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Din münderecatından gazetemiz mauliyet kabul etmez. 

on günlerin e 
Türkiye. tehdit edilmez 

Yeni Alman elçisi Ankaraya gitti 
Potemkin bugün lstanbula geliyor 

Ankarada mühim görü.smeler olacak 
İstanbul, 26 (Hususi) - Tan gazete

sine ıörc, biikümetimiz, Bitlerin suali
ne cevabını vermiştir. Bu cevapta Tür
kiye, kendisini bir tehlike karşısında 
addetınemektedir. &asen kendisinin 
tehdit edilmez 'bir vaziyette olduğu da 
aynca tasrih ediJ.miştir. ı ıı 

ALMAN ELÇiSİ ANKARAYA 
GİTTİ.. 
İstanbul, 26 (Hususi) - Almanyanın 

Ankara büyük elçiliğine yeni tayin et
tiği Fon Papen bu sabah şehrimize gel
di.. Alman konsolosluğu erkanı tarafın
dan karşılandı. Fon Papen burada kal
mıyarak akşam ekspresi ile Ankaraya 
hareket etti. Öntimüzdeki hafta içinde 
reisicümhura itimatnamesini takdim 
edece~i tahmin olunmaktadır. 

B. POTEMKiN BUG'ÜN GELİYOR 
İstanbul, 26 (Hususi) - Sovyet Rus-

lngiliz dahili iatikrazı 

. 1:-<>~ ~ ~ ö.R) - 380 milyon ~ 
1inlik dahili istikraz fevblide ukeri hu. 
~ karfılayacaktır. Kazanç vergisinde 
bır arttırma yapılacaktır. 

·-------' Yeni >... Matbaasında s...ım.-. 

büyük hldisesi 

Inciltere karar verdi •• 
:::::ez ==ı:::= e 

Mecburi askerlik kanunu 
derhal tatbik edilecek .. 

altına davet 
ya hariciye komic;eri muavini Potemkin 
yarın ekspresle İstanbula geliyor. Ru! 
devlet adamı İstanbulda kalmıyarak -
doğruca Ankaraya gidecektir. Potemki- Su ri ve 

Uç sınıf silah ediliyor 

meselesi 
Berlin, 26 (A.A) - Sal!hiyettar bir ir dola.şan şayiaları tekzip edecek ve 

menbadan bildirildiğine göre İngiltere memleketinin Almanyanın bütün meşru 
sefiri Neville Henderson dün Fon Rib- iktısadi taleplerini tetkik etmeğe ve Al
bentroptan bir mUIAkat istemiş ise de manyanın hayati menfaatleri ~veli 
nazır bugün vakti olmadığını, fakat se- içinde Alman ticaretini kolaylaştırmağa 
firi yarın öğleden sonra kabul edebile- hazır bulunduğunu söyliyecektir. 

Mi~i Şef ve ba§vekil Refik Saydam 

Fuar çalışmalarına hız verildi 

lngiliz müesseseleri F na
rımıza iştirak ediyQrlar 

1 
- "(:{- · 

D t k • • Mevsim münasebetiyle dokuzuncu İz,r o em l n l n mir fuarı hazırlıklarına hız verilmiş, fu
ar sahasında ve Kültürparkta çalıştırı-

---'1:-t ı lan amele, inşaatçı, ve dekorasyon me-
murlarının sayıları tezyit edilmiştir. 

Ankar • l ' Açık hava tiyatrosu inşaatına başlandı
Q zr ,yare ı ğı gibi sergi sarayı inşa•tı da ilerlemiş

---tt-- tir. 9 EylUI kapısı inşaatı da devam et-
mektedir. 

Son vaziyetin tabii Bu sene fuara bilhassa İngilteredcki 
sanayi müesseseleri büyük alaka göster-

bir İcabıdır mişlerdir. Hükümetimizin 3000 liralık 
, hususi takas hakkını İngiltere menşeli 

--• -- malları teşhir edecek iştirakçiler için 
HAKKI OCAKO<:.LU kabul eylemiş bulunması, piyasada bü-

yük bir alfıka uvandırnustır. İngiltere 
- SONU 2 tNCt SAYFADA -

nin hükümet erkammızla vukubulacak . 
müzakerelerine büyük ehemmiyet atfo
lunmaktadır. 

B ÜKRESTE KİMSE İLE 
GÖRÜŞMEDİ 
Bükreş, 26 (Ö.R) - Ankaraya git-

mekte olnn Sovyetler hariciye k omiser 
muavini P otemkin dün saat 16 dn Bük
rcşten ~ecmiştir. Yarın İstanbula mu-

- so~u ti İNCİ SAHİFEDE T 

Oslov güreş 
şampiyonasında 

Yaşar galip geldi 
---•·---

İstanbul, 26 (Hususi) - Osloda 
yapılan güreş müsabakalarında Tür
kiye şampiyonu Yaşar Norveçli ra
kibini, Ankaralı Mustafa Estonyalı
yı hükmen yenmişlerdir. 

Çoban Mehmet, maalesef rakibine 
yenilmiştir. 

Osloda güreş şamp1yonası Viktor 
$mitin bir nutku ile başlamıştır. 
Şampiyonaya 13 millete mensup 58 
güreşçi iştirak etmektedir. 
'----~-~~-~~-_J 

----tt·---
Diin Fransız nazJl'lar 
meclisi bununla 
meşgul oldu.. 

l 

ceğini cevabını vermiştir. Londra, 26 (A.A) - Dün akşam 
Londra, 26 (A.A) - Hendersonun İn- avam kamarasında başvekilin bilrosun

gilterenin mecburt askerlik hizmetini da yapllan nazırlar toplantısı saat on 
kabul etmeğe karar verdiğini Alman sekizden yirmiye kadar sürmüştür. 
hükümetine bildireceği yan resmi ma- Emin bir menbadan öğrenildiğine g5-
hafillerde söylenmektedir. re 18 den 21 yaşına kadar bütün genç.-

Sefir, İngilterenin reisicümhur Ruz- lerin albaylık bir mecburi askerlik ant
veltin tekliflerine müzahir olduğunu te- remaruna tabi tutulması kararlaştırıl
barüz ettirecek ve yeni tecavüilere m~- mıştır. Bu devrenin ikmalini müteakip 
ni olacak pek ciddi müdafaa tedbirleri gençler Uç bucuk senelik bir milddet 
almağa mecbur ettiğini ilive edecektir. için ihtiyat ordusuna nakledilecekler-

Scfir, İngilterenin Almanyayı muha- dir. 
sara etmek tasavvurunda olduğuna da- - SONU 4 CNC'O SAHİFEDE -

Yugoslav - Alman görüşmeleri 

Dünkü görüşmeden son
ra resmi tebliğ neşredildi 

Berlin, 26 (A.A) - Almanya ve Yu-1 lecektir. Sovyetler Hariciye Komiser vekili 
Potemkin yoldaşın bugünlerde An· ---------------·--------------

karayı ziyareti beklenmektedir. G f k p e t goslavya hariciye nazırları arasında dün 1 Berlin, 26 (A.A) - Alman hariciye 
yapılan görüşmeden sonra neşredilen 1 nazırı Fon Ribbentrop dün akşam Espl tebliğde şöyle denilmektedir : landid otelinde Yugoslavya hariciye na

l Hariciye nezaretinde saat 18.30 da zın Markoviç şerefine bir ziyafet veT
' yapılan uzun bir görüşmeden sonra fon miştir. Bu ziyafette Alman devletini 

Avrupanın en buhranlı devirler a en o a rıs e yaşadığı şu günlerde Sovyetlerin, . 
mümtaz devlet adamlarından birini 
Ankaraya göndermesi bir çok siyasi 
mahfellerin ehemmiyetle nazarı dik
katini celbedecek bir hadise olmaktan 
kurtulamıyacaktır. 

Esasen şimdiye kadar vukua gelen 
siyasi hadiselerde ve toplanan bey· 
nelmilel konferanslarda Türk - So~- ı 
yet dostluğunun kıymet ve ehemmı
yeti kendisini daima hissettirmiştir. 

En kara günlerde başlıyan, çok 
samimi bir hava içinde inkişaf eden 
bu dostluk, en küçük bir arızaya uğ
ramadan yıllar geçtikçe kuvvetini 
arttırmak yolunda bulunmaktadır. 

F rans1z - Rumen görüş
ıiıeleri bu~Ün başlıyor .. 

1 

Ribbentrop ile Markoviç, iki memleket parti ve orduyu temsil eden bir çok 
arasında muallakta kalan bütün mese- şahsiyetler le Yugoslavyanın Berlin el
leler hakkında aralarında tam bir gö- çisi ve Yugoslav hava kuvvetleri ku
rilş birliği olduğunu müşahede etmiş- mandanı general Gankoviç te. hazır bu-
lerdir. lunmuştur. 

Bdgrad, 26 (Ö.R) - Hariciye nazın Fon Ribbentrop söylediği nutukta B. 
Markov:için Berlin ziyaretini mevzuuba- Markoviçin Yugoslavyayı parlak bir su
his eden Pravda gazetesi, Yugoslavya rette temsil ettiği Berlin elçilil;i devrlnl 
Almanya arasındakr mün~betlerde bir hatırlatmış, hariciye nazın olarak Ber-

~u nye 1evkalade komiseri Puaıı:;e gevşeme olduğu hakkındaki iddialara, lini ilk ziyareti münasebetiyle bu Y&Plr
bu ziyaretin klfi bir cevap teşkil ettiği- 1acak müzakerelerin i1d memleket ar~ 

Rumen h lcl P · 26 (ÖR) ni yazıyor. sında siyasi ve iktısadi müna.cıebetleriıı ar ye nazırı b :ırıs•.. · - Nazırlar meclisinin Belo..ad, 26 (A.A) _ Hüküm. etle Hır- itimatlı bir iş birliği ile genişlemesine 
rt si 

u~k'? toplantısına Suriye yüksek ,..._ cuma e akşamı Ro· komıserı Gabriyel Puanse, hariciye ne- vat muhalefeti arasında imza edilen iti- yardım~ kanaatini izhar eyı~mlt 

---·-tt---

ma h k 
t · lafta Hırvatlara geniş bir muhtariyet ve ve demiştir ki : ya are et zare ı genel sekreteri Aleksi Leje Ke- kendi kendilerini idare etmek hakkı Bu iş birliği iki memleketin hudut 

ed k dorseyin yüksek memurları, büy-Ük er- verilmesi derpiş edilmektedir .. Bu itilaf komşusu olmalarından .mesu.t b:r temel 
ece tir.. kanı~arbiye reisi general Gamlen ve hükümetlerlnn tatbiki için yeni bir ko- daha bulınaktadır. Ve iki millet arasnı-

--tf-- teknik m~şavirler iştirak etmişlerdir. alisyon kabinesi kurulmasına intizar da daha verimli bir dostluğun inkişafı.. 
Başvckıl tarafından Suriyeyi alaka- edilmektedir na en iyi garantidir. 

Paris, 26 (Ö.R) - Romanya harciye dnr ede? ~ilhim meseleler üzerinde iza- Söylendiği~e göre Hırvatlar, Sloven- ~arkoviç ceva~ın~ şöyle d~~Ur f 

Çünkü bu dostluğun mesnedleri 
karşılıklı menfaat birliğine ve umu
mi barışı koruma esasına dayan-

1 maktadır. 
Potemkin yoldaşın son ziyaretinin 

yine bu esaslara dayanarak yeni 
dostluk tezahürlerine fırsat vereceği

nazın Gafenko, Londrada temaslarını hat verılclikten sonra henüz neticesi ler ve Dalmaçyalılarla mesk\lıı araziler Sıze temin eden.m k~. ~o.m.şu ikı menı
muvaffakıyetle ikmal ettikten sonra bu- mcktum tutulan uzun görüşmeler ol- tek bir vilayet halinde idare edilecek- leket ara~ındaki ıs bırliğinın karşılıkh 

'~'W'=•1~.:,,.... ~ün saat 23 te Parise gelmiş ve Kedor- muştur. 1 tir. Bosnaya muhtar bir dare ~kJi veri- - SONU 4 ONCO SAYFADA -
seyde Fransız hariciye nazırı B. Bonne, 

ni şüphesiz sayarız. 
Tahmin edilebilir ki bir çok siyasi 

merkezler, bu ziyarete türlü türlü 
manalar verecekler, ortaya bir çok I 
iddialar atacaklardır. 

Avrupanın çok hassas ve dikk~te 
şayan bir heyecan içinde bulundugu 
bugünlerde sansasyonel haberler 
imal etmesini itiyad edinen mahf~l
ler için bu ziyaret elbette ihmal edıl
miyecek bir mevzu teşkil eclebilece~
tir. Fakat bize göre bu ziyarete hır 
fevkaladelik izafe etmeğe mahal I 
yoktur. ı 

Çünkü Sovyetler ile Tür~i?"e ara· 
ıında şimdiye kadar dıt polıtika ba
kunından bir ıörüt birliği mevcut 

l 
Balkan antantı elçileri ve siyasi birçok 
zevat tarafından karşılandı. B. Gafenko
nun Fransız payitahtındaki temaslan 

1 cumartesi akşamına kadar devam ede-
1 cektir. Görüşmelerin neticesinde neşre

dilecek resmi tebliğden sonra cumarte
si akşamı Parsten Romaya hareket ede
cektir. 

Romanya hariciye nazırı şerefine na
zır Bonne ve başvekil Daladiye tara-
fından ziyafetler verilecektir. Temasla
rın Londradaki görüşmelerde vasıl olu-
nan neticeler üzerinde ve Fransa ile 
Romanyayı birbirine bağlıyan dostluk 
havnsı içinde cereyan edeceği beyan 
edilmektedir. · 

HALLER DONYASI : ı 
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FIKRA: 

~ğ;~-~~ fücceten vefat eden ş~t~!r l~ş __ ;_E_l_l_İ_R......__H...._.A ....... B_E_R_. _L~E_R __ İ., Potemkinin 
---t:r'---

A n kara ziyareti 
-1:!-

Kol, kanat düşüren yaz, gitgide hararetini arttı;ıyor. Sab.lıın ılik 
nefesli hafif rüzgarile, akşamın serin, gölgeli 8.nlan bir tarafa, fakat 
öğle; başlı başına, insanları haşlıyan bir kaynar su gibi, da'ha şimdi
den üzerimize boşanmağa başlıyor. 

Öğle, oldum olah ataletin kendisidir. Baharda olsun, kışda olsun 
üz.erimize bir Revteldik getirir. Hele yazın bu gev~lik tahammülle
ri de-.ar. 

Ban in L.r ~,hazdan ela )'az& ~erler. iFakaı. elrlidilin .. n&r.1y.ı 
mı Seftnİİ:lı, ~ mı?..a ;sualine ..:lece: ıttabiatimi> :Cled~i gibi Len 
de ancak pz, ktı yerine .sadece '.tabiatimi der.im. F.akat öğlesiz olmak 
şartile ... 

Sinirleri gevşeten öğle, kudretimizi tüketen öğledir. Tabiat insanla
rm en çok (alışabilecekleri sabah ve akşam arasına bu atalet devrini 
aakııtınnaaı her halde bir sebebe iatinad ediyor. Belki bu sebep de; dü
fiinen ve didişen insanlara biran yorgunluklarını unutturmak, onları, 
akşam çalıımasına daha kuvetli hazırlamak kaygısile, zaruri bir pay
dos fikri olabilir. 

Her ne olursa olsun yumurtasından çoktan çıkmış insanlar iç.in 8ı
cağın bu kadar fazlası da doğrusu çekilmiyor. 
Öğlenin hazan şefaatinden çok daha fazla fecaatini görmek kabildir. 

Günün bu 8aatinde tahiatin kurutup bir gazele döndürdüğü eşya o 
kadar ufalanıyor, o kadar siliniyor ve kuruyor ki bunları T O Z ol
maktan kurtarmak mümkün değildir. 

RüzPrlann bile gerinerek esnediği bu anda bir hain nefes canlanı
yor ve bütün eşyanın toza inkılap etmiş parçalannı kaldınp yüzümü
r.e, vücudumuza yükliyor. Öğlenin bunalbcı ağırlıklanndan birinin 
sebebi de bu olsa gerek. 

Otomobiller, kamyonlar, peşlerine taktığı tozdan kıvrım kıvrım 
entarilerini, şehrin bir başından öbür başına sürükledikçe, İzmiri öğ
lenin bu anında duvaklı bir gelinden farketmek müşkül.. 

Dün Basmaneden geçerken bir zavallı beygirin fücoeten vefatını 
gördükten sonra öğleye bütün bütün düşman kesildim .. Rahmetli pek 
te sıskaydı. Sağnsını değil, bacaklarının arasını bile doğru durust ör
temiyen kuyruğunu kaldırıp kaldırıp ta kendisini bir yere abşı var ki 
canlar dayanmaz .. Biçarenin hemen ipini, kuşağına çözdüler. Sağlı
ğında çektiği arabanın 6-tüne, bir kaç himmet sahibinin yardımile, 
karga tulumba edilerek hazin bir matem havası içinde yerleştirildi. 

Ortada sadece ölenin bırakbğa botluk kalmışh .. Üzüntüye hacet kal
madan ona da çare bulundu. Dünyada nenin çaresi yok ki L 

Sahibi peklli. mevtanın yerine geçerek arabasını güzelce sürdü. 
götürdü .... 

Şinasi RlVl 

Trakya Nümune Çıftliğinde 

Bir tipte hububat yetiş
tirme işi halledilmiştir 

General Kazım Dirik köylülerle bir arada 
1'rakya (Hususi muhabirimizden) - peynirhanede Trakyanın czeldenberi bü

Trakyamızda iftiharla kaydedilecek mü- yük bir şöhrc1 alan beyaz peynirleri imal 
es.sesclerin başında Lüleburgazdaki Tür- edilecek ve bunların istandare bir tipte 
kgeldi çiftliği bulunuyor. 938 birinci olmasına itina edilecektir. Bu nefis pey
Teşrininde Ziraat vekAletinden devlet zi- nirler dörder kiloluk ufak tenekeler 
raat i§letmeleri kurumuna devredilmiş içinde piyasaya çıkarılacaktır. 
olan çiftlik idaresi faaliyet ve gayelerin- Çiftlik kendi koyun 'SÜtforlnden başka 
den inhiraf etmemek şartiyle çalışması- civar köylerdeki koyun sahiplerinin sU
na devam etme~e başlamıştır. rUlerine de eyi fiyat vererek satın ala -

Ycşilköy tohum ıslah istasyonunda cak ve bu suretle muhitindeki köylüye 
ıslA.h edilerek Trakya iklimine en mu - de yardım elini uzatacaktır. Es:ısen çev
vafık görülen, verimli ve hastalıklara resindeki köyler verimli tohumluklar 
mukavim hububat nevilerinin intihap edinmiş olduğundan evvelce bire beş al
ve bunların üretme ve çiftçiye dağıtma tı aldıkları h:.ıbubat-çeşitlerine şimdi bi
işi bu çiftliğe verilmiştir. Trakya çiftçi- re 12, 15 almakla büyük istifade gar
si.Di.n ötedenberi muhtaç olduğu eyi to- düklerinden se'Viriçle bahsediyorlar. 
humluk bu suretle devlet tarafından te- Çiftlikte bostancılık ta ınühim bir .mev
mln edilmiş ve Trakyanın standard bir zu teşkil ediyor. Türkgeldi karpuzu, 
tipte hububat yetiştiriciliğinin ilk adım- Tilr~eldi kavunu piyasalarımızda ve 
farı atılmış bulunmaktadır. hassaten Istanbul piyaSasında nam al -

Yeni tesis devresinde olan 9iftlik ida- nııştır. 
resinde yapılan değişiklikte evvelce Şe- Hayvan gıdasının .ihtiyacını karşıla -
ker fabrikalanmn idaresinde iken dört mak üze-re bir yoncalık ta tesis edilen 
sene bu çiftliği idare etmiş olan Maca- çifUikte tecrübe mahiyetinde virzinya, 
ristan ziraat darülfunundan mezun ve tütün. hoplon ve kenevir riraatleri de 
memleketimizin 16 senedenberi muhtelif yer almak üzeredir. 
bUyUk çif tliklerlni idare etmiş olan Mu
zafier Sayman iş başına getirilmiştir. 
Beş aylık kısa bir zant'an içinde 7000 

dekar zeriyat ile muvazi olarak yürü
mekte olan çiftliğin imar işi de takdire 
şayandır. Mükemmel ve modern bir 
peynirhane, fenni ve geniş bir ağıl, bü
yük bir ahır, tavuk istasyonu, gaz depo
su gihı inşaatı da muvaffakıyetle ikmal 
edilmiş bir durumdadır. Bu husustaki 
değerli mesaisinden dolayı çiftliğin kıy
metli müdürü Saymanı takdir ve tebrik 
etmeyi kendime bir borç bildim bu sU
tunlarda .. 
Trnkynnın topraklan altına gizlenen 

mebzul sulanndan istifade etıneği dil§ü
nen çiftlik idaresi 97 metreden çıkardı
ğı bir artez.iyen ile saatte 23 ton su ve-
ren faydalı bir membaa da kaVU§tu ve 

de 

.\KTUC 

-*-
BURDUR 
Sıhhat müdürlüğü 
Sıhhat v içtimai ınuav~nct müdürlü

ğü muavini Dr. Nazmi Özbek Burdur 
vilayeti Sıhhat müdürl .. ~ne terfian ta
yin edilnıqtir. 

-*-Kalp sektesinden ölüm 
Dün Hallın ağa çarşısından geçmekte 

olan tahminen ~8 yaşlannda bir adam 
düşerek ölmüştür. Yapılnn muayenesin
de ölüm kalp .scldesind<!Jl vaki olduğu 
anlaşılmıştır. Hı.lviyetinin tesbitinc ça
lışılmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel~nler, Gidenler s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Manisa saylavı B. Refik İnce Aydın

dan, Karaburun hukuk hrurimi İsmail 

Vefa takımı 
So n vaziyetin tabii 

bir icabıdır 
Son n beş gün içinde Yarm gece '§eliYDP

İJıi maç yapacalı 
İstanbulun tanınmq kulüplerinden 

Vefa çocukları, iki maç yapmak üzere 
yann gece Bandırma yolu ile .şehrimize 

lzmir limanından muhtelif memleket· 
lere 1,648,552 liralık ihracat yııpıldı _geleceklerdir. - BAŞTARAFI 1 iNCi TFADA-Vefalılar ilk maÇlarıru cumartesi gü

nü Doğampor takımı ile, ıkiıııci maçla-
rını pzar :Jtijnü At~la y,apacaklar- Nİlııln .,..Dlll ilk yarmDda .llzmir linaa- ı ~ il ,N9!000 ıkilo bakla, .20 3 J lira dur. 
dır. . ~ . nınClan ılllliıitelif ecnebi mamldr.etlaR 11.vmetio.de ~.5000 IGilo U:dan. 1151 tici memleket miiinasd:>atına çok 

Vefa, lımirin yakuıd~ !anıdıgı. b:1' yapılan ihracat hakkında bir istatistik lira kıymetinde 1526 kilo eiPla yağı, sıkı bir dostluk havası hakimdir. 
t:ık11ındır. "l!~dakn .e~b·eirl ı.kitibdefa ı,17."k- hazırlanmıftır. 15 31 lira kıymetinde 7300 kilo defne Avrupada cereyan eden aon hAdi-
n z yaret ı:uere ıyı ın a ıra - lh akaml .. 1 d' l h ·k· 1 k · 'lgil d' 
mışlardı. Takımlarımızın. kendi saha- racat r arı ~oy e ır: yaprağı. -428 lira kıymetinde 500 kilo se er er ı ı mem e eti ı en ıren 
rnızda Vefaya karşı iyi neticeler elde 5 629 3 lira k.1)'metinde 2 79665 kilo rastık taıı. 4 7222 lira kıymetinde 1 mil- bir çok yeni meseleler ortaya çıkar-
ebnesi ihtimali mevcuttur. üzüm, 40965 lira kıymetinde 155175 yon 16 bin 440 kilo arpa, 42929 lira TIUfhr. 

On .__,,.;.~.= bl• kilo incir, 2862 lira kıymetinde 33742 kıymetinde 54026 kilo deri, 3718 lira londra ile Moskova arasında ce-
-if' 5.-.. ua aa kilo hurda incir, 142242 lira kıymetinde .
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k metinde 3645 kilo meşin ve sahtiyan, reyan eden müzakerelerin Avrupa 

Yavruya arsa 266424 kilo pamuk, 2960 lira kıyme• 21Y6 l I r I_ eti· d 169656 kilo ken- muvazenesinde ne büyük bir ehem-
ıra ııı:.ıym n e • d l • '-. h iç.ine bırakmı$1ar tinde ~ 00460 ~ilo pamtlk _küspesi, dir küspesi, 287 lira kıymetinde 10,000 ~yet ta~ı ığı .giz enemıyen otr a-

Karntaş orta okulu '-~~~~daki arsa 31948 lıra kıymetınde 641837 kılo pala· kil b v 1 35 ı· k . d 190 1t·ı kıkat halındedır. 
.. ~~&u. • • d 230030 k' o aga a, ıra ıymehn e ı o B Ik l . A f 1· _...ı_ • içinde tahminen on beş gi.ln evvel doğan mut, 31806 lıra kıymetin e ı· . 1534 l' it . d 35000 kil a an ar sıyası aa ıyet mcıxezı 

bir kız çocuğunun tcrkedildiği B. Kn- lo pıılamut hülAeası, 503 lira kıymet.inde pe~rur, 
3663 

l~ra ~ymetı.n de 
640 

iti] 
0 manzarasını arzediyor. Sıkı dostluk 

zım isminde bir zat wı:mn~n g~le-k 9384 kilo döğülmüş palamut, 972094 °.~ ut, 
640 1.ıra kı~~nde 1 

OOO k'lo duyguları ile birbirine bağlı olan 
rek zabıtaya haber vcrilmştir.. ~u lı'ra '-ıymetı'nde ı 397 928 kil .. .. sunger, ıra ıymetın e ı o lek tler. . . ti •·--· 
sıhhattcdir K yakadaki belediye ço- "' ', • o tutun. . . mem e ın, yem vazıye er a.ıup· 

· arşı· · • · t 16, 314 lira kıymetinde 3448 71 kilo çam fıstık. 5293 lırn kıymetinde 29190 sında beynelmilel meseleleri toptan 
etik yuvasına teslim edilmişt.ir. k·ı k 242 ı· k · d 
Çocuğu bırakanlar ~anmaktadır. zeylin yağ., 1 68 71 lira kıymetinde ı 0 a~ut .. u~su. ve . ıra. ~ymetın e bir kere daha gözden geçirmeğe ihti-

Yavnınun, fakir bir ailenin çocuğu ol- 75226 kiJo prina yağı, 5 765 lira kıyme- 7,5 kılo gulyagı ıhrnç edılmıştir. Aynca yaç görmelerini en tabii bir hareket 
duğu zannedilmektedir. tinde 107353 kilo miyan kökü, 6336 12475 lirn kıymetinde halı, 2486 lira olarak kabule mecburuz. . -*- lira kıymetinde 24506 kilo miyan hülasa kıymetinde paçavra, 1972 lira kıymetin· Binaenaleyh Potemkinin Ankara 
lsveçten gelen 've batı, 974 lira kıymetinde 3663 kilo de ceviz kütüğü, 1877 lira kıymetinde ziyaretinin manası da budur. 
arlıeoloji heyeti somak hülasası. 1547 lira kıymetinde sicim ve 24609 lira kıymetinde tuz ih· Avrupanın yeni vaziyeti, yeni c.e-
Atinaya gitti.. 6800 kilo susam, 5 7 20 lira kıymetinde I raç edilmi§tir. Nisan ayı _:ilk ~n bq gün· re yanları karpsında Türkiye ile Sov-
Asarı atlka hafriyatı yapmak üzere 37362 kilo fasulye, 52858 lira kıyme-, lülc ihracat 1,648,552 turlc lıraaıdır. yet Rusyanın mesul devlet adamları-

şehriınizc gelen Opsaln üniversitesi ~- nın temasa geçme.si, beynelmilel ba .. 
rih kadim profesörü Mr. Personun rı- • • diaeleri bugünün icapla.n içinde bir 

Y.asetind~i do~~ ~il~ ~eç arkeolo- Oden11· şte nu·· mune tu·· tu·· n kere daha mütalia ve gözden geçir-JI heyeti, şehrimizde bır milddet kal- . . • 'f-.l--'iıdir 
dıktan sonra Pireye gitmişlerdir. Atina melen bır zaruretin a aoe11 • 

ve SelAnik civanıida arkeolojik araştır- Buna huıusi bir mlna vermenin 

malnrda bulu~~=· fideligw i nasıl çalışıyor? bizN;.:k[!.y~r;,_...elki parti ııru-
v agonların tahmil ue bunda dıı politikamız hakkında iza-

tahliye müddetleri H .) :rnh· rl ·a n~-'ama teldi: Tohum ekmek üzere hat v?'enT~şkv~ilimizfaau~uba°!~-~ulh 
d ... • t• ·ıdi ödernit ( uswu - ı ısa arı are- ~ gayesı ve ur wı men tı IUIIllD· 
egıs n'I .. si kazamızda hastalıksız tütün fidesi ye- hazırlanan deneme yastilc.larınm gübre- dan T" k' h-1c·· · · b"'yük 

Devlet ~demiryolları ve limanlan ir . . k huausunda alınması lazım ge- leri (harçlar) en evvd.a kaynar su ite ur ıye u ume~nın u 
letme wnuın müdürlü~ünden gelen hır tıştırme til __ ,.,_ 1 "ld- -ı devletlerle ve komşularıle tema.da 

l 1 edb. ı · b··..:: kic·ı 'ne g-eter h""lanmak sure e nwr;rop an o uru • l B d emirde va~onların tahmil ve tahliye eri- en t ır crı u ... n c 1 en ° · -w • • bulunduğunu söy emiştir. unun a 
ne ı:ıit 24 saatlilt mUhlet, eyllıl, b~inci mek ayni zamanda islah edilmi2 tütün mü~ sonradan tohum ekımı yapılmı~br. böyle olacağı tabiidir. Çünkü Akde
t~şrin ve birinci kfınw1 aylarında Izı:ıi- tohumlarım bu rnıntaknda yayımını te- Bu suretle hazırlanan yastıklarda fide- nizin en kuvvetli devletlerinden biri 
rın Basmahane, Alsancak ve Kemer ıs- • k .. fidelikleri te- lerin ilaçsız olan yastıklara nazaran çok l T" ki . d" ban k 
la!,11onlannda alb saat, senenin diğer mın etme uzcre numune .. b" .. . ka nar s n übrelerde o an ur yenın unya §ını o-
n}iannda ise 8 at olarak tebdil edil- sis ederek bu fideliklerde fennt usulle ıyı uyumesı, Y •• uyu .~1 .. rumak yolunda husust bir kıymeti 

. . ti el · .. wl ld d'l rfa d - .. f'del · · bulunan gıdaları kabılı temessu ve mun- d C v fA . . . b kı mışttr. Bu 'Saa er c araya gırcn og e ta- e e e ı en tu n a tutün ı erıru mec• . . . •W• • h var ır. ogra ı vazıyetımız u y-
tillcri dahil olup anbarların kapalı kal- canen tütün ekicilerine tevzi etmiştir. hal hır hale getınldıgı ıntaı eden to um- mete ayrı bir ehemmiyet ilave ey
dı~ı ı"'.~nyy;n g~c~ ve saatleri ve resmi Fenni usul :fidccililde lc.a.uı.mızda tatbik lann gübrede bulunan gı~~~.ı kolaylık- lemektedir. 
tatıl gunlerı 11nrıçtır. . rl' t fid . . la temessül ederek daha gurbuz, kuvvet- B .. •. . A b h nla d -*- edılmekte olan ye ı usu e yetı~tirme ~· b .. "d .. kl . .. .. 1 kted' ugunun sıyası u ra nnı o-

• ~ı uyu u en goru me ır. v mak b" "k • ·ı 'ktı dA BE f, E D j Y .ECE uaullerinia. mukayeeeli olarak yapllan Formıdin ilacı 100 kilo suya 2,5 kilo gur ta. en u~u aı:nı • ı. sa ı 
2' saatte tecziye tecrübelerinde camekanlarda kuru {çat· yüzde 40 fonnalden de kullanılmlf ve hareketlerm ~a~~ ~em~ bu-
edUenJ lamam13) olarak ekilen tütün tohumlan- hazırlanan bu mahlUlle deneme yastık- lunma~dı~. Fı~nmızce ıktısada men: 

er mn bir hafta znrfmda intaş ctmtie ha,. o r h faatlerın sıyası .menfaatlerle .muvaza 
Son 24 saat icinde belediyece 18 kişi ları metre murabbaına 6 • 1 ıtre esa- .. .. . kat'A b' 'htiyaç vardır. 

yerlere tükürdüklcrinden, 28 l.ışi haf- ladıklan, halbuki kapııncnklarda ancak bile sulanmak auretile tatbik edilmi§tir. yuBasvrumeeksınilC: . . ı ır .;_ L! • "'I' 
hsa . . al .:ı.1.:1 __ dan di L· d 20 - . •V• b't .. _ . d ımızın ı 'urıuyerun a ı 

ta ru tiyesı maUUUörm , on ye eıum en gun sonra mtaf cttıgı tes 1 Yukarıda ismi geçen her iki ilaç uzerın e f~ . ea1lo.k ed -· l • de 
esnaf muayeneye gitmediklerinden. on edilmiştir. tütün fideciriaıizde alınan miiahet ne- ~en a~tıne t •• e~ 80Z erın. n 
sucu memba suyuna hile karıştırdıkla- . . . . .. . k .. ıg . • • • ıktısadı menfaatlerımızın de emntyet 
rından, 80 kişi. sokağa çöp attıldanndan v .. Numune fıdelıklermde !•dırn çuru lu- tic:elere. istinat edıler:", memlelteturuzul altına alınmasına çalışıldığı manası· 
tecziye edilmiştir. 8 şoför, 5 arabacı, iki gu hastalıklannı yapan mıkroplara (pa- bugünku şartlanna gore kaynar euyun 'k k t tal>ii olur. 
b .. kl d- tosikl b' . . . . A -• '· 11 b . l .. -:t" nı çı arma gaye ısı et ve ort mo. ~t ınıcısı Z?-1: razitlere) kaJF kutlanılan ila'V'ar arasın·ı ırn anış tArunın asıt oması ve ... ~ Potemkin Ankarada yapacağı te-
zarnsız hareket ettiklennden, 24 kisı drı. kaynar su ile formalin ilacının mı.ika· ekicilerimiz taraFmdan kolaylıkla tatbik l da b .. .. · .. 
evlerini kontratsız kiraya verdiklerin- . .. . . . . w• .. •• .. d bul nd rul k mas ar esnasın ugunun sıyası 
den. 9 kişi heli çukurlarına mazot do1c- yeselı tecrubelcnnde ber ~ısı de L~ ~as-ı edilehıleceı:ı goz_ 0.~ e . u u ara dostlukları üzerinde ağırlığını daima 
medik.lerinden tecziye edilmiŞlerdir. talıklara kal"fl çok iyi netace vcrml§tır. ,ayanı taVStye gorülmdt.tedır. hissettiren .ikbsadi münasebetlerin 

Aynca 2~ ki~o ekmek, 125 kilo yo- inkişafı imkanlarına da geniş bir yer 
ğurt, 300 kilo sut, 428 adet gevrek, 19 Domuzlarda Şap Stajlar111ı .1 ___ ~· • .. 't tm k isteriz 
~~~~.börek, 300 ~şe gazoz im- hastalığı arttı bitiren llôltimler verı~ım umı e e . 

-- Bayındır ilçesi dahilindeki domu.ilar- Ticaret mahkemesi azasından B. İz- HAKKI OC4KOCl.U 
da şap hastalığı görülmüş ve şap hasta- zet Aker LondTaya ve B. Feyzi Uslu Hataya illracaı arttı 

.Japonyaya taz 
sevJıedDdL 
Son gtinlerde İzmir limanından Ha

taya ihracat artmıştır. Son hafta içinde 
Hataya değirmen ~ı ve yerli basma
lar ihrac ~. 

Yine son hafta içinde Japonyaya 
16.865.600 kilo tuz, Almanya ve F.ran
saya gülyağı ihraç edilmiştir. 
Gülyağlanmız Alınan piyasalannıla 

büyük rağbetle ~. -*-rURKİYE • İSVEC 
KLERİNGİ . 
Türkiyev e İsveç hükümctlcri arasın

da klering anlaşmasının C. fıkrası hlik
milne göre tütün, krom ve incir mah
sulleri miistesna olmak üzere, Türkiye 
menşeli bilQmum malların İo;veçe, an~ 
bedelleri husust takas yolu ile öden
mek suretiyle ihraç olunabilccekleri, ti
caret vek!letinden tebli~ olunmuştur. 
İsveç klering hesabı borçlu bakiyesi ba
len 814 bin Türk lirasJdır. 
,... ıew cça:;;:cı:;:s cwzm a 
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lığının domuzlar vasıtasiyle köy hayva- ~-le ~taj j~ a~~e v~~ :••••"·~~· .. •:ll•••n••n••••• .. •••n•! 
nalına sirayet ettiği anlaşılmıştır. Hat- gondenlm~lerdi. Her iki hakim staJla- • B&K DuZELTME • 
tti Osmanlar köyü bayvanlanna hasta- n.nı y~rak dönmi.iş1erdir. E Dünldl baş yazımızda 31 inci satır-: 
lığm domuzlar vasıtasiyle sirayet dtiği E .,. ,.. O u ~ 'A E daki cü~le •İüı;ıntsızlık havası mı.: 
neticesine vanlnuştır. • LJ. n ,& : yaratırdı.·" şeklinde olacaktır. DO-: 

Hastalığın civar köyler hay,·anlarına Kontenjanında ~~Jtf.~ ................................ : 
sirayet c~~ için. Bayındırda s~k telJeddöJ VCll' .. 
avlan tertip cdilmesı muvafık gorul- . tok ı 
ınilştür. Veteriner müdürlüğü de icap Türkiye • ~tor;ya ü;aret uklpro 0 u- l'El:ME pLA.JLARI 
eden sıhht tedbirler a1ın tır. na ekli aBı listesindeki ~ . u. men- ~ -, • 

____ ış_ sucat kontenjanı 2s tona ındırilmiş, ı>a- Meusim münasebefile 
Esrar sigarası muk iplğl kontenjanı 200 tona, ham laazırlanıaft91 
• lı • ._., 1 deri konıc~·aıu 200 tona, hayvanl tut- _,_ ... IÇer en .7-aJanan ar kal kontcn ı Iark tona çıkarılmıştır. Mevsimin yak1aşması münasebetiyle 
P~temalcılar başında sabıka1ı İbra- 1H K.ızılny kurumu, kendi idaresindeki 

hlın oğlu Ahmcdin elinde esrar bulun- NefJa t soğanları Çeşme 'J)lijlannı hazırlatmaktadır. Pli-
duğu ara$tırma memurları tarafından ı...ı- İran, ja gidcJ; yollar .. ~açlım~~··. Bu 
P,örülerek bir gram, 20 santigram esrar- !J!t .. • sene plajlara buyuk rr.~bet go.ste~ 
la birlikte yaka1anmq ve bu esrarı Arap laJladetftalne ~ ~i anlaşıl:naktadır. Da1'a rr.mdiden bır 
Aliden aldığını söylemiştir. Arap Alinin Bundan bQyle komşu 1rana ithal olu- ~k ruleler ılıca köyünde ev isticanna 
minde yapılan araştırmadan netice alı- nacak çiçek 'oe tezyinata mabswı neba- ~lamışlaraır. 
nnmamışb.r. tat so~nı ithal edenlerin, bu.D1ann 
Karşıyakada Şayeste sokağında otu- muz.adı taaffün mevadla temMemniş 

ran İbrahim oğlu Hüseyin Martinin es- olduklanna dair ibir şılhadetname arı
rarlı sigara içtiği görülmüş ve sigara 
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yacaldan ve şahadetname ibraz ıedil-
içinde 14 santigram esrar çıkmıştır. medikce mezkftr nebatm lrana sokul-

Suçlu yakalanmıştır. mıyacağı bildirilıni$tir. 
1,_JrP~&!l!ll .. ~•••aa ...................... lll ................... ~--. 
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YEN/ SiNEMADA 
Büyük Fırsat Bir def alık 

28 Nisan Cuma Günü Akşamı 

Münir Nureddin 
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ARKADAŞLAR/ 
Halk için - Halk konaer.i Halk far.lııları 
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--
Fuar çalışmaları

na hız verildi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ile iş yapan bir çok firmalar, beraber ça
lıştık.lan müesseselerin salAh.iyetini hl
iz olarak fuara iştir8k edeceklerini diln 
fuar komitesine bildirmişlerdir. 

Fuara iştir.ak arzusunu izhar eden ve 
pavyoıı inşa ettiren ecnebi ve dost dev
letlerin sayılannda bilyiik bir nrtma 
mevc.-uttur. 

İcra Vekilleri Heyeti, 939 !İzmir !Eıı
tenıasyonal iuarına ~·abancı memleket
lerden gelecek uyaretçilere 5 ağustos-
5 birinci teşrin arasında Türkiyede ika
met hakkını bahşeden meccant vize ve
rilmesini kararlastırınış ve bu karar 
dün fuar ':komitesi başkanlıbna teblit 
olunınuştur. 

Bu sene Bulgaristanda da .fuanııuza 
karşı alaka vardır. Bulgaristandan 'bir 
seyyah grubu fuar zamanında İunire 
gelmek ve fuarı ziyaret etmek arzusunu 
izhar eylemiştir . 

İsveç demiryollan idaresi mütekabi
liyet esasına müsteniden İzmir fuan 
rekilmlarının ve afişlerinin İsveç de-

r' ' ' 
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TELGRAF HABERLERi 
----1:?·---

Londra Resmi tebliği Mayıs içinde lstanbu-
lu şeref lendirecekler 
İstanbul, 26 (Hususi) - Milli Şef 

İnönünün mayıs sonlarına doğru İstan
bulu şereflendirecekleri ve Yalovada j s

lirahat edecekleri bildiriliyor. ln~iltere ile Romanya arasında tam 
bir görüş birliğini ifade ediyor 

Londra 26 (ö.R) _ Rumen hariciye 1 görüımelerimiz esnasında neler cereyan Londra 26 (A.A) - Pres Assosyeıin 

--i:?-

Merkez 
Bankasının umumi 
heyet içtimaı 

B G f 
'-

16 30 
d Vikt r ettiğini tam olarak göstermektedir. Bu- Romanya hariciye nazın Gaf ~ ı_ • nazırı . a enıı.o saat , a o • . . . eıı..onun zı· 

na ilave edı)ecek hıç hır şey yoktur.> yareti hakkında diyor ki: Ankara, 26 (Telefonla) - Cümhw·i
yet Merkez Bankası umumi heyeti ya
rın toplanacaktJr. Banka 1938 faaliyet 
yılında iki milyon 210 bin 322 liralık bir 
kar temin etmiştir. İdare meclisi rapo
runda beher hisseye 640 kuruşluk bir 
temettü tevziini teklif eylemektedir. 

ya garından Parise müteveccihen hareket Bahsedilen tebliğin metni ıudur: 
etmiıtir. cPres Assosyeşin> muhabirine c Romanya hariciye nazırının Londra 

Gafenko lngilterenin siyasetini ve bil

hassa büyük Britanyanın bu siyasete 

azimle devam edeceğini tamamiyle an• 
lamıı olarak Londradan aynlmaktadır. 

Müzakereler bilhassa lngiltere tarafından 
Polonya, Romanya ve Yunanistana ve• -*-

beyanatında B. Gafenko ziyaretinden çok eeyahati B. Gafenko ile başvekil ve Lord 
ınemnuniyet verici intibalar topladığını Halifaks arasında görüş teatilerine mÜ· 
ve kendisine karşı gösterilen anlayıttan kemmel bir fırsat olmuş ve tam bir sami· 
bahtiyar olduğunu söylemiştir. Royter miyet ve açık sözlülükle cereyan eden 
ajansı muhabiri tarafından sorulan bir muhavereler cari meseleler üzerinde iki 
suale cevaben de demiştir ki: hükümetin görüş birliğini kaydetmek im- rilen garantilerin siyasi ve askeri netice· 

c Hazırlanmıı olan tebliğ buradaki 1 kanını vermiştir.> )eri etrafında cereyan etmiştir. 
Potemkin 

7 gün süren harpten sonra 
Çinliler Japon cephesini yardılar 

mühim harp malzemesi aldılar 

Ankaradan dönüşte 
Solya ve Bükrete 
uğrıyacak-
ısıanbuı 26 (Telefonla) Londradan 

bildirildiğine göre Potemkin Ankarada 
altı gün kalacaktır. Dönüşte Sofya ve 
Bükreşe ae uğrryacaktır. 

-~-

Osloda 
Londra 26 (Ö.R) _ Çönkinden bildiri-ı da harp devam etmektedir. Çinlilerin 

liyor: çµı erkanıharbiyesi tarafından şehrin şimalindeki bazı Japon mevkile
resmen haber verildiğine göre Çin as - rini bir baskın hücumu neticesinde zapt-

keri kuvvetleri Kiangsi vilayetinde ı etmişlerdir. 
Nanşanga doğru hücuma geçerek dün . Şansi vilayetinin cenubu garbisinde, 
aaat 14 te Nanşangın 40 kilometre gar- 7 gün devam eden bir harpten sonra 
bında Japon cephesini yarmışlar ve mü- Çinliler- mevzilerini muhafazaya çalış -
him harp malzemesi ele geçirmişlerdir. mış olan 7000 Japon askerini perişan et-

Bunların arasında 60 zırhlı otomobil ve mişlerdir. 
bir çok tanklar vardır. Honkong 26 (A.A) - Çekiai ajansı 
Nanşang cenubunda terakkilerini hız- bildiriyor: 

}aştıran Çin milli kuvvetleri Kau nehri- Bin Çin müfrezesi Kanton şehrinin şi-
nin her iki sahili üzerinde birleşmişler- malinde Pc Yunasan Japon tayyare han
dir. garını işgal etmiştir. Hangarda orta Çin 

Kanton şehrinin şimalinde ve garbın- bir çok bombardıman tayyareleri bulun-

8. Metaksas diyor ki: 
Gayemiz silahlanmak, ve Balkan ittifa

kını sağlamlaştırmak olmuştur 
Atina 26 (A.A) - Batvekil Metakaae Peleponezyada K---a~ 

da .öy)ediği nutukta 4 Ağustos 1936 rejiminin Yunan milletınin aar
ıılmaz azmine istinat ettiğini kaydettikten ve 1936 intihahı$tiyle se
çilen parlamentonun partileri arasındaki kavgalar yüzünden devamh 
bir hükümet kurmai{a muvaffak olmamakla beraber şimdi tatbik edil
mekte olan programın hemen hemen aynini tasvip etmiş olduRunu 

hatırlattıktan sonra demiştir ki: 
Programımızın hedefleri, tehakkuk ettirdiRimiz hedefler memleketi-

mizi harici tehlikelere karşı masun tutmak için milli müdafaanın kuv
vetlendirilmesi olmuş ve olmakla bulunmuştur. Memleketi silahlan
dırmak ve Balkan ittifakını saRlamlaştırmak. Menfaatlerimize karşı 
1 ·tiye~ namuslu ve sadık hareket etmek ve diğer memleketlerle de 
dost olmak suretiyle hudutlarımızın tamamlılığını temin eyledik. Bu 
gayretlerin neticeleri diplomatik sahada daha Keçen paskalya günlerin-

de kendini göstermiştir. 
Atina 26 (A.A) - Bütün Razeteler başvekilin her gittiği yerde 

halktan gördüğü coşkun tezahüratı tebarüz et!~~kte v~ ~unun.~ü: 
kümet reisiyle millet arasındaki fikir ve gaye bırliKınden ilerı geldıgını 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

Bulgaristanın Al-
.J • 

Salonda at yarış
ları menedildi 

muştur. 

Çin kıtaatı Hua Hsien ve Tesenceşg 
şehirlerini zaptettikten sonra muhtelif 
üç yoldan hareketlerine devam etmekte
dirler. Samusui üzerine yürüyen kol bu 
şehre 20 kilometre mesafede bulunmak
tadır. Top sesleri Kantona geliyor. Ja
ponlardan 1800 ölü vardır. 

Cunking 26 (A.A) - Çin ajansı bil
diriyor: 
Honanın şimalinde sarı nehiri geçen 

Çin kıtaları Meng Tsin şehrini istirda
da muvaffak olmuşlardır .. Düşman çe
kilmektedir. 

Türkiye tehdit 
edilmez 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHiFED: -

~itına intizar edilen 'Rus devlet ada
mı Romanya payitahtında hiç bir Ru
men şahsiyeti ite temas etmemiştir. 

DEYLi HERALDA GÖRE : 
Londra 26. (Radyo) - •Deyli Herald• 

gazetesinin lstanbul muhabiri tarafın
dan iddia edildi~ine göre Sovyet harici
ye nazır vekili B. Potcmkinin İstanbul 
ve Ankara seyahati Türkiye hükümeti
ne şu teklifi yapmak içindir : 

•Türkiye ve Sovyet Rusya arasındaki 
dostluk muahedesi bir askeri ittüak mu
ahedesi şekline sokulmalıdır. Sovyet or
dusu ve donanmasını bir taarruz halin
de Türkiyenin emrine vazetmeğe ama
dedir. n 

---tt·---
M1s1rda 

ingiliz askeri 
manevraları 

Beynelmilel güreı 
111ttsabakalarınm 
neticesi 
Oslo, 26 (A.A) - Bugün Osloda baş

lıyan Vates Avrupa şampiyonluğu gre
ko - Rumen müsabakalarında aşağıda
ki neticeler elde edilmiştir. Türk ekibi
ni teşkil eden yedi güreşçiden altısı 
bugün maçlara iştirak etmiş ve Celtıl 
Atık hasunsız kalmıştır. Türk ekibini 
alakadar eden teknik neticeler şunlar
dır : 

56 kiloda Kenan Finlandiyalı güreşçi-
ye ve 61 kiloda Ahmet Işık Macar gü
reş<;i>'e sayı hesabiyle mağlilp olmuş
lardır. 66 kiloda Ankaralı Yaşar Nor
veçli güreşçiyi sayı hesabiyle mağlup 
etmiş ve 79 kiloda Mersinli Ahmet te 
Litvanyalıya yine sayı hesabiyle galip 
gelmiştir. 89 kiloda Mustafa Çakmak 
Estonyalı Neoyu sayı hesabiyle mağlilp 
etmiş, fakat ağır siklette Çoban İsv~li 
güreşçiye yine sayı hesabiyle mağlup 
olmuştur. -·-M ıi nir Nureddinin 

dün akşamki 
konseri 

Şehrimizde bulunmakta olan değerli 
aanatkarlanmız Münir Nurettin ve arka
daşları dün akpm Elhamra sinemasında 
ilk konserlerini vermitlerdir. Elhamra ıa· 
lonu, çok defa olduğu gibi dün de Münir 
Nurettini alkıtlamak için hıncahınç dol
muştu. Bir çok kirmeler yer bulamıyarak 
dönmeğe mecbur kalmışlardır. Kom:er 
çok muvaffakıyetli o)muo ve sanatkarı r 
dakikalarca devam eden alkıtlara boğu)
muıtur. Münir Nurettin kendisine vaki 
olan rica üzerine yeni sinemada bir halk 
konseri vermeği kabul etmiştir. Bu kon
ser önümüzdeki Cuma günü akşamı ve
rilecek ve programının büyük bir k11mı 
halk türkülerine hasredilecek.tir. 

manyaya vececegı 
Ankara - Ankara asliye ikinci hukuk 

Kahire, 26 (A.A) - Büyük manevra
ların son kısmı şimdi İskenderiye civa
rmda millt müdafaa nazırı da hazır ol
duğu halde cereyan etmektedir. Ma
nevralar bittikten sonra İngiliz kıtalan 
sahillerdeki müstahkem mevkilerden 
(ekilecekler ve yerlerine Mısır kıtaatı 
gelecektir. 

2 Mayıs Salı günü akşamı Elhamrada 
son veda konserini verecek olan değerli 
sanatkar çarpmba aabahı tehrimizden 
ayrılacakbr. 

cevap mahkemesinde meraklı bir dava rüyet 

Sofya 26 (A.A) - Havas ajansından: edilmiftir. 
Resmi mahfiller sükWıet içinde ol - Son zamanlarda memleketin her ta-

makla beraber Almanyanın Bulgarista- rafında ve bilhassa mekteplerde rağbet 
na kendisini tehdit altında hissedip et- gören csalonda at yan.olan> adlı bir nevi 

mediğini sorduğuna muhakkak nazariy- ı kumar oynamayı kolaylqbran yari§ ka· 
le bakılmaktadır. Bulgar hükümetinin ğıtlarının toplattınlmasma karar veril-
cevabı mah1m değildir. Fakat bu cevap . b' 

1 
m11 r. 

ancak menfi olabilir. Verilen habe~ ere Mucidi tarafından iktısad vekaletinden 
.. b kil li h · · komısyo-gore aşve mec s arıcıye . on senelik patenti almmıo olan mezkur 

nunda beyanatta bulunarak Bulgansta
nın kendisini tehdit altında hissetmedi
ğini çünkü Almanya ile müşterek hu -

dudu olmadığını bildirmiştir. 

kağıtların patent ve sahı haklannın da 

iptaline esbabı kanuniye mevcut oldu

ğundan karar verilmiftir. 

t1• .... ··············· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ ELHAMRA SiNEMASINDA . 
• • • BU AKŞAM SAAT 9 DA 

ŞEYH AHMET ve ŞEYHİN AŞKI Filimlerini yaratan 
RAMON NDYARRO 

Tahranda 
Düğün şenliklerinin son 

günü şahane oldu 
Tahran 26 ( ö.R) - Şahpurun prenses Fevziye ile izdivacı şerefine 

yapılan tezahürat, resmi §enliklerin sonuncu günü en parlak dereceyi 
bulmuştur. 

Mısr elçiliğinde yapılan kabul resmini müteakıp Celaliye manevra 
sah~sında muazam bir askeri geçid resmi yapılmıştır. Önce, Majeste 
Şehı.nşah düğün münasebetile gelen ecnebi kıtalannı teftiş etmiş
lerdır . 

. Mısı~ valide kraliçesi Majeste Nazlı Gülistan sarayında bir akşam 
zıyafetı ve bunu müteakıp bir beyaz balo verilmiştir. Gece yansı Şah
pu~ ve prenses Fevziye sarayın kendi bahçelerinden kendi otomobil
lerıne kadar alay halinde teşyi edilmişler ve saraylanna gitmişlerdir. 

SON HABER 

Sovyet filosu 
Baltık denizinde ilkba· 
har Manevrası yaplyOr 

Yarşova 22 (P.S) - Bir Alman filosunun lspanyol sularında ma
nevralar yapmak için Heligolanddan hareket ederek Manş den· · · 

. b l d ~ b' ızını g~_çmı~ u u~. ~~u . ır sırada Sovyetlerin Baltık donanması Finlandiya 
korfezınde buyuk ılk bahar manevralarına başlamıştır. Sekiz gün sü
recek olan bu manevralara büvük harp ünitelerinden başka vetm' 
d . l . . d . h iŞ 
enıza tı gemısı ve enız ava kuvvetleri iştirak edeceklerdir. Bu ma-

nevralar ~ızı] donanmanın büyük kuvvetini göstermek bakımından 
bu fevkalade buhran günlerinde büyük bir hususiyet arzetmektedir. 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü içtimada görüşülen meseleler 

Ankara 26 (A.A) - Büyük millet meclisi bugün Şemsettin Gü
naltayın başkanlığında toplanarak B. M. Meclisi ile müştemilatmdaki 
eşya ve millet meclisinin 1939 yılı Mart ayı hesabı hakkındaki meclis 
hesaplarının tetkiki encümen mazbatalarına ittila peyda etmiş, bazı 
dairelerin 1938 yılı bütçelerinde değişiklik yapılmasına ait kanun la
yıhasını kabul eylemiştir. 

Bu sonuncu kanun layıhasının hükümlerine göre muhtelif dairele
rin 1938 yılı bütçelerinin tertipleri arasında 964 bin küsur liralık mü
nakale yapılmakta ve Milli müdafaa vekaleti kara kısmı bütçesine de 
360 bin liralık munzam tahsisat konulmaktadır. 

B. M. Meclisi müteakip toplantısını önümüzdeki çarşamba günü 
yapacaktır. 

Ankara 26 (A.A) - B. M. Meclisine tevdi edilmiş olan Türkiye -
Fransa dostluk muahedesi ile müşterek beyanname ve ( optanlara) 
mütedair protokolun tasdikine ait kanun layıhası hariciye encümenine 
havale edilmiştir. 

Bulgar matbuatı 
Arozi müddeiyatına 

tefsirli neşriyata 

dair yeni 
başladılar 

ve 

Sofya 26 (ö.R) - BulKaristanın erazi müddeiyatına dair haber
lerin gazetelerde neşri memnuiyeti ilga edilmiştir. Gazeteler bundan 
istifade ederek bu sabahtan itibaren bu mesele hakkındaki ecnebi tef
sirlerini nakle başlamışlardır. Her gazete, Bulgaristanın «son iki harp> 
esnasında kaybettiği erazinin bu memlekete iadesi hakkındaki ecnebi 
tefsirlerine sütunlar ayırmıştır. 

Sovvet Hariciye komiseri B. Po-
temkin Sofyadan geçerken Bulgar 
başvekili 8. Köse lvanofla görüştü 

Sofya 26 (ö.R) - Sovyetler birliği hariciye komiser muavini B. 
Potemkin bu sabah saat 7 de Bükreşden Sofyaya gelmiş ve garda 
Bulgar hariciye nezaretinin mümessillerile elçilik erkanı tarafından 
selamlanmıştır. 

B. Potemkin öğleyin başvekil B. Köse lvanof tarafından kabul 
edilmiftir. Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri birliği hariciye komiser 
vekili saat 16,20 de Ankaraya doğru seyahatine devam etmiştir. 

Fransa ve Romanya 
dostluğu sağlamdır 

Bükreş 26 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 
Fransa büyük elçisi Thierry, itimatnamesini dün krala verirken 

söylediği nutukta iki memleketin emel ve menfaat tesanüdünü kay
dederek bu tesanüdün ne tehdidi ne de inhisarı tazammun edemiye
ceğini ve fakat iki devlet arasında hiç bir zaman asla ihtilaf çıkmıyaca
ğının bir delili olduğunu söylemiş ve demiştir: 

Fransa ve Romanya başkalannın hudutlarına katiyen dokunma
mağa ve fakat her nereden ve kim tarafından gelirse gelsin kendi hu
dutlannı da müdafaaya azmetmiş bulunuyorlar. 

Kral Karol verdiği cevapta Fransız orta elçiliğinin tam Roman yanın 
ilk Krahnın 100 üncü yıl dönümünü kutluladığı bir sırada büyük el
çiliğe çıkarılmış olmasından dolayı bahtiyarlığını beyan etmiş ve de
miştir ki: 

Bu jest beni fevkalade mütahassis etmiştir. Çünkü hiç bir Rumen 
üçüncü Napolyonun diğer hükümetlerle birlikte müstakil bir Roman
yanın kurulmasındaki hissesini asli unutmaz. 

Kral müteakıben Romanyanın sulhun muhafazası ve Rumen istik
lal ve şerefinin korunması siyasetine katiyen bağlı kaldığım bildir-

miştir. 

lr•~------c--1 Biri tarihin azametli bir ufha<,,mı, diieri ses ve müzik şaheseri 
tıd BOyt)K FİLİM BUGON 

Kültürpark sinemasında 

Kraliçe Victorya 
T atından temsil edilıniş senenin en nefis TÖRKÇE söZLO ve • 

ar ŞARK MUSİKİLİ SÜPER FiLMi i m~~ ANNA NEGEL • ANrON VELBROOK 
İngiltere kralbğuu cihanın en muazınm imparatorluğu yapan kraliçenin 

RACANIN HAZiNELERi ~ 
• 

Şaheserinin ilk takdiıni vesilesiyle Noter mürakabesi altında ve i 

F•LI• atüsA:AKAit ~ 
mlerin Jıesid~i vaoılacalrtır.. : 

D T: BUGÖN SON DEFA OLARAK : 

DAMGALI KADIN ~ • • • • • 

Tayyare Sineması TELEFON : 3641 

BU HAFTA DA (2) BO'YOK 1'1LiM BlRDEN .• 

Mavi Tilki Sokak şarkıcısı 
ZARAH LEANDEB'in ÇOK SE- FEBNANDEL'in. K0ÇtlK KIZI 

viMLt KOMEDİSİ ile cevircliii ilk filim 

tı.AVE OLA.BAK: METllQ.11.JU,AL DON'YA BABU'.g.t, 

hayatı, aşla ve icraatını gösteren, milyonlar sarfile yapılan büyük eser 

Napoli Geceleri 
BAllKlPURA 

Amerikada Paramunt stüdyolanada çevrilen bu ses ve müzik şaheserinde 
Dünyanın en meşhur operalarını İb1yanca, İngilizee ve Almanca dinliye-

cekırini:ı .• SEANS ı; AB: 
BE& GtlN : 3.30 - 'Z.30 DA NAPOLl GECEl.·W ... 5 -1 ~.--WllıtlM;mi 

c 
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Osmanlı 

YENIASIR 
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E Sabahtan sabaha i . . 
• • Bisiklet ......................................... 

Yarışları sona erdi 
Şehrimizde 9 haftadan beri devam 

İffet ve irade 

- za:::_s 

cxras~r~ :ı 
Keskin sirkenin 

2'7 Nisan P8!!!1ftlte 9B 

DOK rORU.N K0şESİ: 
••••••••••••••••• 

Şışmanlara sağlık 
-+-

YAZAN: Dr. G. A. 
etmekte olan bisiklet seri yan,lan son za ra rı 

• MİRAÇ KATlRCIOliLU 150 kilometrelik kotv ile nihayetlenmit- Şişmanlıktan kurtulmak istiyenlerden 
Ceviren : Haşim Samı tir. Bu koşularda elde edilen rekorlar ---t?-- hele modaya uymağa çalışan genç bayan· 

Saltanat Tarı'hz'nı'n 1~._L:. lstanbul ve Ankara rekorlarına nazaran Ya.zan: ECZACI KEMAL K.AKTA.S }ardan bazrlan insanı kısa bir zaman için-
İnsaalamı namus hakkındaki tc...- k . b h ç·· k'" A k d n k ·ı· l ö l ·ı· ı · dalıa ziyad kendi menfaatleri ba- ço memnunıyet a ştır. un u n ara e zaymabverece ı aç arar ar. ye ı aç 

LJ J B ' S fh .::undan old* için kit.leniıı naıwıssuz Ve lstanbul bisikletçilerinin asfalt yol . . . .. var ama, insan onu kendi kendioe aJa-cı e )' eC an ı ır a ası dedrine inanmak namusslllluk olur. [üzerinde koşıuak elde etnri~ olcfoJdan Keskın sirkenın zararı kabınadır so- maz, hekimler de öyle ilaçları yazmakta 
---------------------~ Bun~nla beraber anmıe hissiyatumı ara rekorlara nazaran koşucularımızın arızalı zü yerinde bir sözdür. Insanlığa güzel tereddüt ederler, çünkü insanı zayıOat~ 

- J 6 - sıra bu hususta !~dığuu kalrul ~t- j ve yokuşlu yollarda elde ettikleri den- bir vecize kazandıran sirke kabına zarar makla beraber türlü tülü sakatlığa selıep 
. mek. te ayna hır ~c~~ dborcu~~k!~ celer bazı k()§Ularcfa Ankara ve İstanhala vermemek için cam kaplarda bulunmak oldukları da vardır. 

H~r i~imiz, _salonun şehnişinindeki hıtaben: . . {~i~:~~ ~U:ah~ bir m.ezi- üst\in çıkmışbr. şartiyle keskin olursa mak~~ldur. Sir- Onun için, ııişmanların lcendi kenclil.e-
genış_ ~ır sed_ıre ya.nyana oturduk... - Anne, ~edt, ~a~am Fılome~ yetidir. Bu meziyetin buJunmadıiı kim- Koşular yağmur ve soğuk havalarda ke, insanlık tarihi kadar eski~ır. Romalı- rine ilk akıl ettikleri çare yemekleri azalt
Şehnışınler hır nevı kapalı ve came- h~r.la~dı .. ~rtme~ :'tıy:!r::· .. Ken selcrde tereddi ve da1ilct derece dcnce bile tehir edilmiyerek muntazam bir su- lar sirkeye ekşi manasına asıtun derler- maktır. Vakıa. şişmanlıktan kurtulmak 
kanii balkon mahiyetinde olup şark 1 dısını bir dakika gorormusunuz? · haşlar ve derece dertte sahibini rezale- 1 b"t" ·1 · t" di Şimi bu kelimeden istifade ederek için, yerine göre, perhiz etmek. hesaplı · · · ·· · F k k k · d .. . . . . . I t rette ı ırı mış ır. . evlermın hepsınde böyle hır mahal - a at ocası pe zıya e mute- tın derınJiklenne ymaJ' :ır. . . 1 Af altt Ba Ad a 9 koşu- bütün ekşilere asit adını takmıştır. Öte- yemek de lazım olur. Fakat perhizin şek-

dır M d K ı · · l · l k r Şalısi bir menfaatin rezilce hıssedil- sanc an yram ıv r ıl k 
var .. a am a orınm sa onun-[ essır 0 

aca · · · . . . 1 1..-J 'ffı ts' lik ·· ·· birin- da arızaşız ve muvaffakıyetle ko~rak denberi. şekerli meyvaların sularını 1 lini, yemeklerin sayılarını her şişman için d k. b h • . .. .. .. . 1· k"' M d K l bu c vahı verdık ıneııııy e lT~ ıyan ı e ız ~nun l 
a ı u şe nışın on uçuncu gız ı o- a am a ~rı, e - de hareketİerin asaletini öldürür ve in- 1 hepsioin hİrici:5i olmuş ve 9 puanla lı- bir sıcaklık içinde bırakılınca şarap o - ayn ayn olarak hekim tayin eder. Sonra 

şeyi teşkil ediyor, etrafım ihata eden 1 ten sonra, yennde_n ~ika~, altın- sam artık hiç lrir şeyden utanm~. bir i mir pmpiyomı olmuıtur. ilcinciliği. Ate§" duğu biliniyordu. Şarapların da yine da her şi-şmaniık perfıiz etmekle, az ye
yeşil nebatat, diğer on iki paravana 1 cı paravanaya ~o~u ~lerl_edı ... ye hale ge~rir. Utanmak, canhlar. ıçm~, spordan Süleyman Özgiriş 27 puanla, böyle ılık bir harare~ içinde kaldıkça mekle geçmez, geçse bile yerine şişman
gibi, burasım da bütün gözlerden sahne derhal degışti .. Şımdı şehnışın- yalmz ınsana ma~sus haslett~r. 8 ? o ·· ··ı··~·· "ı-~~,.a.ktan lsmail Gocar ekşidiği ve sirkeye inkılap ettiği malum lı.ktan daha zararlı ba"ka bir bastalık bı-

. " · · · 1 d l'd · · k" · · d I utanmak duygusu ıle yalnız bıze aıt ı çuncu ugu ttUt-..- v y saklı bır halvetgah halıne getırıyor- e, va ı esının mev ıını, ma maze w• . chw ·b. •..:--- · b" 33 J Dö" d.. ··ı··w.. Alsancaktan idi M .... hw: pastör mikrobu buldugu sı- rakır. 
1 . · · · Zih · d h"lA degil hie tanıma ~ ll' JUIW>O,:nm ı- puana. r uncu ugu . -s 

du... . Kalyop ışgal etmı~tı.. nım e a a le ıu;l ve hanketleriain şaluslaşmış bir Nihat Manisalı 3 7 puanla kazanmışlardır. ralarda ağzı açık şarabın üzerine hava- Şişmanlıktan kurtulmak için perhizden 
Kaly~p ve Kiristin derhal -~endi- bir şüphe: ~c:8~a b~ -~!en Kalyop şuurdan geldiklerini idrak .ederek ~n!-3-

1 
Bu dört koşucumuz Bölgenin bisiklet ta- da yaşıyan mikropların konması ile bu önce yapılacak başka şeyler vardır. Şiş-

lerine aıt paravanalarma donerek mu, yoksa Kırıstın mı ıdt. . n sayarız. Bu say~ hayvanı~ ıc:m- k~ını te~kil etmekte olup Federasyon mikropların şarabın alkolüne havanın manlık ıadece, lüzumundan fazla yemeJc-
. · la bckJ' 1 B .. h · b. .. r· hal edem d mahkfun laıı beşernı hem -.. ~ 

orada avdetlennı sabırsızlık 1· ı u şup eyı ır .t~r u ıye- ~ Y:~mıy~ d b' 
0 

tes llis"d' Asıl tarafından tertip edilecek Bölgeler aras1 oksijenini vererek sirke yaptığını mey- ten gelmez, vücudun gıdalan sarfetmi-
yen. ~!erine t:krar. ı:"ülak.i oldul~r .. re~. n~hayc:_t. kendisınden so:dum .. : ::tsizlik, b::ın: ;:ymak ~yen yanşlamıa şehl'imizi temailen gidecekler- dana çıkarmış ve bunlara Mikrokokus yerek hiriktirmeğe istidadından gelir: 
On ık.ı halvetgahın ıçınden bazı mup- Kinstın degıl, Kaly?pmuş!. G~le~ek: küstah zevk düşkünü miras yedilerde dir. açeti adı verilmiştir. Sirkelerin üzerinde Biraz da hasislik gibi. Para serfetmesini 
hem fısıltıların yükselmesine rağ- - Evet .. _Hemşrremle_hednı,cli~ırBbı- \.·e sımank türedilerde. gö.~ .ç~. Bu sene yapılacak olan Milli bisiklet k.ü.l tozu ekilmiş gibi bir toz. taba1<:ası sevmiyen, hasis adamın gelirini kısmak
men salon eski sessiz vaziyetini ye- rimize pek zıyade benzerız, e ·· u Bunlann ellerinden tespih d~y~. ·· b k l · t. k tmek üzere Bay- go""ru""lu'·r Bunlardan bir parça alm.arak la onun hahisligwi kaybolmaz. Günde on • . ba d f k. ül'" h .. d. B 1 w d lnız hak sözu çı musa a a arına ış ıra e . 
niden iktisap etti.. Şehnişinde, yeşil henzeyış, zı ~ a ço g unç a ı- b1:tr~ a= :°!!"cya 1 klıi!ı ile söy: ramın Türkiye bisiklet milli tak1mma mikroskop altına konulacak olursa mil- Lira geliri oldağu vakit yansını aaklamak 
yaprakların vücuda getirdiği gizli selere se~ep teş~~l eder·· !şte F ~a~s~- lenii~~· h~ikatl~: çı:..=üp iğrenebi- 1 ahnacağı muhakkaktır. Bayramın 9 ko- yarlarca mı1crobun kaynaştığım görü - adeti ise. geliri beş liraya indiği vakit 
köşede Madam Kalori ile ben, artık dan geldmız. · Guzel va kıt geçırdmız lirler. Bütün lmnlar bi:te bir p&ikolojik ! şudaki dereceleri şunlardın rüz. Sirke yapan bu mikroplar papiyon gene onun yarısını saklam.aia çalışır. 
büsbütün yalnız kalmıştık... mi ? ... politika gibi geliyor .. A(ı.~ açıJ~w~.e~~ ı 25 kilometze 0,42 dakika kıravat gibi ortasından boğulmuş bfr Hasislikten kurtulma~ para aarfetme-

Madam kalorinin dudaklannda ~erine döıwk-P kkendill erbmınk lııc 1 
ngubnu 1 40 « l ,2 3 ~ manzara arzederler. Mikrop denilince ğe alışmakla olur. Onun gibi hasis vücut 

• I b. b .. b l' eli V .. J •) l k gormektcn or an ar aş a arını u- 1 h lık "kr 1 ıd B -L ol d f" manaı ırte essum eır .. eoy- . ngı ere arar mıyapmasmaraziobna:zlar.Çolreka.- 50 « 1,34 « hatırageen asta mı opar ır. un- dem~ an şişman vücut aurıyatınr 
le bir tarzda bana doğru yaklaştı ki m.adan yalnız insiyakla pek iyi biliyor- 60 c 2,01 c !ardan başka sirke, şarap, yoğurt yapan artırmağa çalışmalıdır. Nitekim bazı ~ 
sağ ayağı, dizlerimin arasındaki boş- Verdi lar ki 5:ahs~_yetle~in ~zli ~at~ ara- 75 c 2,25 c mikroplar da vardır. Sirkenin özil sir- cutlar çok. sarletmeğe alışık olduklaım-
luğa yerleşerek sol bacağıma değ- smda h~ç şup~esız daınıa hır ~t ı 00 « 3.20 < ke ruhudur. Odun talaşlarından ~ıkarı- dan onlan.n sahipleri ne kadar çok yemek 
meğe başladı .. Ayni zamanda eli de - BAŞTARAFI l lNCt SAYFADA - :~ ~~~k,birali'fı::.~:~;~~ ~~n~ 125 c 4,40 « lan ve saf olmıyan ucuz bir cins sirke yeseler zayıflıktan kurtulamazlar. 
pantolonuma dokunuyor ve bu hal Londra, 26 (Ö.R) - 18 - 21 yaşında- ni böyle gösteren kimsenin acıklı tavn- 15 O < 5 .2 7 « ruhundan yakın :zam.anlara kadar safi Ondan dolayı yalnız geliri azaltıp arl-
sık sık tekerrür ediyordu .. Onun bu ki gençleri dört aylık bir mecburi as- dır. Burada irade inhital etmiş ve yeri- 150 c 5,24 c sirke yapanlar bulundu. Tarişin natürel tırmakla şişmanlık ve zayıflık geçirile-
hareketlerine mümanaat etmedim... kerUk talimine. tabi tu~ karar, .. fngil- 1 ni yaşamak insiyakı pbi çok ipti~ ~ m sirkesi bu işe maru olmuştur. Izmir mez. Dünyada her şeyin intizamı muva-
lnsan gezdiği memleketlerin adetle- t~ed~ mccb~ı. . aske:~ kabulu ma- ı hİ5 umuruna hı:rakmıştır. ~ukı ~- c • h b üzüm memleketi olduğu halde eyi ve zene ile olur. Muvazene de ancak gelirle 
. ,.. . . hıyetınde telakki ediliyor. Bu mesele ki afif adamın bu husustaki. ıradesı ha.- ın ar 1 . ı 

rme tabı ~lrna~dır .. Madam K~lo~ı, etrafında mühim müzakereler devam yat hueketlerini yaparken göstere gel- tabii bir sır~e bulumna.m.a.s1 .. ÇOK ayıp gider arasında ahenk kurmak.l& temin 
öyle pek ıgrenılecek derecede çırk.in etmektedir. diği asil hamlelerdeki irade ile müvazi ~ bir şeydi. Sırke ruhunun murekkebatı olunur. 
görünmiyordu .. Eski güzelliğinin kı- Basvekil Çemberlayn bugün maliye owak yürür gider. Japonlar bozgunlara eczacılıkta çok kullanilır. Her biri muh- Şişman vücudun muTazenesi giderek 
rıntılarından bir kısmını, hala muha- nazın con ~aymen._ ı:nilll müdafaa ?azı- • Hay~ wihinin ~ hangi hU ~- mı uğrıyorlar?- telif hastalıkların devasıdır. Kurşun sir- yeni sarfiyatın azalm.asmdaıı. dolayı bo· 
faza ediyordu ... Otuz dokuzdan fazla n Hor Belışe, harıcıye nazm Halifaks smde bir tek lckesı bile olmıyan. kimse., H k 25 (AA) - Cekiai a]'ansı kesi en muzırıd.ır. Kızarıkların ate~ini zuldugwu için geliri azaltmaktan önce VÜ· . ve harp levazımı nazın Borgenle mec- vücut bakımından. ne kadar nahif olur- ong ong, · . 
ilk bahar atlatan ve artık hLr akşa?1 burl askerlik haklonda. hükümetin par- 1 sa olsun. her hareketinde Herkül gibi bil~iyor ; . ,. . . alır.. Fakat eczacılıkta kullanılan sırke cudun aarfiyatm.ı artumak daha doğm.. 
karanlığile kararmağa ba~lryan bu hp 18.mentoda yapacağı beyanat etrafında ! kuvvetlidir. Bu adamın bakışlarında. <:ın kıtalaı:ı Hona~~ayetının ':l1~ ailesinin öyle kendi kabına zarar vere- dur. 
hende alakadan ziyade merhamet görü~müştür. iiıamlırıcı b.i:r 1$1k, sözlerinde çekici bir kezı. ~lan~a~eng şe ;F tam:n ~ cek hususiyetleri yoktur. Hepsi sakin, Vücudun sarfiyatı kalori çıkarmak ol-
damarlanmı kabartan bazı hisler Parlamento mahfellet"inde bu beya- ses vardır. Çünkü bu adam kendine ebamrş er d u b!u.re Ç~nlif ~ d f uysal çocuklardır. Sirkenin bile fazla duğı.ını.ı bilirsiniz. Demek. ki şişmanlıktan 

·· • nata sabll"Slzlıkla intİZaı' edilmektedir.. karsı o kaclar dürüst hareket etmiştir kil ş angı~ ~~ rı .. e~ e .a k .. uyandınnıstı .. Onu muteessır etme- K tJ ı-L-'- edild"mne gor·· e hük" u·· :..1-· .. -L-' d 'le k bir h !olarak bır vilayet merkezını ı.şgal etmış keskini, tabir caizse barıt gibi olanı ına - kurtulmak işinin ilk yapacağı ıey vucu-. . ~ uvve e Cl.llllllli ı,........ - nıt=ıoı mavacg~ın e verı ce esa- k 
mek ıstedım.. metten beklenen izahat bu akşam veri- bi ka~. Yaa.i. bu adam iffetli ol- l:ulunu:yo~l:U-. . . .. . bul olmasa gerektir. dun çok kalori çıkarmasını temin etme -
Ş. d' k w b l d F l kt" """·~ · · k dini" k din k sııl Şansı vılayetinde altı yenı bolge Çın- . ım ı o. onuşmaga aş a ı.. a- ece 1r. uu,.,<TU ıçın en en e arşı me li1 . afınd. . t" d t dil . b··-1 _ br. 

d k B ekil Ç be layn dun.. -'-~- kral hi tıni K din" k din kar eı tar an 15 ır a e mış wun • ...,. a ~o v b" ,ı_ k l ü · d ühim" • kat sözleri vaziyeti derecesin e uv- asv em r · ~·u sse yor. en ı en e şı me- kt dır VENEDIK VE M.1.a.a.n ücutta ır""en a or enn e m 
1. .. . d w "ld. R . tarafından kabul edilmiş ve mutat ol- siıl hissetmiyen kimse ise hiç bir vakit ma a · . . . dir" b k d 'd ıktıw Ih tt h 

vet ı ve muessır egı ı.. um şıve- d ;r. •• dalillt ve beynclmilel me- ~ wlu 1~ B-kasıııa ma vgu:.... ol- Fucu, 25 (A.A) - Çın a]aı;ısı, bil ı- SERG* .. 'ERL.' ir ısınının en en ç gını e e e a-
. . h .. b" .. . l . d'W. L L Usu uzere ag p o ...... &"" &Lı . tı la 1 u""cudonun ıç' m' d-ı_, ha~ sının us uhin acayıp eştır ıgı ıusı..: se1eler hakkında hükümetin düşüncele- mak demek önce kendi kendine mağlup yol' ; Ven-..:ı:1_ 26 

(O".R) _Kral ve ı.-1:-e r rsınız: nsan v ~ 
·ı ol bul ak d ktir B · Japonlar Fuceunun 25 kilometre' do- ııı:uıA, ..,,d.Uloi rareti daima aym derecede muhafaza et-sesı e: rini arzetm~fü·.. • muş b mı:.: sık.em! adJkı u ~bıu;- ğu şimalinde Lienkianga asker Çıkar- bir resim sergisini açmak üzere buraya 

- İşte Mösyö Lö Margi, dedi... ~:.:· 26 (0.R) - B. ~berla~ 1*ussuz ma ~ an e. mak için ilri teşebbüste bulumnuşlarsa gelmişlerdir. Buradan Milanoya hare- mek için gıdala.nm - en ziyade yağlan-
Nasıl, iyi vakit geçirdiniz mi?.. bugun ogleden sonra mecburı askerlik tir. • • . . 1 da her iki defasında da muvaffakıyetle ket etmişlerdir-. Milano sergisi de kral yakar ve kalorileri cildiııden çıkarır cilt 

İ . k. . k? B .. 1 · kanunu hakkında Avam kamarasında Esasen illet dainu ve meş ur bır ıra- ı t dedilmi.şl dir tarafından açılacaktır. ne kadar temiz ve düzgün olursa vfu:ut ~~ va ıt geçın;ıe ·· _u c~~ e~ı ehemmyctli bir nutuk söylemiştir. l\dec- denin daimi ve makul kontrolü ile te- ar er · 
0 

kadar rok kalori ya.kar. Deme~ ki tiı-
tercume etmek lazım.. Eger ıyı hır lise verilen bu kanuna göre 18 den 21 Dün n mnh.aiaza edilen bir bmali Dıer· ı k 1 k d. ~ 

h d k 

Ç man vücuda her şeyden önce temiz. cilt seya at yapbnız mı, eme_. i_stiyorsa ~ına.k~dar altı aylık bir mecburi ta- ~ebesi oWuğ~ ~öre afif~ asıl e os ova . ya a d 
buna evet cevabını verebilinrn .. Fa- lıme tabı tutulacaklardır. Bwıdan son- aade cıımuzecı olmamasına ımkin var Jizımdır. Şi§l'Ilan vücut çabuk. kiden iği 
kat acaba benden bunu mu soruyor- ra üç buçuk s~ne müd~etle teritoryal: mıdır?. Bu dünyada ö1mez b~iyülc aksi- halde, şişmanların bazılan viicutlarmı te-

' orduya kaydedileceklerdir. Bu smetle yonJan yapmış olanlar hep boyle adam- mi-z tutmağa dikkat e.tmedikleTindeıı. oıı-
du? . . .. silah altına çağmlanlar 310 bin ki_,i- brdır. Beşeriyet değil, beşeriyet kisve- larm vüeudu çabuk zedelenir; yaralar - Sızın muvasalatmızı gazeteler- dir. si albnda rer.ıil rakipleri onlan. hiç ol-
den öğrenmiştim .. Sizinle tamşmağ:ı Başvekilin beyanatından sonra kür- mazsa tarih müvacebcsinde beklemek Al k ı • •• • bereler açılu. Şu. halde vücudu her giin 
şidetle istiyordum .. Dostlarımızdan süye gelen muhalefet reisi Atli gönüllü i(in onlara iftira etmişlerdi. Bir Fransız ma n as er erı uzerı- alkollü su ile silmek Tiicı.ıtta. derinin al-
b · · · · · b t · w · • ·· İt !>İsteminin terki amele smıflan arasın- ata sözü ıcİCtira ediniz, ediniz. Bir gün hnda biıilcen yağlan eritmeğe haylice 
ı~mın sızı uraya ge ırecegını um da en $iddetli muhalefete sebep olaca- 1ııir iz lmhr.• der. İsmiycci olan bu alem- h k ı faydalı olur. 

edıyordum .. Ve sabır ~apıyordum.. ğını söylemiştir. Proje üzerinde müza- de iftiranın pençesinden brtalmıya ne tuz ru u Si tı ar Sonra. gene hatırlar.ıınız k.i Tüıcudun Sabır yapmak .. Hadı bakalım, bu- kere yapılması yarına bırakılmıştır. inıkiD yok:fu.r. Fakat iusaıılığm külli 
rada Fransızca ne kadar İnce bir ih- vedam olan tarih 'beşer hareketleri hak- etnfınc:laki hruaret ne kadar az oluna, 

Y kınd h "'km"' ·· ' '- ' • d · p 2 · · R) S k · b"ld' · C · vücut o kadar çok kalori sarfeder. Vücu~ tisasla konuşuluyor!.. ugoslav - Alman a u unu venra.en ısım en zıya- rağ 6 (O. - ete a aıansı ı ınyor: umartesı veya pazar 
A "'b' h"d' . . d h de esere ve eserin tesirine bakar. Bu ise günlerı' Pı'lsen şehr.ı'nde meçhul --"·slar 30 Alman askerini asid klo- dun etrafındaki harareti azaltmak da bir nı ır a ıse, vazıyetın a a sa- ili ti . ı d'-•-' -~ müna- ~ ~ k d . d 

• moldimu".ı bir şekle intikal etme5ine mani go•• ru·· şmelerı· se~e~n n:;c m:bl~m::unı•m ridrikle (tuz ruhu ile) sularoışlardu. Bu hareketler en ziyade şehrin kerre mümkün oldugu a ar senn yer e 
çok kalabalık merkez caddelerinde veya izdihamlı tramvaylarında ya· yaşamakla olur. Hele geceleri yatak oda-

B I d b. ılrn Bazı L l alan sı ne kadar serin ve temiz havalı ohırwa u sirada a hncı paravana a ıT - BAŞTARAFI ı tNCI SAYFADA - p ıştır. asK..el".er yat mıştır. 
takım sallantlar, hareketler baş gös.- Fransız seliri Derhal şidCletli tahkikat açılmış ve tenkil tedbirleri ittihaz edilmiş- ~n insan yağlarını 0 kadar kolay eri-
terdı· .. Ve hunu müteaL-p, ya Kin's.. dostluğa istinat eden anlayışın derinleş Berııne· döndü.. tir. Hüküme makamları 50 Çek marksisti ile 50 yahudiyi tevkif etmiş- tir, tabii mümkün olduğu hdar az ÖY-.ıu tirilmesi suretiyle devamını ben de çok l G d · I · d ·· k '" 
tin ve yahutta Kalyop, - bunlardan arzu ediyorum. Bu Aiman ve Yugoslav Berlin, 26 (Ö.R) - Fransız sefiri B. lerdir. Diğer taraftan Pilsen şehri ika edilmiş olan zararları tazmine tünmek şartiy e. ün i.ız en e mum un 
hangisi olduğunu kafi surette tayin milletlerinin bizzat kendi menfaatleri Rober Kolondr bu sabah vazifesi başı- mecbur tutulacaktır. Bu suikastı yapanın deli bir Şöven mi, yoksa olduğu kadar az giyinmek vücudun etra· 
edemedim • dudaklarında parlak bir iktizasından olduğu kadar Yugoslavya- na dönmüştür. Beneş tarafarı tedhişçiler mi veyahut Sovyet taraftarları mı olduğu fındaki harareti azaltır ve derinin altın· 
tebessüm güneşi belirterek birdenbi- nın bütün kom.şulariyle idam.esini arzu İngiliz sefiri Hcnderson bugün saat malum değildir. Fakat hislerini bu şekilde kOl'.kak~ izhar edecek şa- daki yağların erimesini kolaylaştırır. 

- ettiği ve delillerini de gösterdiği sulhun 15 te hariciye nezaretine giderek bari- edilin k eli Terlemek de hem çok. kalori sarfet-
re meydana çıktı .. Madam Kaloriye da nefinedir. ch.·e müsteşarı ile görüşmüştür. hıslarm bulunmuş olmasına teessüf · e te r. 

.... 
Masal masal icinde 

• 
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- Padişahım, dedi. Bu gece evime 
ayın on dördü gibi güzel bir kız geldi. 
Boynuma sarıldı. Bana, hatırım için şu 
yağız atı boğazla, öldür, o zaman sana 
ram olurum, dedi. 

Benim ömrümde böyle güzel kız gör
düğüm yoktu. Iradenı ve ihtiyarım elim
den gitti. Yağız atı boğazladım. 

Tekrar külahın tarafına geçti. Ve pa
dişah tarafından sordu: 

- Bu nasıl iştir. Hiç bir insan velini
metine böyle bir kız için küfranı ninıet
lik eder mi? 

Sonra kendi tarafına geldi: 
- Şahım, boynuma sarıldı, bana öyle 

nazlar, işveler, cilveler etti ki, kararını 
kalmadı, bu işi ettim. Değil atı, canımı 
istese verecektim. Sonra sen kimin kızı
sın diye sordum. Bana vezirin kızı ol -
duğunu söyledi. Ferma nşahımındır. Iş-

Sayis başı, bmnı söyledikten sonra bir 
düşündü. 

_Öyle ya ... dedi. Eğer doğruyu söy
lersem ya ölüm veya çıraklık. var. Ama 
yalan söylersem hem kepaze olmak hem. 
de ölmek var.. Doğruluktan ayrılmam 
vesselam. 

Bir müddet sonra padişah onu çağırt
tı. Her gün gibi yine atlardan sual etti. 
O da dosdoğru geceki vakayı anlattı. 

Padişah: 
- Ben de olsam canımı verirdim böy

le işe, dedi. Doğru söylediğine memnun 
oldum. 
Padişah sayis başına hem ihsanda bu

lundu hem de vezirin kızını ona alıver
di. 

Işte padişahım, şimdi halkın arasında 

danışacak kimse bulamadınsa külahın 
da mı yoktu diye söylenip giden söz bu 

Akil insanların sözlerini kabul etmek rinden ve ölümden ancak nedimi ile o 
insanı mesut eder. da güç bela kaçmak suretiyle kurtuldu 
Kadın sözüne uymak ise vezirin yap- ve bir mağarada gizlendi. Onu tutup öl-

tığı gibi felaket doğunu. dürmek için her tarafı aradılar. Padişah 
Padişah vezirden bu hikayeyi işitince yedi gün yedi gece saklandığı mağara

oğlaru tekrar zındana gönderdi ve ken- dan dışarı çıkmadığı için kimse bula -
di de ava gitti. Akşam oldu. Saraya dön- madı. Bunun üzerine padişah olan oğlu 
dü. Kadın yine şehzadeden bahsetti. her tarafta dellailar çağırltL 
Onun öldürülmediğini haber alınca is - - Babamı tutup bana kim getirirse 
yan edecek dereceye geldi. ihya ederim. 

- Ey şah, dedi. Şunu bil ki o vezir- Diye ilan ettirdi. Eski padişah bir 
lerin hiç biti senin dostun değillerdir. müddet sonra mağaradan çıktı. Tebdili 
Onların muhakkak oğlan ile ittifakları kıyafet ederek bir köye geldi. 
vardır. Galiba siz Mısır sultanının vezir. Bu köyde ihtiyar bil'. kadının evine mi
leri ile olan macerasını duymadınız. Bu safir oldular. Padişah çıkarıp bu kadına 
macera hiikümdarlar .için ibret almacak. bir altın verdi 
bir maceradır. Müsaade ederseniz. anla- - Bize bwuın.la yemek haz.ırla.. dedi 
tayım. Kadın; 

Padişah:. - Bir altınlık yemeği ne edeceksiniz, 
- Anlat ta işitelim.. dedi. Padişah: 
Dedi. Kadın anlatmağa başladı. - Zarar yok. Sen al getir .. dedi. Ka-
Mısır sultcını ile vczirlermin hikiye9i: dm envaı türlü yemeklerden, meyvalar
Zamanı sabıkta Mısırda bir sultan dan, tatlılardan tedarik edip padişahın 

vardı. Bu sultanın bir de oğlu vardı ki önüne koydu 
babası aleyhine vezirlerle ittifak et..ıniş, Oturup yemeklerini yediler. Karınla
onlara, beni babamın yerine tahta geçi- rını doyurdular. Yemekten sonra soh -
rin, size öyle ruhsat veririm ki, ne ister- bete başladılar. 
seniz yaparsınız, demişti. Vezirler bu - Kadın: 
nun üzerine padişaha karşı isyan ettiler. - Siz kimsiniz? diye sordu. Onlar da; 
Taraftarlarını topladılar.. Sarayı bastı- - Biı. kaçak padişahın kullarında-

- Ko:rkarnn, dedi Siz de o nankör oğ
lana, padişah babasının yerine geçen 
nankör evlada tabisiniz. Padişahı bulup, 
tutup ona götürmek istersiniz. 
Padişah bunu duyunca müteessir ol

du. Vezirler arasında ona tabi olmıyan 
kimse yok mu, diye sordu. Kadın: 

- Bir vezir var .. dedi. Padişah onu da
ha başına bu evlat musil>eti gelmeden 
önce az.letmişti. rşte yalnız () sadık kaldı. 
Ben o vezirin evine daim gidip gelirim. 
Zavallının, gadır gördüğü halde hep vah 
padişahım şimdi nerelerdesin.. deyip bo
yuna ağlar_ 
Padişah bunu duyunca nedimine: 
- Ben, dedi. Bu kadına kim olduğu

mu anlatacağım. 
Nedim: 

mek, hem de vücuttaki suyun bir kısmını 
çıkcnmak demektir. Şişmanlıta yağdan 

başka. fazla suyu
0

n da tesiri olduğu için 
terlemenin şişmana iki defa faydası olur. 
Vak\iyle, bizim alaturka çarşı hamamla
rının göbek taşı üzerinde arka üstü ya• 
tarak buram buram terlemek şişmanlara 
hayli fayda. verirdi Şimdi o türlü terle
menin modası geçmiş olmakla beraber 
terlemek için henüz türlü türlü vasıtalar 
vardır. Terlemenin :ıtoUannı bileceğiniz 

için burada tebar etmiyeceğim. O vası
taların hiç biti h.atıruııu. aelme.zse. hay
lice uzakta olan. 'bu t&şmanlık yazılan da 
Uıntıclan terleneceği ~in ıişmanlara bu 
suretle hizmet eder. Şişman olamıyanlara 
da zarar getirmez, çünl ü terlemek, öte
denbeJ'i. herkes için en iyi sağlık nsıta

larındao biridir. 
- Siz. bilirsiniz_ ferman, sizindir.. de- Hareket etme:lt, jimnastik. yapmak da 

di. çok kalori sarfetmek için vasıtalardan bi-
Padişah, ihtiyar kadının yanına gitti. ridir. Fakat şişmanlara hareket bahsi 
- Ya valide, dedi, benim sana söy- uzunce olduğundan bu yazının sonuna 

liyecek gizli bir şeyim var. Egv er söyler- w k G A 
sıgmıyaca tır. • . 

sem bu sırrı meydana ç-ıkarmaz mısın? 
Kadın: 

- Siz hiç merak etmeyin .. Dedi, ben 
başımı veririm yine sizin sırrınızı faş et-
mem. 

Bunun üzerine padişah: 
- Ey hatun, dedi, beni bildin mi ben 

Amerika 
Sulh icin kat'i bir 
mücadeıe arzusundadır 

Vaşington, 26 (Ö.R) - Hariciye :mils
te ı Kordd Hu)l. Amerikanın sulh 
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Onu bu ölüm· 
şerbeti 

odasına ben sevkettim ve 
ona kendi elimle içirdim 

- Nereden biliyordun? nasıl biliyor- ru o odaya koştu. Ben de arkasından 
gittim. Biliyorsunuz ki ben. şahsen za-

dun.. b kilin. ..ldilğil. odanın vallı eski imparatoriçe Teofanoya ne 
- Siz beni aşve o 1 dim o '"IU ün kıs 

kapısmth nöbette bırakmıştınız. Sabaha kadar bağ ı .i . nun olh m . e be -

kaldırd O ym. e si- kançlık ve ımparatorun anetı se p 
karfı Aspazyayı ım. nu 
zin emrinizle kendi yerime bıraktım. olmuştu. Şimdi onun intikamını almakla 

Siz birli beti döktüm derken ya- derin bir zevk duyuyorum. Imparatori-
e, ze şer · halini' ···Un b lan ·· ı di~e pişman olmuştum. Ben çe odanın penşan goı ce ura-

bsotiy de .. km ... ta fakat kendi odamda sının, :zannettiği gibi senelerden beri 
şer e o e~u.:ı• v • • 

saklamıştım. Bunu haber vermek ve oıett11k olmadıgmı anladı. Bır sinir buh-
hakkımda olacak şüphelerinizi izale et- ranı geçirdi 
ınek için zehirli şerbet şişesini aldım'. Ve ben .. hemen, bu fırsattan istifade 
odanıza geldim. Sonra, bu zebirin belki ederek zehirU şerbetten bardağa koy -
başka bir zaman yine size lhım. ol.a~a- duın ve kendi elimle ona verdim. 
ğını da düşilnmUştüm. Odanıza gırdiğim Sebastiyano gayri ihtiyari titredi. 
zaman baktım ki. siz yatağınızda uyuyor- - Sen ... sen öldürdün ha ... diye ba-
sunuz .. Ve Karbonopsina ile Sofi anne ğırdt. 
yok.. Onları K.arbonopsinanın odasında 
bulacağımı düşündüm. Oraya gittim. 

Marina sarsılmadan cevap verdi: 
- Evet... ben öldürdüm. Eğer öldür-

meseydim yalanım meydana çıkacak ve 
o zaman onun yerine ben ölecek, ben 
öldürülecektim. Ben bir insan öldür -
düm.. Buna nadimim.. Fakat öldürdü
ğüm kimsenin zavallı imparatoriçe Teo-

fanonun ölümüne sebep olduğunu ve bu 
saraya saadet yerine felaket getirdiğini 
d~ünerek kendi kendimi müteselli edi

yorum. Hem, benim yaptığını, sizin hi
maye ettiğiniz ve akrabamdan.dır dedi
ğiniz kızın, Karbon<>psinarun tesadüf 
eseri yarını kalmış bir işi tamamlamış 
olınaktan ibaret değil mi? 

··BİTMEDİ·· 

• Orası da. boştu. Bunun üzerine aklıma 
yine bu odada konuşulan sözler geldi. 

Ruzveltin mesaıı etraf~nda 
Karbonopsinayı siz himaye ediyordu -
nuz. Onun imparatoriçe olmasını isti -
yordunuz. Halbuki imparatoriçe yaşadı
ğı müddetçe bu.. kabil olmıyacak:tı. 

Esasen Karbonopsina bu zehiri başve
kil için değil, imparatoriçe için hazır
lamıştı. Hem size, hem Karbonopsinaya 
ve hem de kendime .. bir eyilik yapmak 

Alman matbuatındaki 
reaksiyonun bir Örneği .. 

lstedlm. Zehlrll şerbeti odaya, fakat Berlin - Amerika Birleşik devletleri aasbr; bu ahl&k vaızmın sözleri arasında, 
lein koydum. ÇUnkU onun ve Sofi anne- reisi Rooseveltin Hitler ve Mussoliniye Londra, Paris, Vaşington ve Moskova
ttln ne bu odada ve ne de sizin odada hitaben gönderdiği mesaj muvacehesinde 

1 
daki politikacıların emperyalizmini far

bulunmayışları, saraydan çıkmış olduk- Alman matbuatının müşterek reaksiyo- kediyor. Kulaklanmız, Atlantik denizin
larını gösteriyordu. Maamafih bir yan- nunu aksettirmek bakımından, cF ran- l den Hindikuş dağlanna kadar bizim teh
lışlık olmaması için de biitUn geceyi Eurter Zeitung• gazetesinin aşağıdaki didimiz altında bulunduğu iddia olunan 
odada ... zehirli şerbet şişesinin yanında makalesi şayanı dikkattir. devletlerin sayılışındaki bütün gülünçlü-

geçirdim. Gazete, Ruzvelt ile Wilson arasında bütün gülünçlüğüğü seziyor, <Alman di-
Genç kızın heyecanlı bir ifade ile olan bariz bir müşahebetin mevcut olduğunu nam.izmi• fikri bu hasta muhayyilelerde 

bu uzun izahatını Sebastiyano kesmeden ve her iki.sinin de, bütün dünyada karga~ ne kadar tahribat yapmışl 
dinliyordu. plık ve itimatsızlık tevlit edecek hare-

Sözlerl akla yakın idi. ketlerinin dalına bir sulhseverlik kisve-
- Peki .. dedi. Bu kadar zamanda, hat- sine büründü.itlerini kaydettikten sonra 

ta saraya geldi geleli imparatoriçe bir 

cAlmanya müteaddit defalar, iki ta
raflı paktlar imzalamak hususundaki ar
zu ve kararını bilmiıtir. Bunun için ne 
biz, ne de diğer devletler, Amerikan kerre olsun bu odaya ayak basrnaınıştı. 

Onu BldUrmeğe kastederken girmediği 
bu odaya gireceğini nasıl tahmin edi -

yordun? 
Marina, suç işlemiş gibi başını önüne 

eldi. 
- Tahmin etmiyordum. Fakat onu bu 

odaya.. bizzat ben kendim getirdim. 
- Sen mi getirdin? 
- Evet ... 
- Nasıl? 
- Siz, hepiniz, imparatorla beraber 

başvekilin cenaze merasimine gitmişti -
niz. Sarayda kimse kalmamıştı. Bu yal
nızlığı bir fırsat telAkld ettim. Impara
toriçeye, imparatorun kendisine ba§ka 
bir kadınla ihanet ettiğini ve bu kadının 
saraya haftada bir defa geldiğini, veli
ahtlik dairesinin ona tahsis edildiğini 
s!:>yledim. P!Anım tesirini gösterdi Im
paratoriçe, kıskançlığın verdiği bir asa
biyetle kolwndan tuttu. 

_ Doğru mu söyliyorsun.. dedi. 
_ Hattll, dedim, bu akşam da sarayda 

idi... Fakat b~vekilin sizin odanızda 
yatması ve sizin de imparatorun nezdin
de geceyi geçirmeniz onu yalnız bırak-

diyor ki: 
«Yalnu: o zamandanberi değiıen bir 

şey vardır. Yirmi sene evvel dünyada ve 
hatta Almanyada, Wilsonun sözlerini 
inançla dinJiyen ve onun gösterdiği yol
dan yürümeğe hazır bulunan sayısız in· 

aan vardı. Bugiin, geçirilen tecrübelerin 
acdığı, bu insanları ikinci bir defa aynı 
tarzda hareketten menediyor. Bugün Al
manyadaki insanlar dahi, Amerikan eüm-

cümhuneieinin ihtarlarına muhtaç değiliz. 

Bizim muhtemel taarruzlanrnızdan dola· 
yı bu devletlerde hbıl olduğu söylenen 
huzursuzluğu, ya mevcut değildir - Yu
nanistan, Yugoslavya ve Macaristan bu 
haberleri tekzip etmişlerdir - yahut da, 
Holandada olduğu gibi, üçüncil devlet
ler tarafından zorla telkin edilmiştir. 

hurreiainin sözlerini dahi dikkat1e tartı- dşte bu nevi tecrübelerdir ki bizde 
yor, bugÜn o dinliyicilerin en safdili bi- itimatsızlık doğurur. :t 

le Ruzvelt mesajının gizli maksadını Gazete bundan sonra Bolşevizme hü
seziyor: Dünyanın nazarlanru aon hafta- cum ederek sözlerini şu şekilde bitiriyor: 

lar zarfında Avrupa ve Amerikada cere- cRuzvelt adilane bir hal şekli vadedi
yan eden hadiselerden çevirmek, Çem- ı yor. Biz senelerce büyük bir sabır ve 
berleme faaliyetini ilerletebilmek için limanla bu cadilane hal şekli• ni bekledik. 
gözleri bulandmnak ve Ruzveltin hilhas- ~ Bunun neticesi bizim için felaket oldu
ea son aylar içinde söylediği kindar ve ğu kadar diğerleri için de saadet olmadı. 
tehlikeli sözleri unutturmak için kulak.- Tarihimizin son seneler içinde diğer bir 
lan tıkamak. Amerikan eümhurreisine inanmanın za-

cF akat Alınan milleti, mesajın bazı rarlarını gördük. Şimdi aynı safdilliği 
kısımlarını okurken bütün bu hatıralan l tekrarlamağa niyetimiz yoksa, bunu kim
gözlerinin önünde canlandınyor. Ne pa- se takbih eylememelidir. Almanya, ye
tetik sözler t Ancak ne kadar boş ve ne ni idarenin gösterdiği yeni yolda azim
kadar inanılması güç şeyler. Bütün me-

1 
kar adımlarla ilerlemektedir ve şuna ka

sajda hakikatleri gönniyen veya görmek nidir ki, bu yol, B. Ruzveltin gösterdiği 
istemiyen bir insanın küstahlığı var. Al- 1 yoldan daha fazla sulh ve sükun temin 
man milletinin it.ulağı, bugün daha has: 

1 
edeçektir.• 

r.ininin altına saklamış, şapkasını göz -
lerine kadar eğmişti. Ahırlara koştu. 

Atını kendi eliyle eğerledi. Dolu dizgin 
şatodan çıktı. 

Büyük tarihi ve macera 
-141-

ron1anı 

Madam Skarron ise, o gittikten sonra 
sakin ve mütebessim odasından çıkmış 
gizli merdivenden inerek kiliseye gir -
mişti. Şövalye dö Roban, pek yakın olan 
tehlikeden bihaber, kralın arkasında, 

başını önilne eğmiş, kendini tatlı ihtiras 
rüyalarına vermiş, din! Ayini takip edi

Oö Loren sararmıştı. yordu. 
_ O halde .. her şey mahvolmuş de - Ayin bitince kral, bir müddet tekrar 

2!2!Ell5 

- ıs 

lbrahim •. Nihayet mağaradan çıktı 
Babası Azer 

Altından 
ise Nemrud'un 

putlar döker ve 
putçu 
halka 

başısı 
satardı 

idi 

lbrahim, güneşe cTanr1> dediği za ~ 
man annesi: 

- Oğlum, dedi. Bu dünyanın şimdi 
bu gördüğün aydınlığı daim değildir. 

Nasıl ki mağaradan çıktığımız zaman 
gece idi. Karanlık idi, bu gece ve karan
lık akşam olunca yine gelecektir. Bu 
gördüğün güneşin parlaklığı geçecek 
ve güneş batacaktır. 

Bu söz, on beş ayda on beş yaşında 
delik.anlı olan lbrahimi müteessir ettL 

- O halde, dedi, güneş te Tanrı değil. 
Böyle kft.h doğan ve klih batan nesne, 
ne kadar kudretli, parlak olursa olsun, 
Tanrı olamaz. Yıldızlan da, ayı da, gü
neşi de tıpkı yeri ve göğü yarattığı gibi 
yaratan ve onların hepsinden daha kuv
ve1:U bir cTann> var. Bu Tanrı nerede 
ve nasıldır? Ben onu buluncaya, ona 
iman edinceye kadar hiç bir şeye, hiç 
bir mahIQka tapmam.. Tanrı demem. 

(Ibrahim) in bu sözleri annesi Emayı 
korkuttu. Bu çocuk hakikaten kllıinle
rin haber verdiği ve Nemrudun saltana
tını yıkacak olan çocuktu!.. 

O gece sabaha kadar, analık muhab
bet ve şefkati ile kendisini evladına ver
miş, vaktin geçtiğini, sabahın olduğunu 
gördüğü halde evine dönmek hatırına 
gelmemişti. 

Halbuki şimdi hatırladı, kendi ken
dine: 

- Eyvah, dedi. Ben ~imdi Azere ne 
ce\•ap vereceğim .. 

Hemen oğlunu mağara civarında bı -
raktı, oradan ayrılmamasını, uzaklaş -
mamasını tenbih ettikten sonra evine 
döndü. 

Azer evde kendisini bekliyordu. Ka
rısının bütün geceyi dışarıda geçirdiği
ni öğrenmişti. Emayı çok sevdiği için 
çok ta kıskanıyordu. Geldiğini görünce 
hiddet ve şiddetle üzerine yürüdü. 

- Nerede idin ... Bütün geceyi evin
den hariç nerede, kim.in yanında geçir
din ... 

Tarihin bütün bu rivayetleri tek bir - Şimdilik yanında kalsın.. Sonra ona 
nuş. ı haklı buldu. 

noktada birleşir. O da Azerin, lbrahlmin maiyetiın.iıde bir iş buluruz, dedi. (1) 
mevcudiyetini haber aldığı zaman onu Ibrahim, artık babasının evinde, an
evine kabul etmi.ş olması ve hatta sev- nesinin yanında yaşıyor, fakat genç ka
me.sidir. fası mütemadiyen yeri göğü yaratan ha-

Ancak onun endişesini mucip olan bir kiki ve büyük Tanrıyı aramak için işli
nokta vardı. Ibrahimin evde ve birden- yordu. 
bire zuhuruna ne mfuıa vercekti. Onun Sokağa çıkıyor, halk ile temas ediyor, 
mevcudiyetini ne ile tevil edecekti. Zira onların Nemruda ve putlara taptıklarını 
Nemrud oğlan çocuklanna hayat hakkı görüyor. Içinden hepsi ile alay ediyordu. 

vermiyordu. * 
imdadına yine karısı yetişti. Azeı-, hem Nemrudun veziri, hem ne-
- Ne üzülüyorsun .. dedi VakıA bi - dimi, hem mutemedi hem de onun put

zirn oğlumuz on beş aylık ama.. bunu çu başısı idi. Büyük puthanedeıki bUtUa 
ya1nız biz biliyoruz. Onu kim görse on putları o yapmış, onları altından o dök
beş yaşında bir genç sanır. Sen evveli ınüştü. Bundan başka halkın evlerinde 
Nemruda gider, on beş sene evvel doğ- de küçilk putlar vardı. Bunları zengin... 
muş ve onu çok zaman evvel uzak şehir- ler, halleri vakıtları yerinde olanlar alır
lerde bulunan akrabalarından birine lar, evlerinde ayırdıkları hususi ihtiram 
göndermiş olduğun bir oğlundan bahse- mevkilerine korlar, önU.nde secde eder
dersin.. Bu oğlunun geldiğini haber ve- ler, kendi yedikleri yemeklerin en eyi 
rirsin. Nemrud böyle bildikten sonra kısımlarmı önlerine korlardı. Sonra da 
teh11ke kabnaz. bu yemekleri fukaraya dağıtırlardı. 

Azer, bu hulu.şu beğendi. Ertesi gün Bütün bu putları yapmak ve satmak 
Nemruda: hakkı da Azere, rbrahimin babasına ve-

- Bir oğlum vardı .. Çok küçük yaş- rilmişti. 
ta iken akrabalardan bidnln yanına gön
dermiştim. Şimdi o akrabam ölmüş. Oğ-

•• BİTMEDi •• 
lum da yanıma geldi, görseniz .. delikanlı 
olmuş .. Bir baba için oğlunu birdenbire 
bilyilmilş görmek ne büyük sevinç.. 

Dedi Nemrud da Azerin bu sevincini 

(1) -Tarih.illiı.mem Velmiihlk cild: ı 
sahife 123. Maariciinnübüııve - cild l -
sahife 266 

Yunanistanda 
Bir talum uydurma şa
yialar çıkaranlar var 

Dedi. Karısını dövmek için elini kal- Atina ~Yunan gazetelerinin başlıca· mi.ştir. 
dırdı. lan. birtalwn uydurma ,ayialar yayan Vaziyet çok nazikti, bir hata bir gev 

Bu vaziyet kaı·~ısında Erna hakikati fukacalan telin ettikten sonra. M~au zelik, taraflardan birinin lehlerinde g 

kocasına söylemek zaruretinde kaldı. kahine.inin memleketi bir defa daha kur- terileıcek coşkunluk zararlı olabilit 
- Ben, dedi. Sana yalan söyledim. tardrğını ileri sürmektedirler. Daktilo ile yazılmı, olan bu taveiyel 

ölü çocuk doğurmadım, diri, sağlam ve cKatimerini> diyor ki: cBundan dört den birisi, bir Yunan gazetesi tarafmd 
oğlan doğurdum. Fakat hem senden, yd evvel yapılan isyanda B. Met.ak.saa bir ecnebt sefarethanesine verilmi~tir. 
hem de onu öldürmek istiyecek olan memleketi kurta.rm.ıf ve mükafatlar da-

1 
Diğer taraftan yine Yunanlı poli ' 

Nemruddan korktum, şehir dışında bir ğılırken çekilmişti. Metaksasın memleket 1 cılar, bir yabancı sefarethaneye m
mağaraya sakladım. Bütün geceyi, se - için elzem olduğunu son hadiseler de is- caatla, memlek:iti Metakuaın elind 
ıUn şüphelendiğin gibi yabancı bir yerde pat etmiştir. kurtarmak için aaray nezdinde teşeb 
değil, oğlumun yanında geçirdim. l 9 3) de cereyan eden hadiseler henüz satla bulunmasını ve bir dostane ta 

Bir rivayete göre Azer, karısından unutulmadı. O devirde yabancı parasiy- ye veya nota veyahut da bir ültimato 
bunu duyunca eline k~skin bir pala ala- le harekete geçen ecnebi ajanları mec- ile hükümetin ve idarenin kendile · 
rak Ibrahirn.in bulunduğu mağaraya git- liate, matbuatta. sokaklarda lngiliz, Fran• teslim edilmesini iatemiflerdir. 
miş, onu öldürmeğe kastetmiş, fakat fb.. sız ve Almanlara küfürler savuruyor ve Yulcanda bahsettiğimiz vatan hai 
rahimin yüzüne bakar bakmaz kalbine her tarafa tehditler yağdırıyodardı. suçları işlenirken, sokaklarda, kahvel 
bir muhabbet ateşi düşmüş, öldürmeğe Bazı mahrem ıeyler de ifıa edelim: de ve hatta yabancıların önünde de. 
kıyamamış, bağrına bastırmış ve evine Bugünlerde nezaretlerde birisi, muayyen takım uydurma şayialar yayılıyor 
getirmiş.. lanna hizmet etmek emelile, matbuata cYunanistan üzerinde ecnebi: tayyare 

Bir rivayette de Erna Ibrahimi kendi bazı tavsiyelerde bulunmak. istemiştir: dolaşıyor. Encebi donanmaları Ke 
alıp gelmiş, onu böyle yetişmiş bir deli- cDikkat edin, bunu yazmayın, beriki zi· niye gelmiş, Balkan ittifakı bozul 
kanlı halinde kocasına göstererek haki- yanlı olabilir, §UDU tebarüz ettirin, bun• ecnebiler hük.ümetin istifasını iste 
kati anlatmış ve Azer de kalbine düşen dan ictinap edin .. » Yollu direktifler ver- V. S.• Hamdolsun hunlann hiçbirisi 
evlat aşkı ile Ibrahimi bağ'nna bastır - bir sınıfın fikrine göre devletin ihtiyaç- madı. Yakında kara bulutlar arasın 
- - __ zs o zx::_ _ _ -· __ görülecek. olan güneş, sayılan azalan 

On dördüncü Lui bu genç kadının bir adac:ı tahkir eden ... Alçaktır ve bu poJitikacılann da nurlandıracakbr. F 
güzelliğineo bu defa daha ziyade alıcı bir sıfatla size layık olan cevap ta ancak k k "mk" d ı onları i na etme ı an1112 ır.> 
gözle baktı. budur. 

- Peki madam... . Aynı anda Mark.inin ilci yanağına da 
Dedi. Iki sıra teşkil eden milleti ara- birbiri ardınca iki kuvvetli tokat indi. 

sından geçerek apartımanına doğru yii- , Maamafih şövalye dö Roban bu tevkif 
rUdü. Burada, kapının eşiğinde, kendisi- hldisesinden ilk önce Latreomon, Lren, 
ne refakat etmiş olan Luvuvaya: 1 Vander Eden kendisine asla ihan.et et: 

- Madam Skarron bize mühim hiz- mezlerdi. Eğer etseler bile kendilerini 
metlerde bulunuyor, dedi. Onun tarafın- ele vermiş olurlardı. Bu emniyetle Bas
dan sevilmiş olmak ta bir zevk .. kendi- til zındanına girdi. Onu Bastilin Sent 
sine ne tahsisat veriyoruz? Antuvan kapısı tarafında ve sur hen -

- Bin lira Sir.. deklert üzerinde bir odaya kapamtŞlar-

--=·---
Manisa da 

---~-----

Çocuk haftası 
eğlenceleri 

Marki dö Buzanvalin de şövalye dö Ro
h.ana beslediği kinden istifade etmiş, iki
si bir olmuşlar, nasıl olduğuna aklım .~r
mediği bir şekilde, sizin Montereye gon-

mekti. diye mırıldandı. 
_ Evet, her şey... Çünkü V ander 

Edenin Pariste saklandığı yerde bulun
du ve dün gece o da tevkif edildi. 

yolu üzerine dizilmiş asilzadelere baktı. - Bundan böyle iki bin lira veril- dı. 

Aradan dört gün geçti. Bu dört gün 
zarfında şövalyeye kimse gelip bir şey 
sormadı. Olan işlerden de haberi yoktu. 
DrödüncU günün akşamı, güneş battık
tan biraz sonra, zından odasının pençe
resine dirseklerini dayamış, biraz serin
lik alıyordu. Bu sırada, hendeğin öte 
taraf mdan beyaz bir hayal gördü. Bu ha
yAI, pek az sonra kayboMu ve gecenin 

Manisa, 26 (Telefonla) - 23 
bayramı ve çocuk haftası münase 
le Hallcevi gösteri kolu ev salon 
dün ve bu gece Hissel şayia pi 
temsil ettiler. Salon hıncahınç dol 
Başta ev rejisörü Kerim olınak · 
temsilde rol alan bütün kardeşler 
yük bir muvaffakıyet göstererek 
addit defalar alkışlandılar. 

d ·cli~iniz bütlin mektupları elde etmiş
eı g ah ,.... __ ki d"' 

ler. Bu mektuplar bu sab .ı.vuu. • o 
Buzanval tarafından bizzat krala veril-

miştir. 

_Vay canına .. Marki bu mektupları 
nereden ele gcçinniş? 

_ Dedim a .. Gniafon vasıtasiyle .. Mar-
ki kralın yanma geldiği zaman ben de 

d Montespanla ve çocuklan ile 
ma am bb' sıf ti 1 beraber, çocukların müre ~i a y e 
orada bulunuyordum. SamaJeste, mek
tuplara göz atınca bir sevinç çığlığı ko-

rdı. Derhal nazır Luvuvayı çağırdı. 

- V ander Eden tevkif mi edildi? 

- Mösyö dö Rohan da biraz sonra ve 
kiliseden çıkar çıkmaz tevkif edilecek. 
Onu kurtarmak ve haber vermek imkA
nını maalesef bulamadım. Hepsi bu ka
dar değil. Bir saat sonra, şövalye dö Ro
hanın tevkifini müteakip Brisak Nor • 
mandiyaya gidecek Lotreomonla madam 
dö Vilyeri ölil diri yakalayıp getir~ek .. 

Şövalye dö Loren fazlasını dinleme -
dl. Vaziyetin vahametini, tehlikenin bU

klil · U kavram!Ştı. 

Madam Skarrona işaret ederek yanı - sin. 
na çağırdı ve onu kilisenin PL 1çeresi Kral, bu emri v~dikten sonra daire-
yanına kadar çekerek götürdü. sine girdi Aynı esnada kral alayından 

- Madam.. dedi. Siz bana uzun za - bir binbaşı şövalye dö Rohana yaklaştı: 
mandanberl sadakatin.izin büyük örnek- - Şövalye... dedi. Lütfen kılıncınızı 
!erini gösteriyorsunuz.Fakat bugün yaP- veriniz .. 
tığınız hizmet bunların hepsinden Ustün- - Kı1ıncımı mı? Beni tevkif mt edl-
dür. Bu sabah bana bizzat elinizle ver- yorsunuz? 
diğiniz mektuplar, vesikalar sayesinde- - Evet.... Kralın emri ... 
dir ki şahsını ve devletim büyük bir teh- Bu sırada bir ses: 
likeden kurtulmuş oldu. Bu hareketiniz - Bu sefer de sıra sizin şövalye .. 
elbet mllkA.fatsız kalmıyacaktır. Söyleyi- Dö Rohan ba§ını çevirdi ve yanında, 
niz, ne istiyorsunuz? kendisini istihza ile sllzen Marki dö Bu-

Madam Skarron yerlere kadar eğildi. zanvell gördU. 
- Oh Sir .. dedi. IltifatkAr ve teveccilh- Omuzlarını silkti. 

ttzerinde silAhı olmı-

sllkfttu içinde bir ses yükseldi: 
- Latreomon öldil ve hiç birşey söy

lemedi .•• 
Bu ses böylece aynı akşam Uç defa 

ve ertesi gün güneş doğmadan da üç de
fa tekrar aynı şeyi söyledi. 

Çocuk haftası münasebetiyle 
Hal.kevinde aynca ve QOcuklara m 
bir de konser verildi. 

---~=---
FRANSIZ 
Naha nazırı 
Varıovadan ayrıl 
Paris, 26 (Ö.R) - Fransız naf 

zın dö Monzi V arşovadan hareke 
evvel mareşal Smigliyi ziyaret 
bir saat kadar görüşnilştU.r. Fr 

hareketinde Varşova 
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Gaz takımlarının talim Cild de vücudun Eğer burada mülkiyet iddia edilirse bu hak lspan ... 
yolların değil, kaleye adını veren Tank'ın kavmınındır ve terbiyesi etrafında 

Türkçeye Çeviren: Dr. N. Refet KORUR 

Rusların üç gaz alayı ve dokuz n_ıüsta-
1 kil gaz taburu bulunduğu Rus neşrıya!ın 
ı Cian anlaşılmaktadır. Fakat hakikatte bu 

mikdar daha fazla oldui°:l' tahmın clun
maktad::. Esas itibariyle h:ır bir alayda 

1 muhakkak bir gaz takımı bıılunacaktır. 
Gaz takımlarının tabya sahasında ta~ 

ı Jinı terbiyesi alayda bulunan g~;,~.: 
amirine tevdi olunmuştur. Gaz t":. rit 

[talim terbiyesi; takın:: grup;.. ~~=ya 
talim terbiye olmak uzere uç kı 

1 ayrılmaktadır. Bundan başka gaz ta • 

bir uzvudur 
---·~·---

E..lr.iler gibi konuşarak diyelim ki: 
c:Güzel bir cilt, Allah vergisidir.> 

Saçlarınıza, tırnaklarınıza ve diğer 

uzuvlarınıza itina gösterdiğiniz halde, cil
dimizi ekseriya ihmal eder, yahut da, 
bütün itinalanmıza hasTederiz. 

Bir kerre şunu fikrimize yerleştirme

miz laztm: 

Cilt de, kalp, ciğerler, mide veya ba
ğırsak gibi vücudün bir uzvudur. Cilt vü

cudun işleyi§ tarzını aksettirir ve onun 
güzelliği, vücudun sıhhi vaziyetini sadık 
bir surette gösteren bir aynadır. 

f mına ayrılan erler umunü ta~me:~ 
•müdafaa esaslarını çok ıyı bılıne d layı 
buriyetindedirler. Bu sebelpten ku~etli 

' gaz işlerine ayrılan kimse er' · ' 
ki bilgil. çalıokan kimselerden seçil· 

Cildinizde sivilceler, kızıllıklar, siyah 
ve küçük noktalar veya fazla miktarda 

ı yağ var mı} 
ze , ı, "' . . lınası da 
mektedir. Bunların iyı ruşancı o 

şarttır. il ilk talim terbiye 
Gaz takımına ver en ,_ ı---mak 

· · gazları~· 
gazlar, gazların tesırı, . ar az altın· 
gaza karşı koruyucu cihaz]. ttı' ggı_ surette 

k d'" an gaza da kalabilme • uşm · 1ı· keyfiyetler
yapılacak hareketler gı ı ın azlara ve 
dendir. Bu sayede takı;nJar lı !as, temin 
horuyuctu cihazlara eyıce a ş 

olunur. aiumı 0 suretle ha-
Bundan sonra gaz t b afhasında ken· 

ı;ırlanır ki bir m~ e~eleri kolay· 
dilerine verilen butün 

1 bils" lıkla yapa ın. h türlü gaz 
1 - Kendi mıntakasıru er 

telikesinden korumak, 
1 - Gaz gözetlemesi yapmak, 
3 _ Hava gözetlemesı yapmak, 
4 - Araziyi gazlam~. mizle k 
5 - Gazlanmış araziyı te me_ , 1 
6 _Silahların gazlanmasına marn ° · 

mak koruyucu tedbirler aJnuı!<. k 
7__'._ Gazlanmış araziyi temizleme • k 
8 - Gaz aiannı şlerini idare etme 

'U' 
- 1' '· 

vesaire... 1 ta ··~""""""'"' 

i 

J Bu işlerde hazırlanmış 0 an gaz - ' - ·'· 
kımlan billhara bütün lotanın gaz ta- un'i sis altında saklamak, (J;.mir aldık-
1.im terbiyesini deruhte ederler ve kıta- ~ beş saniye sonra bütün sis vasıta-
nın gaz işlerinde müşaviri olurlar. - da !arını işlemeğe başlamalıdır.) . 

Rusların yeni talim terbıyesi aşagı • 6 - Düşmanın müdafaa hatları ıçe-
ki tarzda yapılacaktır-, .. .. . . • d ı · ] d d hal 

1 
_ Yürüyüş ve yi.ıruyuş emnıyetı . risinde : Zapte i en sıper er e er 

Sur .. atle ve doğru olarak maske ~ gaz keşfi yapmak, gaz alar~, gaz haber 
) ( ask tal.<lllii& verme teşkilatı ve gaz keşfi ışlerını der-

(serpuşu çıkarmadan m lıedır) k hal yeru' vaziyete göre yeniden ter. ti.p 
beş saniye zarfında yapılma ço 
iyi surette maskeye bakmak, m'.':"kede etmek, düşmanın siper gazlamak ıçın 
kusur olup olmadığını derhal gorebil• kUllandığı vasıtaları tahrip etmek veya
tııek. kusurlu maskelerin kusurunu ıza- hut bizzat kullanmak (gaz bombaları, 
le edebilmek, maske altında iyi tene!- gaz mayinleri, gaz kutuları, sis bomba 
füs edebilmek, uzun müddet maske ta- ve kutuları., gaz havanları vesaire), el
~ (Elli dakikada maske altında 4 de edilen siperlerın orada bulun""; ve
kilometre yol yürüyebilmelidir) maske ya yanda taşınılan vasıtalarla temızlen-
ltınd ·· üyüş kabiliyetini arttırmak ınesi. 

a a yur pelerinlerini süratle giyip 7 - Gaz keşif kolu : Bir muhare~e g: çorf :: iyi kullanmak, gaz elbise- mevkünden diğerine kadar gazsız ~ır 
f, ~: - · k ve çıkarmak, gaz· yc;>l bulmak, bu gazsız yolu harıtada gos
erını 01f~ ~~"aıaneli tüfenkleri te- termek. bir mah~ ~azl~. bulaşık olu~ 
I~ s e fi a mak, gaz keşif olmadığını bulmak ıçın butün kimyevı 
k'ılem~k, ı:if : !k yg!ıarunııı yollara vasıtalara müracaat etmek. bir mahal-

o arı eş . e m 'k ak gazlanmış !in gazlandığıru ve gazlama sahasının ve 
V e yerlere •=•et oym ' · · · 1ı··t·· d b . . ~ · et etmek ve bun~ gazlanma vazıyetının u un ora a u-
yerlerı h~ı~t;la 1.s:ak. lunan nebatat, madeni ~şya v_e. sairenin 
larm krohl,sını ydap , 5 .. tle basit gaz de tetkiki suretiyle kati tesbıtı. 

2 - Mudafaa a · ura al !ar t kmıl "·tirilın 
ğınald ak (Mahzenleri, yer - Rus gaz a arının ye...., e-

~ı arı yapın bir .. rin bu kıtada •alışacak olarıların gaz-
. t b' !arı gaz geçmez sı ı~- ' 

ıı tesısa ını, ına . .. tüler ha- ları gayet mükemmel surette tanıması 
hale sokmak),. gaz &ç':':ız ~ vesaire ıazım geldiği, gaz kokusunu gayet iyi 

t':t1ille:t h~~~. çah'aİdd:,1:,~) !~~:! ::d1:r~~·. a~~U::, i~! ~Y!:U:= 
gaz geçu:roez ır eak k şfi ap- cak ciddl temrinler, gazların ısmıru ve 
jik tarassutlar y~pm ' gaz e Y k . !erini renk ve kokusunu gösteren 
ınak, her gün keşif rap~rll; ha~e ~e~k le~halar, her türlü arazi üzerin
cepheden muharebe agır ıgı m k ara- de gazlarla yapılan tecrübeler, muhtelif 
kadar muntazam g~zla gaz~~assut hava şeraitinde (iyi hava, rüzgar, yağ
zinin ön tarafını daımi sure e haberci- mur kar sis, rütubet, kuraklık, soğuk 
eden gaz postaları kurm~ gaz süratle vey~ sıcdk) doğrudan doğruya arazi 
leri hazır!~, .. g<>z ko sunu kokusu üzerinde yapılacak gaz tatbikatiyle te
alabilınek ıçın butün latayı g.'.;:'likesinin min olunacaktır. 
ayırmakta hazırlamak, . gaz ~n edi sa- Yapılacak işlerin çokluğu ve eh~mıni
gaz kokusu alındıktan 1ıs;: .. Y t min ti gösteriyor ki gaz takımına !(lı·ebıl
niye zarfında haber ver esıru m~ si- ;;:'ek için çok kıymetli bir asker olmak 
lçi.ı lazım gelen hazırlı/!arı !,"!;.ıedıek liizımdır. Yukarıda yazılı olan lıusl•slar
ııe~lerde bulunan gaz ı kil vasıtala~ dan başka gaz takımları icap eden bü
silahları, Met ve =~vatı,kna tlaınamış tün talimatnameleri iyi bilmekle mü-

gazdan te eme , pa 
ı·ıru il · · inıha tmek düşmanın kelleftirler : 
gaz ıııerm erıru e n' ele ec;iri- 1 _ Maske altında sekiz kilometre 
)nıll.andığı gaz vasıtalarında .. d:mek. yürümek, maskelerde husule gelen ufak 
!enleri saklamak ve ITerı::ı:~n Yüzünde tefek kusurları tamir etmek, kıta tara-

3 - Y akl:şma v_e ~r de .:Z elbisesi fından gazlandığı için b~. .çadır 
maske oldugu ve wı;erın v: gizli su- parçaları, gaz çorap ve pelerinlerını top
bulunduğu halde suratl'!ıı. (Elb' e ile layıp temizlemek ve yeniden kullanıla
rette dtişmana yaklaşın ıs kilo- bilecek bir halde hazırlamak. . 
bir kilometreden b~~yarak beb) gaz 2 _ Hava tarassutuna, alarm teşki
metre yürümek talimi Y'.'P~alıek düş- !atı kurmağa müsait yerlerı ayırmak, 
altında veyahut gaz .temizliyer da üç haber ve işaret verme postalarının yer
mana yaklaşmak (İki saat_ ""'rfın . 1 I eceğ:İ mahalleri arayıp bulmak, gaz 
ila dört kilometre uzunlugunda hır yo ınağı yapılacak yerleri a~. gaz 
temizlemelidir.) . .. sı. ağı yapmağa müsait kapalı hına ve 

4 _ Düşman piyade ve ma~ tü- sıgın Jarı tesbit etmek. icabında g~
fenk ateşi altında taarrUZ etm~ -~ ç~ ahalleri tesbit etmek, kendinıiz 
ke ve elbise ile sıçrıyar~. yuru~ n afınd gaz mayini konulacak yerle
maske ve elbişe ile beş yuz me da ~ anak d';•manın mayin koyabile-

sabal d '--·'" bu esna rı ayırın , - kdir tm k gazlanmış arı o""".'.""''. ahali - . !eri evvelden ta e e , gaz 
kendi ateşimiz için en munasıP m . ~r ~egıif Y;' ll mı teşkil etmek, siperlerden 
bulmak d.. anın ateşinin en tesır e - e.ş o ar al hizmetleri

' uşm uh be sahasın- gaz gözetlemesi veya armı if 
tiği yer !eri bulmak, :r1 ar~ genişlik ni kurmak, gaz keşif kollarına vaz e 
da gaz keşfi (beşdY':ı;':'e d: bir saha- vermek, alarm teşkilatım kontrı:, et 
ve iki ~z metre ~r gın fında yapıl- mek, gaz altında dahi ~ü~ ha ~ -
nın keşfı otuz dakika zar 1 ri geriye ma, haber verme teşkilatı, ikm~ ~e ıa
maktadır) elde edilen netıc;;:,~ örtüler, şe işlerinin bozulmadan işlemesım te
bildirmek, ateş altına ne talardan is- min etınek. 
hasırlar ve buna benzer vası . :.;"de 3 Kı1amn geçmesi için lazım gelen 
. d ek azl nm•c saha ıçer~ - . k tifade e er g . a~akjkada beş yüz yolları tayın etme · .. . 

yollar açmak (Yır=, d . ah ya koy- 4 _ Gaz keşif kollarını d~ sı
.netre) düşm~ b~y~e hır saka düşına- perlerinin önüne kadar ııondermek, 
duğu gaz mayınlerıru bulm ' ( az ha- düşman gaz attığı surette lazım gelen 
nın yalıuz gaz atış vasıtalarını at! vası- tedbirler süratle ittihaz etmek, gazlı bir 
vanları, el ile kullanılan g"'{,ulmak ınıntakaya girdiği surette kıtanın ala
caları) yerlerini tanımak ,;;:'.ıdığı ve 

0

gaz cağı tedbirleri derhal tayin etmek, gaz-
5 - . Hüc~ _:_ Maske t dü an tara- lı bir mıntakada her tür]ü tedbire baş 

elbisesı gıyildigı hal~~ bkış mevzi- vurmak ordunun geçecegı kanalları aç
fından görülmeden lıu"d1ı· ile bas- mak (on metre genişliğinde ve _beş yüz 
!erine girmek, maske ve .. ıst~yle düş- metre derinliğinde) sis perdelerı hazır-
kın tarzında v_e yıldırım sura .. .. t1e sis vaomak 

Varsa bu her ~eyden önce tegaddi tar· Cebelü.ttarıktan bir manzara 

zmdan, bir gün, sek.iz gün. bir ay, yahut Cebelüttarık 22 - Fransız Akdeniz fi- belüttarıkın sularına dikti, Sonra hafif ründü. 
da iki veya beş sene önce takip ettiğiniz 
rejimden ileri gelmektedir. 

T egaddinin tesiri cildin üzerine hak 
olur ama, sebepleri çok zaman başka ta

raflarda aramak litzımdır. 

Cilde gösterilecek itinanın başında, yi· 
yeceğimiz yemekleri seçmek gelir ve ala· 
cağımız gıdalar, cildin güzelliğine veya 
çirkinliğine ·yolaçar. En güzel cilt bile. 
kötü bir tegaddi rejimi karşlSında niha· 
yet beş sene tahammül edebilir. Bu müd-
detten eonra, yukar1da saydığımız can 
sıkıcı şeyler hazırdır. 

Onun için iki şıktan birini tercih ebne
lisiniz: Ya mütenevvi ve bol yemekler, 
yahut güzel ve teravetli bir cilt.. 

Büyütücü aynaları biliyorsunuz: Her 
sabah bunlardan birisinin karş1sına geçe
relr. dikkatle cildiruzi kontrol ediniz. Cil-

!osu gece ve gündüz Cebelüttarık sula
rında dolaşmaktadır. Bu büyük faaliye<t 
bütün Ispanyol sahillerinde derin bir 
merak ve alaka uyandırmıştır. 

Fransız gazeteleri, Fransız filosunun 
Cebelüttarık sularındaki cevelanını bir 
ehemmiyeti malısusa ile kayde<tmekte -
dlrler. 

Bu münasebetle bir Fra:nsız gazeteci
si, Cebelüttarıkta ihtiyar bir Ispanyol 
ile mülfilcatmı bildiriyor. Bu adam şun
ları söylemiştir: 

- Hayır.. hayır.. Hiç kimse burada 
Fraıısa ve Ingiltereyi mağlup edemez. 
Eğer Franko, Italyanlar ve Almanlar ta
rafından sürüklenmeğe razı olursa ne 
büyük bir delilik yapacaktır. Fakat o, 
bunu yapmıyacaktır. Böyle bir hareke
tin tehlikesini anlıyacaktır. 

Muhabir soruyor: 
- Siz, Ispanyol musunuz? 
Ihtiyarın manidar çehresinde gurur

la pıırlıyan hatlar birden gençleşerek şu 
cevabı verdi: 

- Cebelüttarıkta doğdwn. Gözlerimi 
Cilde gösterilecek harici itinalar ise 

. . hayata burada açtım. Burada büyüdüm. 

dinizin vaziyetiyle veya evvelsi gün yedi
ğiniz yemekler arasında kolayca bir mü
nasebet kurabilirsiniz. Bu tetkik iş önce 
gün gibi görünebilirse de, biraz sabırla 

buna kolayca alışmanız kabildir. 

çok basittir. Şu esaslı kaıdeyı hatırdan B d .. 1 -· B . di k dimi 
Cild

. . d ura a o ecegım . en, şım en 
çıkarmayınız: ınıze muntazam ve e- b' in ·ı· d k In ·1ız B' . .. .. - .1 .. ır gı ız en ço gı sayıyorum. ız 
vamlı hır ıtına gostermezsenız, cı t gu- C bel"tt kl 1 Is 1 k • . . e u arı ı ar panyo ca onuşuruz. 

zelliğine sahip oldugunuzu ıddıa edemez- F k t h . . . k Ih' t b" "k 
ild

. . . "l a a epımızın a ı amamen uyu 
siniz. Her şeyden önce de c mızın yag ı . b -1 d O t bal 1 

ld 
- b" . 1• Brıtanyaya ag ı ır. nun e arı o -

veya kuru o ugunu tc:s ıt etm.enız a-
d Ş d h 1 tal ki .. d maktan büyül< iftihar duymaktayız. 

zım ır. unu a atu a lDl ' vucu un Ilıf d b' .. dd t -zı .. C 

omuzlarını kaldırarak devam etti: 
- Frankonun radyoları ve gazetele

ri, ili asırdanberi Ingilizlerin burada bu
lunmalarına rağmen bu toprağın Ispan
yol toprağı olduğunu iddia ediyorlar. 
Eğer tarihi delilleri ortaya koymak ve 
buraya ilk ayağını atanın lıakkını mev
zuubahs etmek lazım geliyorsa elbette 
ki Berberiyeliler bu hakkı lspanyollar
dan daha evvel iddia edeceklerclir. Bü
tün lisanlarda Cibaretar diye telaffuz 
edilen kelimenin aslı, Cebelüttarık yani 
Tarık dağıdır. Arap fatihi Tank 700 se
nesinde bu toprakları kılıncmm kuvveti 
ile zaptetmiş ve kendi neslinde olanlara 
geri dönmemek için lazım olan işareti 
vermişti. 

Ihtiyar acı acı tebessüm etti. 
- Ben avukatım, dedi. Ve ancak böy

le güzel bir davanın müdafü olabilirim. 
Fakat bugün bu münakaşanın hepimizi 
susturacak olan en güzel delilleri var
dır ve onlar da şunlaı;dır: 
Parmağı ile ufukta görünen harp filo

larını gösterdi. 
- Işte bunlar ... Umarım ki general 

Frankoyu bunlar düşündürecekler ve 
daha dün Cebelüttarıka hakim tepeleri 
gezen Ispanyol generaline en büyük ha
kikati anlatacaklardır. 

CEBELU'ITARIK VE HERKüL 
KOLONLARI 

Güneş, ansızın bulutlar arasından gö-

Ve efsanevi kaya mavi den.izin sine
sine yaslanmış bir hey betle yükselcli. 

Cebelüttarık ... Allalılar bile onu bir 
kale olarak işlemişlerdir. Onun tabii 

kubbeleri, burçları, Akdenizin suları 

içinde tabiatin granitten işlediği en müt

hiş bir kaledir. O, denizlerin bekçisidir. 
Feci bekçi! .. Mukadderat bekçisi!.. 

Septe dağının karşısında yükselen ka
yaya bakmak onun Masif kollarına bak

mak Herkül sütunlarının dehşetini an
lamağa kifayet eder 

ihtiyar bunları anlatırken gözlerim 
gayri ihtiyari bir sahilden diğer sahile 
gitti. Biliyorum ki öteki sahilde Alınan

ların inşa ettikleri bataryalar vardı. Ve 
bir sevki tabii ile yarın bu boğazda ce

reyan edecek olan müthiş faciayı bir 
kerre düşündüm. insan kudretinin en 

korkunç volkanlar haline ifrağ ettiği şu 
dağlara baktım. Onların ateş ve demir
den ibaret olan mengenesinden yarın 

cehennem alevleri ve ölüm saçılacağını 
göz önüne getirdim. 

Bu sırada bir küçük vapur, iılıeste 

iılıeste Cebelüttarık önünden geçiyordu. 

Vapurun güvertesinde köpeştelere 

dayanmış yolcular elleri ile harp gemile
rini gösteriyorlar: 

- Işte Fransız filosu... işte Fransız 

filosu ... diye haykırıyorlardı. 
her tarafının yağlı veya kuru c!ması, na- ıyar a am ır mu e go erını e-
dir görülen bir şeydir. Onun için, yağlı ------------------------------------------------

~~:t. kuru yerleri tesbitle işe b,.~ıarnal .. ı- Belçı·ka Başvek~.'- 1• oı·yor ki: 
Kuru kısımlan, terkibinde lanoline ~ 

bulunan yağlı bir kremle besleyiniz. Yağ-
lı kısım1ar için kullanılacak en basit te
davi çaresi de. buraları sabah akşam sı
cak sabunlu su ile silmektir. 

Cilt yağlı ve solgun ise, ckederli> bir 
görünüşü varsa, parmaklarınızla yapaca
ğınız mesaj veyahut da, sıcak suyun he

men arkasından gelen soğuk su ile yapa
cağınız duşlar, cilde tazelik ve sihhat ve· 

Tehlike zamanı korku zamanı 
zamanıdır değildir, cesaret 

rir. 

Cilt taharruş etmişse, hatmi çiçeğinin 
suyu ile yapılacak. kompresler bu tahar~ 
ruşları izale eder. 

Bütün bunları saydıktan sonıa, daima 
gözönünde tutacağınız bir noktayı da 
kaydedelim; cilt güzelliğinin başlıca şartı, 
mide ve bağırsakların iyi işlememesidir. 

Bir de bülUğa eren genç kızları çok 

Brüksel, 25 (A.A) - Başvekil bugün 
öğleden sonra mecliste hükümetin be
yannamesini okumuştur. Beyannamede 
amme selameti düşüncesiyle teşekkül 
eden hükümetin üç hedefi olduğu bildi
rilmektedir. 

Bütün Belçikalıların ittihadı sayesin
de memleket istiklalinin korunması esas 
prensiplerinin dalıa doğru ve dalıa kat'i 
şekilde tatbiki suretiyle teşrii rejimin 
ıslMu ve :ın.:ıli vaziyetin düzeltilınesi, ha
rici salıada Belçika dünyayı tehdit eden 
ihtilaf karşısında hem memleketin dai

mustarip eden sivilcelerden, yani ergen- mi menfaatlerine hem de 1937 deklaras-
likten bahsedelim: Bu hal, bütün ihti- yonlarında bunu kabul etıniş olan dev
mamlara rağmen, bir kaç sene devam letlerin müşterek menfaatlerine uygun 
eder ve sonradan kendiliğinden kaybo- olarak müstakil bir siyaset takip ede-

cektir. 
!ur. Bir çok genç kızlar. müracaat ettik- Hükümet Belçikarun ve müstemle-
leri doktorlardan ilaç yerine şu tavsiyeyi kesinin müdafaasını temin edecektir. 

- Evlenin, bir şeyiniz kalmaz.. Mali sahada hül<ümet paranın istikrarı 
Ve çok zaman da, bu tavsiyeyi hiddet- ve masr~_fların az_altılması suretiyle büt-

1 k ıl 1 d Ç .. k" . çenın muvazenesı esaslarına dayanan 
e arş ar ar. Haklıdırlar a. un u ın- bir siy t tatbik ed ekt" 
· b" i]• - - ' alab"l" b" · ase ec ır. 
ınsan ır acı eczanea.en ı ır ama. ır Kültür sahasında ınilli birlik ruhu 
kocayı ... Bilmem ki) dairesinde (İlkdil) camiasının inkişafı 

kolaylaştırılacaktır. 

keşif kollarının ikinci hücum dalgası 
gelinceye kadar vazifelerini tamamla
masını temin etmek {Bu vazifeler: diiır 
ınanın yakın gazlama vasıtalarını kul
lanmasına m3.ni olmak. buna mini olun
madığı surette süratle araziyi temizle
mek ve geriye haber vermek.) 

Başvekil hususi sala!ıiyetlerden bah
setmiş ve bu meselenin de hükümet 
beyannamesiyle birlikte müzakeresini 
istemiştir. 

Hususi salahiyetler krala şu hakları 
verecektir : 

Memleketin müdafaasını alakadar 
eden bazı kararlar verilmesi ekonomi 
ve bütçe kalkınmaSln1n ~ edece
ği tedbirlerin alınması, muhtelif müs
tacel meselerle memleketin umumi 
arzusuna uygun bir tarzı halle muhtaç 

cliğer meselelerin halli. mesine karar vermiştir. 
B. Piyerlot sözlerini bitirirken şöyle Sosyalistler muhalif rey vermişlerdir. 

demiştir : Maliye nazu:ı Belçika parasının kıy. 
- Memleket mühim telılikeler karşı- metten düşürülmesine tamamiyle mua

sındadır. Tehlike zamanı korku zamanı rız olduğunu beyan etmiştir. 
dei\il, cesaret zamanıdır. --

BrükseL 26 (A.A) _ Başvekil Pyer- Dikili • Altınova yolu 
lot'nun milli müdafaa sahasında istedi-' Dikili - Altınova yolunun İzmir vill.
ği hususi salfilıiyetleri tetkik etmeğe yeti içindeki 18 buçuk kilometrelik kıs-
memur olan komisyon 12 reye karşı 16 mının şose inşaatı bugün tamamlanıruıı 
rey ile bu hususi salfilıiyetlerin veril- ve münakaleye açılmıştır. 

6 - Düşman mevziine girer girmez 
süratle sis yaparak düşmanın makineli 
tüfenklerle yan ateşi yapmasına miıni 
olmak ve bundan başka beş No. da gös
terilen diğer vazifelerin ifasına devam 
etmek. 

7 - Gaz keşif kollarının bildirdikleri 
gazlı ve gazsız salıayı gösteren krokileri 
yapmak, gaz arayıcıların u1 verdiği lrro
!Uleri tashih etmek, kıta komutanına bu 
hususta daima malümat vermek, gaz 
keşif kollarını iyi ve doğnı olarak kul
lanmak. 

, ~ ... ~;· • . • •• .. : • . • . '- ~· l, .·'.;.~ - ıı .... 

Görülüyor ki takını komutanlı.n 
üzerlerine çok mühim vazifeler almak
tadırlar. Bunlar kıtalarının hem ameli, 
hem nazari sahada hoca-'ldır. Gaz ta· ı 
kımlarını teşkil eden her bir erin ayrı 
ayrı yetişmesine gayret edeceklercUr.

1 
Her bir erİI).."" son damla•ına kadar 
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ÇARDAŞ! 
Çingene kemancı Yoşi, otuz yıldan beri tarafı kaplamıştı . G~nçler dans ediyorlar, 

dünyayı dolaşmış. Avrupa ve Amerika- ·yaşlılar ise, uzun masaların etrafında ko

da gezmedik m emleke t bırakmamıştı. yu macar şarabı içiyorlardı .. Onlar, alı
y oşi şarkın renk renk şehirlerini gör-

1 

nan iyi ekinin, yeni tohumluğun ve he

müştü: onun kemanı Sidneyde, Rio ve reketli yılların terefine içiyorlardı. Mı· 
Kahirede terennüm etmişti. Fakat, şimdi I zıka birdenbire durdu. Dans edenler ol

bu keman istirahat ediyordu. Yoşi yo- dukları yerde kaldılar; yaşlılar ellerindeki 
rulmuştu. O. Macaristan ovasının bir ke- kadehleri masaya bırakarak karşıya bak.

narındaki küçük köyünün, kendi evinin tılar. Y oşi, orkestranın yerine gelmiş, 

hasretini çekiyordu. çingenenin kemanını eline almıştı. Yayı, 
Yoşi, bir an için bile yurdunu unutma- büyük bir itina ile kemanın tellerine gö

mıştı. Kendi yurdunun melodilerini ça- türdü. Hafif ve yumuşak melodiyi köy 
!arken daima, köyü, ocağı gözünün önü- halkı nefes bile almadan dinleyordu: Y o
ne gelmişti. Otuz yıl müddetle, o hep şi methur Yoşi Virtüozu çalıyordu. Yur

yurduna dönüşünün sevinci ile yaşamıştı. ! duna karşı beslediği bütün hasretini, ıs
Nihayet o gün gelmişti. tırap ve yalnızlığını bu anda 1 hu yayla 

Güneş batmak üzere idi ki, Y oşi oto- kemana vermişti. Gecenin sesleri kesil

mobili ile köye girdi. Şapkasını başından \ mişti. Her şey bu melodiden ibaretti. Çe
çıkardı ve derin bir nefes aldı: Artık yur-

1 
kici tatlılık, arkasından, koparan, parça

duna kavuşmuştu. Köyde hiç bir deği,ik- ı lıyan bir şiddet, ondan sonra, yeis ve 

lik olmamıştı. Otomobilini, babasından şikayet .. Birdenbire ses kesildi. 
miras kalmış olan evin önünde durdurdu. ! Yoşi, hafifçe başını eğerek, çingene

Bu ev, küçük bir yuva idi: arka!nnda, lere, 

uzun müddet bakımsız kaldığı için vahşi ı - Çardaş f Dedi. 
bir oTman halini almış olan bir bahçe j Virtüoz, bütün ömrünce bu kadar gü

vardı. Kemancı, bom boş odalarda do- zel ç.almamıstı. O yurdu için Cardaş ça-' . 
laştıktan sonra, şöminenin önünde dur- lıyordu. Halk hayran kalmışb. Köy genç-

du; dalgın bir halde düşünürken, masa- leri çılgınca, dönüyorlar. HaykırıyorlaTdı. 

n1n üzerindeki toz tabakasına parmağile Onlar şimdiye kadar böyle bir Çardaş 

halkalar, kavisler çizdi ve ondan sonra işitmemişlerdi. Yoşi çalmaktan usanmı-

sokağa çıktı. 1 yordu. 
Ufak bir kalabalık, büyük bir saygı Nihayet Virtüoz elindeki kemanı çin-

ile şık otomobilden uzakda durdu. Yoşi- geneye iade ederek ork~tradan ayrıl

nin çocukluğunda onunla oyun arkadaş· dı . Yareş ile birlikt• daha bir kaç ki~i 
lığı etmiş olan Yareş de bu kalabalığın Yoşinin önüne S?eldiler ve kolundan tu

içindc idi. Kemancı, Yareşe doğru iler- tarak onu kendi ma•alarına götürdüler. 

ledi. Ona da bir şarap bardağı verdiler. Yareş 
- Hey, Yareşt Nasıl sın? iyi misin? kolunu Yoı:ıinin boynuna doladı . 

Tanıdın mı beni? - Gördün mü Yoşi, dedi. dostum. 

Kölü. başını eğerek, onu tanımış oldu- Bizim anladığımız dil i~te bu dildir. Bu 

ğunu tasdik etti. Yareşin şakaklarındaki dil, yurt dilidir. Şimdi hoş geldin, sefa 

Pratı
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- HER GÜN BİR REÇETE -
Yazan C. öder 

4 - GECE KACITLARI iÇiN SEPYA: 

-1-
imbik suyu 
Nikrate d' urane 

cZehir> 

Asit asalik 
-2-

500 Gram 
5 • 

25 • 
lmbik suyu 5 00 Gram 
F erri siyanür .. potas 5 > 

Asit asetik 2 5 • 
Bu mahlul karanlıkta muhafaza edilir. 

Kullanılacağı, sırada her ikisinden mü
savi miktarda alınır. Kan§brılarak der

hal kullanılır. 

Ankara Radyosu 
---·-&---

DALGA. VZıJNLVCV 
BVGVH 

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. 

12,30 Program 12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri, 13, 15, 14 müzik (ka
rışık program - Pi.) 17,30 inkılap tarihi 
dersleri halkevinden naklen, 18,30 prog
ram. 18,35 müzik (bir konserto - Pi.} 
19, 00 konuşma (çocuk esirgeme kuru
mu - temsil) 19,20 türk müziği (fasıl 
heyeti) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Ofler, Hamdi 

T o kay, Okuyanlar: Celal T okses ve Sa
fiye Tokay, 20.00 memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20, 15 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Refik 
Fersan. Fahire Fersan, Kemal Niyazi Sey .. 
hun, Okuyan: Müzeyyen Senar 1 - müs-saçları kırlaşmış değildi, aklaşmıştı; on- geldin Yo~it 

da, Ömrü çalışmakla geçmiş ve birdenbire --- - ------------- tear peşrevi, 2 - Rahmi beyin müstear 

l"k ·· J • • 1 1 J d" 

1 
.. 111arkı - Gel ey saki şarabı tazelendir. 

gençı gunerının tatı ve çıgın meo ı- [ B o R s ' 
lerine kulak veren bir insan hali vardı. A 13 - Zeki Arifin seg8.h şarkı - Ağladım 
Yoşi ilk defa olarak artık ihtiyarlamış ümitlerim hicran oldu hep 4 - Mahmut 
olduğunu anladı. Elini köYlünün omuzu.. Celaleddin paşanın hüzam şarkı .. Değil-
na koyarak, gözleri içine baktı . ÜZÜM di böyle 5 - Refik F ersan- tanbur tak-

- Yareşl ihtiyari Ben Yoşiyim ya- 131 M. i. Taranto 15 50 15 50 simi 6 - Suphi ziyanın kürdilihicazkar 
hu! 26 S. Riza Ha. 12 75 12 75 şarkı Bahçenizde bülbül olsam. 7 - Le-

Gözleri evvela virtüozun şık. şehirli el- 23 S. Paterson 13 25 13 75 mının kürdilihicazkar şarkı - Nazlandı 
biselerine kaydıktan ve bir müddet de 22 S. Erkin 13 75 19 bülbül. 8 - Osman Nihadın - kürdilihi-
hiç nasır tutmamış ellerine saplandıktan 1~ ~ı;;:~k b:;keti 14 14 cazkar şarkı - Akşam güneşi. 9 - kürdili-

!S IS hicazkar saz semaisi 1 O - Oyun havıll&rı 
sonra, Yareş yere çömeldi: 

- Evet, eveet. Hiç tanımaz mıyım 1 

Siz bay Y oşi Balayoşsunuz 

220 Yekun 
673259 ! E<ki yekun 2 I, 00 konuşma ( çocuk esirgeme ktlru-
673479 ! Umumi yekun mu) 2 1, 15 Esham, tahvilat kambiyo nu-

Diye m1rıldandıktan sonra, büyük bir 

saygı ile meşhur virtüozün önünde eğil

di. 

No. 7 12 25 kut ve ziraat borsası (fiyat) 2 1 ,25 ne-
No. ~ 12 75 şeli plaklar - R. 21. 30 müzik (şan klein 
No. ~ n 5o tarafından} 21,55 müzik (Bir solo - Pi) 

Y oşi, Y areşi yanına alarak köyde do

lıışmağa başladı. Hakikaten köyde bü
yük bir değişiklik olmamıştı. 

No. 10 15 
No. 'l 18 22,00 müzik (küçük orkestra - Şef Ne-

İNCİR cip Aşkın} 23,00 müzik (cazbant - Pi.) 

- Şu Rejanın evi değil mi) 

sıl gidiyor) iyi mi) 
- Reja öleli epey oldu 1 

işleri na-

50 B. Alazraki 12 
225591 Eski yek\ın 
225641 Umumi vekiın 

ZEYTİNYACI 
370000 M. j. Taranto 33 25 

18 

33 50 

DENIZLt A 5LtYE HUKUK MAH
KEM.EStNDEN: 

Y ollarma devam ettiler. Bir kapı eşi

ğinde duran bir kız, yabancıya büyük 

bir tecessüsle bakıyordu. Evvelce Denizlinin istiklal mahal
lesinde sakin iken akıl hastalığına 
müptela olmasına mebni Denizli 

- Evet evet, Rubcnko. O ne Blem- emniyet müdürlüğünce 928 senesi 

- Kimin kızı bu) 

- Rubenkonun kızı. 

de) Mart ayında Bimarhaneye sevk edi-
- Sizlere ömür, 0 da öldü. len Serez muhacirlerinden lbrahim 
Karşılarına yaşlı bir kadın çıktı ve ken- oğlu Yusufun mezkur tarihten itiba

dilerini nezaketle seli.miadı. Yoşi bu ka· ren on sene geçtiği halde hiçbir ba-
dını tanıdı. beri alınamamı§ olduğundan bahsile 

- Caboş nine) Beni tanıdın mı) gaipli<>e hüküm itası varislerden to-
- Tanıyorum, tanıyorum. Sen benim runu Fahrinin velisi Serife Kar tara-

oğlum Stanisin 1 fından talep edilm~kte olmasına 
Yareş: mebni gaibi mumaileyh Yusuf hak-
- Artık iyiden iyiye sapıttı. Herkesi kında malumatı olanların ~bu tarih-

kendi oğlu sanıyor. Dedi. den itibaren bir sene zarfında De-
Akşam olunca, Y oşi, köyün meyhane- n;zli Aslive hukuk mahkemesine bil

sine giderek bir masa başına oturdu. Bi- dirmeleri lüzumu kanunu medeninin 
raz sonra meyhaneye köylü ve çobanlar 3ı inci maddesi hükmüne tevfikan 
geldi. Yoşi, bunların içinde bazılarını ha- ilan olunur. (846) 
tırladı. Fakat hiç biri onun masasına gel

medi.Kendisini büyük bir aaygile uzaktan 

selamladılar. Ara sıra onun masasına bir 

göz atmakla iktifa ettiler. Virtüoz meyha

neden çıkıp gittikten sonra, sıkılmadan 

ve yüksek sesle konuşmağa başladılar. 

Yoşi eve dönünce. eski bir masanın 

başına oturup içmeğe başladı. Bardakları 

biribiri arkasından doldurarak yuvarla

dı . Rüvük bir yorgunluk his ediyordu. 

Yare~ ne demitıti ne? « Yoşi, sen baş
ka bir dille konu~uyorsun. Yurdun dilini 

unutmu"lsun sen.> 

ilan 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulundu~u ve h:ı.len 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların it ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

23,45 23 son ajans haberleri ve yannki 
program. 

OPERALAR VE OPERETLER: 

21,05 
21,35 
21 ,35 
22,05 

1 ,05 

Brüksel il: Leh kanı. 
Hamburg: musikili bir 

Nis: Phyrne. 
Milano: Troubadour. 

temsil. 

Stuttgart: Lucia di Lamrnermoor 

BUYUK KONSERLER: 

19,35 

21, 15 

21.20 

Viyana: Bach, Mozart, Haydnin 

eserleri. 
Doyçlandzender; Brahrusın eser

leri. 
Breslav: ltalyan bestekiirlannın 

eserleri. 
19,30 Londra (Regional): şarkılar. 

KORO: 

18.25 
22,20 
21,20 

21,20 

Kolonya: karışık koro konseri. 
Beromünister: Erkek korosu. 

Bükreı: Beethoven, Weber, 
Wagnerin eserleri. 

Saarbrücken: Beethovenin eser

leri. 
21,35 Kolonya: Beethovenin eserleri. 

ODA MUSIKILERI: 

16,20 
17.55 
21,35 

23,05 

Doyçlandznder: Ev musikisi. 
Berlin: Mozartın eserleri. 

Londra (Reginal) : Schubertin 
eserleri. 
Varı,ova: 

eserleri. 

Hydn ve Mozartın 

SOLiSTLERiN KONSERLERi: 

16,30 Hamburg: piyano ve keman 
Dışarda zulmet kara bir bez gibi Ma

ca .. icıtan ovasını örtüyordu. 

Ha!ad yapılmı~ iyi ve bol bir ekin ahn

mı~tı. Köy halkı vülüp oynuyor ve hasad 

sonunu kutluyordu. Zengin ve yabancı 

Yo~i. girilmesi ya~ak edilmi~ bir bahçede 

nolasan bir inqan gibi halk arasında çe

kine r;r-kine. korka korka sessiz sadasız 

ge-2ivorclu. Ara qıra biri111ivle konuşmak 

i .. tiyor. fakat bütün teqe-bbüsleri boşa çı

kıyordu. Kendi,iyle halk arasında dol
mak. kapanmak bilmiyeen bir uçurum 
vardı. 

Izmir inhisarlar 
ğünden: 

Baş müdürlü-

Ak,amleyin bütün köy, hora oynanan 

Alsancaktaki merkez tütün depomuzda yaptırılacak iki parti tamirat 
pazarlığa konulmuştur. Ke,if bedellerile muvakkat teminat aşağıda 
yazılıdır. isteklilerin 2. 5. 39 ııünü saat 15 de ba4 müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

K~if bedeli 
Lira K. 

Teminat 
Lira K. 

"' - ) 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

U ı:< U. ~B U 
============================~====~~==========a 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatanda§" itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur .. 
Daima kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiba temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir .. ZekA ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut makinesine li.
zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vereı·ek insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L"Ü, diğer bütün ilAçlardan ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, lştilıa yaratması ve 
ilk kullananlaıda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neti
celenen tehlikeli hastalıklaıın nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur.. Sıhhat VeklUetinin resml 
müsaadesini haizdir. ..... ~ 
Dr.AliRiza 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

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

kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
~rr.rn:zzz:7..7..LZZTLZ7.J""Ln!'Z7..<ı:.ı 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

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

~Oğretmen vek1r -~ 
~tasiyecilerin dik-~ 
kat nazarlarına ~ . 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa): • 

firmasının kırtasiye ve okul defter-: 
!erini imal eden mücellithanem bu: 
kerre başlı başına siparişleri kabul : 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA-: 

)L BASIMEVİNE uğramaları men-: 
: faatlerini her cihetten temin ede. : 
~ DİKKAT : Adres : Odupazarı Kü- ~ 
! çük Demirhan No. 40 : 
: İZ MİR : 
! H.3 1 - 13 (657) ! 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
eslıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

~LZZZZZZZZZT..LZZ-La-N 
0 
Satılık belediye 

Bonosu '· 
Kardiçalı hanı 52 numaraya müra-

caat.. TELEFON : 3750 
illlma ... rzı:ımllflill-. ..... ıacuA-- -----------

rr<ZZ/..L:X.LLZZTLZZZZ""LLL.or-..LD 

Acele satılık 
Spor otomobil 

İyi kullanılmış spor bir otomobil 
satılıktır. İstiyenlerin Kardiçah ha
nında 52 numaraya müracaatlerl~ 
TELEFON : 3750 

1 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından menim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

Saclaın Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fllSATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

iLAN 
lzmir Vıla yeti Muhasebei Hu
susı ye müdürlüğünden: 
1 - Bucada idarei hususiyei vilayete ait (Sarıgöllü Hasan) bah

ÇeJi denmekle maruf bahçede tahminen (50000) kilo raddesinde çam, 
zeytin ve çitlembek vesair muhtelifül cins odun aleni müzayede ıu· 
retile. 

2 - Mezkiir bahçedeki ağaçların budantnasından husule gelen 

muhtelifül cins odun kuı>ınhlarile çalıların da müzayede ile kötürü 
olarak. 

3 - Ve yine mezkiir bahçedeki ye•il otların toptan ve müzayede 
ile satı•ı yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale günü olan 29. 4. 939 cuma günü saat 15 de 
mezkUr bahçede t~ekkül edecek satı, komisyonuna müracaatlari 
ilin olunur. 

25, 26, 27, 1382 (831) 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı sahasında ve 3150 lira bedeli 

keııifli adi kaldınm yaptırılacaktır. 
2 - Bu husustaki plan keşifname ve şartnameler belediye başkitabetindedir .• 
3 - Açık eksiltme 2/5/939 salı günü saat 14 te Encümen huzurunda yapıla

caktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 236 lira 25 kuruştur. 
22 - 25 - 27 - 29 1349 (806) 

lzmir Vilayeti Veteriner müdür
lüğünden: 
Aygır deposunun Şehitler ve Arapçı köylerindeki 400 dönüm ça

yırlıklarda mevcut otların biçtiribnesi ve yığın yapma i•i pazarlıkla 
talibine ihale edilecektir. Muhammen kıymet 250 liradır. Taliplerin 
•eraiti anlamak üzere Veteriner müdürlüğüne ve pazarlığa i4tirak el• 
mek üzere de 1 Mayıs 939 pazartesi giiııü Daimi encümene müracaat-
ları ilin olunur. 26, 27 1400 (839) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bumavada Yıkık minare mevkiinde 90, 92, 94, 96 numaralarda 

kiin müskirat fabrikası ilit ve edevatile maa bahçe ev ve diğer mü•
temilatile birlikte talibine ihale ve ferağ müddeti nihayet bulmak üze
re olduğundan ehven bedelle satılmakta olan bu yerlere ba,kaca talip 
varsa pey ekçesi yatırmak ve •eraiti öğrenmek üzere nihayet 30. 4. 
939 tarihine kadar ,ubemiz direktörlüğüne müracaatları. 

iLAN 
lzmir Valiliğinden: 

1412 (844) 

Hazine tarafından inhisarlar idaresi namına ~rap fabrikası yapıl
mak üzere Bayraklıda menafii umumiye namına istimlaki karargİr 
olan Ağan, kansı Meryem, oi{lu Gülyan, Gülyan kansı Nuriye, Gül
yan kızı Şaziye, Ağanın karde•i derviş oğlu Zeynel, Ağanın anası 
Ayna, Demir Ali, kansı Saliha, kızı Güle namı diğer Gülsüm, diğer 
kızı Nazliye, oğlu Cemal, Petriç muhacirlerinden Ömer zevcesi Sabi
ye, kızı Refika, oğlu Cevdet, anası İzzet kızı Lebişe, dayısı lz:ıet oğlu 
Hakkı, Ramazan kansı Fabna, kızlan Ay'4!, Fahriye, Fatma, oğlu 
Mustafa aralarında şayİan ve müştereken mutasarrıf olduklan bağ, tar 
la, zeytinlik, dam ve ev olarak kayıtlı emlak ve erazi istimlik kararna
mesi hükümlerine tevfikan 16. 5. 939 tarihine müsadif sah günü ah
zolunacağmdan alilnlıların takririni vermek ve mukadder bedelle-

·• . ... . . . .. .. . . . ., .... 
~ rt " 't 



2? Nisan perşembe 9J9 YEJıll A.IUl 

T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Fratelli Sperco / Deutsche Le-
ve şürekası Maritimes A~~:.~~o. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

llELLENİC LİNES LTD. BfRJJılCt KORDON IU!EıS A.DRJA.rtcA s. A. Dl G. M. B. R. HAMBURG 
CllJılARD UJılE y A. S I TURK1A vapuru ayın nihayetinde BİlfASI 2'EL. 2 .... 2 NAVİGA1'İONE 

Liverpool ve K u ,,, p A H beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg •• , AKKA vapuru 27 Ni$anda bekleni-

Glasgov hatta TUEOPııiLE GAUT1Eıı vapuru 6 ma- ve Anversa limanları için yük alacak· LOND&A HATTI : ZARA motörii 2614 tarihinde gelerek yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterd!ım 
• • • • • • • • • • • tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, tır. HERON ııapnru 15 ıiliıanda gelip Pin! Korlu Saranda Trieste ve Venedlğe Bremen ve Hamburg için yUlı: alaeak-

BOTHNiA vapuru mayıs iptidasında y~ . Marsil a 3 hareket ede- 11Nİ2'ED ST A2'E,S AHD Londra için yük alacaktır. ayni gün hareket eder. tır. . 
gelip Llverpooldan mal çıkaracak ve ay- Pire, Napoli ve y y LEVAN~ LİJılE LTD. BELGRA VİAN vapuru 13 nisanda LERO motörü 27/ 4 tarihinde gelir ve Mif3°~vapurbl!, maAnyısta beRokltteenı-
nl ,.._,___ . . cektir. PRİNCE DE LIEGE vapuru ayın nı. Rod '-·-· yor. y.ıu. ven, r-

zamand& Uverpool ve _.._,.ov ıçm h tind beklenilm kt 1 N k Londra, Hull ve Aııversten gelip yUlt ayni gtln Patmoıı Lero ve osa ~ dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-
Ytik alacaktır. Her türlü izahat ve malfunat için Bj. ay:W e ıkar caktır e e 0 up evyor • çıkaracaktır. ket eder. caktır. 

Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, d LAU tan ç a • ROT,.. "" uee•• AH 
lsinılerl ve navlunlan hakkında acenta rlnci kordonda 155 numara a • Gerek vapurlann. muvasalat tarihleri, -~ n na. DEN NORSKE lıl.İDDEL-
bir teabhüt altına . mez. Daha fazla RENTREBOULveŞERİKİvapuracelJ· gerek vapur isimleri ve navlunlan baJc.. L.İVERPOOL HA2'2'J DA.İSE KlJMPANYASJ HA.VSLİN.IE OSLO 
,...._"•t ·'-·'-için T~- a- ve Şr. tasma mBracaat edilmesi rica ol11nur. kında acenta bir teahhllt altına giremn. LESBİAN vapuru 20 nj91nda Llver- BERCULES vapuru 30/4 tarihinde n • • .,..;., 

12
' do" bek 

._... .......,_ · uvv.,.. ı s adan eli yUk çıkar caı. ~ vapuru mayısa gru -
- 2353 telefon nwnaramıa mUracaat Daha fazla tafsil!t almak için Birlnol poo ve vanse g P a • beklenmekte olup İstanbul, Burgu Var- !eniyor. Dilnkerk ve Norveç için yUlı: 

' edll.ınesı rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 Kordonda 152 numarada •UMDAL• tır.. na ve Köstenceye hareket eder. alacaktır. . 
umuml deniz Acentalığı Ltd. müracaat JUNO vapuru 1/5 tarihinde gelerek AMERİCAN E},.,,, )RT LINES, İNC 

Yemeklerin kı· 
rıntııan, salya
nın ifraz ettiği 
lllikroplar, dişe• 
l'ldan alman mu· 
zır mevat karp· 
Slllda dişler ve 
diş ederi eğer 
lll'iitemadiyen te 
lllizlenmezse bo
z111map, çiiril· 
llleğe mabkim· 
dlll'. Çürük diş
ler mide ve bar
sak lbt:Wldarın· 
dan zatürı eeye 
kactu her neYI 
~yolaça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
~ . ' ,' -

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamak şartile 

l 
İzmir İncir ve tl'zilm Tarım . ~·-Ş kooperatifleri Birliği 

2' A R t Ş ŞARAPLARI 
Ege bölgesinin nefis yaş tizüm]eı:inden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırmı

zı Tariş praplarım daiına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 

olmamalıdır .. 
r A R i Ş SİRKESİ 

8R)'Jll ba!lnmı:ıa emniyelle uzediliyor. Tariş sirkesi, bal.is üzüm sirkesidir. 

2' ARİ Ş VZVMBALI 
Tebif edilmiş taze llzilm suyndur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle. 

rlni tapmaktadır. Tariş üziim balı en sıhhi ve mngadd1 kuvvet şurubudur. 

r A R i Ş İNCİR VE UZVMLERİ 
Feıuılıı en son teraklıiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif amba!Mjlar içinde sablınaktadır .. 
Tıırlş markalı mahsulat ve manıuiatı her yerden arayınız.. 

İzmir umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEF !N : 4195 

t ··2' (2S3) 

1 

ı ... a. ............................... -.1----~· 

# r· . u ı·ıA ' Taze emJz cuz aç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepçioğlu bam karşısında .. 

n 
~f&11 ~ 
Opp..~ 

A];\melL Far111a 

TOPAN E Terazileri 
TUrkiyenin en Birinci TERAzr 

Fabrikasının mt:lmulatıdır. 

edilmesi rica olunur. Deutsche Levante-Lfnle Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg u. EXCELLO vapuru 1 mayısta bekleni-
Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg manian için hareket eder. yor. Nevyork için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acenta , ve Anversten gelip yük çıkaracak. SVENSKA 0.RİEN!'E il.İ• EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle-

--'-------- -- -- HIEH KiJMPJlNYAS! niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

~ 
1 

~

Juvantin saç boyalar~ 
INGn.ız KANZUK eczanesi lıiboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve :r.ehirli maddelerden tamamen ilri olup saçlar:ı tabü renk· 
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk )'lkanmak, ter
lemek batta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa. 
zalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

AASNE vapuru 30/ 4/ 939 tarihind.e ~oo~:ST ~apuru 1 mayısta bekle-
beldeııınekte olup Hamburg, İskandi- niyor. Tuna limanları için yük alacaktır. 
navya limanlan için yük alarak hareket 
eder. 

SERViCE MARİ2'İME 

.JERViCE MARtrtME 
JR.CYMAIH 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle
ftOIUftOfn Kuınpan:yası niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman· 
PELEŞ vapuru 8/ 5 te gelerek Malta, !arı için yük alacaktır. 

Marsilya ve Cenova limanlarınıı hare- JOHNSTON VARKEN LİNES LTD. 
ket eder yük ve yolcu alır. JESSMORE vapuru 30 nisanda bekle-
İTALİA S. ı1. Dl NAVİGAZİONE niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina 
OCCANİA motörü 20/5 tarihinde Tri- Kalas ve İbrail limanları için yük ala

esteden RloS'lllto, Montevide ve B. Ay· eaktır. 
res için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav• 

İlilndald hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değlşiklikl~rden acenta me
lardaki değişildiklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsi!At için ATATtJRıt 
si!At için ikinci Kordonda FRATELLİ cııddesi 148 No.da V. !1'. Henry Van Der 

· SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalığıııa mUraea· 
edilmesi rica olunur. &t edilmesi rica olunur. 

TELEFON : ZOM • ZOOS TELEFON : 2907 /ZOOS . - . 
· T. C. Ziraat Bankası 

Kmo~us taPihi : 1888 
Sermayesi : ıôo.000.000 Türk lirası-

$ıabe ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşai!ıdaki pl.lıuı göre ik
ramiye dağıtılacaktır ı 

4 Ade' 
4. • 

• 

1.000 Liralık 
500 
250 
ıoo 

• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
LOOO • 
'-000 • 

100 50 • 5.000 • 
120 • 40 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verile,.,ktir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

lerinde çekilecektir. 1 • •• 
11------------------------&Dll----~......-· 

. . 
' • ~ • '· • • • - 6 • 

F eı:ıni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

SATILIK ÇiFTLiK 
Urla kazasma tibi Seferihiaar toaeıi üzerinde lzmire kırk bet dakika 

~eaafede 200 dönüm mamur bağ, sekiz yüz zeytin ağacı, sayısız de
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçlan, elmiyeai ve her türlü 
ziraate elveritli tarla ve mer' ası bulunan yedi bin bea yüz dönümü 
havi ve : : 

Burunsuz çiftliği 
Namiyle yid olunan çiftlik aatılıktır. Talip olanların Urlada tayya

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya İzmirde Cemal Cendelli 
hanında Abidin zade B. Suphiye fazla malfunat almak istiyenlerin de 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri ilan olunur. 

D. 10 G. A. 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Ba muamıit baş ve diş al!r-Jnrını süralle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstıraplan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

N"2le, Grip ve Bronşite karşı en 
mllesmi.liç 

N E V R O Z t N dir .. 

N EVROZiN tercih edidiniz. 
İt'ABINDA GtlNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

~ 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Çunalb tuzluında yaptırılacak yedi adet nı.ıa İn§AAtı 5. 5. 939 günü 

saat 15 de ihale edilmek üzere kap...lı zarf uaulile eksiltmeye konulmUf
tur. Tamammm keıif bedeli 8017,03 muvakkat teminatı 601,28 liradır. 
Birnci keıifle kroki huıuai umumi ve fenni §8J'bıameleri levazım ıubo
mizde görülebilir. Şarbıameye göre iatenilen müteahhit vesaiki ihale gü
nünden 5 gün evveline kadar bat müdürlüğümüze ibraz edilmeek su
retile eksiltmeye qtirak vesikaaı abnacaktır. Isteklilem 2490 sayıb ka
nun hükümlerine göre hazırlıyacaldan teklif mektuplannı muvakkat 
teminat nakit makbuz veya banka teminat mektuplan ve diğer vesika
larile tayin olunan saatten bir saatevvel baş müdürlüğümüzdeki ko
misyona vermeleri ilin olunur. 

22 27 1329 (804) 
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lngiltere tarihinde 

• zz-cı 

büyük gün en 
Fransız matbuatı, mecburi askerliğin kabulünü bu suretle tefsir ediyorlar 

ltalyan ve Alman gazeteleri de bu havadisten infial gösteriyorlar 

Mihver endişeye düştü 
Hücum kıt' alarının naşiri efkirı 

(Siyah gömlek) gazeteler ne yazıyor? 
Londra, 26 (Ö.R) - Gelecek hafta 

Avam kamarasına arzedilecek kanun 
layihası mucibince 20 - 21 yaşındaki bi
lfunum erkekler altı ay talim gördükten 
llQnra, arzu ederlerse, üç bU(Ouk sene 
müddetle teritorial ordilya gönüllü ya
zılabielceklerdir. Donanma, askeri tay
yareciliğin muhtelif şubeleri, kara or
dusu ve sivil mUdafaa için gönüllü kay
dı devam etmektedir. 

Hükümet yeni bir kanunla, sil8hlan
ma ihtiyaçlan için çalışan fabrikaların 
ve müesseselerin kazançlarını tahdit 
edecektir. Başvekilin Avam kamarasın
da verdiği izahata nazaran hükümetin 
altı aylık mecburi talim devresi hakkın
da Avam kamarasına vermeğe karar 
verdiği kanun layihası ihtiyatların ve 
yardımcı kıtaların ihtiyaç halinde dave
tini basitleştirmek içindir, Altı aylık 
mecburi talim projesinin muvakkat ma
hlyette olacağı da başvekil tarafından 
tasrih edilınl.ştil', 

Harbi vicdanlarına mugayir addeden
ler, bu kanaatlerinin samimi olduğunu 
mahkeme huzurunda ispat ettikleri tak
dirde, sulh servisler yerine diğer milli 
işlerde istihdam edileceklerdir. 

Vasi mikyasta bir harp zuhuru takdi
rinde silah iınalinden hasıl olan kar ve 
servetler devlet menfaatine tahdit edi-

·ı 

lecektir. Londrada nıilli müdafaaya davet afişleri 
Sulh halinde talim müddeti yalnız İn-

gilterede geçirilecektir. Fakat harp ha- kamarasında bu bapta beyanatta bulu- her şeyi yapacaklardır. Almanların bi-
linde askerler ecnebi topraklarında da nacaktır. .. .. rincisinden sonuncusuna kadar hepsi 
hizmet görmeğe mecbur olacakları gibi Londra, 26 (A.A) - Butun gazeteler - hatta Führerin taraftarı olmasab ile -
askerlik hizmetini bila istisna bütün Büyük başlıklarla bugün ~üküme~~ hilir ki böyle bir hal vukuunda ne ken
erkekler için mecburt olacaktır. A:v8:111 k~?1~asında mecburı askerli~ı disi, ne ailesi için bir istisna mevcut ol-

Roma, 26 (Ö.R) _ Londra hükümeti- bıldırec~gıru. Y~~yorlar. Gazetelerın mıyacaktır. Bu sebeple, Almanya için 
nin mecburi askerliğe karar vermesi kaydettikleru:ı:e .. goı:e ~8. yasın<:1:m 23 ya- böyle bir harbi kazanmaktan başka ça
burada son günlerin en büyük hadisesi şına kadar ~ut~ Ing~ler dort. ay ~e- re yoktur. Almanyaya hücum edenler 
olarak mu~ bir tesir yapmıştır. İtal- v~ı askerlık c~p talim ve terbıye gor- bizim tarafımızdan mahvedileceklerdir .. 
yan siyast mahfelleri şimdiye kadar in- dukt:n ~onra <lort sene müddetle de Zira mesele bizim mevcudiyetimize ta· 
gilterenin böyle bir karara cesaret ede- Terrıtorıal ord~ kadr~s~nda muayyen ' all(lk etmel~edir. Yedinci Edvaravarl 
miyeceği kanaatinde idi. Salfilıiyettar zamanl~rda tal:mlcre tabı :_utulac.:akt~.. ?1~ıhas~a. sıya<;eti takip edenler bunu 
Roma mahfellerine göre bu kararın ilci ~u layi?a tat~ike ~o.nul~ugu a~da. I~- ıyıce bilsinler.,, 
saiki mevcuttur. g}lterenın takrıben ıkı mılyon ası<erı sı- Roma, 26 (Ö.R) _ İtalyan mahfelle-

1 - Fransayı tatmin etmek arzusu. lalı altında bulunacaktır. rinin fikrince, İngilterenin mecburi as-
2 - Mecburt askerlik çoktan beri Londra, 26 (Ö.R) - Gazeteler İngil- kerlik karariyle Berlin sefiri Sir Nevi! 

düşünüldüğüne göre bu husustaki ka- terenin mecburi askerlik tesisi kararı- Hendersonun, B. Hitlerin nutkundan bir 
rarın Hitlerin 28 nisan nutkuna takad- nın ehemmiyetini azımsamağa çalışıyor kaç gün evvel Berline avdeti, birbiriyle 
d ilin etmesi istenmi~. ve bu tedbirin Alman umumi efkarı 1 alfikadardır. İngiliz hükümeti, mecbur! 

Roma mahfelleri Çemberlaynın ha- üzerinde husule getireceği tesirlerden 1 askerlik hizmetinin tesisini bir kerre 
reketinde Almanyaya karşı bir ıKor- sakındıklarını gösteriyorlar. uBörsen' zaruri addedince, hu tedbirin Führer 
)tutma• rnan~ı sezme~edirler .. ~akat z.a~~~ b~unl~ beraber bu h~dis;- 1 ~,~rafından _~öylcn.ecek nutuktan e~el 
bunun tesirsız kalacaguıa kanıdirler. nın Ingiliz sıyasetınde muazzam hır ha- ilanını tercih etmıştir. Böylece, B. Hit1e
Zira, altı aylık mecburi askerlik kafi dise olduğunu kabule mecburiyet his- 1 rin kullanacağı lisan ne olursa olsun, 
telakki edilmiştir.. Suna inanılmıştır ki sediyor. Hücum kıtalarının gazetesi İngiliz tedbiri ona bir mukabele mahi
İngilterenin mecburi askerliği ihdas et- olan •Siyah Gömlekn gazetesi becerik-1 yetinde olmıyacak ve beynelmilel ihti
ınesi mahiyeti itibariyle muazzam bir siz bir makale neşretJrlliitir. Zira böyle-( ınaller üzerinde gayri müsait tesirler 
h!disedir. Zira bu memleket harp po- ce Almanyadaki endişeleri hissettirmek-

1 
husule getirmesinin önü alınmış olacak-

tansiyelin arttırmıştır. tedir. Makalede şöyle deniliyor : tır. 
Londra, 26 (A.A) - Röyter ajansının •Eğer demokratik devletler bize kar- İleri Faşist mahfelleri bu kararı Al-

~ildirdiğine. g?re ~~bine mec~1;1ri asker-ı Şl k~~i .bir dünya harbi açacak ol.ur~~- manyaya karşı bir tahvif h~rcketi svay
lik meselesının muzakerelerını bu sa- sa hızı imha etmek ve memleketunızın makta, fakat bunun neticesız kalacagını 
bah bitirecek ve öğleden sonra Avam topraklarından kökümüzü kazımak için temin etmektedir. 

Vaşingtondan son ihtar! 
B. Kordel Hul~ün 

suretle 
Vaşington, 26 (Ö.R) - Vaşingtonda 

toplamnış olan Kızıl haç, kongresinde 
hariciye nazın B. Kordel Hull tarafın
dan söylenen nutuk, B. Hitlerin B. Ruz
velte cevaben beklenen nutku arifesin
de hususi bir ehemmiyet kesbetmekte-
dir. Bu nutuk Amerika tarafından Ber
lin hükümetine yapılan son ihtar mahi
yetindedir. Ayni zamanda müzakere yo
luna kapıyı kapamamak arzusundan da 
ilham almaktadır. 

Su cümlede, taarruzun en geniş bir 
tarifi yapılmıştır : •Harbi veya harp teh
didini arazisini genişletmek veya diğer 
milletler üzerinde hakimiyetini tesis et
mek maksadiyle bir siyaset vasıtası ola
rak kullanan her memleket mütcarrız
dır» Bu tarif, şimdiye kadar beynelmi
lel konferanslarda münakaşa edilen ta
riflerden daha ileri ~itmektedir ve Ame-
rikanın, harp halinde, hakkı hangi ta
rafta göreceğini şimdiden Berlin ve Ro
mava kaydetmek arzusuna istinat et
mektedir. B. Hull, diğer taraftan bay 
Çcm berlaynın Avam kamarasındaki be
yanatına şu suretle iştirak etmektedir : 

•Diğer milletleri esaret altına veya 
kendi hükmü altına almai',ıa salahyeti 
olan hiç bir millet veya milletler grubu 
mevcut olamaz.• 

tefsir 
yeni nutku bu 
edilmektedir 

Bugün Avam Kamarasında 
Mecburi askerlik meselesi için 

hararetli müzakereler olacak 
Londı-a 26 Cö.R) - Avam kamarası

nın öğleden sonraki celsesinde, mecbu
d askeri talim hakkında başvekilin ver
diği izalıaitan soma işçi mebus1artlan B. 
Artur Hendereon şu sucli s~uştuı: 

«- Inglliz hük'1meti bir dünya kon
feransına iştiiak için Amerih reisicüm
huru B. Ruzveltin davetini kabul etmiş 
midir ve Almanya ile bütün muallak 
ımeseılelsri adalete müstenid daimi b.lr 
sulh tesisi içm umumi tesviye !kadrosu 
dahilinde müzakere siyasetinin Çekoslo
vakyada dahil olduğu halde, her mille
te §amil olup olmadığını biMirebilir 
mi?> 

Başvekil şu ej?""'1~.bı vermiştir: 

--« Reisicilmhur Ruzveltten hususi 
bir davet aJmış olmamakla beraber, te
şebbüsünü hararetle karşıladığımızı 

derhal tasrih ettik. Bt~ şekil her konfe. 
ransa iştirake hazırız. Sualinizin ikinci 
kısmına gelince, umumi bir tesviye için 
Alm.anyanın iştirakiyle müzakerelere 
girişmeğeı, böyle bir teklifin eyi kabul 
edileceğine ve eyi neticeler ver~bilece
ğine kani olacağımız zaman mütemayil 
bulunacağız.> 

Londra 26 (ö.R) - Hükümetin mec
buri askerlik projesini amele partisi re
isinin protesto etmesine rağmen, umumi 
efkar gittikçe sarih olarak beliren tehli
ke kar.-ı!:ında naza!iyatı:-ı kaygılarla işi 

Ingiliz kral ve kraliçes; asken talimlerde 
mecburi askerlik usulünü ihdas etme - cağını bildirmiştir. 
mek taahhüdünü hahrlatmış ve buna Paris 26 (Ö.R) - cTan» gazetesi to
mugayir olan tasavvurları protesto et - taliter devletlere karşı dayanmak siya
mişti. Bütün muhalefet mebusları «isti- setinin en ileri taraftarları olan hıgillı 
fa! istifa!> diye bağırıyorlardı. B. Çem- sosyalistlerinin mecbmi askerlik proje
berlayn bundan pek o kadar heyecan sine muhalefet göstermelerine hayret 
duymıyarak cevap vermeğe başlamış ve ediyor ve bunun demokratik ananeleri 
demiştir ki: terketmek olmayıp sadece bütün Ingi-

« Vicdanım tamamen müsterihtir.Kim- liz milletince talep olunan vatanpervel'-
lik vazifesinin bir icabı olduğunu kayd-
ediyor. 

Londra 26 (ö.R) - lngilterenin Ber
lin sefiri, hariciye nazırı yerine kendisi
ni kabul eden hariciye müsteşarına hü
küm.etin mecburi askerlik usulünü tesis 
kararını ve çizdiği siyasi yolda en büyük 
bir azim ve sebatla yürümek niyetini 
bildirmiş, Reisicümhur Ruzveltin me
gajına tam olarak iştiraki de haber ver
miştir. 

Hariciye nazırı Fon Ribbentropun 
Ingiliz sefirini bizzat kabul etmemesi, 
şimdiye kadar her kese nezaket dersi 
vermeğe kalkışmış olan Alman diplo -
masisi hesabına, nezakete mugayir blı 
hareket telakki edilmiştir. 

lngiLiz gönüllüleri ta.Lim görürlerken 

Londra 25 (A.A) - Hariciye komi
tesi bu sabah başvekfilette toplanmıştır. 
Lord Halifaks, Londra - Faris - Moskova 
ve diğer Avrupa merkezleri arasıntla bir 
barış cephesi tesisi için cereyan etmekte 
olan müzakerelerin inkişafı hakkında 
malumat vermiştir. uzatmağa mütemayil değildir. cEvning iddia edecek vaziyette değildir.» 

Standard> gazetesi bu akşam şu sahrla- 1 Başvekil bunu müteakip beyanatını 
riyle hemen hemen bütün Ingiliz mille-. okumuş ve yarın öğleden sonra geniş 
tinin hissiyatına terceman olmuştur j bir münakaşa açılmasını teklif etmiştir. 

cBu tedbir demokratik imanımızla bir Amele partisinin proje aleyhinde rey 
kat'ı alaka değildir. Yalnız modern harp vereceği şüphesizdir. Fakat hilklimet 
şartlarının tasdikinden ibarettir. lngil- büyük bir ekseriyet kazanacaktır. Bahu
tere denizde ve .karada kuvvetli olmalı- sus ki muhalif liberaller de proje lehinde 
dır. Halbuki, kıymetli bir ordu tesisi için rey vereceklerdir. 

Londra 26 (Ö.R) - Bugün avam ka~ 
marasında başvekil, muhtelif suallere 
cevabında Almanya ileı umumi mahiyet~ 
te müzakerelere hazır olduğunu, tesli -
batın tahdidi ve beynelmilel ticarete bü
tün mahreçlerin açılması . hususunda 
mütabakatını beyan etmiştir. 

evvelki gibi bir kaç hafta çalışmak kafi Lordh.\· kamaı-asında da buna benzer 
değildir. Altı aylık en geniş mikyasta bir münakaşa olmuş ve amele partisini 
talime ihtiyaç vardır. Bunun için de temsil eden Lord Snel projenin Ingiliz 
mecbud askerlik zarureti ~ikardır. milletini ik;iye ayırmasa bile birliğini 
Millet müdafaa için nasıl en ağır bütçe sarsacağını ve artık amele partisinin ica
fedakarlıklarını kabul etmişse, mecburi bma göre hareketini tayinde serbest ola. 

. Çemberlayn, bazı yabancı memleket
lerle bu hususta müzakere halinde oldu
ğunu, ezcümle bir Fenlandiya Hitlerin 
Londrada bulunduğunu, mevaddı ipti
daiyenin tevziine müteallik olmak üzere 
kendisine yapılacak bütün tekliflerin 
tetkikine amade olduğunu söylemiştir. 

askerlik hususunda da aynı şekilde ha
reket edeceğine eminiz. Zira bu tedbirin, 
Ingiliz milletinin hayata ve servete ter
cih ettiği şu iki şey namına talep edildi· 
ğini biliyoruz. Yani Ingilterenin hü.rrl-1 

Berlin Resmi Tebliği 
yet ve istiklalinin muhafazası. y J h • • A ( 

Paris 26 (ö.R) -Ingilterenin tarihin- UgOS 3 V a r lCJye nazlrJOJO man 
deı en büyük bir gün yaşadığını söyle- D N 8 A • b t 
mek mübalağa değildir. 26 Nisan 1939 • • ., J an Sina ey a na 1 
şimdiye kadar bunca Ingiliz ananelerine 
çarpan bir tedbirin tahakkuk tarihidir. 
Bu hem bir inkıta, hem bir taahhüttür. 
Asırlık ananelerle bir inkıtadır. Aynı 

zamanda A-v7upa ile iş birliği taahhüdü
dür. Bu siyaset Ingilterenin adalı vaziye
tini fiilen izale etmekte ve onu bir kıta 
memleketi yapmaktadır. 

Ba~vekil B. Çemberlayn, amele mu -
halefet partisi reisi B. Attlleye cevap 
olarak verdiği izahatta beynelmilel va
ziyetin Ingilte-reyi süratle müdafaa vazi
yetine geçebilmeğe mecbur kıldığını an
latınışıtır. Halbuki şimdiki kısmi veya 
tam seferberlik usulleri buna müsaid de
ğildir. Harp halinde, seferberlik tam 
olunca a kadar uzun bir hazırlık devresi 

Bedin, 26 (Ö.R) - Yugoslavya hR-1 Belgrad, 26 (Ö.R) - B. Markoviçin 
tlciye nazın B. Markoviç Führer tara-

1 
Berlin seyahati hakkındaki tefsirlerin

Iından kabul edilmiştir. Neşredilen teb- ı de gazeteler beyan ediyorlar ki : Yugos~ 
liğde tasrih edildiğine göre hariciye na- · 1avya hariciye nazırı ile Alman hükü
zırı fon Ribbentropla Yugoslavyanın met erkfuu arasındaki görü~ıneler iki 
Berlin sefiri B. Andrlçin de hazır bu- 1 memleket arasındaki dostluk münase
lundukları bu mülakatta uzun bir mu- 1 betlerinin mantıki bir neticesidir.. Yu
havere cereyan etmiştir. 1 goslavya, Balkan sulhuna hizmet için, 

Bu kabulü müteakip, fon Ribbentrop her ideolojik ihtilMtan uzak durmalı: 
Berlin civarındaki hususi malikanesin- kararındadır. 
de B. Markoviç şerefine bir ziyafet ver- Resmi mahafilde Yugoslavyanın hiç 
miştir. bir resmi taahhüde girişmiyeeeği beyan 

Be~l~n, 26 (Ö.R) - D. N. B .. ~jansiy-' edilmekte ve Alrnanyanın Belgrad hü
le mülakatında. Yugoslavy.~ ~arıcıye na- kümetine arzedilecek bazı talepleri ol
zıı: B. Markovıç Alman hükumet a~am- duğuna dair Yugoslavyada ortaya çık
larıyle tekrar temas fırsatını buldugun- mış olan şayiaları cerheylemektedirler: 
dan dolayı memnunluğunu izhar etmiş .. • 
ve demiştir ki : Belgrad, 26 (0.R) - Başvekil bay 

•Raylı ile Yugoslavya arasında tam Zvetkoviç bu sabah Zagrebe hareket 
lgrad 


