesini gey- araauıda kayalar .. itte bütün hücumlar bu 1 Cebelüttankm taarruza manu; kalacağı dünyada secde yalnız bu büyük puta 

iniş olan Yengeç olduğunu öğrendiği za- kayalar üzerinde kırılacalctar. z~ v~ olan §eYİ görüyoruz: kat bir taarruzu kumaya matuf istihltlm-
nıan bir kahkaha savurmuştu. Şimdi biç olmazsa naz.art olarak hü· cBayade Be~ren. de Yanlarına toprakla lar yapddığını nereden biliyorsunuz} in-

- Ulan sen miydin o... cuma maruz kalabilecek yegane mahalli dolu ~d~ dizil~. 0~~. dört tahta ba- giltere ispanya harbinin bir umumi lıa.rbe 
Diye katıla katıla gülüyordu. görmiye gidelim. raka gümrük .vazaf~ gonnek üzere ku- sebebiyet verebileceğini daima dütün-
- Beni dinle Yengeç.. dedi. Impara- Geriye dönmemiz )azını. lspanyollarla rulmuştur. Bır polıs memuru seyriseferi - ..:: Bu itibarla Cebelüttarık kalesi-

t . "d k d" tnUf•ur. 
oriçe ... senin dediğin ve tahmin ettiğin meskfuı tehirden geçeceğiz. T almbeo 1 are etme te ır. nin nobanlan ikmal edilmektedir. On 

gibi Marinaılın eliyle ölmedi O, kendi 14,000 kadar cebelüttanklı, sırtın yaınaç-1 Halen Cebelüttarıkta milliyetçi yoktur, A• kadar önce General lronside bunun 
kendini öldilrdü.. l d dil · 1 Yal b · nl 1 -,,, ann a İspanyol uslUbunda inşa e ~ ruz ı erce apanyol amelesi, her llll- için buraya geldi. O zarnandanberi çalq-

kaqı olur. Ve ona secde etmeden evvel her sabah putların tozlarını bile 
bu küçük putlar - ki büyük putun ve - böyle yaparken de kafasuıda kura 
zirleri, hizmetldrlarıdır- onlara da sec- planı hazırlamakla meşgul oluyordu. 
de etmek gerektir. Haydi, gôozilm.Un Bu pl.lnı o seneltk bUyUk bayram 
önünde yap bu işi.. nil tatbik edecekti. 

Ibrahim başını puthanenin kubbesine * 
kaldırdı· Nih t ·· B · · aye o gun... ay ram gunü 

- Yarab .. dedi Sence de malOmdur di. 
ld benim Tanrım yalnız sensin ve sen Bütün halk, bir gün evvelinden 
yalnız benim değil, bütiln ki.inat ve rinden en kıymetli ve en nadide ye 
mahlftkatın da Tanrwsuı.. Ve ben yal- ler yaptılar, adet öy]e idi ki herkes 
nız sana secde ederim. yük küçük, erkek kadın, fakir ze' 
Bunları söyledikten sonra bir köşeye yaptıkları bütün yemekleri büyük 

çekildi ve durdu. bede, putların önlenne korlar, en 
Artık ona ne söyledilerse cevap ver-1 elbiselerini geyerler ve şehirden 

medi. çıkarlardı. Şehirde hastalardan b 
Azer, puthanenin bekçilerine döndü: kimse kalmazdı. Zira bu bayrama 
- Biraz delidir, dedi. Arasıra böyle larm iştiraki menedilmiştL Hasta 0 

saçmalar. Siz onun sözlerine bakmayın. hastayım diyen gidemezdi. Şehirden 
Yalnız ve elinizden geldiği kadar putla- şanda yapılan eğlen~er 0 kadar 
r.ımıza karşı nasıl saygı gösterileceğini oluyordu ki bu eğlencelerin carlhesl 
ona ~tin.. us&"" değme kinuıe cidden ve çok hasta o 

işte Aur, lbrahimi bu suretle bO:ytik hastayım diyemezdi. 
puthaneye bıraktı. Ibrahime, puthaııe Halk, sabahtan ikindiye kadar 
bekçileri mütemadiyen .nasihatle~ bu- dışında ve türlü eğlenceler, 
lunuyorlardL O, bunlann bütün söyle- vakıt geçirirler. yalnız su içerler, 
diklerini dinliyor veya dinler gıöi göril- yemezlerdi. ikindi vakti şehre gid 
nüyor, fakat aizıııı açıp ta tek kelime büyük mAbede gelirler, oraya sa 
ile bile cevap vermiyordu. O, peygam- bırakml§ olduktan yemekleri, putl 
berliğini bir cemaat ve hattl bizzat Nem- bereketi dokunmuştur diye yerler 
rudun karşısında illn e1melt ve göster- başta Nemrudun heykeli olmak · 
mek arzusunda idi. bütün putlara bu nimetleri kendile 

Buradaki adamlara, hayatlarını bu bahşettiklerindeın dolayı seode ederl 
putlara bağlaınıı zavallılara ne söylerse di. 
tesirsiz kalmağa mahktlmdu.Hatti ilzeri-
ne şüphe çekmemek için onlar gibi ve -BiTMEDI-

Bulgaristan, mihverin 
hakiki niyetlerinden 
ciddi endişe duyuyor 

Türkiyenln, barqça bir mutavassıt salatlyle, 
Romanya De Balgarlsta•n arasn11 bulacap 

haber YerillyOI' 
- Öyle olsun.. evlerde Yatamaktad1rlu. Bunlar Ingiliz: bab bu yoldan geçerek tersanede çalaır malar durmadı. Esasen ltimse bize fena-
- Olsun değil.. Öyle olacak.. Sen na- tebaası olmalarına rağmen itlerinden p.ek mıya gelir ve akşam oldu mu Linea şeh· lak yapmayı aklından geçirmiyor. Alce- Sofya (Büyük Britanya ve Şark mec- ı paca~ muvaffakıyetli bır harekette 

sıl baş papasın elbisesini geyerek bura- azı ingilizce bilir. lngiltereden gelmit m- rine döner. zira toplannuzın ateti altındadır. Ve bir m~ muha~iri. yazıyor) - Balkan- manyaya katılmasa ile mümkilndUr. 
dan çıktığını unutacaksan masanın al- gilizlerin miktan üç bindir. Garnizona ge- Hududa kadar yalumuza devam edi- kaç dakika içinde Linea kıtlalan bu top-~ en son inkişaflar, Romanya. ha-j KATI BİR BiTARAFLIK 

tında duyd~kta:m1 da unutacaksın. lince bunun as.iter miktan .gizli tutulur. y~ruz. iki asker her zamanki gibi demir lar tarafından~~ edaebilir. Fulı ~ :-:. ~~~ı!r :~t:m~ == ha~albuki Bul~:n ~915 te >: 
- Ben hiç bır şey duymadım. Yalnız son zamanlarda gamızonun ~m· bar kapı yanında nöbet beJdiyorta.r. Hep- talar gemı1ere bmdm1meden evvel bu bı- Yugoslavya naibi Prens p l ile bir _ kaç ~~ t' ni,Jetin~. 
- Aferin .. Şimdi, koca kafan ve sıs- mi.Yedi 1Urette takviye edildiğini ögren- si bundan ibarettir. na1ara yerleştirilmektedir. Bunda hayet yiaya göre Kral Boris ile ~~ açıkça c: ness> gazetesi 

.ka vücudunla bugün sarayda olup bi- dim. Sonra bitaraf nuntaka ba,lamak.tadır. edilecek ne vardu? Askerle~ bu ~.,talar- Bundan başka Türkiyenin barışçı bir :ı:tlab bl~·,!:,!. eclece 
tenleri öğrendin .. Ve onları daha evvel Keçi yollanna benziyen patikalardan Dafıa ileride Lineanwn kışlalan talunin dan başka nerede ~~rabilırlerdi) Şnu ~utavassıt olarak Ro~ya ~e Bulga- söylemiştir. m 
keşfettin. Yalnız sarayda geçen hldise- Lineaya götüren meşhur yola çıkıyoruz. ediliyor. da ilave edeyim ki lunanda halen 16 nstanın arasını bulmak ~ nüfuzlu bir ffitlerin ellinci yı)döoümü münase 
lerin hepsi bu kadar değil .. Dahası var. Bu şehire ve kaleye götüren yegane yol. Görülecek hiç bir şey yok yeni hiç lıarp gemisi vardar. Mefruz düpnaolan- mk~~ ~ıa;,bulan te~ de var. tiyle Muşanofun riyaseti altında Beıi • 

- Yoksa başkaları da mı öldü? yani Cebeli.ittarıka kar•ı bir taarruz ha- bir lıidise yoktur Yal b" ·demir ka- mızın intihar arzuawıda olduldanna de- y g . etre 
1 

e dir~kl . temlnamanya bve giden heyet Azası da •Biz resm1 bir 
y • ru:ı:: ır unanıs ana ver en t cenu u et d ğiUz H · · da 

- Hayır .. Başka öleıı yok. Yalnız zırladdtlan 18yiası dol&fllll ltalyan ve is- pıyı seyredip dönüyoruz. lilini görmeden in.anmam.. . şarki Avrupada bir istikrar W oldu- Y1 dek d . ~p~ ayrı ayn 
saray memur kadrosunda değişiklik ol- panyolların geçebilecekleri yegAne isti- Spor aahalannın etrafını devreden Cebelüttank umumt vazJYetin ~- ğu için Tilrkiyenin bu teşebbüsil yap-

0 :u~: h= e~ Naziler rtbılB 
du. Bu değişikliğin arasında maalesef la yoludur. yolda ilerliyoruz. Burada çaJıtddığııu lığından end.ifededir, yo~ kend181 bu- ınak istediği an]aşılıyor. İngiltere ile ilga etmesj hayre~ uyan~ 
sen de eski mevkiini kaybettin. Kaya birdenbire denizden uzaklaşı- biliyoruz. susunda bir endişe aebebı yoktur. Harp F~ ~rafın~ verilen teminatın kat, açaktan açığa Alman taraftan 

Yengeç şaşırdı. yor. Faht toprak b.zılmıt ve deniz ka-ı Yaklatarnıyoruz fakat uzak.tan faali- halinde mütlıit hahalar geçirebilir, fakat. bararakbedefı _Bulgans~ ~ kulla- bir partinin ortadan kaldırılması, 
N N d d" c·· d d "' t"' · "b 1 1 b' · b" · · d ed ik.tnad• ask r1 b" n arazı emellennden hırını de te- h k ki dikkate ..:.ı-"-- So'--..:.ı-ı..: :- e.. . e .... e ı. oz en ~ş -~ ya ile birleşmiştir. Bu ıtı ~r a.yo .ır yet göze çarpıyoT. Cebelüttanklı dostum ınncı erec e ı ve e il' ınhı etmiyeceğini anlatmaktı. Bu vazi- .e yo '""'6c.ı· &.J'-.u 

ınil yoksa .. Ben sıze, sana ve Hırıstıdi- ftöprüden geçmek mecburıyetındedır. ! soruyor: rol oynıyacakbr.> yette 
0 

bu kild bir kazanması ti erkAnı 6000 kadardır. VıJlyetleı& 
ye sadakatle 'hizmet etmekten başka bir imdi, kalenin batarYalan bu köprüye ba-1 E t. d" da __ ı.a .... orlar fa- .lngilizler realisttirler, haklan da var. da ~yanınşedem~~~ lr..- bunlara m~p olanlar vardı. 
• = - ve ıyor, ora ~ ' -...~ ya- Hükümetin bu hattı hareketi tutma 
~ABJiSJ!llOft.AI ı r w•w:=---·~uu ı ai~ kadmdanbirl-ıvondu."E~k;kfu şö;alye se~inciniiihar ettiler. ih;,af~ :e-ıı;ttA-istiye I;ü';;J"ölUıne ğa ve~· bitarafhğmı ~Ol'UIDllll 

D E M 1 R K E 
dö Layardı. Bunlar Markiz dö Vılyerl Ekzlli: terketmiş olan bu adamların hayatları ~keden lmil ınihveri.n hakild n9et 

M A S ' tar r._ Dostlar dedi. Sizin im · bi- il b k d kı .. lenndell korkmakta olmasıdır. B beraber almak içın' çok uğ~ , .....- - un, ge enız e u a ar ya n ne alakası var? Bana J b .. ....:ı.. k dile . rd-L'-
• v • d · d..x.;1 da ka] 1 d ann we""" en rıne so .UAMU'I 

kat genç kadın, Rohana karşı hisse~gı ~e ~ ece se~ ~ a~ .. :mman ırsa on ar an hiç hayır beklememek aller şunlardır : 
derin aşkın satkasiyle kendi kendine ümid de getirdi. Vazı.yeti biliyonunm: daha eyi. F.sasen bundan sonra bize yar-- (1) Maksat Bulgaristam im ._. 9la! 

Büyük tarihi ve macera 
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ron1an1 
cellltlanna teslim olpıuştu. Bu vaziyet çok vahim.. dımları da olamıyacak.. Şövalye da Lo- rak blhnnnelr., )Wkanlan ~ 
karşısında ıvon ve ş6valye dö Layar Bu sırada Faribol bir hayret nidası ren Fransadan firar etti. Kurtardığımızı ve mDıveri Karatlenize bvaştw • 
• in bir mı ewel oradan uzaklll§lllak - fırlattL da farzetsek, o da Fransadan uzaklaş - mıthr? O tak.tinle Balpristan 1'a illll. 
ıç Bir el k d ı d kka-d L-- v lalini kaybeder beDd de '--- -L--ı tan başka çare kalmamıştı; az evv en i erini ü ilI1 a ~- maga mecbur kalacak. ohv ~ .. ...._._ 
Şövalye dö Rohana zındanın önünde fılam~ ve buraya kadar rehberlik etmi.5 - Hakkınız var .. Fakat.. (!.) Yolma ınelmat İtalya Vlllaidl 

ve beyu hayal halinde Latreomon•un ihtiyar, kanburu çıkmış ak saçlı adamın Bu •ırada Ivon mfidabale etti: altında muhtariyetU bir Makedon,a ... 
n~ bu kahraman arkadaşın olmasaydı Şövalye dö Rohan ve şövalye dö Loren hiç bir sırrı fA§ etmeden öldüğünü haber yerinde şimdi uzun boylu, geniş omuz- - .Fakat Bastilde ve şij\ralye ile bera- cada cetinnek mi? Fakat bundaa .. 
hızını şimdi çoktan kemiklerimiz bile onları burada ve nan.körcesine terket - veren de yine bunlardı. lu, gözlerinden sıhhat, neşe ve cUret sa- her bir ıkadın var ki.. Onu kurtannamız bir harp ~-
çütriiınüböş~. 1 mişlerdi. Bununla beraber, bugünkü Konte.s dö Suvasun onlara :kimyaker çılan bir delikanlı peyda olmuştu. mutlaka lhımdır. Bu)garlar meseleyı bu S' • ı4de olaı:alı 

von yle söyle ke Onezimin gizli haber Ekzili: -.._ ,. __ ,_!_ d .. Vil ve Türkiyenhı Romanya} .. verdill t,e.. 
da bulunan adam.: ;:. 11 . . yanın-ı vaziyet ve şartlar dahilinde bu şövalye- Elibin1n bu .m~~ .. - .ı:.vet ... ~.ıuz o !Yer... minatı hesaba katarak istik]Alkjf ve b&. 
le ve minnetle sıktı. e ennı hararet- ler kralın dlişmanı ve binaenaleyh ı:ıon- vermif ve göstermişti. Eliksi .onlara bu~ - Cüretinizin sebebini anlıyonnn, - Yani, bizi taıumadıtı "halde bize tünlüğünil korumayı düşünüyor. Ba 4h 

Bu adaın da.. Şayyi otelinin sahibi idi senyör Luiyi kurtarmağa ç,ah§11>8kta Y~- yük bir hüsnü kabul göstermış ve Şayyı dedi. Bu bizim Lösajdır. Bana, nasıl aöy- yardım elini uza1.an, bizim gayemiz üze- Bulgaristanm ktrlı çıkmasma sebe;p 
t İvonun bu minnet sözlerini söylemek- gine menfaati olan insanlardı. Bu iü • yolundaki otelin sahibi olan otelciye de liyeyim, bir köpek sadakati ile bağlıdır. rinde çalışan, bizimle beraber ve bizi olacaktır . 
. ~.hakkı vardı .. Oneziın ve otelci, onlan barla ilk dÜfÜDCe olarak onlan bölme Faribolu, Mistufleyi, Onezimi Hollanda Ha... ne söyliyordum.. Evet .. Vaziyet tehdit eden bütün tehlikelere göğüs ge- Romanya ile Yunanistan bir kaf'll 
0 ilrnden kurtarmak için en bllyük gay- karannı verdiler, danilfil buraya getirmeleri için talimat çoık vahim.. Takip ettiğimiz gayede, ren ve nihayet bu uğurda kendini feda toprak vermemek ttzerinde 1Sl'8!' m.. 
re~ sarfetmişlerdi Koca kayalık Uzer- Bu maksatla iki kısma ayrıldılar. fa- verilmişti. Işte kahramanlarımız bu su- Monsenyör Luiye yaklaşmak ve onu eden kadın... ve bu kadın bir kaç saat leedrse, B~arista.;ı bu vniyeti kaW 
lenne <'o"'ktu"'g~·• 'llll'!..Lufle he~U ..... ,_._.a_ HoH--..l- ·~ ti 1 ' • hbe liv• il ' d" 1-,.,_.. ___ L esinde h rL ~r ..X.-.1 I.&~ -.Jllld ecek, UUU1t sız.ıanmaL. devam ~..-t... "" uzaman~" , o .. 5~ ribol, a.uısı.w.u:, Qnedm WlllUG)'~ ~- re e \re ote cının re r gı e şım ı a..w:ı.arn:ı.ıur. gay · ırm a u ,,;.n.,.,,- tonra ~mı \:C1UI m satırına verecek. Bu da onun komşuı.ari;.İe kat,~ 
kuvveti ~ bu taş ve toprak ~ ara- tiler. Ivoa. da, §iivalye dö Layarla bı.rlik- burada bu1unuyoı:lardı. ye dö Rohanı kurtarmamız l!zım. Ve Ben bu kadının o1mesini asll istemivo. 1ft ..... _r_ varmasına mini 

0
1--:1....a-. 

sından hır geçit açmağa muvaffak ola- • ~ ~· uu:aa.ur 
~amış ve hepsi de havasızlıktaıı takat- te Nonnandiyaya, Latreomon un yanına Ve ... onlann buraya gelişleri .. Şöval- fövalye de, bu gecenin sabahı şafakla rum... Bulgaristanla komşu olan dmetlertn 
~ız düşerek kendilerinden geçmişler ve gitti. ye dö Rohanla Markiz dö Vılyerin idam beraber idam edilecek. Şövalye dö Layar: 'de bunu istemedı1derini sanıyonım • 
olilnıe ~lirnt mevcudiyet etmlş1erdL Hollandada Fransız ordusunu ricate edileceği sabahın gecesine rastlamıştı. Şövalye dö Layar, bir parça mütered- - Haldan var matmazel' - - ~-
Onezım ve otelci onları bu ölüm va- ve Hollandayı su altında bırakmap se- Zavallılar bir kaç saat sonra idam seh- dit cevap verdi: Dedi. Faribol: P ARAGUV AYDA 

ziyetinden kurtannıılar ve.. ö1müş zan- hep olan bAdise .. Bizim oraya giden kah- pasında ebediyen hayata gözlerini yu - - Şövalye dö Rohanın kurtarılması- - K\U1l'Ulu kopsun.. 't!ledl. F.ier onıı CIUnJuıppelaBğl seçiı91 
nederek dışarıya çıkarmışlardı. Onların ramanlarmıızın eseri idL macaklardı.. IWl bu işte bu derece mUhim olduiuna kurtarmağa elimizden geldiji kadar ç. . AfL'OD!tion. 1 (A.A) - ReisicOmlm 
temiz hava ile kendileriiıe gelmeleri bil- Normandiyada, Brisakuı Latreomoııu Ş5valye dö Layar ve Fkzili arlaulqla- kani misiniz? Monsenyör Luhıln mu - Jqmazsak yaıwıuzda taşwlığunız kılınç- mtibahatı süldmet içinde cereyan t6ı 
hassa sadık Onezimi çok seWıdinniştl tevkif" geldiil sırada ~mUz iki rını sağ salim görmilş ol"'8Illll samimi bdderatmın bld bu bdtt a)ça.\çaınm larımız işkembelerimizl delsin meldedir. F.stiprrlbia ~ nıil1 

· va Riart rela muavini intihan ıd:' ı-
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Sabri ~ey: 

artıman zaten yakın. ls
z yayan gidelim. 

etli. Şolö.rden tıyrıldık. 
okak başlarında simitçiler, sa
iler yine yer almışlar .. Yine 

ekli kadınlı ameleler iş başla
ın yolunu tutmuşlar.. Tıpkı ha
haned en ilk çıktığım gece otel

' IJe karakolda macera geçirip 
kendimi sokakta bulduğum sa

gibi .. 
istemediğim halde aklıma erJ
ci torunlarını beslemek için tü
e giden eyi kalpli ihtiyar ka • 
cağız geldi. 

Ve .. sonra da Muhlis beyi hatır-
ım. 

Kaşki Muhlis beye rastlamıya 
'm •• Peki ama .. sonra ne olacak

? Alnıma bir kerre bu kara ya
yaz.ılmıştı. Nasılsa yine düşe -
tim. Hiç değilse Muhlis beyle 
adığım kısa da olsa tatlı bir 
yatın hatıraaı bütün bu acı ma

in, acıklı halimin IJe yine acı 
rcek iatikbalimin teaelliai olu-

Y a Sadık? diyeceksiniz. Onu 

koynumda olan beş yüz kağıdın 
yarısının uçacağını gösteriyordu. 

- Hay hay .. dedim. Ve tevec
cühünüze teşekkür ederim. Tabii 
beraber oynadığınız. otuz birde 
ve şimdi Ferid beyin benim köy -
lü ile çevirdiği kılınç ptlTtisincle 
de benim hissemi ayıracaksınız .. 

Bu sözlerim, Sabri beyin üze -
rinde birdenbire tuhaf bir tesir 
bıraktı. Evvela kaşları çatıldı. 
Asabiyetle bir feylcr söylemeğe 
hazırlandı. Sonra sakin oldu.Kaş
larının çatıklığı geçti. Göz bebek
lerinde zeki bir fUle çaktı. 

- Yine haklısınız. Servet ha. 
nım, dedi. Ondan da hisaenizi 
alacakaınız. .. 

Böyle konu,arak apartımanın 
önüne gelmiştik. 

- Ben, dedi. Sizi burada bıra • 
kıp gidiyorum. 

- Nereye, eledim. Ferid beyin 
yanına mı? Geleceğim diye •Öz 
vermifliniz.. 

• o 

Ate§spor takımı 

zmır - lstanbul karşı aşmas 

Vefa takımı .teşs or 
etti 6-0ma~IU:p 

lzmir Halkevi ressamla
rı~.ın.beşinci resim sergisi 

1 lzmır Halkeva ressamlan Nisanın yir
mi dördüncü Pazartesi günü, halkevi sa
lonlarında beşinci resim sergilerini açtı
lar. Muhitte yakın bir alaka uyandıran 
bu serginin birinci hususiyeti, - geçen yıl
lara nazaran - eser bakımından daha 
zengin olmasıdır. Bize memnuniyet ve
ren ikinci hususiyet de teşhir edilen eser
lerin olgunluğudur. 

Sergide ressam Celal Uzclin poşatları 
mühim bir yer tutmaktadır. Fırçasını çok 
iyi kullanmasını bilen bu sanatklir; çiz
gilerindeki canlılık ve renklerindeki ar
moni ile gözleri kendine çe~yor. Cela
lın (Atatürk portresi), ( büyük yemin) 
tabloları serginin muvaffak eserlerinden
dir. Bilhassa (deniz), (Göksü) ve (Ey
lul gec~si) sanatkar fırçasının tabiatı aya
ijınıza getiren kuvvetli po§atlardır. 

Celal olgun eserlerile tebrike layıktır. 
Sanatını yakından tanıyıp takdir .ettiğim 
ressam Kadri Atama) bu yıl da çok ça· 
lışmış ve muvaffak olmuştur. 

1 Kadrinin (son bomba) tablosu, cid
: den enteresandır. Türk neferinin mert 
ı bakışlanndaki derin manaya canlandıran 
1 bu eser, empresynnist sanatkarın en gü
l zel tablosudur. Onun, (öğle istirahati) 
; ve (Kızılçullu bendi) tabloları da dik
katle tevakkuf edilecek değerli eserler
dir. 

Ragıp Erdemin, (çingeneler) ve (ko· 
yunlar) ı güzeldir. Ragıbın eserlerinde 
göze çarpa"! hususiyet, renk ve ışıkların 
olgunluğudur. Sanatkarın ( üzüm ) , 

Ressam Kadri Atamanın eserlcrind n 

manlık hayatımızdan alıyor. övülecek 
bir harek<'ttİr. 

Kasım Boyar sergiye üç eserle i~tirak 
etmiştir. (Meyveler) i iyidir. 

Vecihi Tuncun krokileri mu'O'affakı· 
yetli. Arkadaıı eserleri üzerinde epi uğ
raşmış (Yahya Kemal) ve (Hamit) kro
kileri güzeldir. 

Bir yıl içinde bariz bir tekamül göste· 
ren Yekta Türkçünün bütün natürmortla-~(nar) natürmortları da Üzerinde çalışıl-

mış güzel eııer1erdir. n muvaffakıyetlidir. Bu genç sanatkar, 
Bayan Bedia Bil başarın (düşünen ka· ilerisi için ümitli bir istikbal vadediyor .. 

"nmiyorum artık. Kalamın, 
lbimin, ruhumun bu kirliliği ile 

anmak, az.iz. hatıraaına hü-r • 
sizlik olacak diye .. 

- Hayır.. dedi. Ferid onları 
idare eder. Esasen bu akfam saat 
dörtte vapurla memleketlerine gi
diyorlar. Ben gidip biraz iıtira • 
hat edeceğim.Altı aaat kadar uyu
sam ktıli •• Çünkü bu gece yine ;, 
var. Haltanın bugünleri dolgıın
ilar. Daha •onra •İz ,de hemen uy
kuya yatın. Çünkü bugün ai% de 
epey yorulacakıınız.. 

dm) eseri muvaffakıyetlidir. Yeni tarzda Bu yıl eserlerini amatörlükten kurta-
Maçtan heye canlı bir sahne çalıştığı !>elli olon bu ressamın çizgilerin- ran Abdullah Adalı Meriç, bize bu çabuk 

Cum
1

artcsi günü Doğanspora 1 - 3 ye- top kale önünde ayaktan ayağa dolaş- de hareket ve canlılık vardır. atlayışı hakı gösteren güzel eserler ver-

- Ne dü,ünüyoraunuz. SerrJet 
ım? 

nilen stanbulun Vefa takımı, pazar gü- tık.tan sonra Muhteşemin hafif bir vuru-
nil kuvvetli bir takımla Ateşi o _ 6 gibi şiy]e Ateş kalesine girdi. Nazmi Çekli) Karşıyakadan lzmirin miştir. (Portrem) ve (Cecizaltı) peyizaji 
tabü olmıyan farklı bir netice ile mağ- Golden sonra Ateşliler biraz canlanır görünüşü) , (Hisar önü Jcahvelerinde) \re çok enteresan .. Apdullah çalı,tığı tak-
lOp etmiştir. gibi oldularsa da atılan bir iki şutu Sa- (lzmir limanı) tabloları ile nazarı dikkati dirde iyi bir ressam olacaktır. 

Pazar günü Alsancak stadyumu üçün- fa kolaylıkln kestiğinden gol yapamadı- celbediyor. (Ozümler) natümıortu da Amatörlerden, Ali Olunç, Hul\isi Sabri beyin ba sualine, böyle 
lere karfı daima verilen ha. 

dan cerJabı verdim. 

Lal olsan diye: 
-Nerede ayuyacakıınız. .• de. 

dim. Odanızda ve yatağıntZda 
yataanı.za •• Ben öteki odada .• di
vanlardan birini• üzerinde yata. 
rım, benim için rahatsız olmayın. 

CÜ bir galibiyet zevkini tatmak için ge- lar. . . .. . . . . 1 kuvvetli r:ssam llhami Dalman (Heybeli Horhor H. Argun, lbrahim Vidinli, Ke-
len meraklılarla baştan başa dolmuştu. 44 üncu dakikada Hılmının uzaktan 1 ada açıkları) t blosunda bariz 'bir mu- 1 N · K 1 wl z· · b' 

- Hiç.. binin yarısı bef yü:z. .• 
Fakat bir gün evvel zaif bir takımla çektiği sıkı bir şutla ikinci sayılarını 1 .. a . . ma • urı, o og u ve ınetı ayrı ır sa· 

oynadığı için 1 - 3 mağlup olan Vefa kazanan Vefalılar devreyi O - 2 lehle-ı vaffakıyet ~ostermıştır. ~a?a çok karan-, fon.da eserlerini teşhir etmişlerdir. iç--
bugünkü maça çok kuvvetli olarak çık-1 r)ne bitirdiler lık ren~len ~eve_n Jlhamın1?, (P~sap~rt len ... nde kuvvetli resim yapanlar var .• 
mıŞtı. Bi1hassa kaleye milli takım oyun- Karantına daıreııı) adh eserı de guzeldır. l ::>anat meraklılarına, HaJkevindeki re-

u düfünüyorum .. 
Güldü: 
- Anladım.. dedi. Binin ya. 
beı yüz.. Sende var beş yüz .• 

- Benim iıtirahat edecek ye -
rim çok .• dedi. Hangi otele gitsem 
kapıltlTını arkalarına kadar açar
lar ve hem de para almadıktan 
ba,ka ü.telik ikram da ederler. 
Benim yüzümden az mı kazanı • 
yor karatalar •• 

cularmda:ı olan eski Güneş1i Safayı Cemil Uçmanın (portre) ve {istiklal ıir.1 cergisini gidip gezmelerini tavsiye 
koymuş, lmıirli Hakkıy1 da Santerhaf harbinde kağnı) tabloları güzeldir. Bu ederiz. 

nan ne kadarını ben alacağım, 
kadarı sana kalacak diye dii

nüyoraun .. Merak etme.. Ben 
sız değilim. Vakıa bu gibi 

plu cakın» larda hep «müıtere-

mevkiine getirmişti. Buna mukabil Ateş sanatkar mevzularını daha çok kahra• 
alakalılnrın bildiği sebepten dolayı ka-

1 

j Fuat Edip 

lecilerinden mnhrum bir şekilde oyna- ---------------·----------------~ 

menlaa» çalııırız. ama .. Bu 
•enin ilk ifin ve hem de bir 

çacık hakkın.. Ben yarısı ile 
·ıa ederim. 

Sabri beyin bu sözleri benim 

- Siz. bilirainiz .• 
Sabri bey, bizi apartıman kapı

ııncla bırakarak gitti. 

-BiTMEDi-

mak mecburiyetinde kalmıştı. 
Pazar günkü oyunda Vefa bir gün 

evvelki oyununu gölgede bırakacak ka
dar iyi ve sistemli oynamış buna muka
bil Ateş takımı gelişi güzel oynadığı gi
bi yegane meziyeti olan enerjik ve atak 
oyunu yerine durgun ve mağlubiyeti 
kabul eden bir takım manzarası veri
yordu. Sonra kalede oynıyan Seyfi tri- 1 

bünde iken takımına çok müfit oluyor- Heyecanla maçı takip ed.enter 
du .. Ve adeta onun izahlariyle takım iş- İKİNCİ DEVRE 
llyordu. Bence ikinci devrede yapılan . . . . . . 
değişiklikte hata Seyfiyi kaleye koy- Ate.'l ıkm~ı ?evreye tad~a~lı hır şekil: 
makla işlenen özürden çok hafifti. Seyfi de ~tı. Alıyı açığa İzzetı ıçe, Ömerı Kurtderelinin kabri 

Beden terbiyesi 
tarafından 

genel direktörlüğü 
yaptırılacaktır 

her zaman için Ateşin en kıymetli ele- sol ıçe koy1'!1u~1~·fu\l • 
manıdır. Fakat ondan sahada değil tri- Bu ~e~rerun ı .an. çok. ~rı oynanı-
bünden istifade edilmek şarttı yor. Iki takım da bırbırlerını zorlıyor-

0 ı.~~lamak ·· takımlr. k ]ardı. Fakat Vefa 12 inci dakikada Hil-
yuna ~ uzere ar ar- . . w • 1 k d ğı ü .. ·· l 

şılıklı olarak sıralandıkları zaman Vefa- rnının ayagıy ~ azan 1 çuncu go -
.. ı b. talo t k"l ıı·~· · .. den sonra h!kım oynarnağa başladı. Ve 

nın şoy e ır m eş ı e ıgıru gor- d b" b. · · k' d k al dük . goller e ır ırını ta ıp e ere tıya 

Beden genel terbiyesi 
general Cemil Taner 

direktörü 
lstanbul 

vEFA : Safa, Vahit, Lütfi, Şükrü, ç~ktı. Buna mukabil Ateş bir tek sayı 
Hakln ~ülevmmı, Adnan. Hilmi, Ga7J bile yapamadan O - 6 mağlup olarak sa-

.,.....-.,.....,.~-----~,.,..,.,..,,..,...._ ___ ..,,,....,,.,,...' hadan ayrıldı. 
~İCE .... 

ve Edirneye gidecektir • 
Galip Vefa takımı pa7.ar günü galibi

yeti hak eden bir oyun çıkarmıştır. Bir 
gün evvelki gelişi güzel oyun yerine 
düzgün ve enerjik oynamış ve Doğan
sporun karşısmdn düştüğü fena vaziyet
lere düşmemiştir .. Takımda Safa, Muh
teşem, Hakkı ve Lütfü gibi kıymetli ve 
iyi gören elemanlar vardır. Buna mu
kabil Ateşli gençler yorgun ve futbole 
kanıksamış bir halde idiler. Takımdaki 
bozukluk şu veya bu oyuncunun şurada 
burada oynatılmasından değil. fakat 
umumi bir bezginlikten ileri gelmiştir .. 
Bilhassa ikaz ve te.şciden mahrum 
olan takım oyunun sonlarına doğru hiç 
bir akını durduramaz olmuş ve bu se
bepten farklı bir netice ile yenilmiştir .. 
Ateş, belki Vefayı yenemezdi. Fakat her 
halde bu kadar farklı bir netice ile de 

Ankara - 11 nisan salı günü saat 24 
ahkesirdc vefat eden koca Türk 
vanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
yurdun her tarafında merasinl ya

ılması temin edilmiştir. 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

filrkiyeye şeref kazandıran bu kıy
~i Türk pehlivanının ölüm haberini 
~ almaz Balıkesir bölge başkanlığına 
r._ıroği bir telgrafla merhumun kederli 
;aDesine taziyetlerinin bildirilmesine me

ur etmiştir. 
Merhumun ailesine bir mikdar nakdi 
ardım yapılmıştır. 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
yük pehlivanımız hakkında gerek 
r gazetelerinde ve gerekse radyoda 

)'apılacak neşriyat için en emin menba
O&:rdaın mufassal malCimat toplamıştır. 

Radyoda en kısa zamanda Kurtdere
hakkında esaslı bir konferans hazır-

lmnuştır. 
Her sene nisanın 11 inci günü Balıke

tlr bölgesi sporcuları tarafından merhu
mlin hatırasının anılmasına karar veril-
Mlştir. 

KURTDERELİNİN KABRİ 

genel direktörlük müzesine gönderile
cek ve yeniden on beş madalya bu zin
cire takılarak müsabaka yeniden on se
ne devam edecektir. Kırkpınar güreşle
rine bu sene başlanırken ilk günü mer
hum Kurtdereli pehlivanın hatırasına 
hürmeten bir dakika sükCit edilecektir. 
Kurtdereli Mehmet pehlivan için bir 
broşür hazırlanmaktadır. Kırkpınar gü
reşlerinde bu broşür halka dağıtılacak
tır. Ve bütiln spor kulüplerine de gön
derilecektir. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREK
TÖRO EDİRNEYE GiDİYOR 

yenilmezdi. 

AISANCAK • DEMİRSPOR MAÇI 
Maçtan heyecanlı biT intiba Bu maçtan evvel yapılan Alsancak 

• Demirspor maçı çok enteresan safhalar 
Muhteşem, Nec.ıp.. . . geçirmiş ve birinci devrede güzel ve 

Buna. mukabil Ateşliler ~alede Seyfi atak bir oyun oynıyan Demirsporlular 
olmak üzere. her :zamanki kadrolarını devreyi o _ 2 lehlerine bitirmişlerdir. 
muhafaza edıyorlardı. İkinci devrede canlanan Alsancaklı 

!.'llHllllllllllllllllllllllllllllll\\\\\\:: Hakem : !erit Simsaroğlu .. Yan ha- gençler Dernirspor kalesini slkı bir çen- 9 . E 1 " 1 t 1 ~ :: kemler : Saıtle Abbastı. her içine alarak dört gol yaparak maçı 
ı 5 Y U Q e 1 = Oyuna 17 .15 te Ateşin vuruşu ile baş- 2 _ 4 kazanmışlardır. 
1
: :: landı. Ve Vefalıların Hakkının güzel---------------

Haber aldığımıza göre Beden terbiye
si genel direktörU Tümgeneral Cemil 
Taner Edirne Saray içinde yapılacak 
olan Kırkpınar güreşlerinde bulunmak 
ilzere bu ay b~da Ankaradan İstan
bula ve buradan da Edirneye gidecek
tir. 

!: Ç Jdı i idaresiyle Ateş kalesine inmeğe çalıştık- -••••••••••••lm?'S 
Büyük. Tü;k pehliv~ ~~ri Be- = a J :: tarını gördilk. Beşinci dakikada evvela D Al. R. 

~d terbıye1sı gktırenel dırektörlilgil tara· ı= Eski İzmir ile yeni imar sahasını$ ~efa~ıl~, bunu takiben de Ateşliler t.eh- r. ı ıza 
.illi an yapı aca . - kd." • b. 1 ti t . . •• lıkelı bırer akın yaptılarsa da atılan şut-

Genel direktörlükçe Edirnenin Saray :: ye ıodgerıne ırasfeş lrten ddve. 1zmınn :E lar kaleyi bulmadı. Dakikalar ilerledik-
1..&..d h 1 k lan K.ı k •• en m em ve a ca esıy e ma- .. . v •• • • 

.,.... e er sene yapıma ta o r - :: f """ h. b.lh .. çe Vefanın hlikım oynadıgı gorülüyor- u 1 
pmar güreşlerinde Başpehlivanlığı ka- :: ntkı v~ .. m;'il·e.;.r ve. 

1 t"a~~ Ji:(la:: du. Yirminci dakikada Vefanın tehlikeli n en 
ı.anacak olan güreşçide bir sene kal- :: ~a ':ı!: i e t emmı~:ıı ır d a: :: bir hücumunu Seyfi müşkülatla defet
mak üzere bir Kurtdereli kemeri ihdas :: !1 8 

smed pab şak v~ a ytenıf 5 ti. Ateş forvetlerinin birbirleriyle an1a-
'1umişt' :: sınema yanuı a u erre ınşa ve e - .. 1 .. .• d . 1 . d v • U:· • • :: riş ettiğimiz 9 Eylfıl otelini küşat ey- 5 şamama arı yuzun en ı erıye ogru gı-
Kemcrın halkalanna zıncırle asılı on :: led'k. F. ti t d T rif - den toplan mütemadiyen Liltfü toplı-

faz.ısız madalya bulunacak ve bunlara :: ed 1 ek ıa er ıafışte ~~ ~: j. 5 yordu. Her zaman iyi oyunlarına şahit 
ier sene kazanan baş pehlivanın .ismi :h lede sayın mkalen eknml ızın er: olduğumuz İzzetle Ferit bugün adeta 
L-1- ktır B k niha - a e memnun aca anru saygı- -

Doğum ve Cerrahi Kadın 
haatalıldan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi ·E.Ski Birinci 

~ca . u emer on sene ye- : 1 ml b 'idi iri : takımda yokolınuşlardı. Cenah hafları 
dınae en az Uç defa ~ni yaz~ırmağ:ı : an 8 1 r m. Sahibi 5 akınları kesemedikleri gibi müdafiler kordonP 222 numaralı muayeneha-
111uvaffak olan başpehlıvana hediye edi- MEHMET HASAN : de anlaşamıyorlardı. Ateşteki bu ahenk- nesinde kabul eder. 
iecektir. ve 1 _ 

13 
§ sizlik Vefalılara her zaman fırsat veri- TELEFON : 2987 

On ordu. -~-"""'~ ==:~=~ liilii 

Budapeşte, Macaı·1standa bir Alman 
protektorasıo tekzip ediyor 

Berlin 1 (Ö.R) - Berlinde bulunan Macar nazırlarının, Slovak· 
yanın Macaristana ilhakı hakkında B. MussoJininin bir mektubunu 
hamil bulundukları haberi Berlin salahiyettar mahfelleri tarafından 
ne teyid, ne tekzip edi1miştir. Gayri resmi, fakat iyi haber alan bazı 
Macar mahfel1erinin fikrince bu hususta her eey mümkündür. Berlin
de şüphe edilmiyor ki B. Hitlerin 28 Nisan nutkunda bahsettiği hususi 
Macar menfaatleri Karpatalb Ukranyasının olduğu gibi S]ovakyanın 
da Macaristana ilhakı neticesini verebilir. 

Budapeşte 1 (Ö.R) - Macaristan üzerinde bir A1man protektorası 
tesisi imkanı hakkında Parisde çıkan şayıa kat ·ı olarak tekzip edilmek· 
te ve böyle bir imkanın Berlin Alman - Macar görüşmelerinde hiç bir 
Ekilde göz önüne getirilmediği bildirilmektedir. 

1310 (dahıl) - 1330 (dahil)-(f*
2

Yabancı 
---,~~~--~--~~~~~------

21 sınıf ihtiyat erleri
nin mutad senelik yokla
masına başlanacaktır •• 
1ZM1R ASKERLlK ŞUBESt R1YASE'I'lNDEN: 
1 - Izmir ş~besi mıntakasında ~~unan yabancı (1310) dahil doğumun -

dan (1330) dahil doğu.muna kadar ıhtıyat erlerinin mutat senelik yoklamala
rına başlanacaktır. 

2 :- Yoklamaya gele~ek ~abancı ihtiyat erlerin nüfus hilviyet cüzdanı ve 
ellerınde mevcut askerı vesikalarını da yanlannda bulundurmaları 

3 -. Bu m~tla izdih~ ve ka.rışıklığa meydan vermemek ve ashabı mü
racaatin işlerini çabuk gormek içın aşağıdaki hususata dikkat edilmesi. 

4 - Gös~rilen günle~de ihtiy!lt yoklamasına gelmiyen yabancılar hakkın
da davete ıcabet etınemış nazarileı bakılarak askerlik kanununun buna dair 
maddesinin tatbik edileceği. 

1 A - Tepecik mıntakasmda oturan yabancılar 1 Mayıs il& 3 Mayıs 939 ak
pmına kadar. 

B - Basmahane mıntakasmda oturan yabancılar 4 Mayıs ili 6 Mayıs 939 
akşamına kadar. 

C - Keçeciler, Gazi ve Fevzipap ve fuar civarında bulunan yabancılar 
,9 Mayıs il& 10 Mayıs 939 akşamına kadar. 

D - F.şrefpaşa, Tilkilik, kadifekalesi mıntakasında oturan yabancılar 1 
Mayıs ila 13 Mayıs 939 akşamına kadar. 

H - Karataş, Karantina, Güzelyalı mıntakasmda oturanlar 15 Mayıs ilA 17 
Mayıs 939 akşamına kadar. ı 
• F - Alsancak, Darağaç, Mersinli, Halkapınar mıntakasında oturan yaban
cılar 18 Mayıs ilA 20 Mayıs 939 akşamına kadar • 

tK - Hükümet kona~, kemeraltı, çarşı ve milcavhi bulunan mıntakalann
da oturan yabancılar 22 Mayıs ilA 24 Mayıs 939 akşamına kadar • 

E - Karşıyaka nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan yabancılar ~5 
Mayıs ilA 27 Mayıs 939 akşamına kadar. 

G - Bornova nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan yabancılar 29 Ma
yıs ila 31 Mayıs 939 akşamına kadar. 

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köyleroe oturanlar 1 Haziran ili 3 
Haziran 939 akŞamına kadar. 

N - Seydiköy ve Gumaovası ve buna merbut köylerde oturan yabancılann 
5 Haziran ilfl 7 Haziran akşamına kadar. 

S - Değirmendere ve buna merbut köylerde oturan yabancılar 8 Haziran 
ili 10 Haziran 939 akşamına kadar. 

1 Ş - Narlıdere, Yeniköy, Balçova, Trazlı ve clvarmda oturan yabancılar 

12 Haziran ilA 14 Haziran akşamm:a;:k;a~d:a:;r;. ============= 
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Almanya - Polonya Tunusta 
~ünasebetleri Londrada vahim 

safhada telakki edilmektedir 
bl. r AJman lnmsolosa Be 

zevcesi 1111' otoaloldl 
k••asmcla iflditler 

uııu111•1111111mınm--• 

* Tunus. 1 (Ö.R) - Alman k:omıo1osu 
baron Fon BriftıG'n zevcesiyle birlikte 
bir otomoQil ~tisi yapmakta iken 
son süratle idare ettiği otomobili karşı
dan gelen bir otomobille çarpışmış ve 
konsolo la ze"fttSi derluıl ölmüşlerdw .. 
Konsok>s 35, ıevcesi 38 yaşmda ... idi. 

, Baharla beraber biiyilı ue amal. 
GtAn~ral Vevgand ın d ._ b. t ı... _ __.1 -""•' • • . ma '" ır anauvu • .,.&erıyor 

Ankara ziyaretı · 
p..ıo.ı,. tcnattlm ziı --"i7-- Baharla beraber gece tunlet.leri büpk. ve umulmadık 1tir 

Lo...._ 1 (ö.R) - B. Hitleıin nutblbu milibtm ~i mahiyetini tav e .__ ... __ 
1 

( .. A) _Bu -'--L .. ...ı....;_ tebnvül ~.· • Moda :memmaJna bu meı1vsunm ıec:e 
lngiliz o 1 ' • &e ~ı. tef11"r ~-o- a..u.... __ pilmii•tür. Bu görüşmede Po- 4

--. .A. _... ~.- ---'-~'-'-..l-L! __ .1.1:.ı... o1..a...- icldİ•ı• -Ildır Pa~ 
- ~ .-o -. _,. ınbe gelmiş olan eneral Ve and qğ- tu~~ e9M8l _.. ,.....L · w 

tnektet&r. A'- cievlet reiainin beywtı loll)'a lamiciJe .azın ve lngiliz sefiri Al- leden evvel ~yada rJ!cümhur meselenia hakikatini itini elmek Jh 9"1ine bu SlldeBk 
vrupada -.,eıi deiiftiıaemiftir. la- -.ya ile Lehistan arasındaki saldmnaz- köşküne giderek defteri mahsusu imza- yalım görünilştedir. Fillakib, Dir. MJawta çok sade ~öril

ailiz - Almaa deniz anlafllla.- bir ta- lıık -.1.edeainin feshinden ıoıv.a hasıl lamq, müteakiben hariciye vekili be nen yeni modeller bir hayli zahmetlı te6:sıiiıab ihaka ...,._.. 
raflı .a..lt feshi hadisesinin Loedra ve .. ~iyeli gözden geçirmişlerdir. Fa- Şttbü Saracoğlunu, .-enel Kurmay..:. lar. Gecelik roplarm beicien yııbrı ~ Uırnami~ vücuda 

Berlin uaaında rnilzakere mevzuu olma- bt lngilterenin Lelü.tana yar~ımın:~ ~-e ~~~,da~~~~ T!r ::::e~x~~~~~~~~=~nr:e~~: 
• pek muhtemeldir. aa.. mubbıl Al- gibi p.rtlarla tatbik mcrtiine garecegı g~- Ii müdafaa Yekili general Naci Tmazı ve muhakkak yeDi dikilmiş iç çanaaıprlan şarttır. Çok geniş 
puan • Lel. ademi tauN& lllUlıiaedelİnin rüşülmemiıtir. Zira bu mesle B. Bekin ziyaret etmiş Ye bu Eİyaretler iade edil- etekler bihgülü yahut wı.nlı eteklikler çok modadıı. 
fealıi daı.. ....... tıellkkt edilmekte ve Londra ziyareti eannmda en sarih bir 'lliştir. 
bu sebeple, ı-. taarruz hareketine karp tekilde halledilmittir. Ve meselenin M~~rimiz.~':.1. akşam yemeğini Fran
ınüşterek lııir blok te8İIİ i..a. cereyaa et- yeaiden tetkikini murin kılacak bir vazi- sız büyuk. el~ıgınde hususi olarak Yİ-

k .-· -..... eoe'klerda. 
me te olaa aaiizakerelerin hazJandmlma- yet mevcut değildir. 
ama lüzwa eöriilmektedir. Londra 1 (ö.R) - Berin sefiri B. Ne-

Kabineoin La sabahki içtimaı.da Fi- vil Headerson l 93S deniz anlaşm nı 
(iııtinde ~ ve namın k:onmmaa fesL haaısunda Alınua hiildime,ince 
fçin bazula.aa proje ele nazD'lar ....ım- ittihaz edilen karara dair müzakerata gi
~an tetiik edilmittir. ı:itmek lçin henüz biç bir talimat alma-

Londra 1 (ö.R) - lnsiJteıeDia Var- llllfbr. Fakat anl.,...amn le.hini bildiren 
ıova eelirinin Polonya hariı::;;,e aazm Alman nah • verilecek lqı1iz cevabı 

j.1,\lbay Bekle görüşmesi sebebile gazete-I bir kaç g~ne kadar Berline gönderile
~erde muhtelif haberler neıredildiğinden cektir. ı 

Alman baş kumandanı 
T rablus garba tayare ile ~iderken Si
cilyada karaya inmeğe mecbur oldu 

----:---
Romanyada 

1ska1'uai 
-*-

/et .. emleketin en asil 
ailelerin menaup 

bir gen' kız 
Almanya hesabı."!a 
caaaalulı yaphğı 
için mahküm oldu 

Romanya Ye bihuea Bükıet yükaelt 
.sosyetem, memeleketin en eski ve asil 
ailelerinden birinin mı tarafından ya
pılmış büyük bir casuslı..k valkasmın 

meydana çı.krnasınm dedikodularile meş-
guldür. ~ 

Çünkü zabıta ve adliye huikati bü
tün a" · ığıle meydana ~tkarmamış O'lsa 
olmazdı. 

Vakayı anlatalım. 

K r Jl a - , nyanın en e · 
Ye u1t lhr •Ult!eaidir. IC.atrajiler memtd
ketin .awaal, Jlmi, ve ticart "iahalanncla 
ea, 'büyük mevkileri i§ga1 ~erdir, iç-
1 r 1iıi başv tillik yapxrı.q olanlar da b11-
lıwımaktadar. Bu eski aile ayni zamanda 
çok da zengindir. 

Bugünkü Kartaji ailesinin Simon is
minde 18 yaşlarında çok güzel bir kızı J.-----. -------------------------
vardır. Bu genç kaz, aileııinin bijyük aerft· v k • 
tiv~.serb~t-~üıüncelerisayesindeyaıımn çocugum veme vemıvor 
Jaenuz kıaçük olmasına rağmen fev- - · ........ ... 
!WAde lüks . . . .. . ' cÇocujmn yemek yemİ70rl. •. > Biraim noktaaıdır. Fabt daima atide ıılıt-

bili v--1--gıyınırh, guzel bir.. oto-d L"k annelerin bundan ıika..Yet ettilr.lerini lllJf bir çocuk. tadını bilmediği yeni bir 
1110 iUUU" ve er sene mutea - ,;u _ · • • •· 
dit defalar mutlak Abnan ·- ifitİnZ· Her ıemek, aaneyı harap eden ııdayı yadırll)'abilır. Bu ikı tecriibeden 
der. yaya gı ~ir mücadeledir. Ne yapmalı] Çocuğun ydm17arak, sebat etmeli ve önce az mik-
BUkreşin bütün balo1umda -ve Jiik- iftahıazJıia malallelif ııebeplen:lea ileri ge- 1arda da olsa, çocuğu bu yeni yiyeceğe 

sek sosyete loplantıJanııda daima buar bilir ve her sebep için bqlr.a bir çare al11tınnaladı • Çocuğun .ittahının açtk ol:=. s~ ~ .sem sa- kullanmak lizundar. v .... öre de sebep- duiu aaatler, bu tecrübeler İıÇuı bilhasa.a 

l 
. . birden bire ortalıktan ka.fbo- 'lı:r değifebilir. s ... ile, vazjyeti tetkik müoaaiptir. 

uv~ı. umum1 bir merak uyandımul. . . """ .. tn w 0'' - .... iÇiN. 
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brmayı ihmal etme;rioiz. Her gün yaptı-• dahi, aonralan daha duat'b olunuz. Ço
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DALGA VZUHLVQV 
BVGiJH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

1 - Belediyenin lzmir gazete
lerinde nefrettirmekte olduğu 
ilanların batkitiplikteki fartna -
meai veçhile 1-6-939 dan itibaren 
31-5-940 tarihine kadar bir sene
lik netir ücreti açık eksiltmeye 
konmuttur. Muhammen bedeli 

- Salonun ortasına doğru gidiniz ve ı Şişman müşteri çantasını açh ve kanş
tekrar buraya dönünüz, matmazel. Ta- tırmağa başladı. Halinden, aradığı ıeyi 
mam.. Şimdi söyleyiniz bakayım.. ismi- bulamadığı anlaşılıyordu. Hareketleri 
niz nedir?. gitgide daha seri ve heyecanlı oluyor, 

- lzabel 1.. yüzünün kızermağa başladığı görülüyor-
-Aile isminiz?. du. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği pl. 1575 lira olup ihalesi 12-5-939 cu-
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me- ma günü saat 16 dadır. lttirak 
teoroloji haberleri. 13.15 Büyük (Karı- edecekler 129 liralık teminat 
şık program pi. 13.45 - 14.00 Konuşma .. makbuzile encümene gelirler. 
(Kadın saati - Ev hayatına ait) 17.30 İn- 2 - Uray caddesinin 1364 sa -
kılap tarihi dersleri - Halkevinden nak- yılı sokağından Şükrükaya bulva-

All h 1 h len. 18.30 Program. 18.35 Müzik (Vir- rına kadar uzanan kısmına beton lzabel biraz kızarmıştı .. Kuru bir ses
le cevap verdi: 

- a , Al a , diye söyleniyordu. tüozlar pl.) 19.00 Konuşma (Türkiye l 
Burada b~ bin franlık bir çekim olacak- postası.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heye- yol yaptırı maıı bat mühendiılik
h .. Daha demin cıgara yakmak için çan- ti) Tahsin Karakuş ve arkadaşları - Sa- teki ketif ve farlnameai veçhile 
tayı açbğım zaman orada duruyordu. Ne- fiye Tokayın ~tirakiyle. 20.00 Memleket açık eksiltmeye konulmuttur. Mu
reye gitmiş olabilir? saat ayarı, ajans ve meteoroloji Haber- hammen bedeli 6364 lirı-. 14 ku. 

- Madam Şarl Berjenl. 
- Nasıl? Madam Berjen mi?. Yanıl-

Karıısında ayakta duran patron da leri. 20·15 Türk müziği. Çalanlar : Ve- ruf olup ihalesi 12-5-939 cuma gü
bozulmuştu, sabırsız bir halde müşteri- cihe, RU§en Klam, Cevdet Kozan, Rkeşat nü aaat 16 dadır. lttirak edecek• 

Erer. Okuyan ar : Necmi Riza Ahıs an, ler 478 ıı·ralık temı·nat makbuzı'le men maalesef sizi terzihaneme manken nin kaybettiğini iddia ettiği çekini bul- Semahat Özdenses, ı _ Hüzam peşrevi 

mıyorsam zevceniz avukattır. Oh, ma
dam, yapılışınızın bir manken için ideal 
addedilebilecek bir halde olmasına rağ-

olarak alamıyacağım .. Çünkü kibar ai!e 

1 

masını bekliyordu. 2 - Dedenin Hüzzam yürük semaisi... encümene gelirler. 
kadınlanrun ne için ve nasıl çalıştıklannı - Çok garip şey doğrusu .. Fakat bu Rebi aşkında. 3 - Seüınikü Ahmed.in.. 3 - Kadastro 1192 belediye 
bilirim. Acele bir borcun ödenmesi için kadar büyük bir parayı kaybettiğim hal- Segah şarkı - Zevk olur giryelerim .. ..__., 44 ncü adanın 646,SO metre mu -
bir kaç zaman çalışır ve bir iki gün sonra de hepinizin bu kadar sakin duruşuna Kanun taksimi • Vecihe. 5 - Tatyosun rabbamclaki 4 ••yılı araaaının sa.-
çekilir giderler. hayret ediyorum. Hüzam şarkı - Suyi katanede. 6 - Ha- lıfl ba11katiplikteki fartnamesi 

cı Arif beyin Segah şarkı - Olmaz ilaç h"I k k ı 
- Hayır madam .. Sizi temin ederim ki - Fakat, madam. · · tp 7 Şe ki be · Hi veç ı e açı ratırmaya onu muf-

sıneı sa areme. - v yın - - d · • 
çalışmak benim için kat'i bir ihtiyaçtır. - Fakat .. fakat .. Ne demek? Bu çek caz şarkı_ Af eyle suçum ey güliter 8- tur. Muhamm':n be .eh 3232 lıra 

Parisin en meıhur terzihanelerinden bi I nereye gitti} Bunun hemen bulunmasını Sala.bettin Pınann - Hicaz şarkı - Kal- 50 kurut olup ıhalesı 16-5-939 sa
ri olan bu müessesenin sahibi ve patronu I istemek hakkımdır, zannederim. Duru- madı bende ne arzu. 9 - Karcığar şarkı h günü saat 16 dadır. lttirak ede· 
madam Monte}, manken namzedinin bu nuz bakayım, ben cıgarayı ne :r.aman Bilmem ki sefa neşe bu ömrün 10- Le- cekler 243 liralık teminat mak • 
.. .. .. . b" .. dd d .. - d'" G 1 k " T ş· d. h 1 minin Karcığar şarkı - Çeşmanı o meh- buzı"le encu"'mene gelirler. sozu uzenne ır mu et uşun u. enç ya mıştımr amam. ım ı atır ıyorum. IAd 

1 veşin e a ~~ 21.00 ~onuşma, 21.15 !-5· 28-2-5-9 1440 (847) 
kadının uzun bacaklarına, yuvarlak I Şu mavi gece tuvaletini muayene eder- ham, tahvılat, kambıyo, nukut ve zıra-
omuzlarına ve ince yapılışına tekrar bak- ken .. Her halde bu elbiseyi giyen man- at borsası (Fiat) 21.25 Neşeli plaklar R. 
tı. Sonra: ken aşırdı bu çeki. 21.3{) Müzik (Radyo orkestrası... Şef : 

- Pekala, madam, dedi, sizi bir tec:- Müşterinin sesi gitgide yükseliyordu. Praetorius) 22.30 Müzik (Oda müziği 
rübe etmek faydasız olmıyacak, hizme- Diğer müşterilerin yanında bir rezalet pl.) 23.00 Müzik (Cazbant • pl.) 23.45-24 
te alıyorum. çıkmasından çekinen patron: Son ajans haberleri ve yarınki program 

OPERALAR ve OPERETI..ER .. 
izabe) bu manken hayatını ilk önce- - Lutfen, madam, büroma kadar ge- 22.05 Milano : Çocuk ve büyücülük .. 

leri tahammül edilmez buluyordu. Bir lir misiniz. Orada bu işi halledebiliriz, 23 05 Mil A A f . . . ano : n ıparnaso .. 
sürü tanımadığı insan önünde, sahnede dedi. BÜYÜK KONSERLER 
imiş gibi cali hareketlerle yürümek, dön- Ve iki kadın kndife perdeye doğru yü- 16.30 Haınburg : Dvorakın eserleri. 
melı:, bir kurma bebek gibi onların em- rüdüler. 17.05 Breslav : Mozart, Beethoven ve 
rettiği hareketleri tekrar etmek ve her frc- Vagnerin eserleri. 
satta kötü muamelelerine maruz kalmak * 19·50 Berlin : Finlandiya musikisi. 

20.35 Str::ıssburg : Grieg, Charbier vc-
koJay tahammül edilir bir §ey değildi. sair bestcgarların eserleri. 
Fakat ne yapabilirdi?. Bu hataya katlan- - izabe!, odama gelir misiniz? 21.20 Doyçlandzcnder : Bethoven, Mo-

Garaj santraldaki iki benzin ıatıı 
yerinin üç aene müddetle kiraya ve
rilmesi ba§kitiplikteld §CU'lnamesi 
veçhile kapalı zarflı artırmaya konul
muıtur. Muhammen bedeli icar on 
bir bin be.ş yüz lira olup ihalesi 
9/5/939 Salı günü saat 17 dedir. 
2490 savılı kanunun tuifatı dahilin
de hazırlanmı§ teklif mektuplan iha
le günü azami saat 16 ya kadar en
cümende riyasete vermr. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuru§tur. 

23,28,2,5 1367 (815) 
mağa mecburdu. Genç kadın sakin adımlarla patronu- zart vesair bestegarların eserleri 

Patronun' bütün mankenleri arasında nun odasına girdi. 21.20 Frankfurt : Vagner, Liszt ve sair 1 - Selçuk mahallesinin 651 sa-
ne fena muamele ettiği zavallı lzabeldi. - izabe) biraz evvel salonda cereyan bestcgarların eserleri. vılı sokağında 645 sayılı sokak kana-
Küçük burjuva tipinin en mükemmel bir eden nahoş bir hadise hakkında sizinle 22.05 Droitvich : Vagner ve sair beste- lizasyonuna bağlanma~~ üzere 80 

konuşmak istiyorum. Biraz evvel mavi garların eserleri. metre boyda kanalizasyon yaptırıl-
nümunesi sayılmağa hak kazanmak için 22.00 Hih-ersum I : Borodin, Çaykovs- h d Jilet ki k "f 
h. b. k •W• 1 b k d k.b gece tuvaletini teşhir ettigwiniz sırada ma- ması başmü en is· e · eşı ve 
ıç ır e sıgı o mıyan u a ını, ı ar ki ve sair bestegarların eserleri.. h 1 

d b b" f kik b" k. k b ı sarbıamesi vec i e açık eksiltmeye bir aile kadını emrinde bulundurmanın amın eş ın ran 1 ır çe ·ı ay 0 - 22.05 Droitvich : Vagner ve Youmanın 

d •W• ti b. · d muş. Bundan haberiniz var mıl. eserlerı·. . konulmuştur. Ke~if bedeli 420 lira ver ıgı ta ı ır gurur İçın e, parasının 

k d . · · b h ki d - Bu çek mi efendim?. 22.05 Varc:ova : Moskovskinin cserlerı· olup ihalesi 9/5/939 Salı ıninü anat en ısıne temın ettiği ütün a ar an .., 
istifade etmeği unutmuyordu. ikide birde lzabel patronuna bir çek uzatmıştı .. 22.20 Doyçlandzcndcr : Handcl, Mül- 16 dadır. İ§tİrak edecekler 31 lira 50 

Müşteri muzaffer bir o-ülüşle: ler ve sair bcstcgarlann eserleri lruruşlul( teminat makbuzi1e encü-
şöyle cümlelerle genç kadını üzmekten b 23.35 D 1 d.ze d h 1 ~ 

- Size söylememiş miydim, dedi. oyç an n er : Bac ın esere- J11ene gelirler. 
adeta zevk alıyordu: ri .. 

Madam Berjen, burada modellerini Size çekimi muhakkak surette bu kızın l.05 Stuttgart : Beethovenin bir sen-
teşhir etmekle bana bir lutuf yapmadığı- çalmış olduğunu söylememiş miydim?. fonisi.. 
nızı hatırlamanız lazımdır, zannederim. - Rica ederim, madam .. Bu çeki ben 

2 - Selcuk mahaHesinin 661,657 
sayılı sokaklarında 97 metre boyda 
kanalizasyon yaptırılması başmühen
~iılil:teki ke~if ve sartnamesi v~hi
fe açık eksiltmeve konmuştur. Mu
hammen bedeU 565 lira o!m> 1ha~eıi 
9/5/939 SalJ günii aaat 16 dadır. 
İ§tirak edecekler 42 lira 40 kuru,luk 
teminat makbuzile encümene gelir
ler. 

Yahut ta: çalmadım .. Sadece eteğime farkına var- SOLİSTLERİN KONSE':' LERİ 
madan takılan bu çek üzerinde kocamın l!).O:> Saarbrücken : Mozart ve Ditter

- Madam Berjen, burada kibar ve 
asil bir aileden olduğunuzu sık sık hatır
lamanızı ve müşterilerime fena muamele 
etmenizi hiç te doğru bulmuyorum. Ale
lade bir mankenden baı bir ıey olmadığı
nızı düşününüz. 

Böylece günler geçiyordu. izabe! ora
da çalışan öbür mankenlerle de pek sa
mimi olamamıştı. Onların arasında ade
ta bir yabancı gibi kalıyordu. Baz~n ak
tam üstleri kocası geliyor, onu terziha
neden alıyor ve beraber gidiyorlardı. 
Kansını böyle şerait içinde çalışmağa 

mecbur eden bu avukata terzihanede kız
mıyan insan yok gibiydi. Pek meşhur bir 
avukat olmamakla beraber geçinmek 
için karısını böyle çalıştırması, her halde 
kendisinin ya kumarbaz. yahut ta bütün 
parasını sefahatte yiyen bir sefil olduğun
da şüphe bırakmıyordu. 

* 
- lzabel, çabuk gece tuvaletleri kol

leksiyonunuzu hazırlayınız.. Yeni bir 
müşteri geldi.. ilk t~hir edeceğiniz el
bise (Vale) dır, hemen giyip geliniz. 

izabe) isteksiz isteksiz yerinden kalktı 
ve gıyınmeğe başladı. Bu güzel gece 
tuvaleti içinde her zamankinden çok da
ha güzel oluyordu. 

- lzabel. lutfen biraz daha çabuk. 
- Hazmın, geliyorum .. 
Genç manken, elbiselerin teşhir edil

diği büyük salona girer girmez. Uzun 
tüylü bir küçük köpek hırlıyarak üzeri· 
ne l!laldırmıştı. G"yrİ ihtiyari geriye çe
kildi, cirkin ve kuru bir ses: 

- Korkmayınız. matmazel, diyordu, 

el yazısını ve imzasını tanıdım. Yalnız 

nazarı dikkati celbeden nokta bu çekin 
madam Şarl Berjen namına yazılmı' ol
duğu halde bunun sizin elinizde bulunu
şudur. Madam Berjen benim .. Benden 
başka bir kimsenin bu İsmi nasıl taşıya
bileceğini anlıyamad_ım. 

- O o .. Şarlı tebrik ederim. Demek 
benden sonra bir manken ile evlenmiş .. 

- Manken yahut ta bir hizmetçi .. Bu 
sizi alakadar etmez .. Yalnız lutfen sadece 
bana ait olması icap eden bir ismi nasıl 
taşıdığınızı izah eder misiniz?. 

Madam Montel hakimane bir tarzda 
elini yukarıya kaldırdı ve ciddi bir sesle. 

- Matmazel lzabel, dedi .. Benim bü
romda ve karşımda en muteber bir müş
terimle mankenlerimden birisi arasında 
böyle bir münakaşanın cereyan etmesine 
müsaade etmiyeceğimi tahmin edersiniz. 
Llitfen odanıza çekiliniz ve kararımı bek
leyiniz. 

izabe! derin bir yeis ve keder içinde 
odadan çıktı. Mankenlerin giyinme oda
sına çekildi. Şarlın boşanabilmek için ilk 
karısına ayda verdiği bet bin frank ona 
şimdiye kadar bu derece ağır gelmemiı-

dorf un eserleri. 
19.25 Viyana : Rcidingerin eserleri. 
22.50 Roma : Ifarpa ile şan konseri 

E~LENCELİKONSERLER 
20.05 Breslav : Mayis şarkıları 
21.00 Frankfurt : Gece konseri 
21.20 Leipzig : Melodiler 
22.05 Stuttgart : İtalyan musikisi 

AŞÇIBAŞl l\IAllKA 
Makarnalar 

3 - Atatürk caddesinde 194,3 
savı h Sehir gazinosunun bir aene 
müddetle kiraya verilmesi başkatip-
1ikteki !!artr.amesi vedıile açık artır
"J.ava konulmu~tur. Mu!ıammen be
..leli bin lira ohm ihalesi 9/5/939 Sa
~ Riinü saat 16 dadır. lstirak erlecek-
1er 75 liralı ~ teminat makbuzile en
-:ümene gelirler. 

23,28,2,5 1366 (814) 

· 1 - Kaz1m Özalp bulvarında ~s!_ri 
!zm1r bahceleri sokağında 7 v~ 7/1 
say.ılı ev ve dükkinm yıktırılması 
ve tmkazmın aat•şı bat mühendislik
teki ketif ye prtnamesi vechile açık 
artırmava konulmu,tur. Muhammen 
becleli 600 lira oluo ihalesi 5. S. 939 
t:uma günü saat 16 dadır. fttirak ede
eekler 45 liralik teminabn makbuzi
le encümene gelirler. 

ti. Selanik sergisinin !j37 ve 938 senelerinin 
Fakat ıimdi bu kadını bu kadar ya- birincilik madalyalannı kazanmıştır 2 - Gazi bulvarından Uray cad-

kından tanıdıktan ve onun tahkirine ma- desine cıkan 1364 sayılı ıokaim bir 
ruz kaldıktan sonra artık bu işe taham- beş bin frank verdiğini biliyor muydu- k?amındaki molozlann kaL:lınlması 
mülü kalmadığını hissediyordu. nuz?. }>&! m~islilftelri keMf 'Ye' taıtna-

Bu beş bin franga hiçte ihtiyacı olma- -Evet madam, bu kadın kocamın ilk mesi vecb\le açık eksiltmeve konul-
4ığı, böyle bir defada on iki bin franklık karısıdır. Talaka razı olmuyordu. Hal- mu&tur. Muhammen be~li 189 lira 
elbise sipariş edişinden anlatılan bu ka- buki biz o kadar sevişiyorduk ki. Hatta 40 kunJ4 olup ihalesi 5. 5. 939 cu
dın için izzetinefsini, enerjisini ve şahsi- da sevişiyoruz ki. Kocam namus sözü ma günü saat 16 dadır. iştirak ede
yetini böyle feda edişine ıimdi kızıyor- verdi .. O zamandanberi bu kadına her cekler 14 lira 25 kuruı1uk teminat 
du. ay beş bin frank veriyor .. Esasen be- me.kbuzile encümene ge!irler. 

uırmaz.. - Matmazel lzabel, patronun odası- nim de bu hayatı kabul edişim bu yüzden 20, 25; 28, 2 1334 (796) 
izabe! yürüdü. Karşıııında, geniş kol- na.. değil midir?. 

tuğa gömülmüş şi~man ve kısa boylu bir izabe!: cBu skandaldan sonra heni ar- - Sizi hakikaten anlıyor ve size acı- 1 - 34 ncü l\danın 82 nci arsa 
icadın oturuyordu. Cok zevksiz bir giyi- tık burada tutamazsa, diye düıünüyor- yorum. Evladım, ancak bu geçen hadi- sından !'!'Üfrez 55 50 m""tre mur;ab
nişi ve ba~ında kendi:-ini adeta gülünç bir du, maamafih hana ne söylerse söylesin ııec.len sonra müessesemde manken ola- bl\mdaJ.i yerin &at"'J ha"'-ati!)lik-
he.le eetiren garip bir şapkası vardı. cevap vermiyeceğim.:t rak çalışmanıza imkan kalmıyayycağmı teki fartnal1).esi veçhile acık aıiır-

- Biraz yaklaşır mısınız, matmazel? * da takdir edersiniz. maya konulmu~tur. Muhammen 
Güzel... Şöyle bir dnire çiziniz; tamam. Mndnm Montel gayretle sert ve abus - Oh, madam .. Fakat ben.. bedeli 565 lira olup ihalesi 5-5-

Juvantin saç boyaları 
INGILlZ KANZ~ ~czancsi Iaboratuvarlannda hazU"lanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin etlilen renk yıkanmak, ter· 
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. En:anelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi v~ emniyetli markadır. 

. . : .. · . :..;.... . .. . .. 

T. iŞ BANKASI' ntn 
1939 Ko T~sarruf İkramiye P!anı 
32,000 rJIRA MUKAFAT 
Kur3.lar : 1 Şubat. 1 Mayıı, 26 Aiastoa, 1 Eylul, 1 lkincitetrin 

ta r i b 1 ~· ri n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

,rzTA ikramiyeleri: rv~,.,,~"° 
ı A.deü 2000 lira bk -- 2.000 Lira 
5 ,. ıooo llrabk ·- 5-000 Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n :150 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo lirabk ·- 6.000 Ura 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 35 llrmbk ••• 6.250 Lira ...... ••••••a 

435 1 
'&!IJl',JH:ım'B'El GWZ Mi 9 7 ~!BB, 
T. ı, Bankaaın:ı p;ıra yabrmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zıımanda talihinizi de denemif olursunuz. -
Turgutlu Belediyesinden: 

.. . 
JI.Ni 
Live 
nand 
lacalj 
~ ~ 

ıri v 
iahh 

4 

' o 
o 
o 
o 

1-Turgutluda1300 lira bedel keıifli bir umumi beli yaptırılacak
tır. 

2 - Bu busuıtaki plin keıifname ve prtname belediye bat kitibinde
dir. 

3 - Açık ebiltme 6. 5. 39 cumartesi günü saat 11 de bcbliJe endl
meni buzunmia yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 97,5 lüwhr. 
22, 25» 28, 2 1348 (809) -d'W 

Iımir Halkın~ Müjde 

0 stüste dört elbise değiştiren ve dört bir çehre ile genç, kadını karşılamıftı.. - Evet yavrum, siz artık bu mües- 939 Cuma giİnÜ saa.t 16 dadır. fA. E k · A d B v F, b "k A /d 
kerre bu şişman mü,teri önünde dolaşan Müşteri artık odada değildi: sesede menken olarak çalışmanız, müşte- tirak edecekler 43 liralık teıpin~t 1 ~ l y ın lYQ Q rı OSI Çl f 1 
lzabel giyinme odasına çekilmişti. Şim- - Matmazel izabe), diye söze baş- 1 lerin karşısına çıkamazsınız.. ro~L:b~z!' ile Pne;;men• ,...,..1'rler. FtYA1LAR: Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
di büyük salonda bu yeni zengin müıtıteri ladı .. Arhk bu hareketlerinizin böyle de- 1 - Fakat madam .. Benim kabahatim. 2 - 65 İnci adanın 581.5 metre Reklim deiil hakikat ••• Tecrübe İspat eder •.• 
patronla görüşüyordu. vamına imkan kalmamıştır. Her gün yeni ' - Siz artık benim yanımda, kızım gibi murabbamdaki 109.110.111 aayılı 1 - 3 (859) 
-Gö~~d~~izdört elbis~~ ~ b~h~~LbqJq~oru~B~~nd~ ~r~y~~o~u~L.B~~ma~ğımz~ U~~ı~~~- ------------~-~----------~~·---i 

üçünü beğendim. Onları adre3ime gönde- on iki bin fr.nklık sipariş veren başka 1 
manlar müesseseyi idare edersiniz .. Ile- namesi veçbile açık artırmaya konul- I zmir Nafıa müdürlilg., ilnden: 

rirainiz... Dördüncüsü gijzel değil Maa· bir müşteriyi ben bir daha nereden bula- ride de kimbilir belki bu müessese sizin m~r. Muhammen bedeli 2,907 li-
mafih biraz deiifiklik lizım, belki onu bilirim. malınız olur. ra 50 kurut olup ihalesi 5/5/39 Cu- Beqama ceza evinde yapbnlacak iki nöbetçi kulübesi 663 lira lnıtif 
da alabilirim. - Birden sesi biraz daha yumufaJDJf- lzabel derin bir nefes almıştı. Gözle- ma günü aaat 16 dadır. lftirak ede- bedeliJe ve müatacelen 5 gün müddetle açık eksiltmeye konuldujundm 

- Adresinizi lutfederseniz, madam. tı: rinde iki damla yaş vardL.. cekler 223 lira 15 kuntluk teminat ittekJilerin huslı1901dan 1Mnjnatlarile birlOde 4 MaJJS 9.19 pel'Jlllllbe 
elbi.el•ri hemen gönderirim. - Madam siz dünyanın en iyi kadı- maW.uzile endimene ıelirler. siinü aat 15 de Nala müdlrliiündelıd kıomilyona bat vmmaları. 

~ ~~~~~--!111.k\WilRlt..U~~!'IMI~~~~~~~_.. ... _.._.._.. ...... ..--. 



Bovven Rees Messageries Umdal Oli "İer ve 
UMUMIDENİZ ş~· k"' 

Fratelli Sperco 1 
Vapur Acentası 

Deutsche Le 
ve şürekası Maritimes ACENTALıcı LTD. ure ası vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG CUH ARD Lı·~E HELLENic LtNEs LTD. BJRiNcJ KORDON REES ADaı·AricA •• A. nı· 
.11& n TURKİA vapuru ayın nihayetinde Bİ.,ASJ 'l'EL 2""J ~ 

rerpool ve K v M p A H y A. s 1 
beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg "" • .... HA VİGA!'İONE AKKA vapuru 27 Nisanda bekleni-

sgov hattı mEOPldLE GAUTİER 6 ma- ve Anvcrsa limanları için yük alacak- LONDRA HATrl ı yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam 
• •• • • • • • • vap~ tır. . . P. FOSCARİ motörü 3/ 5 tarihinde Brcmen ve Hamburg için yük alacak-
HNİA vnpuru mayıs iptidasında yıs tarihinde gelerek ayni gün Istnnbul, VNJf'ED STAf'ES A.N'D HER~~ v~·~'::ac!nrmsanda gelip gelerek ayni gün Pire Brindisi Trieste tır. 
L' k Pire Napoli ve Marsilyaya hareket ede- LEVA.ur L*uE L'l'D Londra ıçın yu • ve Venedlğe hareket eder. MİLOS vapuru 10 mayısta bekl ._ ıverpooldan mal çıkaraca ve ay- cekt: n •n • BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda BRİONİ motörü 4/5 tarihinde gelir 13 M k d An R enı 
nand Li l Gl içın' ır. PRİNCE DE LİEGE vapuru ayın ni . L Rod V d" ha yor. nyısa a ar vers, otter-

a verpoo ve asgov . - Londra; Hull ve Anversten gelip yük ve aynı giln eros os ve ene 1 - dam, Brcmen ve Hamburg için yük ala-
lacaktır hayetinde bcklenılmekte olup Nevyork- reket eder. caktır 
~ vap~ları.n muvasali'it tarihleri, . H~r türlü izahat \'C malumat için Bi- tan mal çıkaracaktır. çıkaracaktır. CİTl'A ~i BARİ motörü 4(5 te g~le- . 

ıri ve navlun1 hakkınd ncenta rmcı kordonda 156 numarada LAU- Gerek vapurlıırın muvasalat tarihleri, Lra,ERPOOL HA'l''l'I rek ayni gUn İstnnbul Napoli, Marsilya DEN NORSKE .. JDDE• -
arı 8 

· İ . . .& Y ve Cenovaya hareket eder. Al ..,. ıahhilt altına giremez. Daha fazla RENT REBOUL ve ŞERiK vapur acen- gerek vapur isımlcn ve navlunları hak- İAN 
0 

. ..J_ Li ROYALE lfEERLA ns HAVSLİN.JE OSLO 
lt almak .. ed' . . b' ahhUt altın . LESB vapuru 2 nısanws ver- A , 

için T. Boven Rees ve Şr. tasına muracaat ı1mesı rıca olunur. kında acenta ı: te 
1 

•
8 gır~n_ıez. pool ve Svanscadan gelip yük çıkaracak- DAJSE KVMPA~A•J BALKİS vapuru 12 mayısa doğru bek-

353 telefon numa1"Ullla müracaat Daha !azla tafsıl!ıt rumak içm Bırıncl "" ~ .. leniyor. Dünkerk ve Norveç için yUk 
.!esi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 Kordonda 152 numarad:; • UMDAL• Itır.. HERCULES vapuru 4/5 tarihinde ge- alacaktır. 

l ................................ ı ............ . 

. T. C. Ziraat" Bankası 
Kuruluş tarihi : J888 

Seftftayesl : ıoo.000.000 Türk lirası •• 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

~ARA BtRiKT-NLERE 28.800 LİRA 
tKRAMIYE VERECEK 

iraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ıniye dağıtılacaktır : 
4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 

umt deniz Acentalığı Ltd. mUracaat lerek yükUnU tnhliycden sonra İstanbul AMERİCAN EXPORT LİNF.S İNC 
um . . l Deutscfle Le11ante•Lfnle Burgas Varııt ve Köstenceye hareket EXCELLO 1 ta beklenl• edilmesı nca o unur. . eder. .. vapuru mayıs -

Telefon: 4072 Müdüriyet KRETA vapuru 15 nısanda Hamburg JUNO vapur•t 1/5 tarihinde gelir yor. Nevyork için yük alacaktır . 
Telefon : 3171 Acenta ve Anverstcn gelip yUk çıkaracak. Amsterdam, Rottcrdam ve Hamburg li~ EXCHANGE vapuru ll mayısta bek.le-
-------------------------· manlarına hareket eder. niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

$.VENSKA. ORIEH!'E LI- D. T. R. T. 
HIEH K.VMPAIJX ASI BUDAPEŞT vapuru l mayısta bekle-

AASNE 5/ 5 tarihin
. d el niyor. Tuna lirnanlan için yük alacaktır. 

' 

vapunı e g erek 

~burg, İskandinavya limanları için SERViCE MARl!'IME 
yük alaral.· hareket edecektir. • 
c!ER~İCP, MAR!2'1ME ROVMAalf 

Roanaain Kumpanyası DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-
PELEŞ 815 ihind niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman-

Malta, Ma:i~·e ee:va 1~=: lan için yük alacaktır. 
hareket eder. JOHNSTON V ARREN LİNES LTD. 

YUk ve yolcu kabul eder. JESSMORE vnpuru 30 nisanda bekle-

Devitt Hava yolları umum mü-
dürlü~ünden: 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle yolcu, posta v~ 

baiaj nakliyatına b~lanacaktır. Bilet fiyatlan 

Giclit Gidif-Dönüı 
Lin. Lira 

c. 4 • 500 • 2.000 • • 

Ankara - lstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - lzmir 
İstanbul - İzmir 
lıtanbul - Adana 
lzmir - Adana 

z1 
30 
32 
33 
35 
34 

29.75 
42.35 
45.15 
46.55 
49.35 
47.95 

l İTALİA S. A. Dl NAVİGAZİONE niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina 
OCCANİA motörU 20/5 tarihinde Tri- Kalas ve İbrail limanlan için yUk ala

esteden Riosanto, Montevide ve B . Ay- caktır. ' • 2so • ı.ooo • 
o il 100 11 4.000 D 

1 o 50 5.0{)0 • 
. o w 40 4.800 il 

o • 20 3.200 
•IKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmi· 
~ere ikramıye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

(Gidi$ - Dönüt biletleri blı ay muteberdir) 
(Vakti hareket cetveli) 

(Pazardan maada her giin) 

res için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav-
1 İl~.ndak1 batt..ket tarihleriyl() navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardakt değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliye~ kabul etme%. D~ faz.la taf- Daha faz.la taUilAt için ATA'rtJRK 
silAt için ikinci Kordonda FRATELLf caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalı!ma müraca-
edilmesl rica olı~u-. &t edilmesi rica olunur. ~nr'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci linm1t 1 Mart ve ı Haziran tarih

rinde çekilecektir. 
tr· 1ın _____ ... _____ l!!!!!lmeıım•!m-111•••-mil-•";• 
,r. c--------------------~-------~------~--------

, fıtmbul - Ankara A 

Y eAılld:Syden hareket Ankaraya muvualit 
Saat Dakika Saat Dakib 

TE'LEFO(J c !m · 2005 TELEFON: zet'l/ZOOS 

J • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Cesitleri . , 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

n 
A~~ 
Opp.~ 

Alı\nuıtl f ırllı• 

TOPAN E Terazileri 
TUrkfyenrn en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

, 

.............................................. ~. 

9 39 11 30 

Ankara - Adana .. 
Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakib 

14 45 16 55 

Ankara - bmir 
Ankaradan hareke4 tzmi...,.. muvuali.t 

Saat Dakika SW Dakika 

ıs os ı1 ss 
Adana - Ankara 

Adanadan hareket Ankaraya muvuallt 
Saat Dakika Saat Dakib 

9 10 tt 20 
Ankara - latanbul 

Ankandan hareket fatanbula muvualet 
Sııat Dakika Saat Dakika 

16 00 18 00 
lzmir - Ankara 

Ankaraya muvualit 
Saat Dakika 

9 10 12 00 
Tayyare yolcularini meYdanlara nakledeceek 
otobislerin hareket edeceii mahal ve saat 

istanbulda 

Saat 8, 15 de Taksim meydanindan kalkacak ve aut 8,3(l da K.li:t• 
kövde vatakh vagon acentesine uğrayacak ot-obüıle meyd;,u~ dtJo. 
ceklerdir. 

Ankarada 

• "" -=••1 ,. w =· - = 

Süt maki"a~arı 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatından 

....._~":/~~ Miele süt makinaları 
Çok hassas ve çok dayanık1Mlır 

MIEl.B 
Siit makiııalannm btititn abau 

paslanma 
MiELE sCT MAKINAIABI 

Diğer makinalardan daha "sallam ve 
daha ucuzdur .. 

İSTANBUL Satq depolll.: 'NafUa. 
le, 51 No.1u POKER TBAŞ .. çaldua 
deposunda ... 

İZMİBDE Satq deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
Mare!al Fenl bulvan No. 1 TELEFON: ZZ73 

------1111!!!!!!1• 
Bağcıların Nazarı Dikkatine 

bmir incir ve Ozüm Tarım S.tq Kooperatifleri Birliiiaden: 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden inglllz göztaşlaruu, tefldlAtl· 

nuz dıpnda kalan balcıların da lstlladeslae ar
z~tmek üze~-e, tz.mlrd~ ve bllamaın üzüm koo
p.:?ılllfil ınerkezledtttdr2 satınaea\'o at1ad1L 

· l~k aabf meıkezi: 
Kançibanoeıu hanı.. 

Doyçe Oryentbank 
DR E S D NE R B A N K ŞU B E Si 

i Z MİR 

. ,.. 859 No. lu E*i Güınrük Sokap No. 5 

Merkezi : DERUN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur
Sermayc ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayllsmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

aı.nla lfUbeleri : &AllmE VE ISKENDEBIYE 
Der tilrlil banka muameJibru ifa ve kabul eder. 

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

OSMANİYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en em otelcial 

B. Ömer Lütfi Bengii 

44 dir d' .. 
Senelik tecrübeli idareaile bütün müıterilerine ken 11mı 
aevdirmiftir .•.• 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• tatanbulda 
:>ütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bul~urlar .•• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi
eeek derecede ucuzdur ..... 

lzmir ve Adana yolculan .ut 14,20 de ve lıtan~ul yokulan no;.t 
lS,30 da merkez p, T. T. binası önünden kalJ.:aealc ot-....lı :fü..ls m!rY~ 
gideceklet-dir. 

Adanada 

Saat 8,50 de yeni otel önünden kalkacak otobüsle meyd~na ~ 
ceklerdir. 

1zmirde 

Saat 8 25 de konaktan ka&acek otohiiale meydana Plece lden:lir. 
Tayy~Jerimizle meydaDlara celecek yolcular derhal otobOale .m. 

re nakledilecelderdir · 

Yalnız Izmir yolcu'!-" tayyare meydanmdan Gaziemir İltaayonum. 
kad tobüıle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle 

ar o -=.1--elderdir Alsancak istasyonuna 1enn::ı.; • 

yolcu biletleri: 

Ankara, y ~ilköy, Adana, lmıir meydan müdürlüklerinde ve Ya
takh vagon ,irketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara acentelerinde sa-

tılır. da ~ı..L-l!!l..1.-.!_!_W y takl Fazla tafsilat için mey r. muaur•UaKIS'lllllZle a ı vagon acen-
telerine müracaat edihnesi. 

ilin 
iş Bankasından: 

29, 30, 2, 3, 1444 (866) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlefıet hastanesi • 
eslıl operatörü a 

( Birliiimizin aiimriik kartıamddd !~tme harunm ~ plrmın.. thm.> 
Mülhakatta: kooperatiflere 

müracaat 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve blen 
depo olarak kullanılan iki bina 
sahlıktır. Talip olanlann it ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

Her glin öğleye kadar Fransız hasta· ~ 
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler ~ .... &':9• 
sokağında .. 

No. 4! TELEFON Z310 ·------------------------~ 
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ger arp tehlikesi kat'ileşirse .. 
Kısmi seferberlik • • 

netıcesı olarak Amerika - /ngiltere 
görüşülüyor 

- Fransa 
arasında iktisadiyatın yarı seferberliği 

Mecburi askerlik kanunu Nevyork • • 
sergısı açıldı 

lngiliz halkı askerliğin lehinde .. Kur'a Reisicümhur Ruzvelt bu münasebeti 
efradı 15 Mayısta çağırılıyor yine sulhtan ve adaletten bahset 

Londra 1 (ö.R) - Geçen Perşembe 
günü hükümcte itimad reyi vermckJc 
avam kamarası mecburi askerlik ve 
harp endüstrilerinde kazançların tahdi
di esaslarmı kabul e~. Bu hafta 
mecburi askerliği lngiltciede tesis eden 
kanun avam ikamarasmda müzakere 
mevküne çıkacaktır. Askeri talim ka -
nunu adıru taşıyan bu kanun bu akşam 
meclise tevdi olunacaktır. Münaka§ala
rm uz.un olınıyacağı tahmin ediliyor. 
Müzakereler gelecek Pazartesi gilnü in
taç edilecektir. 

Mecburi askerlik meselesinde muhalif 
liberal partinin fikirleri ikiye ayrılmış
tır. Geçen Perşembe gilnil liberal rne -
busların yarısı hilkümeün mecburi as
kerlik hakkındaki teklifinin lehinde rey 
vermişlerdi. Amele partisine gelince, ba
z.ı mebuslar 27 Nisanda reye iştMikten 
btin'kM etmişlerdi. 

Halk yığlnlannın umumiyetle askeri 
mükellefiyet lehinde olduğu muhalifler 
tarafından da takdir edilıneğe ba§lan -
mıştır. Çoktanberl umumi efkar dikta
törlük rejimlerinin taarruz ve tehditle -
rine :karşı enerjik bir siyaset talebinde 
bulurunnktadır. Bu siyasetin ise nncak 
lngilterenin bütün kuvvetlerini ve in
san kaynaklannı bir araya getirmesiyle 
mümkün olacağı §imdi takdir edilmek
tedir. 

Mecburi askerlik kanunu mucibince 
ilk kur'a efradı 15 l\iayısa doğru silah 
altma çağrılacaktır. Harbiye nezareti 

bu yeni askerlerin yerleştirilmesi için Bır nava harbın m sembolik resmi 
lazımgelen barakaları ve talim meydan-
larını faaliyetle hazırlamaktadır. 1 taraftan fabrikalarda çalışan işçilerin 1 için mahzurludur. Ikinci §ık ise üç mem-

Londra 1 (Ö.R) - Ba§vekil askerlik de asker gibi çal~tırılınası endişesi ileri leketin yalnız. siyasi mevcudiyetlerini 
mükellefiyeti kanununu avam kamara- sürülmüştür. değil endüstri ve ticaretlerinin <le inki
sma vermiş ve kanunun ilk kıraeti ya - Londra 1 (A.A) - Kısmi sefcrbc:rli- şafını tarsin etmek suretiyle mu'kadde
pılın~tır. !kinci kıraet esnasında PC'.r- ğin devamı nl'ticesindc hasıl olan iktısa- ratlarınn olan emniyeti tarsin etmek 
fembe gilnü münaka§alar başlıyacaktır. di ve mali vaz.iye1in uzun müddet devam meselesini ortaya atmağa inhisar etmek
Kanun ancak istisnai ahvalde veya harp etmesi ihtimaline mebni iktısatçılarla tedir. Bu plfuıda kredi seferberliği şek
tehlikesi karşısında şimali Irlandada da maliyeciler demokrasilere bu vnz.iyeti !inde üç memlekette mevcut dünya al
tat:biki cihetine gidileceği bildirilmek - karşılamak imkanını vcrmeğe çalışmak- tın yekUnunun yüzde seksen beşinin 
tedir. tadırlar. Demokrasilerin ya totaliter kullanılması derpiş cclilmckteclir. 

Londra 1 (ö.R) - Milli iş konseyi devletler tarafından tatbik edilen otar- Londra 1 (Ö.R) - Royter njansının 
bu sabahki içtimaında mecburi askerlik şik metodları tamnmiyle kabul etmeleri parlamento muhabirinin istihbnrına na
bakkında hükümeün tekliflerini tetkik yahut ta iktısadiyatlarını yarı seferber- zaran şimali Irlandada mecburi askeri 
etmiştir. Ekseriyetle delegeler bunun lik vaziyette yaşıyabilecek şekilde can- talim kanununun şumulü dahilinde ol
bir ba§langıç olduğu ve yakında mecbu- landır:maları IUzımdır. Birinci şık Fran- mroda beraber fevkalade zaruri ibir va
ri askerliğin 20 yaşından fazla gençlere sız, Ingiliz, Amerikan ittifakını muhik ziyet hfisıl olmadıkça · kanunun orada 
de teşmil edileceği kanaatindedir. Diğer 1 gösteren hürriyet bağını tahrip edeceği tatbiki cihetine giclilmiyeccktir. 

• • • Filistin es ıçın 

lngilterenin hazırlad1ğı izahlı beyaz 
kitap ne zaman neşredilecek? 

Roma, 1 (Ö.R) - Gazeteler Filistin 
Arap ihtilal komitesinin ve Suriye mil
liyctperverlerinin Ruzvelte çektikleri 
telgrafta bir Alman tehdidini imkansız 
gi>rdüklerini, şimdilik mevcudiyet ve is
tiklallerinin İngiltere ve Fransanın mil
dahalclerindcn muz.tarip bulunduğunu 
bildirdiklerini yazıyorlar. 

Londra, 1 (A.A) - Emin bir memba
dan bildirildiğine göre İngiliz kabinesi 
yarın toplanarak Filistin meselesini, as
keri mi.ikellefiyetin tatbiki için ittihaz. 
edilecek tedbirleri, Bitlerin nutkunun 
n eticelerini ve bir tecavüz. tehdidi al
tında kalması muhtemel olan devletler
den müteşekkil emniyet sistemini takvi
ye ctmeğe matuf beynelmilel müzake
relerin vaziyetim tetkik edecektir. 

~ 

İngiltere hükümeti Londra konferan
sıru müteakip Filistinde takip cdecei',ri 
dyac;eti izah edecek olan beyaz kitabı 
henüz ncşretmemiştir. Söylendiğine gö
re konferan'>•n muvaffakıyetsizliklc nc
ticelenme"i üzerine başlıyan müzakere
ler bütün ihtilaflı noktaları hiç olmazsa 
muvakkaten halledileceği ümidini tev- Filistinde kaçakçılarla mücadele 

lit etmiştir. Kudüste Arap lideri Nashaşibinin ak-
İngiltere hükümeti Filistin hüküme- rabasından biri bir suikasttan kurtul

tine yakında halledilmesi beklenen Fi- muş ve polis tarafından meydana çıka
l istin meselesinin bütün ihtilaflı nokta- nlan mütecaviz ağır surette yaralan
larmın ne suretle halledileceğini bildi- mıştır. 
ren bir beyaz kitap göndermiştir.. Be-

muhafaza eclilınekte olmakla beraber 
Deyli Telgraf gazetesinin Kahireden al
dığı malumata naz.aran plan başlıca dört 
maddeyi ihtiva etmektedir. 

1 - Filistinde kargaşalıklar nihayet 
bulur bulmaz. müşavirleri İngiliz. olan 
muvakkat bir hükümet teşkili. 

Pavvonu 
~ ., 

Milyonlarca insan akınının beğendiği, 
seçtiği ve önünde durduğu 

noktalardan b~ri oldu 
Nevyork, 1 (A.A) - Sergi Ruzvcltin lanmış hasretle öpmüşlerdir. 

nutku ile açılınca sel halindeki milyon-
larca insanın beğendiği ve seçtiği nokta- Ncvyork, l (Ö.R) - Beynelmilel 
lnrdan biri de sergimiz oldu. En son ba§- Nevyork sergisi bugün açılmıştır. Ame
lıyan Türk sergisi tamamlanmış mahdut rika cümhurreisi B. Ruzvelt bu mü
ecnebi pavyonlarından biridir. Türk az- nascbctle mühim bir nutuk iradetmiş, 
mi milletler mücadelesinde üstün çık- Amerikanın sulha, adalet mefkuresine 
mıştır. atfettiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiştir. 

Açılış merasiminde Türk bayrağını B. Ruzvelt, sulh ve adalet istiyen mil
Neşet Atay taşımıştır. Eski Türkiyeliler- Jetlerin Amerikadan daima sempati gö
den bir ÇQğu bayrağımızın etrafır.a top- ı·eceklerini i1ave etmiştir. B. Ruzvetı 

Sovyet Rusya ile müzaker 
Görüşnlelerin neticesi hakkında 

A 

resmı 
Londra 1 (ö.R) - Taarruza karşı 

müşterek cephe tesisi için devam ede~ 
müzakerelerde Sovyet hükümetinin, ta
aITuz hareketlerini nkim bırakmak Uze
re sarfedilecek faaJiyet muvacehesinde 
Ingiltere ve Fransanın vaziyeti hakkın
da çak anlayışlı davrandığı memnuni
yetle müşahede edilmektedir. Bu saha
da şimdidrn çok cesaret verici neticeler 
elde edilmiştir. Çok yakın bir atide res
mi beyanat yapılaca'ksa da şimdiden bu
nun için ibir tarih tcsbitine imkan yo)t
tur. 

Ingiliz - Rus müzakereleri hakkın -
da avam kamar~ında sorulan bir çok 
suallere cevaben ba§ve-kil B. Nevi! Çem
berlayn demiştir ki: 

- Sovyet Rusya hükümetiyle görüş
meler devam ediyor. Hariciye nazırı ge
çen Cumartesi günü Sovyet sefiriyle gö
rüştil. Bu hususta mümkün olduğu ka
dar yakın bir tarihte beyanatta bulun -
mak hususunun faydasını takdir etmek
le beraber şimdilik bundan fazla bir şey 
söyliyecek mevkide olmadığıma mütees
sirim. 

Amele mebuslarından biri bir çok 
kimselerin Sovyetlerle cereyan etmek -
te olan müzakerelerin intacım hüküme
tin yem siyasetinde snmimiyetine bir de
lil olarak beklediklerini hatırlatmış, baş
vekil demiştir ki: 

cBu yalnız Ingiliz hükümetine tabi bir 
mesele değildir. 

B. Attle sormuştur: 
- Sovyet hükümetl muayyen teıklif

lerde bulundu mu? 
- Evet, Sovyet hükiimetinden bazı 

teklifler gelmiştir ve muhavereler Mla 
devam etmc-ktedir. 

- Müzakereler neden bu kadar uzun 
sürüyor? 

- Hala cereyan etmekte olan müza
keratın tcferrüatına girişmek ~ gi.iç -
tür. Mesele basit değildir. Sovyet Rus
yadan başka, diğer hükümetlerle de mü
zakere mecburiyeti vardır. 

MuhafazakArlardan B. Adamsi sor -
muştur: 

- Müzakerelerin mümkün olan sü
ratle yürütüleceği hakkında ba§vekil te-
minat verebilir mi? 

B. Çemberlayn - Evet. 

Londra 1 (A.A) - Mat'buat nıuhte -
mel bir taarruza karşı müşterek cephe 
tesisi hakkındaki müzakerelerle meşgul 
olmakta berdevamdır. Taymis gazetesi 
milzakerelerin ağır, fakat memnuniyeti 
mucip b ir tarzda ilerlemekte olduğunu 
yazıyor. Deyli Telgraf Moskovadaki In
giliz büyük elçisine bu hafta kat'i tali -

beyanat yapılacak 

B. Molotof bir mt tı.ık soylerken 
mat verileceğini zannediyor. Bu gaz.e - Fransız. - Sovyet ittifakının teşkilini tek· 
teye göre Sovyetlcr i.iç taraflı bir lngiliz- lif etmişlerdir. 

Asya .. Asyalıların dır 
Japonlar Avrupa ve Amerikalıların 
Uzak Şarkla alakalarına kızıvorla r 

Japon Diyet mectisı 

yaz kitabın metni büyük bir ihtimalle Londra, 1 (A.A) - Londra gazetele
yarın ne.şredilecektir. Bununla beraber rine göre Filistin meselesi hakkında 
memleketin vaziyeti henüz kanşıktır. Kahirede cereyan eden mUzakcreler 
Dün vukua gelen dört suikast neticesin- Filistinin komşuları tarafından kabul 
de iki kişi ölmüş ve iki kişi de ağır su- I edilebilecek bir plan tesisine müncer ol
rette yaralanmıştır. muştur. Bu hususta sıkı bir ketumiyet 

2 - Her tiirlü em]Uk ve arazi satışı- - -------------

Tokyo, 1 (Ö.R) - Hariciye nezareti- tine esir ettiklerini ve Asynyı da yarı 
nJn bir mümessili şu tebliği neşretmiş- müstemleke rejimi altına soktuk1armJ 
tir : İngiltere ve Amerika, açık kapı si- hatırlatmak icap eder. Şimdi de açık 
yaseti namına, Japonyanın uzak Şarkta kapı talep ediyorlar. Anlamıyorlar ki 
yenl bir nizam tesisi gayretlerine mü- J aponyanın hareketi Çini yan müstem.o 
dahale iddiasında oldukları gibi diğer leke rejiminden kurtarmağa ve yeni b~ 
taraftan ] aponya ve Çin arasında ha- alemin temellerini kurmağa matuftur ' 
kem tavrı da takınmak istiyorlar... Bu Bizim her şeyden evvel istediğimiz f 
devletlere Afrikayı müstemleke siyase- dur : ıAsya, Asyahlanndırl• 

nın kontrolü. 
3 - Yahudi muhaceretinin, Yahudi 

nüfusu hiç bir suretle bütün nüfusun 
üçte birini geçmemek şartiyle önümüz. 

deki beş yıl içinde 75 bine tahdidi. 
4 - Yeni bir kanunu esasi tanzimi 

için üç sene sonra bir milessesan mecli
sinin içtimaa davet edilmesi. 


