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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN • 
Başmuharrir ve umwru neşriyat müdUrü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM Mtl'DDETI Türkiye için HAric; lçlıı 
s ..... uı............. 1400 2900 
Altı avhlc ••. •••••••••••• 150 1650 

1 
Günü geçmİ§ n~alar {25_) kuru,tur. 

___ , ... ~T:..;;:E~L:;.,;;E~F;,.;O;_;,;N~:;..;2m6~9-7.-.-•• 
Cümhwrlyetin ve Cümtıul'lyet eoerinin bekçisi, sabahları çıkar oiyasl gazetedir 

Hin münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Yeni bir diktatör 

Lapaz 25 (A.A) - Bolivya Cümhurreisi 
German Busch iyan ve mebusan meclislerinin 
fealıini emrettikten oonra kendini diktatör ilin 
etmİftir. 

·-------' Yeni A..ır Matbaasında Basılmlfbr. 

Sovyet Har· ciye K • • 
mıserı 

B. Gafeııko Bukingam sarayında 

Ingiliz Rumen müzakere
leri bu_gün neticelenecek 

lloskova nıehafillnde ••• 
• 

rt 

otemkinin Türkiye ziyareti hak
ında sıkı bir gizlilik vardır~ Ankara 

~ gö_!:iişmelerine ehe miyet veriliyor 

.. ' 

lNONÜ 
Miiizesinm plam 
itazarlanıyor 

--<>----
Milli Şef İnönünün doğdukları ta

rihi evin belediyece müze haline if. 
rağ edileceğini haber vermiştik. Be
lediye reisi Dr. Behçet Uz, refaka
tinde belediye fen heyetine mensup 
mühendisler bulunduğu halde dün 
sabah Büyük Şefin doğdukları tari
hi eve giderek tetkikatta bulunmuş. 
tur. 
Bu evin dün esaslı surette tamirine 

' - eli • başlanmıştır. Evin esaslarına halel 
Romanya Almanyaya cevabında teh t altınca getirilmeden, maili inhidam yerleri 

f ·-· · ·~ 

olup olmadığına bir hüküm vermesinin baskıya alınacak ve esaslı surette 

, j 

gü,. oldu.ıırunu bildirdi tamir edilecektir. . 
y fi Belediyenin 939 bütçesinde de, bu ' Sovyet Ruoyayı idare eden ıefkr 

meğine Bukingham sarayında alıkonul- evin müze haline ifrağı için icap eden ı M k 24 (AA) 
Londra, 25 (Ö.R) -Romanya harici- muşlar ve kral Corc VI ile.kraliçe Eli- tahsisat ayrılnuştır. İnönü müzesi- os ova, · - D. N. B. ajan-, temkin Ankaraya hareket etmiştir. ıahtirüne vesile olacaktır. 

ye nazırı B. Gafenko ve Romanyanın _ SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE _ nin p]aru yakında hazırlatılacaktır. sından : . . . Sovyet mahafilinde Poternkinin seya- İstanbul, 25 (Hususi) - Sovyet ha-
tLo:n:.:;dr:;a~•e~fir~· ~l~B;-~Til~· e:;;a:.!b~u~gün~·~o~·ğ~le;,,,~y;::e-;.:,...,;~~~~..;;,;,;,;;;,;;.,,;;;;;~~:;;"",,,;,~~~~~;;;;;;;;;;;;;~~~~~;;,;.,.~s~o~vy~e~t~h!!a~r~ıc~ı~y:e~k~o~mıs~e~r;,,:;m~u:a~v:ini!!.;P~o~-; ihati maksadı etrafında sıkı bir ketum!- riciye komiser muavini Potemkinin bu-
"' - yet muhafaza olunmaktadır. günlerde şehrimize gelmesi bekleniyor. 

M M b ı 
• • d Paris, 25 (Ö.R) - Fransız gazeteleri Potemkin Ankarada iki gün kalacak, Bir intizar 

Devresi ... 
l~ır e usan mec ısın e Sovyetler hariciye komiser vekili Po- hükümetimiz ricaliyle temaslarda bulu-
~ temkinin Ankaraya vukubulacak ziya- nacaktJr. Milli şefimiz tarafından kabul 

retine büyük ehemmiyet veriyorlar. Bu edilmesi de muhtemeldir. Ankarada bu
gazetelerin neşriyatına göre Potemkinin günlerde mühim müzakerelerin cereyan 

--~{:{·---
ŞEVKET BiLGiN 

Ruzveltin mesajında, yüz milyon
larca insanın endi,e ve iztırabını ifa
Cle eden tehlikeleri örtbas etmeğe ça
h~mak beyhude zahmettir. Gayeleri 
)lulha hizmetten başka birşey olmı
yan anlaşmaları dağıtarak kal' alan 
!çerden fethetmek istiyenler mevcut 
oldukça tehditleri inkar etın~nin ~a: 
nası kalmamıştır. Zira emnıyetlerını 
kaybeden milletler yarın haksız bir 
taarruzla karşılaşmak ihtimalini dü· 
§Ünmekten fariğ olmazlar. 

Zihinlerde düğümlenen sual şu• 
dur: 

_ Kuvvet hakkı çiğnemekte de· 

vam edecek mi? 
Bugünkü kararsızlıktan mesul 

olanlar dünya umumi efkarına karşı 
kendilerinden beklenen teminatı ver· 

Mısır Başvekili lngiltere ile 
işbirliğinden bahsetti askeri 

lngiltereye 
-

Dört muhrip ve dört 
denizaltı sipariş 
edildiği söyleniyor 
İstanbul, 25 (Hususi) - Alınanya-

da inşa edilen denizaltı gemilerimiz
den •Batıray• da yakında memleke
timize gelecektir. 
Geminin son sürat tecrübeleri ya

pılmıştır. Haliç tersanelerinde inşa 
edilen (Atılay) denizaltısı da mayıs 
sonlarında merasimle denize indiri
lecektir. Ayrıca İngiliz tezgahlarına 
da dört muhrip ile dört denizaltının 
sipariş edildlği söyleniyor. 

miş değillerdir. .. J Mısırdan bır r.ıun•ara 
Hatta bu_ t~minatı vermek şoy1k a p on ya . ~ndra, 25 (Ö.R) - Kahlreden bildi-ı . Bir be sene evvel kuvvetli bir İngi-

dursun yenı bır Avrupa yaratın 111 riliyor : lız garnızonunun Mısırda bulunmasına 
iddiasındadırlar. Balkanlarla alakadar Başvekil Mahm~t paşa, Mısır mebu- ı bile tahammül gösterrniyen milliyetper-

y . A ın dinamizmi dur- l sarunda sıyasl vazıyet hakkında beyana- yerler geçen hafta Mısır payitahtında 
enı vr~pan O uyor.. tında İngiltere ve Mısır arasındaki iş Ingiliz askerlerinin yaptıkları geçit res-

mıy~caktır, ~ıyorl_ar. . • h • Sofya, 25 (AA) - Oshima _dün bu- birliğinin kuvvetini tebarüz ettirmiştir .. mini büyük tezahüratla alkışlamışlar-
Eger bu dınamızm. ınsanlıgınl ~f l raya gelmiş ve başvekil Köse Ivanof ta- Gazeteler bu beyanat münasebetiyle d~. Mısır - İn?~ dostluğunda bu mu

rına, sulhun menfaatıne. beyne.mı e rafından karşılanınıştır. Sefir Japonya- arnavutluğun işgalinin Mısırda ne bdarlcızeyı . Mussolini yaratmıştır. Düçenin 
hak ve adaletin teessüsüne hızmet nın Balkanlarla alaka~ olduğunu . ~-~ 

1 
elim akisler bıraktı~ bydediy'!rlar:· Akderuzde_ hakim olmalı:. siyaseti .bü~ 

d b · d · amizm olsaydı etrafında bir haziranda Sofyada bır Japon elı;iligı Bu endışeler umumıyetle pek tabiı go- Mısır mılliyetoerverlerıne tehlikenın 
e e

1
n ır __ ıhn ) d'şe yalnız açılacağını söylemiştir. lrünüyor. - SONU 4 ONCO SAYFADA -

ya nız şup e, ya nız en ı , 
itimatsızlık havası yaratırdı? 

Dünya buhranında bir yatı§ma de
ğil, bir toplanma hissini veren 
bugünkü intizar devresi müthiş 
hazırlıklar içinde geçiyor. Askeri ha
zırlıklar en yüksek hadde çıkarılır
ken politika sahasında şayanı hayret 
manevralar yapılıyor. Bütün gözler 
Londranın gayretlerine bir mukabele 
olsun diye Berlinde, Romada, Ve
nedikte oynanan oyuna çevrilmiştir. 1 

Herkes bu heyecanlı maçın nasıl 1 
inkieaf edeceğini _merak!~ ~:kliyor. 

Mihver mukabıl tecavuzunde mu
vaffak olacak mıdır? 

Bu suale cevap vermeden önce 
karsılıklı faaliyetlere göz gezdirelim: 

Londranın faaliyeti Varsovadan 
Kahireye kadar uzanan cephe üze· 
rinde teksif edilmiştir. Fakat en çok 
ehemmiyet verdiği yer yine Balkan
lardır. J 914 de dünya sulhunun mu
kadderatı Balkanlarda oynanmıştı. 
Bugün de Balkanlar sulh cephesinin 
be Ik emiğini teskil ediyor. 

Yugoslav Hariciye 
nazırı dün Berline gitti 

1 Tahranda 
---·i:t---

Dün büyük spor 
şenlikleri yapıldı 

Tahran, 24 (AA) - Dün <;ğleden son
ra Amcadich stadyumunda Mısır krali· 
cesi Nazlı, İran veliahdı ve zevcesi pren
ses Fevziye de hazır bulunduğu halde 
parlak spor şenlikleri yapılınıştır. 

Stadyum Mısır ve İran bayraklariyle 
donatılmış olduğu gibi stadyuma giden 
bütün yollar donatİlınış ve süslenmişti .. 
On binlerce halk stadyumu dolduruyor-

Hitler siyaset arkııd<L§lariyle konu§uyar du. Evvel~ çocuklar kraliçe Nazlı ve ve-
.. . , .. liahdın zevcesi prenses Fevziyeye bu-

ziyareti Türk - Sovyet dostluğunun te- edeceği anlaşılm'lktadır. 

lngiliz filosu 
manevralarına 

büyük 
başladı 

Londra, 24 (AA) - İngiliz Akdeniz Londra, 25 (Ö.R) - Londrada ve vl
filosuna mensup 32 parça gemi şarki Ak- !ayetlerde bir ı;ok askeri kıtalar sulh 
denizde manevralar yapmak üzere dün mevcutlarını iki misline iblağ etmiş olup 
Maltadan ayrılmıştır. Bu manevralara şimdi bütün muharip cüzütamlar harp 
üç d!~etna~t, iki kruvQfü,_bir t~~are nizamında bulunmaktadırlar. Komoay 
gemısı ~e uc destroyer filotillası ıştirak vilayetinde ve şarki Lankasterde yeni 
edecektır. asker bydı faaliyetle devam etmekte-

Tayınis gazetesinin deniz muharriri, dir. 
bu manevralar hakkında diyor ki : Harbiye nezaretince bildirildiğine gö-

İngiliz filosunun manevralarını bu se- re kara ordusuna asker kaydı misli gö
fer Akdenizin şarkında yapması kadar rülmemiş bir seyirle devam etmektedir. 
tabil bir şey olamaz. Çünkü bundan ev- Piyade, topçu, tank vesair silahlara men
velki manevralarını Akdenizin garbinde sup bütün alaylar harp mevcudunu dol-
yapmıştı. durmuşlardır. 

ŞehiPden ÇehPeleP : 27 

Bunun içindir ki lngiltere müteaı:
rıza karsı vahdetini, istiklalini ve bı
taraflığı~ı korumaiia muktedir bir 

J!> INC.LC:.AVı:'AnA -

Berlin, 25 (O.R) - Yugoslavya harı-J sel8ınlarunışlar_dır. SS.lerden murekkep ketler vermişler ve halk sürekli yaşa 
ciye nazırı B. Markovıç saat 17 .15 te şeref müfrezesını teftiş ettikten sonra B. sesleriyle MıSJrlı ve diğer ecnebi misa-
Berlin hava limanına inmiştir. Almanya- ! Markoviç derhal ?t~line gitmiştir.. Bu firleri sel8ınlamıştır. Hilal eczahanesi sahibi B. Keınal Kamil Aktafın kazan kaynatıp 
nın Belgrad sefiri ve bir çok Yugoslav 

1 
akşam A!man. haı;ıcıye n~ tar":°"dan Geçitten sonra Kız ve Erkek çocuklar Miı koklattı ğının resmidir 

diplomatları kendisine refakat ediyordu. lşerefine ilk bır zıyafet verilecektir. İranın eski ve yeni jimnastiklerini yap- B.uır. 1ıamarııt hatunu- ben ••em dı'lı'ndej "irinlikle, ag·n, S1zı, be! 11ev•e11"in-'-
.. .. . . ·"'"- • ___ • '1:_' 1 a, St,~ ,. !'~!~~ ::·~Tn· ....:~"!~ ~_.... ~rbfh."7~ • ._,_ .,. w. "l • u.e 
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ispanya sahillerindeki 
Alman donanması 

Roma - Berlin mihveri donanmaları~ 
nın 576000 tonuna mukabil Fransız 

ve4bglf donanmalarının yekunu 
1~3,000 o dur 

J CC2 ES iE c:e === mr 

Va:Zan: Pi yer Dominik 

Mektepler Arası 
Fut bol Maçları 

Birinci Lise Egeyi S .. 1; ikinci Lise Tecim 
Lisesini 5 - O yendıler. Kültür Sanatlarla 

1 - 1 berabere kaldı 

• :a::ı ~ us_z IJIC!s;;z .. 

~ $EHiR -HABERLERİ: 
1 Bir intizar 
Devresi ... 

Türkofis ---·..f:.r---.-
- BAŞTARAFI 1 INCt SA Yf ADA ...-

Mevlidi Nebevi 
Mevlidi nebevinin UnUmUzdeki 

Pazartesi gilnil a~amı yani Salı 

gecesi olduğunu sayın ulusa bildi
ririm. 

'li!'IE 75W 

Iunir müftu.U 
R.Çtiebloğ1u ,,,..,. 

BU AK,AM 

ELHAMRA SİNEMASJNDA 

Münir Nure~~in konseri 
Bestelh •e tanburi SalAhettln, kemani 

Nobar •e plyaa•st Feyzinin iştirakiyle 

Bu mu.iki ziyafetinin programı çok zengindir. Klasık ve yeni eserlerin 
en müstesnaları seçilmiş, bilhassa Halk fürkUlerlne genlş bir yer veril
mtıstt.. 

Güdele senatilrlarln senet kudııetleri biltiln bnir halkınca malQm 

bulunduiundan bu huausta blr kelime daha ilaveye lüzwn yoktur. 
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Amerikan.ın Berlin Sefiri 
Vazifesi başına dönüp dönmiyeceği 
· hakkında henüz bir karar yok 
Vaşington, 25 (A.A) - Amerikanın 

Bertin sefiri Hugh Vilsonwı vazifesi ba
eına avdet edip etmiyeceği hakkında so
rulan bir suale hariciye nazırı Hull, bu 
hususta henüz bir karar ittihaz edilıne
diği cevabını vermiştir. 

Vaşington, 24 (A.A) - Ayan azasın
dan demokrat Bilsa meclise bir kanını 
teklifinde bulunarak İngiltere ve Fran
sanın Amerikaya olan harp borçlarını 
Afrikadaki müstemlekelerinden 400 bin 
mil murabbalık toprağı Amerikaya terk 
etmek suretiyle ödemelerini istemiştir. 

Bu toprağın yeri Liberyanın civarın
da gösterilmektedir. 

Nevyork, 25 (A.A) - Federal Reser
ve bürosu mevcut stoka bugün 22475000 
dolar kıymetinde ecnebi altını ilave edil
diğini bildirmektedir.. Bu altınlar bil
hassa İngiltere, Hollanda v'e Hindistan
dan gönderilmiştir. 
Bwıunla beraber federal reserve bü

rosu tarafuıdan zikredilmiyen altın mü
varedatı 72 milyon dolardan fazladır. 

Vaşingtondan bir manzara 

Rayştag toplantısında 
Hitlerin Ruzvelte vereceği cevabın 

çok uzun olacağı bildiriliyor 
Berlin 25 (ö.R) - Rayştak meclisini 

28 Nisanda sabah saat 10 da içtimaa da
vet eyliyen Mareşal Göringin emirna -
mes! bugün intişar etmiştir. Içtima ruz
namesi Raylı hükümetinin beyanatını 
istimadan ibarettir. 

Alman Rayştak'ı ilk defa olarak bu 
içtimada Memel arazisi ile Bohemya ve 
Moravya protektoralarının da Alınan 
mümessillerini ihtiva eyliyecektir. Celse 
Opera sinemasında yapılacaktır. Füh -
rerin nutku saat 12 ile 13,30 arasında 
bütün radyo merkezleri tarafından dün
yaya yayılacaktır. 

Müzakereleri yalnız kordiplomatik, 
davetliler ve gazeteciler takip edecektir. 
Hitlerin Ruzveltin mesajına cevabı çok 
uzun olacaktır, Ingilterenin Berlin sefiri 
Hendersonwı ansızın Berline dönüşü 

Rayştak toplantısında hazır bulunmak 
ıırzusuna atfedilmektedir. 

Paris 24 (A.A} - Fransanın Berlin 
büyük elçisi Coulondre Çarşamba günü 
vazifesi başına dönecektir. 

Berlin 24 (A.A} - Eyi malumat alan 
mehafilde beyan olwıduğuna göre Al
manyanın Londra büyük elçisi Von 
Diı'ksenin vazifesi başına döneceği tarih 
henüz teshil edilmemiştir. 

Londra 25 (ö.R) - Berline dönmüş 
olan Ingiliz sefiri Sir N evil Hendersonun 
Alman hükümetine, Ingiliz hükümetinin 

i 

Hitler ve Göring Ren seyahatlerin.de 
hattı hareketi hakkında !azını gelen iza- Berlin 25 (ö.R) - Rayştak meclisi
hatı vererek akılane harekete sevkede- 1 nin Opera Kralda 28 Nisan saat 12 de 
ceği tahmin edilmektedir. 1 açılacak olan celsesine mebuslardan 

cYorkşayr Post» gazetesi şunları ya- başka 600 sami iştirak edecektir. Bunla-
zıyor: rın 200 zü gazeteci, bir kısmı kordiplo-

cümit ederiz iti sefir hiç bir tereddü- matik erkanı olacaktır. 
de mahal bırakrnıyacak şekilde en açık Propaganda nazırı B. Göbels nutuk 
bir surette, milıver devletlerinin siya - hakkında ahaliye talimat vermiştir. 12 
setlerine verdikleri son inkişaf karşısın- ile 13,30 arasında bütün endüstri mües
da Ingiliz hükümetinin ve umumi efka- seseleri amelelerine nutku dinletecek 
rının niyetlerini bildirecektir.• ve aynı maksatla bu saatler arasında ma-

Bununla beraber Sir Nevi! Henderso- ğazalar kapanacaktır. Evlerinde veya 
nun Fon Ribbentropla ne vakıt görüşe- komşularında radyo olmıyan Almanlar 
ceği henüz rnalı1m değildir. Şimdiye ka- Führerin nutkunu sinemalarda kahve
dar hiç bir mülakat talebi vukubulma-[ hanelerde, parti merkezlerinde' dinliye-
mıştır.• ceklerdir. 

Hind.istandan Ruzvelte 
gönderilen telg·raf 

Amerikanın yeni sene 
sila hlanma programı 
Vaşington, 25 (A.A) - Mebusan mec-

lisi 939 temmuzunun birinde başlıyacak 
olan yeni sene için silahlanma programı
nı tasvip etmiştir. 939 - 40 projesinin si
lahlanma için derpiş ettiği masraf 508 
milyon 500 bin dolardır. 

Vaşington 25 (A.A) - Reisicümhur R uzvelt Bombaydan Hint 

cemiyeti reisi Safarkatdan aşağıdaki telgrafı almıştır: . • .. 
Eğer Hitlere gönderdiğiniz mes~i cidder.' başka!arına hır ıyılik. ya_ır 

tnak d n ileri geliyorsa rıca ederım lngıltereden d e Hındıs-
Mersinli 

in o nü 
Irak dahiliye nazırını 
kabul buyurdular . 

Ankara, 25 (A.A) - Dünden beri 
şehrimizde bulunan Irak dahiliye na
zırı B. Naci Şev ket bugün reisicümlıur 
tarafından kabul edilmiştir. 

Kabulde hariciye vekili B. Şükrü Sa
acoğlu da hazır bulwımuştur. 

Kızılay 
Yeni idare heyeti 
Ankara, 25 (A.A) - Bugün Kızılay 

merkezi umumi binasında toplanan 
umumt merkez heyeti yeni idare heye
tini ittifakla intihap etmiş ve 1939 - 940 
bütçesini tatbik için heyete salahiyet 
vermiştir. 

Irak 
Hariciye nazırı 

An karada 
Ankara, 25 (A.A) - Irak hariciye 

nazırı ekselans Naci Şevket dün sabah 
Toros ekspresiyle Ankaraya geln:ı.iş ve 
Irak elçiliğine inmiştir. 

Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu mi
safir şerefine husıısi bir öğle yemeği 
vermiştir. 

lstan bul Valisi 
Belediyeler bankasın· 
d an beş milyon liralık 
·bir istikraz 
mukavelesi imzaladı 
İstanbul, 25 (Hiısusi) - Vali B. Lüt-

fü Kırdar Ankaradan döndü. Matbuata 
beyanatmda, Ankarada İstanbulwı inıa
n işleri ile meşgul olduğwıu, Belediye
ler bankasından yapılan beş milyon lira
lık istikraz mukavelesini imzaladığını 
söyledi. 
Ankara Halkevinde 
Çocuk h."' 'sı 
Ankara, 25 (. Jsi) - Bugün Hal

kevinde çocuk haftası münasebetiyle 
parlak bir tören yapılıruş, bu törene bin
lerce yavru iştirak etmiştir. 

Çocuk mevzuu hakkında çocuk Esir
geme kurumunuı1 verdiği müsaıneredc 
bir çok kimseler hazır bulwımuştur. 
Yavruların çok muvaffak olan mü

sameresi takdk edilmiştir. 

Be~az saray 
ingi! el"e krahmn ziya
reti ~2~e~eıne hazır.,, 
!adığı oveiı~ı~ı.- listesi· 
ne Arnava!tluk sefirinii 

de ithal etti 
Ankara, 25 (Ö.R) - Vaşingtondan 

bildiriliyor : 
Hariciye nezareti İngiliz kral ve kra

liçesinin Beyaz saray ziyaretleri müna. 
sebetiyle hazırladığı davetliler listesine 
Çek ve Arnavutluk sefirlerini de ithal 
etmiştir. Bu hareketin Amerikanın Al
man ve İtalyan işgallerini tanımadığına 
bir delil olduğu söyleniyor. 

Canzig'de 
Tevkif edilen 
Polonyalı gazeteci 
Varşova, 25 (,A.A) - Danzigdelti P.ı-

lonya komiseri dün sabah tevkif edilen 
Polonyalı gazeteci Piszozin serbest lıı
rakılması için Danzig ayan meclisi nez
dinde teşebbüste bulwımuşsa da bu te
şebbüs neticesiz kalıruştır. 

Danzigde dolaşan şayialara göre bu 
gazeteci ecnebi matbuata yalan haber
ler vermiş olmakla maznwıdur. 

Diğer taraftan Danzigin Nasyonal 
Sosyalist mahafilinde beyan olunduğu
na göre Hitler 28 nisanda söyliyeceği 
nutukta Danzig meselesini mevzuubahs 
edecektir. 

Ahmet 
arzusun a . . H' d" d ·11 1 

t d k . k • " b"ır nı'hayet vermesını ·ve ın ıstan a mı et e-an a ı as erı reııme . _ 
• k d' k dx ti rına kendilerinin hakım olması esasına daya-

rın en ı mu a aera a . . 
nan hür bir anayasa tatbik .eylemesini isteyınız. . 

Büyük Hint milletinin de diğer milletler derecesınde enternasyonal 

adaletten istifadeye hakkı vardır. 

Osloda, Avrupa güreş şampiyona .. 
sında Letonyalıya hükmen galip geldi 
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Senenin en bü'9Jilı Aşlı ue H~s ·şaheseri 
E 1 • aff !ayet ka'anmakta devam edıyor ... 

msa sız muv a ' · . · d" ~•'" b" · · N ter DİKKAT . Filim müsaba'tanuzm fışlerı un ...-,am ırıncı o 
• · · · • 3627 iştirak kuponu arasından 3394. 

tarafından tasnif edılJ?ıış. V- rd.ikl · görülınüstür:. Mezkilr • 
ki · · B" "k Vals f lının• rey ve en · şının ııyu 1 , und "h" 1 . tir 
fişler tekrar sandığa kona-.ak Noter tara a~:u ur enmış .. 

Hediyelerin keşidj'i yarın HAZti(N ELERJ 
RACAN N ... 
T'ÖRKÇE SÖZLO VE ş.,l\RK '.M~~l_K~~ . 

Büyük filmin takdimi şerafine yine Noter muraı<aocsı al'.m , 'e 
sayın müsterilcriınizin hu>;urunda yapılacaktır .. 

NAZARI DiKKATE : 
Münir Nureddin Konseri 
münasebetiyle bu akşam 7 v~.~ •• s_e~~~ :?~~:·····~· ~····~·>•••_.. 

Avrupa güre§ şampiyonasının yapıldığı Oslo §ehri 
lstanbul 25 (Telefonla) - Norveç-\ Yine takımımızdan Ahmet Macar gü

le, Oslo şehrinde beynelmilel Avrupa reşçi ile karşılaştı. O da hükmen mağlup 
başladı. Takımımız- oldu. 
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Başvekilimiz 
Parti meclis grubunda 
siyasi vaziyet hakkında 

izahat verdiler 
Ankara 25 (A.A) - C. H. Partisi B. M. Meclisi grubu bugün (25. 

,4. 939) saat 15 de reis vekili Hasan Sakanın başkanlığında toplandı. 
ilk defa söz alan muhterem başvekilimiz Dr. Refik Saydam umumi 

siyasi vaziyeti izah etti. Umumi sulh gayesi ve Türk ali menfaati ba
kımından Türkiye hükümetinin büyük devletlerle ve komşulariyle 
temasta bulunduğuna dair malumat verdi. 

Başvekilden sonra söz alan birçok hatiplerin mütalaaları dinlendi. 
Ve sordukları suallere hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu lazım ge
len cevapları verdi. 

Nihayet parti umumi heyeti hükümetin siyasetini ve takip ettiği 
hareket hattını ittifakla tasvip etti. 

işçi Ücretlerinden 
kesilecek ceza paraları 

Ankara 25 (A.A} - !ktısat vekaleti iş dairesi reisliğinden tebliğ edilmiştir: 
İş kanununun 30 ncu maddesi mucibince işçi ücretlerinden yapılan ceza] 

!kesintilerin Işverenin mülkiyetine dahil tutulmıyarak yardım veya tekaüt 
gibi hususat için işçiler ]eh.ine sandıkları bulunan işyerlerinde işbu sandıklara 
yatırılması ve böyle sandıklar bulunmadığı takdirde işverenin kanunen yap
makla mükellef olduğu hususlardan hariç olmak şartiyle ancak işçilerin men
.'.!latlerine yarıyacak ve tktısat vekaletince tayin edilecek bir cihete hasr ve 
sarfedilmek üzere hükümetin kontrolüne amade bir emanet olarak muhafa
za olunması icap etmektedir. 

Bugüne kadar işbu kanuni hükme hakkiyle riayet edilmediği anlaşıldığın
dan alakadar işverenlerin gerek şimdiye kadar topladıkları gerekse bundan 
sonra işçi ücretlerinden cezaen yapacakları kesintileri merkezde acılacak hu
susi bir hesaba kaydedilınek üzere Ankarada lktısat vekaleti eın;.ine ziraat 
bankasının mahalli şube ve ajanlarına tevdi etmeleri ve bu suretle yatırılan 
meblağların bir yıllık yekônwıun hesabını yeni yılın Şubat ayı iptidasına 
kadar doğrudan doğruya iş dairesi genel merkeZine bildirmeleri lazımdır. 

Berlin - Istanbul 
Hava seferleri mukavelesi imzalandı 

Ankarı;ı 25 (A.A) - Berlin - lstanbul ve lstanbul - Berlin arasında 
muntazam. hava seferleri yapmak üzere Lutfhans Alman seyrüsefer 
hava şirketi ile bir ayd'anberı devam eden müzakereler nihayete ermiş, 
ve vekiller heyetince de tasvip dilen mukavelename bugün vekalet me
rasim salonunda muhabere ve münakale vekili Ali Çetinkaya ile şir
ketin mümessili Von Vinterfeld arasında imza edilmiştir. 

1 Haziran 1939 dan itibaren Berlinden lstanbula ve lstanbuldan 
Berline kadar muayyen istikamette muntazam seferlere başlanacak 
ve bu suretle hava yol şebekemiz beynelmilel hava şebekelerine bağ
lanmış olacaktır. 

Mukavelename ticari mahiyeti haiz yolcu, eşya ve pos.ta nakline 
münhasır ve hiç bir imtiyaz veya inhisarı tazammun etmemektedir. 

f'Jis koşuları bitti 
Saim Polatkan a l t ı ncı oldu 

Nis 25 (A.A) - Burada yapılan beynelmilel asker konkur ipik 
neticelenmiştir. Müteaddit müsabakalara İştirak eden 35 binici arasın
da neticede Fransız yüzbaşı Chevalier 201 puanla birinci olmuştur. 

Bidayette atların henüz formunda olmamasından dolayı bir çok 
aksiliklere maruz kalmış olan Türk ekibi arasında yüzbaşı Saim Po
latkan 133 puanla altıncılığı kazanmış, Cevad Gürkan 98 puanla 13 
ür;ıcü gelmiş, Cevad Kula 72 puvanla 20 inci, Eyüp Öncü de 55,5 pu
anla 24 üncü gelmiştir. 

Prof. Şevket Evrense~'in Bükreş 
Tıp Fakültesindeki konferansı 
Bükreş 25 (AA) - Dr. Profesör Şevket Evrensel bugün saat 11 

de Bükreş tıb fakültesinde konferansını vermiştir. Sabık başvekil ve 
sarayi krali azasından Vayda Voive ile sıhhat ve maarif nazırlarının, 
tıb fakültesi reisinin ve fakültenin muallimleri ile bir çok doktorların 
hazır bulunduğu konferans çok takdir edilmiş ve hararetle alkışlan· 
mıştır. _ 

Konferansta elçimiz T anrıöver de vardı. G erek elçinin b u lunman 
ve teati edilen sözler gerek konferansın yaptığı tesir bu toplantıya 
Türk - Rumen dostldğunun yeni bir tezahürü şeklini vermiştir. 

lıi ı:: - ,~. Biri tarihin azametli bir saflıa>ını, diğeri ses ve müzik şaheseri 
İKİ BÜYÖK FİLİM BUGÜN 

Kültürpark • 
sınemasında 

Kraliçe Victorya 
~~NHA NEGEL • AHTOH VELBROOK 

İ, ,.llere krallığını cihanın en muaz•ant imparatorluğu yapan kraliçenin 
hayatı, a~kı ve icraatını göstere'l, milyonlar sarlile yapılan büyük eser 

Napoli Geceleri 
JEANKİPURA 

AmerJ<ada Paraınunt stüdyolannda çenilen bu ses ve müzik şaheserinde 
Dünyanın en meşhur operalarını İblyanca, İngilizce ve Almanca dinliye-
ceksiniz... SEANSLAR: 
HER GÜN: 3.30 - 7.30 DA NAPO!..İ GECELERİ.... 5 - 9 DA IillALİÇE 

artesi ve ııazar at •l• de KRALİQ' VİKTQB~ 
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!Yugoslav hariciye 1 Arasıra ·~~:~~~!~ 
nazırı dün Berlioe •-----.... ŞıJmanların kalbi O Oksijene gitti -y t_-AN- : Dr. G. A. 
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Samimiyet ve 
Laubalilik 
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cı~ ..._n üeti tozlu • .ı. .. yetle laolhtlt .ndatynine bntlmt ... ireöeki ~ ·-·· •• yapmak lazımdır. Buna karşı qhnek 8. Gafenko Bu- ha kalıın, Lir tabaka teşkil ec1 •• a. Ylli 
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J.!~- L_ı..._ k- -ı.. fiL- __ u K ı K. · · - sma hürmet etmesini temeani ed17onıa. ~ w ••ı.;ı esi:i Jnırumiar Rumn ........ ~ Sllllt 151e ~ • n. • ..::.-:.:.. _..::-..1_ 42 ca, ,_,.... a\Kllle 1taaBI' ~ua, ~ ~""' 8IH1RRll.. a yop ve "iellll ~ ~ ._ . • ı... b' • ........._ ....,,_ ma..._ ı....-ı-+ıv- N'--'t _..ı... "- _-ı;_ ~alr Lord Ra&fa1re1a JllÜ.. aap etmiW: Dlr fltlll- ,. ... _. Y-On ~ ..... l:.. 1 s rüm:1• !~L ~ D-.r I~ '4'1C lr ~iii17'l:'OIC' DU --- -.!'~· ~ 11!3111. ~ ••7MN~ ~- ---- •_L_~ ı___ı w _L!l!..-- Bu.•• 
ma.sw... ~ ~onso ve ctaıer... uıcr.. tiia fertlbiu ayni deıe<ed~ lir ruh: a. losıo..Qa n küciik anfan*m meda. lerine devam etmietlr-1"~ n- 11J10ar Y-. tut--rıs.. ıo-
Salon bu çok komik süsleniı tarzife, - Mösyö Lö Margi.. Kızlarım.. cleniyet'ine erhımilf olinal8n ıerekth'· g~ BıJpristan ~ bir ciiılim1 nrii*'an * A.Jebende• K..... sa.Jan ha.yn..&udan a:rnt ettiNn bis 
göya bir manayi sanalkarane tatıd..- işte inMIU fqlrtan bir vaziyet da- Bu hususta İnlril&ler örnek lir ıaillet- ~lbn antantı~ eskimiştir. Cünld1 ye- B. Sprauc ... diirt' luuiciye dilin .-&ri fark:: En ytıilı ~anlllllll yür.dlesiaia. 
ğını, küstah ve gdiaç bir vaziy~ılıa ! ... KalyopJa. .KK»tin. birbirlerine tBter. Bir milletin ~· 9e11 sözii Y"!'- ~ A~ 1ııi!" aaa ııriWenit yeni nriY"'!'-'*8 U.... buhnmnıtludır: . ancek yüzde yirmi beıi 7ai .a.biliL. De-. ·ı 'h w 1 . . ...... hır. llel- bs her niit ve her 7enle r.ir- bir teşltiltıta d.iru yürü:vor. tıı.a;lıı. - Rw = ~ ııe- • • • . ..J!. • zıyaretçı ere ı w etmeK.e ye ten- o kadar benziyorlardı kı hırını obı- lııiriııe • södyle hibp eder. 'lanny Luara l'm&:ista .-etıesi de- Berlla tiı:eled J.elrlpwa bir tıeWll ~ mck ki w eti pua ••Y.. ......, 
mekte idi... riaden ayırd etmek bana imkansıa lihıp e&.. söz ya1mz ona ınahsus om: Roma mifwerinin yeni bir meried Av-~. ~ lar.111 ~ pek büyük olaeakb.. 

itin en gülünç, en ean alaak atık.- bir it gıl.i güründü. Tamamen hiıbi- müfrettir. Bunu kafan bmlisini yarat- rupa braraim• ymıyw w dbor ki : Bu t.blil. İIJlliliZ - Leli aıfüMe ' i- Ymeiin etr~ teplemo, en'IH 
tasım, salonun hu tarafını bapan .tinin ayni.. Çizaileri.,. noktası nokta- DUŞ olana karşı tfü• mtdryetsizlik l8DIDI· • ~&anası~ kendi: filt ni ~ilam~ ala ~ dagiıea huY9itahlıkwmn" _...._ 
bap bplıyan, bir çok pıvavanalann, sına bil'.biriııe mutabık, bir<ll: kabaca Y~ • .. • iktitlarJarma. UıYWWl vaıgetıe avdet ede- QJli ~tlım ~ ..-tir. bırabewrac..,_ ell:»atte tah..- atlaniaiz. 
h t bi ksada b. ~ · - ik. ·· Ka dak' b. · Bilikis •üfredin yalnız buraya a.hsis cekler ve talıil J'QIJarma tar.. diiıaecek- lllııpeıltil Sir -..U Qımber1Qn ,. Oıum • · • 1 ilk tiü.Yetl · ·· usue r ma , ır ıntiyaca JllUS- ı yuz... rllSID me arsı~ ır ıs- Mi' . ..._ Jaıpnsetini arttmr Kut lerdir. OnJ.iııır sulb 111..bedeı.rt.ia ma W78 • milmlı;h olamadila taklliırct.- IÇlll f1fllW\ an1ı; . en l'1lr 

teniden, oraya buraya, itinalı bir su- rarla bakan giizelı siyah gözler .. Do- yalnız '1...r... llliifrede inerek Pb ytlk- ellerine ...- san'l zaDeft ~ pw ı he _.a Avmn lmnM'8 + ı.,.. rek. a.rafmd- cıılm. Bina uzwa ~ 
rette konmut olmasındaki se~p tq- nuk ve s<>ğuk 'bir cifd.. ~ etli ~feMlf7cr. 1iıla9e9 y8i"H'alun ~ir lraf JUYJA"fiıdar. ~ ~ ltemaaya arMDid'a tatoakln,. yürilyünce yahut biraz yijkMkçe bir 
kil ediyordu. Salondaki bu paravaDa dudallar .. Bittabi her ikisinin tuva- ıibi.......,. iMiJ-a J:oktu. ~ = ettirilen yeni ~ ve elamom~ merdiven çıkınca yiirek ~ • 
bolluğu, burada me:vc\lt diğer efY8· teti de ayni tarzda. idi. 'Ya,1annı tah- w ~müfret ....... )'alnıp. Hal,. Mısır mebusan tın1 acaktırewlarmı tasrila. edecek~ tuı...- filınaalu • .- - ...... ..,ı.r-

.. · ,_~ b _,_ -•- :.V- • b. - ,_~ F-L • •J bati biz milyonPanz. Tek oldutammda un · d--1'-yı seznaege ımgan ıraıuuamaııLta ıaı. nwı ıru.muftu1ıce.- BJUlt yarmıaen bir h. kadu ~ ...... bir Londra. 25 (Ö.R) - Rumen hariciye ~. 
Salon içinde, bun seliz tane parava- ehil ve otuz&n fazbı gprünmiyor-~ ~ ........., ... • = •iıw "'.!: meclisi ade nazırı Gdenko hll' l'ransz ABzetesi ~ • ~ 9 1 tr -- da. ~ 
na saydım .. Bunlar, mufıtel"ıl millet- lardı .. Dürhiinl'e &akıla belki bira% ünsiyet peyda ettik. Sanki bia .a ... hahiriDe olan bepnatmda, Roıun:Ja bU lbaaet ...,_hi.U. Hit ıipaa. olw.-
lere mensup, müstevli ordular gil>i, birsey anlaşılır.. Yoba alellcfe ba- niliMe ~· lea ,.a ...,_ ..... liJıi -~AIUıFI ı tMct SAlliıFEDI: - Fransa arasu:ıdak:i ~ lw.VftÜDıo ,. •• •da. mnel& tMk veıa aca lm ı.... 
bütün köt.eleri, batdan ba§& kapla- kıldığı vakit, bunların benliğini seç- Y!'leed~ı~ ~~ lla " ı d• den bahsetmiş,} r_ tl _y iklhindemillhietillb. de ~ )"eCan üzerine ça.,..aı .-.., tıe. çarpaatL 

1 
,_. y . k . L~· "' • •_J . ,.-1:: n... ad ımaı ,.u.ıojlıı ....... ..,Hs,b ..__ neftCien 11 ldiiiıai ~ +-. ..... _ naem eAe er 1Uey c; ır eme bi . lııele ~ ı.ı. üesiı-

mıfb.. ıte .eıuz paravana... anı se- me ımKan narıcınne ıaı .. ou sır a ı.- terWreri...,..; 1 ' 1 ..i. _. 1\1 . e. . ~ .wgı.wr- lemeksizin topraklannı müdafaa azmin- r ,......_. raz Y•aun 

kiz adamı birden, ayn ayn gizlemeğe madam Kalori beni bilhassa taltif et- illi& V• '-* DM ,_,;,.ati •de eır tek ·~ci~~ed~~ ~üdafaasa. de olduklannı aiyık ipir. B. GUımlı:o ne;. pline ,w.11 N h.ile-a~ baıl~e... 
müsait, emia, mllh.r~ aekia gWi mek Diyetile koltuklu .. dalyesini bu ilııiaci ...., .ıa• • et ...... tliBr 

1 
Clddeden alın: ııa8berl -· Ar- şu söaleri illv:e ~ : . . . •nı haber verir. O YUil Mkıme PıliP-

kö,e ... Bir Türk, lftr aam, bir Çiali. tal eni_. lııii bir cemiyetia .& n ' ......, .t. navutl'uğun işgalt Hicazda e: :~ bir •'Romıqta ~ i.stildNim ve şerefi- biraz da perhiz ederek biT kaç kilo kay-
bir Japon, bir Fransız bu. mahrem _ JdrMRDf _ ıeces1 daha tok kmdisini ~p eden teeaOr ~. SoD gtin)eı. )a. nl I::ıbdra,a'-:r Sll(V81Ö':!1ne ~ıd!r~:...ı ni beıılinıce prplMI ..,.u Ye his 4inha pi.. 

fertler arap.,W.i ~itime.dm de- dar Hieaa tayyarecilijilllin: temiki iıc:bt • "" ..... , ·~ ye raez. 

B 1 ··- Ba ek• . p· f 1 ncesiyle öl(illür. Bu itimat ise uminoi- ttaıyan mı.ıallimler istthdanı edım. Hicaz taaıruz bareietine m.. bir .mıı <;.rp ......_. .. acak. e ıPJ11a ey ' ıver f) par a- Jet Ve ciddiyetin ........... kralı &U mnaDimJere yol vererek Hıcaz cep~~~ -:~~W~ • L~ -•-- ; .. ,,. .. -;:.::-~ L-~ 
~ Y ~ • mürai ed •" 1 Jııııw..... .. ta il __.... ,,. -.... ~ IMCMr'P ._ !!!!!!!.81'-· -

11111
...-. 

od 
e h _1! J111iı1ık reJir. MI de-gyarec. erini MJaır tayyare mektebin- }eri M'M'nda ceııeyaa etıneJrta elan dip- nplar, damedes, fakat Mtl 'a•ncl..ı 

ment a 178 at verm ~-kararım veıudşttı. matik muhaverelerhı son.vaziyeti bu dlıa.. pimli -- kailir. o ..k&yüıe. 
8rülael 23 (ö.R) - Piyem kebinai meclia ~ ..,au .... ve ln~terenin Bedia sefiri·, Alman = ::::ı:e. harlı!,ı.ı;~ee .. et-fmrWıt ,... .. im dnJ.a ......... 

bepeJUıkıea beyan...,, buJe, .. nk \el.i-M J.ılıca ,3. ~si.elacais-ı grı ya hariciye nazın B. Gafenb · d-ııkm. O Ite•rns el. eril ' biıu 
bildrrmit•: ~ iMiklfıhin ..b+u ... bnııau auin.in ..... harı·c .. • ve. ft.ll!!li 'lllın .·ıe ne. gor.. u .. şec-·-·ı cereyan eden muhavereleri hakkında daha UZ1lll sürmekle beTaber. sene mlim-7 .-.. ca, izahat vere.ek bugün de göıdİllllelere kündtir. 
hı.. ll1llli 'Ye' ekeamik ......,_,... devam. edılıcUlarim. biLlinnl.ttlr. 1L.L-. L-1....1._ • • ı . --• .. = - . -1 

HNiimet milli .d&met ı.._,..,.ile., lııeaı parti .lqincnindmı iz.da Londra. 3& (AAJ -RIJter ajıınsnna ......, - ....- ·" • ~- ..-ı " " 
olarak hareket edecek ve harici siyasette seleflainia ıamp etsilderi. Ankaı.ı li '6R) - Bali;wluı hildinl,_-:- aldığı l>ir habere göre Romanya Alman- '"nele. darfıfı ll'amelleır •=> Jew P 
siywt batııaaa udık Wacakhr .. Belc;ikamn iatikWini nuahdaza ..,._ lwıwifrermıi. Be.lin eefiı.i B. Hendenon, ~ haı iciye mmrr yaya verdiiti eevapta ~a ile hudu-~ iman artık fazla yailarla hot ... 
seti parlamentonun Te milletirr claima tuviıini kaanmlf' oh.p hem B. Riti>eutropa ziyaret ederei: a.örüteedtir. du olmadığı için tebdil. altılld& bulunup çiee,._ dam& olur.. Hakime .._. 
Be'-ikanın, hem _ı_ bu ... 11·,_1~1! -·-tı" etmı"• _ı __ di•r memleketlerin Bu fuattan Wtüade edaek.eefir B .. Head..nnn. L __ ~•-"...!. tecav.-ı...- bulunmadıjuıa ID •~ . .&. a..l ..... ı' ·• ~ aı: ~an•--· '<t w.m •- --.... llCI' DKML ·- '.QOk gUc; olduğunu ve iuau bizzat Al- Bunl he--1-et venn-ı- ele 
menfaatine. u7maktadw. mukavemet etmek hillındalıi -..Z siyasetinden mMaDM' "tııerecek., manyanın daha- iyi. Wlmellıl lieam · ara e muu,. .. ,. • ., 

Mali sa..._.. pvanın iet.ikl'N'! mııhafaz edilecek ve kültürel sahada, l~taıe11in AhnanJ'8'}'1 ~ bir +eçhile malıwra etmek istenıedikini · bildirmit. Buzveltin mesajından - arada mada biraz çarpmb. bir uda 
~ibda lcuUanUn. iki myıı dilia, f ran•ızra 'ft flamandçawn müaui bildirecek ve lngiliz siyasetini. bir sulı siyaseti olduğunu. tehlikelere daha- evvelce Pıderi' lJalunmadllmt ve mır-. diarblı, ..,.. ...., .. _.. aU Mı .. Cll-
dnuı* iDlıD..ı. iıınn. ı.. tedb~ almacakm. nihayet verilmeR ._ mel:li~ bildiiıııeceltir fakat umumi vaziyeti _... wrld ..,_ ~ - ,_ .... ~ fp hı .._ 

... - - - - "".... llkki :.*"1int ... ·== - ... ..,. 1 ....... • +. 
Kız aç kapıyı.. diye hafifç_e söyledi. ~ Kız. sayis ba§.ınm boynuna sarıldı.. mışwnıg adi'. S.... \ llMrı• tııııa_L l llllllliwww ı... .... • 

1 Sayis başı kapıyı açıp ta karşasmda ~ ~ - Kuzum, canım benim hatırımı ~ seçti. Pa 'z.h .ıs,diııWii1'4 llllıit ..-. .._ ,...a.1. 11 H• .._. 
., le Vll'hıa 9bi laa liirilace aldı Mtmr- ~ma ... ~ .orma ~ -1i - ~ 111111 ' rJ. •• lıqBııs .. ,.. liW. P ' + d 'oa it 'im 

Un. gjdeyazch. Ne yapacağını P§ı.n:IL ~pldi ölc:IU. dersin .. Bundan ııe çıkar.. cieceiim, dedi. Tekrar kUWım. • _ chW- ....a.ı• ... ..... 8iıl - .... Kık Vezir 
Eazı bewa Jmaılııl..-. içni .ı& SIQrU mi'""' indeR elinde&..,.._ .. ıeçtl ~ pı''s • ..,_ ~ Wthms ...--- ...._""' ., •• 
Kız da tUrlU türlif nazlara, ifvelere - Pl!ki... - Dendimizfn, dedi. Yalız atı c1i!D o.1. ...-. • ...._, ... -••lıı 

beı' * liilılıılıi.- _... .... _. paiı.... Pis••• ~ ilk: hmlı zkdı S... pce butalandı ve bu sabah liz1ere ömUr kalbin b~al lo~tta •klachlıı W.. 
b&flbılııa...a.iiıılsı&.ıt.: 'ı .__._..,, .-. eı • 11A .._ ıs r ı an .. 

_ .. _,..._ t w..._• ,.._ .... +izlsA Tekmr:ıtllllmrtawtma~Ply t .._.Ilı•' n--. 
di, lir.... -= es af' ' ! 1ınL. ... : .... bd.ltlii ..... Bı zk'w ..._ 

remiyorum ve ona yanl11 bir feY yaptı- - ~ ~ ..__ - MI IÖ,.u,omm. .... Bit .. Mr _..,.ita ıı• ~ Y .... ~ 
rmuyorum. Birke .. ,.U... eiyı..- ve - ..._ _ .... .ıt 14' ~ J. Is - içinde butaJmır ve altlr mtı.. Sqa .... k•••e&. O..&;, 

E...t '• lıir .. 'iz 1 we ~- ~ cfa ......... s • -an mee9le ter; -Gh-.. Dı' ! " ... ....... ı • m. belill attı. llnhaJrlrak ana tıılr -------------• 

KOUCJNa VEZiRiN HOCA YF.SI 

• 1Mr çobanı vardı. Bu çoban hem •f tamam fd:af ]118pumyorum. SsPs lı-.: • mtllr'-- bit etiniflerdir. ~ .. _. -...u: •YP1n-a 
hmı de çok doiru .özlü bir adamdL Öy- Bunu duyan bafvezirin km: - ._ ela ......... ~ - D' '5 ' ? de bıçak ıaruı falan var mı.. 
le ki onun b~ daPa. .özlülülii .,&an da - Baba ... eledi. Sizin ... yapamadıiı· atı ' • le - - Pı 'z '• ; · .. Sıoyı. hllp .... ?sızwfwww 11f11. .-...-... 
,.....da zikr...._ P ..... - -yam nız fllJJi ben yapanm. O.. iifal ederim )[s: - ................ lılıll 6 lis plam lnı .azlerlne cn11p ••wıls=*& 
.Wı 'Ye eeyia hata tayin etti. Padifa)un ve padipılun yanında da itibarmı dilt6- - •t f > .... At e6,...... diaı- - Sm ..... 9lbl& .. ,.._ ..._ Oıfe ya.. eltr aftn Gzıeıfaııllt bıçd ~ 
-..zirleri bir çai.m. ....... lıiıdeelin rWiıo. ifl ..- a.a:-. O 'liıl. a. ...... P.. ..... •' •ı, a SSrikl.-,. bcıiı.J ....... zwerlzne 
pe ' h..t ettilw. P r-= ... el.&.: ._ ...,. as ')hıi z ! • •- md: ....._ ptmı rw.w ... JSı'h c "'• 1 oı.. 

...,_ ..,.. ..... .W-. tinıa Wiır ,.... - llu ...._ yeılaa 99yt.t d. nasıl zwı ..... ._ Q iw ı... .... -.. Sl!ınl Clllııtı. 
-.zir de olur. söyl..U.n söylet... .sa- izin... dedi. - Siımi ... av ot ..._ Qllra... taells.. ._.. ... > t. 1 

...... _ Dur beW~ cWt ar clt ı.u _.. 
Diyerek k..,_ tllttii... O..a .-li- Ks ._ llem ç9k a;aal, hem de çok .ce ..... ' ; ' ...._ C • ....._ ...._ cıılk Ya ı *ı ' ,... * ~u .ay117e11m, ne oı.cü. 

...... nazanndan cfU'tiinnek l;in çol ... kurnaz ve- demu bir §e,..li. Hemen kal- seJI' ; • :.. - --. ıa '• OdMen Çlld:a, llsd ...._ ..... xa. u..,.. ... 
lllfblar.._ • ~lamacLlar. !? } ı, ı.. ..,ı.a,. lluşandı, üzerine 1ndlerinl. -• ....... -.& !: z ....... lAJmım brpmda ,_._ ..._ ellJclt. 

.. -. - daiıaluiundaa q· cevah&Jeriıü taktı, öyle ki ayın on dör- - Vallahi bi1Wıi aeverim. olmaz, dedi. l'abt mnb•»•k danıpmk - ibret padipham, dedt. 
..... iboeli ı...tlı · ere en-• dan~ &emedi. 
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BI ZAN S SA~~.t.!.1!f.!.!:!...Jf .... r...f!.~ U 
Eii;d~kf ... i~hirli şerbeti iç!. 

Bu öldiirücü emri Sebastiyano Marinaya vermişti. Genç 
kız tereddüt etmeden şişeyi kaldırdı dudaklarına götürdü 

' 
ilk önce (Zühre) yıldızına, sonra "Ay" a Tanrı 

Fakat vaktaki (Güneş) in ziyası bütün 
Genç kız. kendWnin bu odada sorgu

ya çekileceğini hi .. ederek tekrar endite

yo dliftil. 
Sebutiyano hiç sesini ÇJkarmıyordu. 
ölüm odasının kapwnı açtı. 
Kendi içen girmedi. Sadece Marina· 

ya: 
- Bu odaya gir .. Maaanm üzerindeki 

cü1 terbeti ıitesini al .• 
Emrini verdt Marina itiraz etınedi. 

Odaya girdi. Elleri titreyerek zehirli şer· 
bet şişesini aldı. 

Gözü, Sehutiyano tarafından yerden 
kaldırılarak yatağa yatırılm1f olan impa
ratoriçenin ölüsüne ilİftİ. 

Bütün vücudunu soğuk bir ürperme 

aldı. 
Onu.. Hizmetinde bulunduğu bu kadı· 

nı kendisi öldürmüştü .. 
Bu ıoiuk alü .. Onun eseri idi. 

- Evet.. 1 - Ben, dedi, onu öldürn1ek iateme--
Bu kadar doğru, açtk konup.n, ölüm dim. 

k.arşuında biJe aadakatten ve fedakarlık- - Nasıl.. istemedin mi? Öyle iae ze
tan aynlmıyao bu kız, ıimdi ıoracağı ıu- birli terhet şişesini döküp kuacağın yerde 
alo do ayni doğruluk.la cevap verecekti. ne diye onun odasına götürüp koydun) 

bunların parlaklıklarını söndürdü ... 

Sebastiyano bu kanaatle ona: - Çünkü.. Karbonopsinanın bu gece 

_ Karhonopsinayı.. S.na hiç bir fe- ııababa ka11ı ıaraydan Sofi anne dediği-

Dışarıda, koyu siyah bir gece vardı. ) mavUiği gittikçe açılıyor, ayın parlak 
Ay henüz çıkmarnıştL Gök ylizünde aydınlığı gittikçe donukla~yordu. 

irili ufaklı bir çok yıldızlar bu karan- Ibrahimin simasını birden derin bir 

b il k d · k d l ık ·tt'"'' • b' al L hk gecede gök kubbesini uzak naltit dokunmryan u zava ı ızı ne en ruz a IO a ç ıp gı ıgmı, ınaen ey,.. il b kli lardı. 
ışıklan hüzün kapladı .. 

· d d · · V• • bil' e ene yor öldürmek iatedin.. geceyı o asın a geçırmıyecegmı ıyor~ . . 
d lbrahiın annesuı.e: 

Dedi um ... . İ - Bütün bu ft.lemi, yeri göğü, seni, be-
Marioe. ba§tnt kaldırdı. •• 8 TMEDt •• 

ni, babamı kim yarattL? dedi. 

Şayanı ibret bir muhakeme 

Metresini öldüren 
''Sif köylü,, 

Ema: 
- Tanrımız Nemrud yarattı cevabını 

verdi. 
- Nemrud dediğin nasıl şey? 
- O da senin ve benim gibi bir insan. 
Ibrahinı başını salladı. Bu cevap onun 

kUçUk kafasında yer bulan bliylik mu
ammayı hallelmemişti. 

- Eyvah .. dedi. Beıniın Tanrını sönü-
yor ..• 
Ayın ışık kuvveti azalıyordu, fakat 

buna mukabil ortalığı büsbiltün başka 
bir aydınlık sarıyordu. 

- Anne, bu aydınlık nedir'! 
Dedi. Erna: 
- Güneş doğuyor oğlum.. dedi. 
- Güneş nedir? 
- Birazdan, tam doğduğu zaman gö-

rürsün .. 

Gökte ne yıldızlar kalmıştı ne ay .. 
Bütün semavat, bütün kA.fnat güneşin 

parlak ziyası içinde çalkaoıyordu. 
Ağaçlann koyu neftiliği, tarlalarıiı 

açık yeşilliği, renghenk çiçekler, ötUş -
meğe başlıyan kuşlar, uçuşan keklikler, 
şırıldıyan sular hep .. hep do~an gUneş?n 
altında taze bir hayat bulmuş gibi can
lanmışlardı. 

Ve ... Ibrahim ilk defa olarak ta anne
sinin ytlzUnü bu gün~ sayesinde gör -

m~tü. 
Aya cTanrı:. diye bağlanırken rengi

nin solı:nası ile yüzünü bürüyen hü.züiı 
şimdi çok daha kuvvetli bir sevinoe ln
kılip etmiştir. 

- Benim Tanrım .. gUneştir .. Ben Tan
rımı "'buldum artık ... diye haykırdı. Ona nasd kıymlfb) 

Niçin luymqb '> 
Genç 1cmn bakıflanndan onun bu an· k k 

daki ruh haletini ıstrenmelı: iatlyen Se- Katilin avu atı ço heyecanll bir 
beraat istedi 

- Hayır .. dedi. Nemrud, Tanrı ola
maz. Bütün bu cihan bir insanın i~i de
ğildir. 

Bunu .söylerken gözleri gök yüzündeki 
yıldızlar arasında bir tanesine .. en par
lak olanına dikilmişti. 

Küçük lbrahiın sabretti. Tulllun bü
tün h8§I11etine, tabiatin renkten renge 
girişine ve nihayet glineş.in. bUtün par
laklığı ile doğujuna phit oldu. 

Gözleri kamaştı. •• BiTMEDI-
butiyano iıte bunu merale ediyordu. 

Sert bir eesle: müdafaa yaptı 
- Gel.. - Haza rabbi .. yani işte Tanrı budur. 

Birden: ve Mesaj karşısında totali
ter dev le ti erin manevrası 

Dedi. Marina titreyerek odadan çıktı Dedi. O kafasında öyle bir kuvvet ta-
' iSTANBUL - Martın birinci günü, şede bulusuyorlar. Sabahat orada : 

ve onu takip etti. . ._ Beyoğlunda metresi umumi kadınlardan _ Ben seninle geleceğim.. Annem ra- savvur ediyor ve gözleri .ile öyle bir kuv-
Sebastiyano ttimdi, kendı oduına gı Sabahati tabanca ile öldürmekten suçlu zi olm.ıyor, sen ona biraz para ver de vet arıyordu ki bu genış alemi yarata-

diyordu. Orhangazili Rahimin muhakemesine, gönlünü yap.. Biz kaçınca o para ile bilecek iktidarı haiz olsun .. Ve etrafı sa-
Nihayet burada ve Marina ile yalnız ağır cezada devam edilıniştir. avunur, hem biz vapurla gitrniyelim, an- 1·an gecenin içinde gök yüzünün yıldız- Führer ve Dı.ıçe, cümhı.ır reisi Ruzvel-
kaldı. Geçen celsede, mUd~ei~ı~ suçl~- nem .. Yalovada bizi ~ak~latır'. Sen bir ları arasında en p:U.Iağının ancak Tanrı tin müracaatine bir cevap bulmak için 

dd kı ·· nun cezalandırılmasını ıstemı.şti. Bu mti- motor tut ta onunla ,gıdelim, diyor. . v• •• • • 

taıılaşllllf diplomatlarla köhnemiş hukuk
çulardan nasJ beklenebilir):. 

Bu acı -satırlarda. kendilerinden kat"I Gözlerini biT mü et gen<: zm uze- '--tl R h' nın· avukatı epey uzun Sabahat, kid 1 t x.. b' t" olabılecegme hukmetınıştı. kalemlerini hokkaları içinde çevirirken. 
k kald nase~ e a u • es en an aşın• ır mo or- . . . . .. . 

rine dikerek ea it L süren bir müdafaa yapmış ve sunları cüyü oraya çağırır, Rahim kendisine alt- Tanhın rıvayetine gore haz.retı lbra- Alman matbuab bize bu cevabın pek 1 bir cevap istiyen bu sevimli mesajın altın.-
Sonra aynı kuvvetli ve aynı amirane söylem.iştir : mı.ş lira para verir. Sabahatle kaptan hiınin gördüğU ve ilk defa Tanrı hüknıil- de ümit verici olmıyan bir peşin zevkini da, nazarlannda antinazismi şahıslandt-

sesle: • - Müekkiliın sa[ bir köylüdür. Yeşilyuvada otururlarken Rahim ora- nü verdiği bu yıldız «Müşteri> yahut ta veriyor. ran ve Almanyaya karşı ittifakın şefi say~ 
- Elindeki o şerbeti iç... Şimdi arkasında beş cocuk bırakmıştır .. dan kalkar. Sabahatin annesinin evine cZühreı> yıldızı idi. Dün sabahki nazi organları BirlC§ik dıklan adamın imzasını görmekten mU-
Dedi. Rahim köyündeakçiftifylke, çubuğuyle meş- gider. Ona iki yüz lira verir. Döndüğüd' Bir müddet sonra ufukta bu yıldız- devletler -fine en agvtr hUcumlarla dolu tevellit hiddetin hwesini ayırdetmek 111.. 

gul oluyor, t. ıf te e ticaret yapıyor- zama:n Yesilyuvada ne Sabahati, ne e . . . . . ..- "' 
Marinanm a5z1eri sulandı . · dan daha J k b b lirdi B l -'- k d G l b · · b 1 1 • .~ .. • du. Arasıra Istanbula geldiği de oluyor- kaptanı bulur. Sabahat kaptanı kandır- para ır zıya e . u zıya o arlll'. çı mt§ttr. zım ır. urur arının merte eıını i en er 

Rengı bushutün attı. du. Tesadüf onu Beyoğlunun zehirli çi- rruş, beraberce sır olmuşlar. yükseldi.. büyüdü.. değirmi şeklinde bü- Bununla beraber, totaliterlerin hiset- için, onun teşebbüsiyle sakinleımeleH. 
Sendeledi. Bil' elini odanın ortasındaki çeklerle dolu bir köşes~ne ~~· Pe.t- Rahim şaşırır. Sabah.atin evine gider. tün ışığı ile karanlığa bürünmüş yer mek.te olduldan acı karamzlığı pek iyi paikoloji.lr. balwndan imkansız görün-

muaya koydu. r?l ışığ~a. alışan saf bırb.koy~ ~lektrik Kapıyı kilitli bulur. Otele döner .. Saba- yüzünü ışıklandırdı. Ağaçların ko~ gizliyemiyen bu hücumlan bir yana bıra• mektedir. B. Ruzvelt, kendilerinden İ•· 
Seb~oya baktı. :;::ı: :~ce 1:ı~tte :ı: :i:a%n~:ı:Z• c:rt=~~:!nn~.. gölgeleri, şehir surları, surların içinde karak dikkatimizi . daha eauh reakaiyon· tediği taahhüde bir nevi müteltabiliyet 
lc;inl çekti.. . . . . bir sarsıntı geçirir. İşte müekkilim ~e- gide:. GUlizarın r~ öper. Ona 8~~ yükselen taş binaların esmer iskeletleri larla alakalı deliller üzerine çevirelim. şekli vermek için beyhude yere zeklsım 
Sonra .. Zehirli terbet fışeaını tutan elı- birli bir çiçek olan Sabahatin damı ığ- ğim diye hitap eder ve Sab.ahatl köye bu ziya altında farkolunmağa basladı. Yan resmt 4:0eutscher Dienat• gaze- harcamıııtır. Çünkü diğer devletler de. 

nl kaldırdı. faline düşmüştür. .. d ti götürmek için müsaade isler. Ibrahim hayretle sordu: . tesi geçen akşamki nüıbasında Alman· mihver devletleTine ondan bekledikleri-
d d - ı _ ı "t" dil Sabahat onun cuz anına, serve ne Artık Sabahat ve annesi Rahimde pa ' · d. 

içmek için u a.ıuarına go ur · ·· dikınış' ona . b. ·~· . dıkl . . h - - Anne .. bu ışık ne? yanın chayatt menfaatler>inin müzake• ne müşabih taahhütler vermıye avet goz · . . ranın ıttigını anla an ıçm emen 
- o~r Ne yapsyorBWL. a kır- - Seni .. ~asıy~ :s~.vı~oruın. demış .. onu gırtlaklar, sokağa atmak isterler. - Ay.. reye konulacağı bir enternasyonal konfe- edilmektedirler. • 
Sebastiyano tam zamanında h Y • • İşte bu g?~gils~ .koylunUn bundan son- Boğulmak üzere olan Rahim korkutmak - Işte ben Tanrımı buldum öyle ise.. rana hususundaki hoınutauzluğu açıkça - Evvela onlardan başlamak lazımdı, 

mııtı. Bir saniye ısonra genç kız zehırlı rakl sev~~~tj;=h~U:~oı:n maksadiyle tabancasını patlatır. Ve ka- Taun odur. O bütün yıldızlardan par- izhar etmiıtir. Açıkça söyliyelim Alman- adreste yanılmışsınız, B. Ruzvelt. diyor~ 
torbeti içecek ve kaskatı yere yuvarla- ~:~ sonr~ her gece Sabahat on'u çar. • . .. laktır. Yer yüzündeki filemi karanlık- ya. yabanct devletlerle, ancak Münihte lar. 
nacaktı. . . Mavi köşeye götürüyor .. Orada her gün ~~te:em _hakimler, uç kadın ne ya- lan kurtaran, onun Üzerlerine .nurunu olduğu ı:ibi, taleplerini prensip ib'bariyle Totaliter devletlerin her türlü anlq~a 

_ Şerbetin zehirli olduğunu bılmı· e1ll. altm.ış lira harcatıyor. Sabahat za- pal bılır b~liyel :sormGeayınnlız .. dB~ mahkher şe- serpen bu ay Tanrıdır. kabul ettirdikten sonra yeıiJ masaya otur- teşebbüslerine yanaşmadan hadiselenn 
alh k .. l:ii · 1 yapmakta devam Y yapa 1 r er. çe er e sızın e- E l k-c d b " lık ı· ' yor mtuUD) v OY ye ış~~ ~ . . d'" menizden çıkınca şurada beni yakaladı- rna, oğ unun iilasın a aşlıyan bu mayı tasavvur etmektedir. müsaadesi nishetinde yagmacı po ıti-

- Biliyorum. iki kı.ırban vermif olma- ediaka'yor.S. Bauınbahat koyl~lköyiinktue laonUyor .. lar. Eğer J>Olis müdahale etmeseydi, be- ink.tlabı merakla, tecessüsle takip edi- Ve bugün bu talepler, Münihte olduğu katarına devam etmek anusu karpında 
n1 .. kafi d :t.:ı ·) ~ t a ona oy eme P r yazı- · "td·· kl di B ·· d Gülizar d On nl b b v Y '-- h il._ ' filakia 

81 bunu bana a atmaga eısu mı or ki köylüyü çileden çıkarıyor. nı o ur~ er · . ug~ e ya- yor u. u a era er magaranın ci- gibi, mahdut bir mevzua inhisar etme- mı bulunuyoruz) oıua, u .- ın • 
_ Bildiğin halde neden içiyoraun) y O mektupların başında kanıyan kalp nıma ge~ ve polislen~ Yan:'1da : Vll'l'ında bir hayli dolaştılar. Saatlerce mekte, dünya vaziyetinin yeniden değiş- hldiselerin sonu kötüye vardığı takdirde 
_ Çünkü ıiz emrettiniz. resimleri, içinde gilya yanan, yakılan - Sbem yaşalınıya~ştm ?iY~ bağırdı, konuştular. tirilmesini istemelc.tedir. Frankfurter Zei- mesuliyeti cvarlıklı• devletlere atarak. 

h d" kalbin ifadeleri vardır Bazan Rahim ge- sonra ana ve müek.kilime ilimine kama E · d" v· Ibrahi .. .. .. b'l k :-1-
Bu cevap Sehastiyanoyu ayrete u- hırd tını 1_, • ırt tlı saplanmış kalp resimleri gönderdiler rna evıne onmegı unutmuş, - tung kelimelerini çlgnemiyor: cHayatm bir muhlebat planı ooe sure 1 me ....-

ce a an a çeıuyor, s ma a yor, . meı taş to rak b t v hakkında k h b .. k la 
ıürdU. dört nala Yalovaya geliyor, vapur bek- F8:1t~t be~ Makedo~ya komitecilerinin ' P • vne a' agaç ayoaşbğı iç ir yerde rahat bir statüko yüksekten atma arzusu mu gonne • 
Kendi verdiği emrin, öUim emri olduğu- lemeğe lüzum görmeden ~o~: tutuyor t~h~dine ugramış . ~ı: adamını .... E~47 mallınıat .verme~e ~aşlamıştı. Bu suret- mevzuu bahiı olamaz. Fakat F ranaa ve ztmdır} 

bil ek bik ekte çekinıniyecek ve İstanbula geliyor. Kendisini Sabaha- bwm memlekette Jun olsaydı, muekki- le hazreti Ibrahimm ilk hocası annesi lngiltere otoriter devletlerin lehinde re4 Direktörler etrafında e11en çılgınJ.k 
nu er tat etm hn k . h" b"- tin evine ve kucağına atıyor. Bir giln Ilın derhal beraet kararı alırdı. Fakat ohnuştu. , vizyonlara muhalefet etmiye karar ver- .. an w Ruzvelt mesajmın red-
kadar ıadık olan bu kızın are eti us u ah di r ki . ctimhuriyet hükiiıneti jUri hakkını yilk- ruzg na ragmen, . . 
tün merakını kırbaçlaınışta. Sab ;:no~:ni ~:k sev'iyorum. Senin aş- sek hAk:im.lerimize vermiştir. Bu işte ha- U~ yavaş yavaş beyaz bir çenber mişlerdir. Demek oluyor ki bunda doğ- dedilmesi keyfiyetinin Am~r~ao ~ılle-

- Bu zehirli ~erbeti Karbonopsinanın kın beni öldürecektir. fifletici, hatta müekkilimi, muaf tutacak sarmaga başlaımştı. Gök yüzünün koyu rudan doğruya alakaları olanlar bu me· tini demokrasilerin tarafına ıltıhaka ı~a 
. k d ) Köylü Rahim buna lıı.anıyor : sebepler vardır. seleleri kendi teşebbüsleri ve kuvvetle· edeceğini ve bunun demokrasiler ıçm 

odasına ki~ 0J u _ ·o halde sevgilim, diyor, gel bera- Yüksek mahkemenizin vereceği hü- filemi .riyle haJletmeleri lazım gelmektedir. Völ- pek büyük bir kuvvet teşkil edeceğirü 
- Ben oy um. . . k d d ken ber köye gidelim. Orada beraber yaşa- kümler efkarı umumiye için, ayni za- Hetn gene dersİlı köyünde feryat kischer Beobahter de diyor ki: cHodbin takdir etmemeleri pek şaşılacak bir şey 
- Onu döktüm .. Şışeyı ır ım er rız manda bir dersi terbiye olacaktır.. Bay olmasın b' k' d" .. ili . 1 A 

b l .. 1 d. d k) · b' d d f · Mkim S bah t ·· kkiliıni' · k stır S hah ır es ı unyanın mumeas eny e vru· olurdu. ana ya an soy e ın eme .. Sabahat ın ere en su ge ırıyor ve , a a , mue ya mı. . a at müekkilirni soymuş soğana .. .. .. . Edith Bricon 
Genç kız, başını önüoo eğerek tekke- annesini ilrna etmesini taı.:siye ediy~:· FuzuUnin dediği gibi :. . . . ., çevirmiştir. Bu Mdise ondan dobnuştur. pa t~eddudunun canlı k~etlen ara: 

1. .1 di• HAdiseden bir gün evvel yıne Mavi ko- ~~1'Sm berki şiınşirinle cümle Müekkilimin beraetini isterim. sında ıcap eden anlaıımayı ıdare etmelerı La Republik 
ıme ı e cevap ver . -· ___ _ ---- ------ - ea 

...., m + putt·W-iz~rx;11tbif&*~ manın liizumsuzlu~ da aşik!rdı. B~ ninhususidaircslndevemadamdöMon- Kadın eli, şövalyeyi bu kapıdan içeri ı - Ancak bu suretle firara muvaffak 

~/~ p M A s K E enaleyh .~aya donme kararını v~rdi- tespanla yaptığı çok hususi bir müla- çekti ve kapı kapandı. ' olnbilirsiniı. . ., 

DEM 1 R leı· ve donduler.. kata atfolunuyordu. Şövalye dö Lore.n, gizli bir merdiveıı _Neden, kim.den .kaçıyorum. * Nihayet kral dairesi kapılarının ikisi başında bulunduğunu gördü. Yanında - ölümden §Ö~alye .. Yoksa darağacı-
Kralııı ikaınet ettiği Sen Jermen şa- de arkalarına kadar açıldılar. On dör- da bir kadın vardı. na çıkmak mı istiyorsunuz? 

Büyük tarihi ve macera 
-140-

ronıanı 

_Monsenyör ... Sizi temin ederim ki 
bu vesikaları majeste krala sizden baş.
kası verecek değildir. Ancak bir şart
la.. Bu şart ta şu... Ben, bu vesikaları 
yanımda zamanı gelinceye kadar saklı· 
yacağım ve 1.amant gelince size verece • 
ğim, 

- Ya bu sartı reddedersem. 
Herif, belliuıen hançerini çekerek 

Markinin göisüne dayadı. . 
_ o zaman, monsenyör, .zatı devletı-

:nizi öte dünyaya göndermeğe mecbur 
kalncağ~. 

Herifin suratındaki vahşet ve ciddiyet 
tehdidini fiile koyacatmı gösteriyordu. 

dan yola çıkaracağım ve Fransa kra-

ısu anına bu araba ile giedeceğiz. Ve 
ının y 1 .. 
. maJ· esteye lspanyol Fe emengırun 

sız .. 
umumi valisi ve Giyyom d'Oranjm mut-
tefiki mösyö Montereyin arabasını da 
takdim etmiş olacaksıruz.. . 

ÇlinkU bu araba mösyö dö Montareyın 
arabasıdır ve bu mektuplar da şövalye 
dö Roban tarafından kendisine yazılmış 
mektuplardır. 

xxVII 
BtR RUYANIN SONU 

On dördüncü Lui, nazır Luvu\'anın 
refakatinde sağ ve salim Utrekt şehrine 
gelmişti. Aynı gün maiyeti de gelerek 
burada kendi.sine iltihak ~ti. Ertesi 

tosu eski faaliyetini almıştı. Halbuki düncü Lui, büyük bir azametle görün- Hakiki bir hayret ifadesiyle: Madam Skarronun sözlerinde o kadar 
Holianda topraklarında kalmış olan dü. Maiyetini teşkil eden asilzade erkek- _ Madam Skanon.. katiyet vardı ki, şövalye onun tavsiye• 
Fransız askerleri orada hastahkian, rü- ler ve kadınlar arasından, onlara ilti- Diye söylendi Kadın acele acele fa- 1 !erine kör\1 körUne itaat lUzumunu hls-
tubette.n, açlıktan ölüyorlardı. !atlar savurarak ilerledi. Büyük galeri- kat gayet hafif bir sesle: setti. 

lspanya imparatoru, Hollanda cümhu- nin ortalarına geldiği sırada durdu. Et- _ Evet.. benim ... dedi. Şövalye .. bana Genç dul: 
riyeti ile olan ittifakını yenileın.işti. In- rafına göz gezdirdi. ön sıra®1 şapkala- bir şey sormayın, fakat suallerime çabuk - Mösyö dö Loren .• dedi Siz mi1lıim, 
giltere kralı ise, parlamentonun tazyiki rını çıkarmış, iki büklüm hürmet selamı cevap verin ... Eyi bir atınız var mı? ağır bir hata işlediniz. Bu hatanızın ne-
altmda Fransız zaferlerine alet olmamak ile eğilmiş olan şövalye dö Loren ve şö- _Evet ... şatonun ahırlarında öyle bir ticesi bizim bütün ümitlerimizi mahvet
için on dördüncü Lui ile ittifakını boz- valye dö Rohanı gördü. Onlara doğru atım var ki eğer... ti. Ben zannediyordum ki siz, bizim en. 
mağa hazırlanıyordu. gitti, _ Izaha hacet yok. Benimle beraber büyük düşmanımız olan o melun caau,. 

General Türen, ricate ı:nAni olan ve - Efendiler, dedi. Hollandadan avde- gelin. Eğer bir dakika fazla kaybederse- sun vücudunu ortadan kaldırmak içla 
elinde bir kalabalık teşkil eden 28 bin timizdenbeıri sizleri hiç görmedim. Hal- niz mahvolursunuz. esaslı tedbirler aldınız .. Iklmizin arasını 
Hollandalı esiri iadeye mecbur kalmış- buki sizlerle benim görüşecek çok mü- _ Mahv mı olurum? bile müteaddit defalar bomıaia çalışan 
tL Vaziyet. Fransanın Hollanda ve müt- him şeylerim vard1. Eğer vaktınız mü- _Rica ederim şövalye .. çabuk olun.. bu melunu öldürmediniz. 
teffikleri ile yeni bir harbe doğru yürü- saitse dini &yinden sonra göri.i§ürüz. Mesele çok mühim.. Hayatm1z tehlike- - Kimden bahsediyorsunuz madam? 
düğün ti gösteriyordu. Iki asilzade, kralın nazarı dikkatini de... - Gniafondan. * ve a!Akasını bu suretle üze.derine çekmiş - Tehlikeden kurtulursam hayatımı - Oilunuzdan ha .. ve bunu bana siz .. 

11 Eylul 1674 sabahı.. olmanuı sevinçli gururu ile daha ziyade size medyun olacağım değil mi? Gniafonun annesi söyliyorsunuz .. 
Senjermen şatosunda, §ato ile ~ato ki- eğildi ve on dödüncü Luinin peşi sıra - Evet... bizi birbirimize bağlıyan - Evet... ben söyliyorum. Ben on 

lisesi arasındaki uzun ve gen.iş koridor kiliseye doğru yürüyen maiyet kafile- mukaveleyi unuttunuz mu? öldii zannederken o bizim, hepimi · 
saray memurları, saray asilzadeleri ve sine karıştılar. Kilisenin tam medhaline Şö•,.alye, madam Skarronu takip etti. dostlarımızın aleyhinde müthiş bir 
saray erkaru ile dolm~tu. yakın, koridor daralıyordu. Burası ya - Merdivenden çıktılar. Kadın onu kendi kurmakla meşgul imiş.. Her hangi b' 

ölümden kurtul 
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Kara Yazısı kaç işçinin 
çalışması lazım?.. y J H • . 
Harp, yalnız mer~metsiz bir insan yi- u gos av arı c 1 ye nazırının 

intibaları Ba)an "Servet,, in acıklı hayatı ylcisi değil, ayni zamanda her nevi mal- B 1 • 
zemenin ve her türlü ekonomi maddele- er ın zı·yaretı• 
rinin de oburudur. 

Ordu, •Bize, menni, tayyare, tank, 

YAZAN: Üc Yıldız 
9 

-69-
lstemiye istemiye cüzdanı aç· rine bakııtılar ve bir işaret çakı1-

tun. içi tıklım tıklım banknot do- 1 tılar. 
lu idi. Şimdi oyun maıasında dört er-

Ortaya iki tane onluk koydum.. kek oynıyordu. 
Köylü kağıt istemedi. Ferid bey Nihalin ikazı ile ben bir kadeh 

l>ana: rakı doldurarak benim «köylü»-
- Tabii siz de isteme:uini:ı. me verdim. 
Dedi. Bu bana (kağıt isteme) Nihal de kendi köylü.üne · · 

demekti. Ben : ıçır-

- Hayır .. ben de istemem. 
Dedim. Sabri bey eıasen (pas) 

demiıti. 
Ferid bey: 

di. 
Konsol başında, arkamı onlara 

dönmek suretiyle ben del 'r tane 
yuvarladım • 

her türlü silah veriniz. Hem de, müm- Belgrad 25 (Ö.R) - Pravda gazetesi, 
kün olduğu kadar çabuk veriniz!n Diye hariciye nazırı B. Markoviçin Berlin zi
ekonomi müessesesinden istemektedir. yaretine tahsis ettiği bir yazıda Yugos
Cephede, bir taraftan mevcut malzeme lav ve Alınan devlet adamlar:nın iki 
harcanırken, diğer taraftan, ekonomi ay- . 
ni tempo ile yerine yenisini göndermek memleketı alakadar eden meseleleri gö-
münakale makinesi de, hava hücumlar: rüşerek beynelmilel vaziye1i tetkik cdc
ve sabotaj yüzünden meydana gelen in- ceklerini bildirmekte ve şunları ilave 
san ve malzeme eksikliğine rağmen, tak etmektedir: 

viyc işini emniyet altına almak zorun- Hariciye nazırı B. Markoviçin Berlin 
dadır. Bilhassa, d~an ord~suna ~e ziyareti, mihver dcvl(!tleri ile diğer dev-
onun harp ekonomısıne kat'ı darbenın l l . k l d ··h· ·· 
indirilmesine çalışıldığı ilk aylarda, or- et enn sı 1 temas ar a ve mu ım muza-
du ihtiyacını en seri ve en mükemmel kerelerde bulundukları bir zamana te
şartlnr içinde karşılamak hayati bir za- sadül etmektedir. Yugoslav ve Alman 
rurettir. haridye nazırları bu ziyaretten ist:Ia<le 

Cihan harbi biz Almanlara göstermiş- ed-ek memlek.ntJ
1

er· · · • 'stif d 
t . ki ta · d · ltı · · ~ ... ı ıçın azamı ı a e-
ır , yyare, mermı, cnıza gemısı, 

yahut avcı tayyarelerinin eksikliği yü- ye çalışacaklardır. Almanyanın Yugos-

- Ben de inemem.. kağıtları 
~alım .. 

- Bravo .. Bravo .• YQfa .. 
Sözleri ile ba,ımı mcuaya çevir

dim.. Benim köylü: 

zünden olduğu kadar, sivil halkın asga- lavyaya karşı suiniyetleri olduğuna ciair 
ri ihtiyaçlarını temin edememek yüzün- bazı ecnebi gazetelerdeki yalan şayiala
?~n de harp. kaybedilir. 1914 - 18 yılları rın çıplaklığını gösterecek bu ziyarette 
ıçınde tekmil cephelerde 2.000.000 Al- iki memleket samimilr· · b. uv· BC?Tlinin bir 
man, harpte ölmüştür. 750.000 kişi de gı ve ış ır gı ı gece manzarası 

Dedi. Açtık. Sabri bey: 
Servet hanım kazandı .. 

Onun otuz biri var .. dedi. Köylü
nün otuzu, Ferid beyin de on dör
.Jü varmıf .• 

- l fte biz bunu böyle oynarız. 
Diye ma•anın üzerinde drıran 

paraları cüzdanına yerleftirdi. 
Yüz liradan ltula kazanm11tı. 

lJteki paı dediği için kaybeden 

açlıktan can vermiştir. Bütün milletlerin meydana çıkacaktır. Almanya ecnebi nazırının Berlin ziyaretine büyük bir 
ordularını motör ve makineleştirmesi gazetelerin uydurdukları bu şayiaları ehemmiyet atfetmektedir. Bu gazeteler, 
üzerine, ateş kudreti ve hareket kabili- tekzip etmekte, Alman gazeteleri de bu Venedik millakatından da bahsederek, 
yeti kat kat büyümüş, fakat cephe or- haberleri yazanları muahaze etmekt,.dir- bu ziyaret ve temasların Yugoslav - Ma
dusu küçlilmüştür. Buna mukabil hin- ler cans· tan tesan'ı.du··ne yaradığına işaret 
terlandta muazzam bir teknik ve ihtısas · 

koviçin Ribbentropla .ınillakatı burada 
nikbinlikle takip edilmektedir. 

Yugoslav hariciye nazın Berlinde 27, 
28 Nisanda Alman ricaliyle temaslara 
geçecektir. Alman hariciye nazırı Yugos
lav hariciye nazırı için ziyafetler tertip 
etmiştir. 

Otuz .. otuz bir •• on dört •• 
Sabri beyle Ferid beydi. 

kadrosu doğmuştur. Yapılan bir hesaba Alman siyasi muhabirlerden B. Karl, etmektedirler. 
göre, cephedeki bir tek a<>kerin ihtiyacı- yazdığı bir makalede, «Tuna havzasında 
nı karşılamak için 17, bir diğer hesaba Yugoslavyanın mevcudiyeti Almanya 
göre ~e 12 işçin~n ~e~he arkasın~a. için lazımdır. Tunada Yugoslavya olma-

Bu oyunun bütün taJ.ilatını ıo
nuna kadar anlatacak değilim.Sa
dece baılangıcını kaydettim ki 
nanl bir dalavere döndüğünü an
lamıı ola11nız.. 

iki ıaat .üren bu oyunda iki 
'Jela mı üç dela mı ne ben llazan
Jım. Köylü yalnız bir dela ka -
:.andı. Ondan •onra hep Ferid 
6eyle Sabri bey kazanmağa ba,
loclılar ve dik.kat ettim, mütema
Jiyen birbirlerine hazır yapılmlf 
kağıtlar aktarma ediyorlardı. Bu 
aktarma e•ncumcla ela Nihal köy
lüyü ma•kelemek ve kah onun 
boynuna •arılmak, kağıtlarına 
6akmak, kah rakı içirmek 1UTeti
I• yardım ediyordu. 

Y anundaki cüzdan epey halil
lemiıti. Nihalin köylüıünün de 
&akaç yüz lira kaybettiği muhak
lıaktı. 

Yüzlerine baktım, hiç müteeHir 
görünmiyorlardı. Bu kaybedifin 
ıonraki kazanç ve dolaplma bir 
mukaddeme olduğunu anlamalı -
ta güçlük çekmedim. 

- BirHEDİ -

Eski harplerdeki aSıvilı artık tarihe . . . . 
memleket içinde çalışması 13.z.ımdır. sa idi Almanya kendisi içın bunu yarat-
k.anşmıştı.r. Bu itibarla, cEndüstri cep- mak mecburiyetinde idi> demektedir. 
besinde çalışan işçi •Askerin• ihtiyaç-
Iaruu temin etmek çok büyük bir ehem- Belgrad 25 (ö.R) - Son posta ile ge-
miyet kazanmaktadır. len Macar gazeteleri, Yugoslav hariciye 

Doyçe Algemayne Saytung 

Büyük Britanya ve 
"çember,, politikası 

Sjyaset ve kehanet 
Bitlerin cevabını neden 28 Nisana ka

dar tehir ettiğini soranlara bu hususta 
hiç bir şey bilmediğimizi ve kimsenin 
bir şey bilmesine imkan olmadığını söy
liyelim. Bir az evvel biri bana, Alman 
şansölyesinin, Massolini gibi, kehanete 
ve kfilıinlere baş vurmak Adetinde oldu

Cephe kuran bir kimse, bu cephenin 1 de, Fransız Hariciye bakanlığı mesajın ğunu temin ediyordu. Bunda şaşılacak 
cenahlarını da düşünmek zorundadır. ln-

1 

metnini gazetecilere vermiştir. Alman bir şey yoktur. Bu neviden insanlar, ken
giltere, otoriter devletlere Rr§ı bir cep- makamları, Ruzveltin sansasyonel telak- di muvaHakıyetleri karşısında hayrete 
he kurmıya uğraşıyor. Ancak bu cephe, ki edilen adımı hakkındaki haberi, ilk düşmekten geri kalamaz ve batıl itikat
bir çok noktalarında emniyet ve itimat önce Paristeki ajanslardan öğrenmiştir. ]ara kendilerini kaptırırlar. Siyasetleri-

Bu 11rada benim «köylüm» uyan- arzetmiyen bir cephedir. Bu hususta da- Bu mesajın hakiki muhatapları Al- nin bir talih oyunu olduğunu bilir ve 
dı. Daha doğr-uıu ayıldı. Giirii.ltii- ha fazla tafsilat vermiye hacet yoktur, manya ile ltalya değil. Ruzveltin listesini yıldızlarına mistik bir iman beslerler. 
lü bir eıneme ile yerinden kalktı. bunu, yalnız biz değil, lngiltere tarafın- neşrettiği muhtelif memleketlerin efkarı Führerin nutuklarında, insan üstü kuv-

- Şeytanınız bol ol.un, kim ka- dan kazanılmı§ olan cephe azalan da far- umumiyesidir. vetler tarafından ilılhi iradeye vasıta ol-
:ıanclı.. ketmi§ oldukları için, yakında bulunan Amerika cümhur reisinin kaleme al- ınak ÜZE?Te seçilmiş olduğu kanaatini 

.. Di~e_. yanımıza geldi. Nihalin Frnnsaya ancak 17 tümen gönderebile-ı' mış olduğu vesika, ciddi teliikki edilebi. beslediğine deliller bulmak mümkün -
Aöylu•u: ceğine göre, lngilterenin ne vekilde kendi- lecek bir diplomatik nota d:ğil, hem kur- dilr. 

- Amca .. bu ak.fam hiç talii - }erine yardımda bulunacağını düşünmek 1 nazlığı hem de kabnlığı meydana veren Bununla beraber şunu söyliyclim ki 
miz yok .. Ben hep kaybettim. zorunda kalmı~lardır. Hele, merkezin 1 tahrikçi ve demagojik bir afiştir. Ruzvelt, şimdiye kadar kahinlere körü körüne 

- Ya Servet hanım? zayıf olduğunu gören cephe mimarları davayı, Çemberlayndan dnha mükemmel itaat etmiş değildir. Bir karar vermeden 
Sabri bey atıldı: için cenahlar çok büyük ehemmiyet kes-

1 
bir şekilde halletmek istiyor. O, biiyük önce umumiyetle küçük evinin sükflne1i 

- Servette tali ne gezer .. Za • betmektedir. Bilhassa bu vaziyette ce-
1 
sıçrayışla yalnız lngilterenin garanti et- içinde düşünmek itiyadındadır. Demek 

l)allı •izin verdiğiniz ev parasını nahlara düşenlerin ınklet merkezleri di-ı tiği veya garnnti etmek istediği devletle- ki bizim vazifemiz ona düşünmiyc sevk-
tamamen eritti. ğer azalara nispetle çok daha ağır düş- rin mahdut safına değil, doğrudan doğ- edecek vesileler vermektir ve bundan 

Köylii.ceğiz.: mektedir. Bu iki siklet merkezi, Sovyet-, ruya veya bilvasıta tehdit altında olan geri kalmadığımızı söylemeliyiz. Evvela, 
lerle Birleşik Amerikadır. memleketlerin hepsine müracaat etmek- günün vahametini bilmemize rağmen 

- Hiç öyle ıey olur mu .. diye Bu iki devletin mesai te§rikini temin et- tedir. Tehdit edilenleri doğrudan doğru- soğukkanlılığımızı muhafaza ediyoruz. 
bağırdı. Ben o parayı ona kumar 

mek maksadiy]e uzun zamandanberi bü- ya Bay Ruzvelt tnyin ediyor. Harp, ondan dehşet duyan bizim yüzü-
oynamak için vermedim. Kumarı 

yük gayretler sarf edilmektedir: Diğer insan bunu görünce, Andorra ile San müzden çıkmıyacaktır. Fakat bütün 
o benim yerime oynadı. Ver ba • taraftan, garp memleketleri matbuatının Marinonun listeye niçin girmediklerini gayretlerimize rağmen eğer patlıyacak 
it.alım ablacığım bana cüzdanımı. tebarüz ettirdikleri gibi, Ruzveltin geçen kendi kendine soruyor. olursa, cesaretten mahrum olmıyacağız 

Yarı yarıya bofalmlf cüzdanı hafta sonunda dünyaya yaydığı mesaja Yapılmakta olan manevrayı Almanya ve baskına uğramıyacağız. Tedbirler 
bafınu Öne eğerek uzattım. için - da, bu istikamette büyük bir muvaffakı- kavramıştır. Almanya, ne bu manevraya alınmıştır. Mukavemet etmesini biliriz 
Jen beş yüz lira çıkardı, bana yet gözüyle bakılmaktadır. kendini kapbrıp yanılır, ve ne de bunun ve bunun vasıtalarını temin etmişizdir. 
uzattı. Sovyetlere gelince, Londradaki poli- arzetmekte olduğu politik tazyik vasıta- Şansölye Hitlerin sükunetimiz, birli-

Sonra: tika müşahitleri, bu devletin mesai teş- sına ehemmiyet verir. Almanya, kendi ğimiz ve azimkar kuvvetimiz unsurları-
- Sen kalk artık, dedi. Şimdi rikine gittikçe daha büyük bir ehemmiyet kuvvetini müdrik olduğu gibi, kendine nı hesaba katmamasına imkan yoktur. 

ben oynıyacağım.. Bu cenabet vermekte, hatta zaruri olduğunu ileri karşı kurulmak istenilen cephenin prob- Harbı önlemek için elimizde tek çare 
oyunu biz gençliğimizde hovarda- sürmektedirler. lematikini de biliyor. 28 nisanda Alman vardır: Mukadderatımıza, ne olursa ol
lık ederken kahpelerin göbekle. Hitler Mussoliniye gönderilen mesaj- milletinin önünde Alman cevabı verile- sun, karşı koymıya hazn: bulunmak. 
rinde oynardık.. lar, daha adreslerine varmadan Fransa- cektir. Kendisini bırakmıyan bi.;: milletin düş-

Sabri beyle Ferid bey bir birle - da neşredilmi~tir. öğleden ıonra saat 1 Frankfurter Saytus::.! manının oyuncağı olmıyacağı bir tabiat 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika : 72 
Dük birdenbire: 

Nakleden : F; Ş. B. 
si dostlarına anlattı, bu haber o kadar 
umumi bir sevinç husule getirdi ki, kon
tes bile endişelerini unuttu. 

amele tarafından çekilen bir .de yük ara· 
bası vardı. 

Bu arabada darağacı veya idam leva
zımı bulunuyordu. 

Kont dö Horn idam edilecek demekti. 
Fakat yalnız bir kişi mi idam edilecekti? 
Ya kont d'Egemon da idam edilirse? 

idam yeri, şayanı hayret bir çabuk -
Iukla hazırlandı. 

Kontes, hemen diz çöktü, idam edile
cek bedbaht namına allaha duaya başla-
dı. . 

Ispanyolların nankörlüklerinin, Ispanya 
ile Flander arasında olmaz ve aşılmaz 
bir uçurum açacağı şüphesiz idi. 

Dük d'Alb, idam hükmünün infazın
da yine Flaman bir papasın bulunması
nı emretmişti. Bu Flaman papası, Mor
tis Ritov idi Son idam edilecek iki kon-
tu çok eyi tanıyor ve onlan seviyordu. 

Zalim Dük, bu suretle bir darbede iki 
iş görmüş oluyordu. Iki kontu yok et -
mek ve bir papası umum! nefrete maruz 
bırakmak gibi! 
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Belgrad 25 (Ö.R) - Berlin - Roma 
mihverinin faaliyeti s:lyasiyesi son gün -
lerde artmıştır. Romanya hariciye nazın 
B. Gafenkonun Alman hariciye nazın 
B. Ribbentropla mülakatı, Yugoslav ha
riciye nazırı Markoviçln Venedikte Cia
no ile millllitı ve en ~n olarak ta Mar-

Belgrad 25 (Ö.R) - Yugoslav ecza. 
cılar birliğinin daveti üzerine Alman ec
zacılarından bir heyet bugün tayyare ile 
Belgrada gelmişler ve Yugoslav eczacı
ları tarafından karşılanmışlardır. Alman 
eczacıları, kral Aleksandr ve meçhul as. 
ker Abidelerine çelenk koymuşlardır. 

Mussoli'ni bir zamanlar 
siyoncusıı değilim,, 

"ben çöl kollek
di yordu .. 

ltalya Kralı Taç 
kolleksiyoncusu oldu 

?aris .. Soir gazetesinden 

ltalya kralma Ama vutLuk tacmı götünm heyet 

Mussolini bir zamanlar kendisinin' işler saadet bahşetmez. 
kolleksiyoncusuı olmadığını ilan ediyor-1 I..onclrada ve Pariste, böyle suikastlar 
du. Fakat İtaly~. ~alı taç ko~eksiyo.n- ı devam etmesin diye kararlar verildi 
c':15u. old.u : Neg~un tacını elıne geçır- ı İtalya Yunanistana garanti verdi. Ona 
di, şımdi de kraı Zogonun tacını • ka- hürmet edeceğini vaJetti : Yunanistan 
zandı •.. sevinçten çırpındı ve Atina hükUmeti 

Fakat bu taç baştan ziyade vicdana Romaya iki memleketi birleştiren •An· 
ağırlık vermelidir. Küçük Arnavutluğa an~vi dostluğu• tebcil ederek derin tc· 
bir yortu gününde yapılan tecavüz dün- şekkürlerini bi1dirdi. 
yayı hala heyecanlandırıyor : Bu türlü Yunanistan ve Roma .. Filvaki ne es· 

kanunudur. Hitler, kehanete müracaat 
lüzumu kalmadan bunu bilir. 

Gallus 
INTRANStGEANT 

ki hatıralar!... O hatıralar ki zaferle kan 
birbirine karışmış bir halde .. 

Bugün Atina yalnız muzafferiyet 2.a• 

ınanlarını hatırlıyor ve ondan hoşlanı
yor .. 

Bu sözlerde makyavelizmin, tedbirin 
Hakkınızdaki hüküm çok şiddetli e acı- ve maskeli endişenin hissesi nedir? Bu. 
dır. nu ati gösterecek. 

Fakat şimdilik muhakkak olan şey şu - Evet, fakat o derecede de 2'"1ima
nedir, Adili.ne değildir! 

Kont d'Egemon: 

- Kanır tamamiyle zallmanedlr, de
cb.. Fakat, ne olursa olsun, ben hakkım

daki haksızlığa tahammtil edeceğim. Yal
nız zevcesini ve çocuklarımı düşünüyo-

ki, Yunanistana vadedilen İngiliz garan· 
tisi garip bir güne tesadüf etti. 

Atina : •Mussolini benim büyük dos
tumdur .. • Derken, Londra da ona gelip; 
•Ben seni ona karşı garanti ediyorum 
diyecekti, diyemedi. 

Fa.kat İngiltere ile Fransanın Yuna
nistana ve Romanyaya olan garantilerin· 

rum. de böyle hususi bir mana vardır. 
- Ben onların yanındaki dostlarınız Şimdi kulaktan kulağa bir fısıltı dola. 

arasında her zaman bulunacağım kont şıyor: Ortalık gevşedi. Fakat Alman 
hazretleri. matbuatı Ingiltereye gittikçe saldırıyor. 

Kont Hom da: Reich donanmasının Uçte biri Cebe -

- Madam, dedi. Sadık bir zevce ve 
~k kibar bir kadınsınız. Kalkınız rica 
ederim. Kocanız yarın zındandan çıka -
taktır. 

Yalnız, gece Dükalık sarayı meyda
nında neler geçeceğini anlamak için, 
meydana nazır evlerden birisine hiç bir 
kimseye haber vermeden ve gizlice git
ti. 

Biraz sonra, bir kampana sesi duyul
du. Gecenin sükt1tu içinde uzun uzun 
inliyen bu çan sesi, bu zavallının idam 
edilmek üzere olduğunu ilan etti. Kont Hanri d,Egemon ile kont Filip - Ben Allahın yüksek adaletinden lUttarıka gitti. Holanda hemen hemen 

dö Horn, idam zamanında aileleri efra- Umldimi kesmiyorum! dedi. seferber bir halde. Polonya silMı altında 
dının Brükselde bulunmamasını konu- - Kardeşlerim, kralları ancak Allah bekliyor. Bütün diğer devletler de öyle. 

- Söz veriyor musunuz 
- Evet, söz veriyorum, kocanız yarın 

zmdandan çıkacaktır. 
Bu kadar vaadı büyük bir ~cvinçle 

kabul eden kontes Dükalık sarayından: 
- Yarın zmdandan çıkacak! diye çık

tı. 

Fakat, konağına geldiği vakıt, birden
bire: 

- Kocam yarın z.ındandan çıkacak .. 
Bu da ne demektir? Ne için kocamın 
ıJParın serbest bırakılacağı, ailesi nez -
dine geleceği söylendi? .. Acaba .. bu cüm
le bir hileden mi ibarettir? diye düşün... 

,,. ·---- -- ------ .6 - -

Kontes, perde aralığından meydanda
ki şüpheli ve korkunç faaliyeti seyreder 
iken, birdenbire kont dö Homu düşün
dü: Eve1., istihsal ettiği af ve müsaade 
sadece kocasına mahsus idi. Kont dö 
Horn için hiç bir af istememiş ve böyle 
bir şey de aklına gelmemişti. 

Bu düşünce kontes Sabinayı titretti. 
Vicdanında derin bir azap husule getir
di! 

Sabina bu vicdan azabı ile titrerken 
mev~l!l tiri- ~nm• ı.ı,. -n._...._, .. 

* şuyorlarken papas Mortis zmdana girdi. muhakeme edebilir. Hakkınızda karar Herkes tetikte duruyor. 
Her iki kont, nedense bir hücrede Vi? Papas, mahpuslara: veren kralın mahkemesidir. Bunun için Danzig meselesini bir yoluna koymak 

başbaşa bırakılmışlardı. Her ikisi de ce- - Ben insanların müşterek babaları suçunuzu itiraf etmekle, vicdanınızı <Ste- için Almanlarla Plonyalılar arasında 
sur ve alicenap idiler. Ölüm onları kor- namına geliyorum, ve beni buraya Dük ki dünyadaki azaplardan kurtarmış ola- müzakereler olacakmış. Romada, lspan-
kutan bir şey değildi. Yalnız, her iki gönderdi! dedi. caksınız. yadaki Italyan gönUllUlerinln 19kihnesl 
kont ta, idam edilecekleri sırada, zevce, Her iki mahkfun: - Bizim krala karşı işlenmiş bir au- için bir beyanat neşredilmiş. 
çocuk ve hemşirelerinin Brükselde bu- - Hoş geldiniz, dediler. çumuz yoktur. Fakat her imanı tam hı- Bunlar, ortalıkta dolaşan ıı&Llenlir. 
lunmamasını Allahtan rica ediyorlardı. - Muhterem senyörlar, affınız için ristiyan gibi bildiğimiz ve bilmediğhniz Fakat Mussolinl, vaadmı yerine getir• 

lspanyolların, bu kadar zulümden son- dden geleni yaptım, fakat nafile! arz günahların affını rica ederiz. mek için Çemberlaynın neler yapabile-
ra, FJanderde uzun müddet kalamıya - üzerindeki hakim ve amirleri değil, ah- Her iki mahkam, ayrı ayn olarak ve ceğini pek eyi bllir: Ispanyadald ltalyan 
caklarını düşünüyorlar, bu sebeple kan- reün hakiki hakimi ve Amirini düşün- mıdanın bir köşesinde gUnahlarını çı • gönUllUlerlnln geri çekilmesi için nepe-
lannın akmasına acımıyorlardı. Ege,mgp meniz lhıındır. karttılar. ~ ~. Cemberlav:mı:P-aYaDI 
HA U- '- •• • _ ...... "' -~,._,, ... ,,._: ·-·~=..:: . . &CiUUUlt ın"ikbuz ve y-aaauç ~unu •aat salonu 
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BUGÜN 

Kalbe vuran nişancı 
~................... MODA ..... . 1539 m. 183 Kn;,'120 Ww 

ilkbahar mo a arı 
T. A. 1'. 31.%0 m. MS Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. lt.74 m.1Sl95 Kes./ 2t Ww. 

--~-tl 1 2, 30 Progranı, 1 2. 3 5 Türlt mii2iği: 

Kolbini mahkemenin suçlulara mah· öptü. Ben karımı öldürecek bir adam Bı< oene, elbiaderin CKS biçimleri K'C'" Çalan!..-: Fahire Feı:ııaa, Refik Fersan, 
SUs bölmesinde oturuyordu. Ekseriyetle değilim. Karım çok güzeldi .Ben onu çen oeneluden o kadar fınkh ki, yak" Kemal Niyari Seyhun. otruy,m: Milmut 
·tıö.lıeri JU> lııapalı, d...ıaldan arahld.ı. seviyordum. O da beni seviyordu. kol, lı:emer falan cibi teferriiat, Pariıı; Karmdaı 1 - Osman beyin • hicaz peş· 
\DU41ııldarJDın aramıdaı>. iki sıra. \>embe.- - !'~ Pekali. y eti§ir. terzilerinden biriaia dediği gibi cmoda revi 2 - Salahaddin Pınarın: • hicaz faT· 

yaz dişleri görünüyordu. * orkeııcr-mda aaıca:k üçüncü, da.düncü kı • Sozhyan kaaıiıni seY, 3 - hacı Faik 

Mahkemenın. cerey·-''- -'-alAk-m Mohkeme, ö"'· paydosu olmak üzue k o1· .. y . .ı.- k b h k A aıuıa.a QlıiıllJ._ _.____ --- .,... eman> r QDD_ oy.ayar. esu: ~ ı- eyin icaz ıar ı - teşi suzanı firkat 

kaybetmiş gibi idi. Sorulan suallere is- dağıldı. Yeniden toplandığı zaman Kol- sa, hol, pl:iodi., ldot, büzgijlii eUk. Sim· 4 - Kemal Niyazi Seyhun. - kemençe 
teksiz cevaplar ıaiycadıa. Sama DOrden- biııııiılln avukaiı oiiz almıştı. sıkı bel, ınnarlal&. ıoiobetea iııııc.e kalça- tak.imi 5 - 5'cleddi• Kay,..ğııo - neve
bire susuyordu_ Kolbininin avukatı, müekkilinin sirk- larl ... Daha - sene, oa o8iz; on do- se:r tarkı . HiCTllnTa lıımı:b oldu. 6 - tür-

Yakışıklı hir adaaıdL Em- .noogi. ,._ te giiııtenliii mm>~· -1ıkrmede tek- kuzuncu .,_. meTZ11!1m111 eanl .. dıran kü • Dağlan hep kal ald.ı. 7 - ..., se

yah. gjizleri ve dalgıılı saı,ılarından Ce· rar etmesini tal: ed~=u~ filmlerde göriipde cüldiiiümüz endam maisi 13,00 memleket saat ayar~ ajans 
nuphı oldağu ..ı.,.ı-...m.. Evnli. cmm> l:L ve kıyafetler. Bu esas üzerine ortaya çı- ve meteoroloji haberleri. 1 3, 15, 14 mü.

Genç ve dipdiri ~birlikle sirk- ttddettiler. Bwum tehlike1i bir şey ola- kan bahar moda lıa+adioleıiııden MT ka- zik (Riyaseti cWnlıur bandosu - Şef, fo. 

lerde tehlikeli bıçak oyunları göstererek cağı ileri sürülüyordu. Sonra kabul edil- çmı yazıyorum. san Künçer • 17,30 inkılap tarihi ders
' geçiniyordu. Karısı, siyah bir tafd;mııı di . . . • Eıeklerin hoy11 yerden kırk. a11tim, !eri • halkevinden naklen, T 8, 30 prog· 
linünde tahtaya yapl!jık gibi dimdik du- Ozeri kadife k~plı. ~-" t~ta ~tırildl otuz santim yukarda olacak diye bir kai- rııım, 18,35 müzik (Vir.tüozlar-PI.) 19,00 
rur ve Kalbini onun etrafına lıemen vü- Bu tahtanın kadifesı uzemıe bır kadm de yoktur. Bazı insan vardır ki, bacağr- ko~ (Ç<Xuk ..U-ııeme. k~u) kuk
cuduna değecek gibi bıı;akıar atar ve vücudu çizilmişti. Sonra Kollıiniye hı- nın bütün boyu elli, altmıı santimdir. laı, t9-, t5- Tm-1< rmmği (l..,.ıl heyeti) Ça-
böylece tahta üzerine amııı ~Tini çi- çaldan verildi. . Kırk santim kısalığmda etek giydiği gibi tanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri. Ha-
Eerdi. Avuht şöyle dıyordu: dizbağının üstüne çıkar. Herkes kendi ,san Gür, Buritlflu, Hamdi Tokay. Oku-

B 
._ '--"- _ Ben Kolbininin, bıçak atmakta asl.i U bıçakların son atılanr, naıuAat"'1 etek. ölçüsünü dizkapağmm tam altına yan: Tahsin Karakuş_ 20,00 memleket 

müşkül bir maharet eseri sayılırdı. Çün- yanı]mıyacağı yolundaki iddiasının yan- gelmek üzere hesaplıyabilir. Diz kemiği saat ayan, ajans 1'e meteoroloji haber· 
kü o sivri çelik parçasını: lrnrısmm bu- lış olduğunu isbat etmek isterim. Yanıl- görünmemek tarttır. leri. 20, l 5 Türk müziği Çalanlar: Cev
luııdagu yere doğru dişlerinin arasmdan mıyıın kim var. Hele aoabı bozulmuş • Kabarık, bombe omuzlar .. kı bel!; det Çağla, Refik Fenan, Zühtü Bardak-
d ğru f la d olan bir kimsenin yalnız yapması pek o ır tır ı. manto ve elbi3elere çok yaraşmaktadır. oğlu, Kemal iyazi Seyhmı, Okuyanlar: 

Müddeiumumi şiddetli bir ifade ile tabiidir. Şimdi şunu iddia ediyorum. Ci- • Koyu renk elbiselere. dantel veya Mustafa Çağlar, 1 - ferahfeza peşrevi 
sözlerine devam ediyordu. nayetin işlendiği günün sabahında Kol- tülden büzgülü yaka ve kol kapakları 2 - lsmail Hakkı. • feralıf02:a b .. tesi 

- Evet. Cinayetin vuhıa geldiği gü· bini karısile kavga ettiği için sinirli idi koymak modadır. Çağlayan cuyr sirifltile, 3 - lsmail Hak-
nün sabahında, Kolbini, kansile müthi1 Bu sinirli hal, kendisinn bıçak atbğı "1- • Beyazla kan~1m~ koyu --,ef'ı, kı beyı'n ferahfeza ••rlı:r • At...; aşkınla 

-"'a ya""'"""' en kü .. Hk hata le büyük '"'" ·• ""° ~ -·· bir lcııvga etmi§ti. Onım kaTısile mk 91k r"" .----s• y- mavimtrak yefil renk ilkbalıann en rağ- 4 - lsak Vll!'onun ferahfeza tarkı Ey-
kavga ettiğini şahitler file anlatacaktır. bir faciaya sebep olabilirdi. Nitekim ol- bet gören rengidir. retmek için, 5 - Zühtü Bardakoğlu 
Fakat bu feci cinayetin sabahında en bü- du. Kolbini, yüksek mahkemeniz buzu- • Her nevi el itleri. danteller, işleme· ıantur taksimi, 6 - lsmail Hakkı beyin 

Y
'"k k .1 dı d' .. ·· .. runda asla yanılmıyacağını söyledi. Hal- 1 1 u avgayı yapmı,.ar . Şlın ı onunuz- er, ajor ar, iç çamaşırlarında, kombine- ferahfeza ~arkı· Mehtabda güzel 7 - fe· 

de kar "'ld"--'-'- itham dilın'• buki şimdi bile heyecan halindedir. Ben ki · d -'- L l k ısını o Urun:JUC' e -s zon ete enn e. ,._a ve a:o apağı tez· rah.feza saz semaisi 8 - Rumeli türkü· 

Ol b d b h k 
· "! ıs· e onun yarulacagmı" söylüyorum. · d bl 1 d an u a am, o sa a arısına csenı o · yınatın a lız ar a çok kullanılıyor. !eri, 2 1, 00 konuşma (çocuk esirgeme ku-

düreceğim> diye haykırmıştır. Kolbini ayağa kalkarak: • Koyu renk ipekli elbiselerin üzerine rumu) 21.15 eslıam, talıvilit, kambiyo 
Bundan çıkan mana §Udar: Kolbini - Hayır, hayır. Ben asla yanılmam parlak pastalı renklerinde pardesüler nukut ve ziraat borsası (fiyat) 21,25 ne-

karısını iı1dürmeği tasarlamıştı:r. Şahit- Ben yanılmam. Koibini yanılmaz. giyiliyor. ıeli plaklar R. 21,30 müzik (saksafon 
lerinifadesindenanla§ıldığın;<göre,Kol- Avukatı ona kulak asmıyordu. Sözü- • Klô.sik biçimde ekose ceketler hu aolo. Nihat Esengin) 21,50 müzik (ne· 
bini sirkte her zamanki numarasını y,.. ne devam etti: zamanki gibi modadır. Yalnız etek düz şeliplô.klar) 22,00 müzik (küçük orkest-
parken, 900 defa ~!erinin ar.ısından - Bu adamın 5evdiği iki şey var. Bin değil, tekmil piliseli olmafıdır. ra • Şef: Necip Aşkın) 23,00 müzik 
attığı bıçakla karısını kalbinden vurarak sanatı veya m""leğL Değeri karısıdır • Kumaılar gayet karışık kullanılıyor. (cazbant • Pl.) 23,45,24 son ajans ha

öldürmüştür. Halbuki şahitler bu ada- Fakat bana öyle görünüyoT ki, sanatını Siyah yünlü kumaştan pili bir eteğin üze. 
mm uçan bir sineği bile bıçakla vuracak değil mi? Sanah, ooun mevcudiyetirun rine krep saten blUz. yünlü bir elbisenin 

·wv.doıd pfUIJBA ;ıJA !J.:l>{ıdq 

OPERALAR VE OPERETLER: 

kadar nişancı olduğunu söylüyorlar. bir parçası olrmıştur. Hiç ölrniyen, hiç üstüne (sire) mantolar giyiliyor. 
21,0.S Brüksd U: Leh kanı, Kalbini, müddeiumuminin bu sözlerini yanılmıyan bir parçası. Fakat buna rağ- "' Şifon, organdi ve töl gibi ~effaf ku-

dinlerken, kendi kendine: men onun bir giin yanılması pek tabiidir. ınaşlardan yapılan uzun gece elbiselerinin 
- Çolr doğru söylüyorsun, dedi. Ha- Hem benim bu noktayı uzun nzadıya iÇU.e giyilen kombinezonların boyu kı· 

kikaten o kadar mahir bir nişancıYım. münakaşa etmekliğime hacet yok. Şirn- oadır. Bacaklar tüllerin altında dizkapa
Kolbini, bundan sonra müddeiumumi· di kendim iddiamı fiilen isbat edecektir. ğına kada.r görülüyor. 

21,20 Sofya: Windsorun 1<n kadınları 
21,35 Lyon: Cornvı1lein çalanlan. 
22,05 Floransa: Andre Chenler. 
22,05 Roma: Fior di Campo. 

nin sözlerinden ziyade, onun her söz söy- * ~ Siyah Te san da çok modadır. Siyah BllYOK KONSERLER: 
-ledikçe göze çarpan kınk ön dişi ile meş.. Kolbini, avukatının aklından şüphe elbisenin üzerine san manto, siyah eldi· 

gul olmağa başladı. cBöyle kırık bir diş- ediyormuş gibi ona g;ırip garip baktı. ven, siyah ç&nta, siyah voaletli sarı şap- 20,20 Ooyçlandzender: Mascagni ve 

le nasıl bıçak atılabilir?> diye duş" ünü- Sonra eline bıeak destesini alarak, tıpkı k 1 • ); a. Raİr bestek8.rlann eseT en. 

yordu. Sonra kendi kendine gülerek: sirkte ka.rşl!flllda bulunuyormuş gibi et- ÇOCUK BEZi NASIL YIKANIR} 21,20 Berlin: Havemann ve Beethove· 
«Ben de amma tuhafun yahu, dedi. Mud- rafa bir reverans yaptıktan sonra tahl.a- Çocuğun bezlerini kendi yıkamağa nin eserleri. 
deiumuminin bıçak atmakla münasebeti nın karşısına geçti ve bıçakları atmağa mecbur olan genç anneler" bu gündelik 21,20 Viyana: Brahms ve Brücknerin 
ne. O bir adliye adamıdır.» başlamadan önce, avukatına dönerek: işlerini kolaylaştırmak üzere şu pratik eseTleri. 

Hikim, Kolbiniye sordu: - Korkarım ki, dedi. Seni yalancı çı- ıavsiye yapılabilir. 2 J ,20 U\ypzig: Wagne;-, Verdi, Mo-
- Bu ağır saplı bıçağı dişlerinin ara- karacağım. Çünkü ben atışımda asla ya- 1 - Çocuk bezleri. yıkanmadan evvel zart ve sair bestek8.rlann eserleri. 

Strassburg: WebeT, Mozart. 

Brahms, Wagnerin eserleri. 
Brüksel I: Brahma, Mozart. Bcet· 
hovenin eserleri. 

sına aldığın zaman karını öldürmek ni- nılmam. suya bırakılmalıdır. 
"etind d • ·ı · 'd' ? Kolbini, bileg-inin küçük bir hareketi- 2 ç k b ı · ki , e egı mı ı ın. - ocu ez ermin ren erini daima 

_ Hayır öldürmeme imkan yoktu. 1e parmaklarından fırlattığı bir bıçağı icar gibi beyaz bıraltmak için onları m•· 21,50 
- Evet veya hayır demen kafidir. Fi- tahta üzerindeki kadının çenesinin tam hakkak her gün en apğı on dakika lr.ay-

kir istemiyorum. yanına kondurdu. Sonra bir çok diğer natmalıdır. 22 ,05 
- Hayır. bıçaklarla ayni çizginin etrafına fudola- 3 - Kaynatmağa koymadan evvel bu 
- Halde atarken yanlış aUı.ıı. Hede- "'Ya çevirdi. bezleri bol lcöpüldö su içinde iki kerre 22,.fO 

21,35 

Brüksel il: Çaykovski, Rossini 
ve sair bestekirlann eserleri. 
Droitwich: Korsakof, Brabm• 

ve aair bestekirlarlJl eserleri. fe isabet ettiremedin? Nihayet Kolbini hakikaten, bir seyirci yıkamalı. 
_ Hayır, hayır. Ben asla yanılmam. kütlesi önünde im.iş gibi, ellerini kaldı- 4 - Kaynamadan çıkarıldıktan oon• ODA MUSiKiSi: 

Koibini asla yantlmaz. rarak halkı sükünete davet etti. Şimdi, ra evvela içine biraz lıikarhonat dö sııd 
- Yanılmazsın ama, yanıldın işle. Ka- son numarasını yapacak, yani kadın res- konulmu auya dalcLnnalı. sonra da. o 17,05 Münih: nefesli sazlarda oda mu· 

rını vurdun. Anlat bakalım nasıl oldu? minin göğsü hizasına isabet eden çizgiye suyu dökerelı::, bu defa ııoğulc. smlt miite· silıisi. 
Kolbininin sesi heyecandan titriyordu. saplamak üzere dişleri arasından birbı- a.ddid kerre çallcalamalL 18,05 Bertin' Dvorak ve Protzenin 

- Nasıl olduğunu bilmiyorum. dedi. çak atacaktı. 5 -Ve muhalduıluıçılt ha.vada, müm- eserleri. 

Fakat fUDU ~k iyi bffiormn ki, ben b>- AtıL Ve bıçak, istenilen yere değil de, künoe gün- asıp kurutmalı. 
çağı attığım yere saplarını. Yanl"l bir is- ka.dın resminin tam kaibiııin bulunduğu 6 _. Bu bezler ütiilemeden kullanıl-
tikamete gitmesi.ne im]dıı ve ihtimal yere iııabet etti. mamalıdır .. 

19,20 Lô.ypzig: 
!ar. 

Eski musiki ve ıarkı· 

22.40 MilAno: Bormioli, Sem pirin ve 
sair bestek8.rların eserleri. yoktur. Ben on on beş senedenberi bı- Kolbini şaşırmış ye bira.z da hiddetJen.. -:--------------

çak atıyorum. Benim sanatım 0 kadar. ~Ü. Bir daha attı. Yine kalbin üzerine tahtası, dişlernıiden birini lm:rruş .• Nah, 
- Ala aHL Senin sanatın o kadar mü- isabet etti. şunu!. ~;:::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::: 

kemrnelfu. Kalbin.İn avukatı, muzaffer bir eda * r B o R s A 1 
Muddeiumumi heyecanından yerinde ile hakimin yüzüne bakh. Müddeiumumi Gözleri yaş içinde pırıl pml yana ve 

durarmyordu. Jüri heyeti, hayret, fakat - Bu bir hiledir, dedi. sesi boğuk çıkmağa ba§lıyan Koibini a..------Ü-.ZUM-.. ------_. 
sükfuıet içinde dinliyordu. Kolbini bulunduğu yerden siyah tah· sözlerini §Öyle bitirdl: 

Müddeiumumi hakime hitaben: taya ipnotizma edil~ gibi bakarak do- -içinizde ön dişi kınk olduğu halde 18 M. j. Taranto 

S fı d
. d-"' Ciına nakalmı•tı. Fakat yavaş yavaş kendine bıçak ;<tıp ta isi-''"' yere isabet ettire- 27 ,...___ .. ' S""-etı' 

- orar mısınız e en un, "'-"· • • ~....,... vzrurıt = 
yeti işlediği sabah karısile kavga etmiş geldi ve avukatına dönerek: bilecek biri var rm1 Fakat ben, dişimin 16 S. Erlıcin 
ıni idi! - Galiba sen Jıakl.ısm dedi. Fakat du- ehemmiyetsiz sureUe k:ırılnn§tı dişim. 12 K. Taner 

_ Kavga etmiş mi idin? run bir daha atayım. Son atışımda bellô. Azacık kırılmış. Fakat bir bıçağun isti- 1~~ ~~k~ 
Kolbini cevap verdi: yaııılm:mı. .. . . ~~me~i :edğ~tirecek kadar, kuım> öl- 673182 i E.ski rekün 
_ ETet. Kiifü.k bir wgam>7. olmui- Bıçağı bir kerre daha ~n dişlerı ara- urece a ar, sanatımı öldür""1!lc ka- 673250 i Um111nl yekiiıı 

tu. sına aldı. Ehemmiyetle hizaladı. Fakat dar, nihayet beni Kolbiniyi öldürecek No. 7 

_ Onu öldürecejiDi söylemiJliA, cloğ- vurduğu, ya, yine ayni _idi. ~ıçak, çizgi kadar kırılmıştı. Her şeyi kaybeden Kol- No. 8 
rıı ? üzerine veya yanına değıl, dogrudan ka- biniyi.... No. !J 

mu, ~"--- J" . h . No. 10 
_ Söylemiş olabilirim- Falat 1ıiz ka- dınm. kalbinin buluodıığu ;.~-te ll9- un eyeü, mahJren.e salonunu terke No. 11 

--' • . ib' • • . m v oraya saplanmıştı. Sonra hlllıi- lüzum görmeden, Kolbini hakkında be- ~ • ..........._ ~uwa çok ıyi arkadaştık. Bın ınmızı se- UŞ e ~.t..ru!. Yiyorduk. me dönerek: raet kararını verdi. FW! 0 an içiıı.de 17650 kilo yapa:k. 
_ Fakat sizin muhabbetiniz kavga ile - Avukatını haklıdır, diye anlattı.. heyecandan kendini kaybetmiş olan Kol- 2443 adet koym:ı deriııi 

mi isbat edilir Ben hem karımı, hem de sanatımı kay- bini bu karan neden sonra öğrenebildi. ~:~ ::•~!<!!'isi 
- Sinirl~tik. Bizim g;bi çalı~ betmiştiın. Şi~ her 1eye yeniden ~SJ-

adaml 
• · · li"- K" • -"'· • ..., lamallhğım lazım. Ben karımı sevıyo-

arın çogu sınır =· ııç:ncwo. .,..,- ı ' 
!er, hemen asabiyetimizi uyandırır. F,.. rum. Hem de nasıl, size tarif edemem. 1, 

kat b' · b' 'b' · • • eriz Kavga ettiğrnrize bakarak aramız bozuk 
, ız yıne 1n ırınuzı sev · .. .. . . d ~· '? 

15 25 
16 50 
14 50 
14 50 
13 

"8 
50 
80 

15 sa 
16 541 
14 50 
14 50 
14 50 

12 25 
12 7!> 
13 58 
1:i 
18 

52 
54 
96 
18 

Dün yeni bir nutuk daha söyledi 

.. A_tina 25 (A:A) - Atina nıühendisleri.nin ziyafetinde bir nuuk 
~yliyen başvekıl Metal.su enternasyonal vMİyet hakkında demiştir 
kı : 

0..d sundan kuvvet alan ve bununla iftihar eden YunaniM.an ana
vatanm tamam! ğma ve şerefine hiç bU ette dokunulma&ına mii
aaade etmemeğe azmeylemiş sakin milyonlarla çocuğunun ortasında 
karanlık günleıı g<:çİrDlİştİr. Yunan ınilleti vatanın serefini ktmlmalı: 
için- Oll9 her şeyi canını ve hatta memleketin mevcudiyetini l:ıile feda
ya k~rar ".ermiştir. Y ıınaırist..na istikbali ve taaımnl.J.ğı hald.ıncla kıy
metli temmat verilmiştir. 

Dünyanın kat'i olıuak sulha d~ "'ttiiiıri size temin edemem... 
Çünkü bır hususta hiç ki.noae kafi teminat Veremı7- Fakat size şunu 
temin edebilirim ki dah. müslihaııe bir istikbale doiru gittiğimizi g&r
tere:n ro çok İşaretler vardır. Benim el ygum böylotdiz. Ve bunun doğ
ıu çıkacağını ümit ediyorum. 

. Siz. Yunanistanın teknisyenleri en ziyade alakadar olduğunuz şey 
lııttabı sulhtur. F ak:at şunu unutmaymu: ki Rtlı.ta olsun loarpte olsUD 
ıiz claima memleket uğrunda çalışmağa davet edileceluıi.ııiz:. 

Metaksas milli müdafaa işlerinden de bahsederek Y unanİ9taıun 
ıon üç sene içinde milli müdafaası için 9 milyar drahmi sarfetmiş ol
duğunu ve bu. paranm on milyarı ııeçeceğioi sıöylemiştir. 

lsviçrenie harp kudreti 500,000 
kişi seferber edecek haldedir 

Zurih 25 ( ö.R) - Jsviçre erkanı harbiye reis muavini Albay F rilc 
lsviçrenin müdafaası hakkında bir konferansında şu malumah VCT· 
miştir: 

c- lsviçre halen 500 bin kişiyi seferber edecek vaziyettedir. Ve 
yeni ihtiyatlar da kolayca teşekkül edebilir. lsviçrenin muhtemel has· 
mı adet üstünlüğünden istifade edemez, zira umumi bir harbi karşıla
ması lazım gelecektir. Bunun.la beraber lsvicre her ihtimale, hatta bas
kın halinde bir hücum ihtimaline karşı da, icap eden bütün tedbirleri 

almıştır. 
Motörlü silahlar lsviçre gibi bir memlekette müessir olamaz. Zira 

ancak yollardan geçebilirler. Halbuki bütün yollar kuvvetli biı: müda
faa altindadır. Diğeı emsaline. faile. bir silah olan 1.sviçre piyade topu 
uzak mesafeden tek mermi ile tankları mahvedecek kudrettedir. Hava 
tehlikesine karşı da memleketin gerek faal, ~relr. pasif müdafaası te
min edilmiştir. 

Kont Ciano Berlin 
ve Madride gidecek 

Roma 25 (A.A) - iyi bir membadan bildirildiğine göre Kont Cia

no 15 Mayısda Madride gidecektir. 
Roma 24 (A.A) - Osservatore Romanonun yazdığına göre ltal

ya hariciye nazırı Kont Ciano Mayıs içinde Berline gidecektir. 

Londra 24 (AA) - Hariciye müsteşarı Butler Avam kamarasında 
yaptığı beyanatta Polınada hala mevkuf bulunan lngiliz Stangate va· 
purunun serbest bırakılması için Burgostaki lngiliz büyük elçisine is· 

rar göstermesi hususunda 21 Nisanda talimat verildiğ,jni bildirmiştir. 
Cebelüttarık civarında lspanyol kuvvetlerinin hareketi hakkında bir 

suale cevap veren Butler, lngiliz hükümetinin bu hareketleri ordu 
terhisinin tabii bir neticesi olarak telakki eylediğini söylemiştir. 

Butler, Cebelüttarıktaki lngiliz kuvvetlerinin takviyesine dair diğer 
bir suale de verdiği cevapta parlamentonun hükümet tarafından itti
haz olunan tedbirlere tamamiyle itiınad edebileceğini beyan eylemiştir. 

400 Milyon Sterlin 
lngiliz bütçesinde bu yıl Milli Müdafaa 
faslı geçen senenin bır misli fazla 

Londra 25 (Ö.R) -Avam kamarası bütçenin tetkikine başlamıştır. 
Maliye nazırı Sir Con Seymen bu münasebetle meclise. şu izahatı 

vermiştir: 
Bugün meclise arzedilen bütçe, Gladston tarafından lnkomtoks 

(irad vergisinin) ilga edildiği 1853 senesi bütçesinin 20 mislidiı. 
Milli mfulafaa ma.vaflayı evvelki sene 265 huçuk milyon lira iken 

bu ~ 400 milyon lngiliz lirasına baliğ olmuştur. 1939 - 40 senesi 
umumi masrafları 922 milyon 444 bi.n sterline baliğ olacakhr. Bu ye
künda f939 - 40 bütç.,,.inin en esası. nolc.tası. olan mütemmim milli 
müdafaa masıaflan dahil değildir. 1939 - 40 bütçesinde hava tehli· 
kesine karşı paoif müdafaa masrafları 42 milyon lira tahmin edilmek· 
te olup 37 milyonu istikraz yolile, S milyon 191 bin lirası da bütçe va· 

ridatile ltarşılanacaktır. 

Japon tayyareleri 
Keneli meozilerini bombaTdıman ettiler 

Ankara 25 (ö.R) - Çin kıtaları her gün yeni zaferler elde etmek
tedir. Çinliler son muharebelerinde Gaynen şehrini istirdat etmişler· 
dir. Bu suretle muharebenin başlangıcından beri ille defa olarak bfr 
vilayeti istirdat etmiş bulunan Çinliler daha altı bölgeyi de ele R=çir-
mişlerdir. Altı japon ayyaresi kendi mevzilerine ateş ederek yüz japon 

subay ve neferini öldürmüşlerdir. 

lngilterede mecburi 
hizmeti nasıl tatbik 

askerlik 
edilecek? 

B
. b" .. · · · o"yle mi' oldugunır hükmedersmız egıl mı. Fa-

- ır ırınızı yıne seversın:ız. · . . . . 
K 

.. J-"' ,_. __ ona •o>- bt bunlar hep sırurdendi. Bız kavga 
arm sana ne soy euı &.I, ~ • 

d.. -· d' h '--dm" eder sonra yine öpijşür, barışırdık. Biı 
B Londra 25 (AA.) - Mecburi askCTlik hizmeti meselesinin tetkik 
. ükreş 25 (A.A) - Şi~'.1iye ~·~_ar Frans;mm Bökre; orta. elçisi olan edilmekte okluğu ve Hitlerin nutku belli oluncaya kadar tehirine karar 

Fransa Romanya orta elçilığini 
büyük elçiliğe tahvil etti 

u.recegım> ıye aya..u ' ' . _ Hl çok seyahat ediyoruz, yoruluyoruz, Sl-

Bi ç. . ? nirli insanlar oluyoruz. Kavga ediyoruı. 
- ç mı. k d k . '? F 

Hiç S t d g·ru ekmek tah Bilmem buna avga eme caız mı. a-
- ya.. ura una o - . . . 

lasını attı. İşte 
0 

kadar .. Hatta ben gülü· kat çabuk kendimıze gelıyoruz. Karım-
'ordurn. Fakat bir müddet sonra dan fazla bahsetmek istemem. Çünkü ~ 
gördüm. Dudağım kanamıştı. Bu bana run ölmüştür. Karım öldü. Fakat ben de 
hfam patlamış kadar tesir etti. cSe.rıi öldüm. Kalbini de karısı ile beraber iı1-
" .. A; ı...~.-~ Karun dü. Burada size k'nmla o sabah nll!lll 
D llılr • ~ve ~~-..u....._• • - J - • a.. ........... _a...u J..., .... ..1. .-.v& ............ 

klf etmesi emrini verdi. Nazil' da bu em· n.ap"~= ·-

Thierry _Kı;al Karola kendısıne buyuk elçi payesini veren itima-~--"' tak-dim etmışür. ~,. verilmediği takdirde yım:nki nazırlar meclisi içtimaında bir tant halle 

. Bu ~~betle beyana.tta bulunan Thierry Romaııyanm Avrupada git- vanlmaıımın imkansız olm.adı.itı. hakkındaki haberler başvekalette ya-

tikçe _bu!.uye17 hır ~l O~'ll~ma~mm ve Fransa ile Romanya arasındaki dosta- lanlamnalrtadnc. 
ne, külturel, ıktısadi ve sıyası münasebetlerin sambrıaz inlrişalmın Fran51Z Hizmetin şekli haklunı:la -..erilen malumata göre öyle aııla.şılıyor ki 
orta elc;ili~in büyük elçiliğe. çıkarılmasına sebep olduğunu beyan etmiştir. hizmetin mecburi mahiyette olması Avrupa. kıtasındaki askerlik hız' • 

Fransa ile Romanya aynı nısbette haklara riayet ~ ve herkesin va-
zifesine bağlanmast esasına müsteniden sulhun idamesine ve beynelmilel sa- meti şekillerinden farklı olacaktır. Nazırlann bu projeye nihai bir su-
hada teşriki mesai edilmesine taraftardırlar. Bu idNli muhafaza etmek için rette iltihaklan meselesine ııelince başvekil istediği takdirde bu isti-

":"" • · R~'EXWSL'ıttf;:~~b'&~~.~~·~~ftWiz~~il'~~. , ,, ~;: şüphe ıı.ö: Ü~mem~tedir. •. .• _,__,,. ı.:-.-.-'---~.ı...~ 
an ~~ ..... ~. - , VlKTORY '" Cumartesi ,.e pazar ~aal •l• de KRALİÇE VİKTOJU'A •• 
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lzmir Defterdarlıg" ından: ız~~ıR BELEntYEsıNDEN: 
Sat11 D. Muhammen 

Bedeli 
Lira K. 

No. 

126 Bumava Cami.kebir M. 1 inci Yaka sokak 1/1 taj 
No. 1u 253,44 metre murabbai müfrez arsa. 38 16 

127 Bumava Toker sol:ak 10 taj No. Iu 263,68 M. M. 
Arsa. 52 74 

128 Burnava 4 üncü tarla ha.ısı sokak 1 No. lu 110,96 
M. M. arsa. 11 10 

129 Bumava Kızılay sokak 57 tai No. lu 79,80 M. M. 
Arsa. 8 00 

130 Bumava Zencirli kuyu sokak 28 taj No. lu 132,64 
M. M. arsa. 26 53 

131 Kasap hızır M. Müftü sokak 6 No. lu ev ve avlusu-
nun 16 hissede Hazineye ait 3 hissesi. 337 50 

132 Buca aşağı mahalle Halil~a sokak 10/1 taj No. lu 
185,50 metre murabbaı arsa. 37 10 

133 Sehitler M. lğdeli sokak 67 taj No. lu 175,52 M. M. 

ltf aiye santralında yeniden ya-
pılacak ilavei insaat bas mühen· 
dislikteki farbı~esi veÇhite 2-5-
39 salı gününe temdit edilmi,tir. 
Muhammen bedeli 5033 lira 96 
kuruftur. lttirak edecekler 377 li
ra 55 kuruşluk teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

1405 (838) 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yolJardaki hastalıkların mikroplannı U
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kuJlaııııuz .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idr&I' zorluklanm, edil vcı 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve ~ 
zarken yanmak hallerini giderir. BoJ idrar temin eder. 
İdrarda kumun, mesanede taşların teşekkülüne mam olur • 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını Wzdir. Her eczanede balunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı tem.lz)jyerek mavileplrlr. 

-· 
Arsa. 87 76 

134 SehitJer M. 2 inci Altın sokak 61 aj No. lu 261 ,66 
M. M. arsa. 130 83 

Her gün hastalarım saat üçten son
ra Atatürk caddesi ııEski Birinci 

~ kordonn 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. Izmir ithalat Gümrüğü müdürlüğünden: 

135 5ehitler M. 2 inci Altın sokak 55 tai No. Iu 172, 78 
M. M. arsa. 86 39 

136 Sehitler Sepetçi 1513 No. lu sokak 5 taj No. lu 
60,80 M. murabbaı arsa. 105 00 

137 Süvari M. Makara sokak 37/1 tai No. lu 48 M. M. 
Arsa. 16 80 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 26. 4. 939 tarihinden itiba
ren 15 s.;in müddetle acık artırma usulile müzayedeye konulmustur. 
ihalesi 11. 5. 939 tarihinde Tler,embe Piinü ı;aat 14 d~ir. Taliolerin 
muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak 

TELEFON : 2987 
CT.b/7ZZL7T/7ZT7..Z/LT.LXZZ'ZJ~ 

Doktor 
Sami 

Operatör 
Kulakcı ,, 

Kulak, Boğaz, burun 
hastalıkları mütahassısı 

No. 
Tesbit 

202 
201 
196 

198 
1186 

ll86 

markası Gram 
Eşyanın No.sı Kilo 

G J B A 10836 19 500 
AB 1-100 7544 000 
LCK 37 000 
5459 

22 000 
2 adet 

1 adet 

Tarife 
No. 

136/B 
472 
710/H 

300 
281/D 

Haddi 
Resmi 

8 80 
80 

375 

40 
7 57 

15 00 

Kıymeti Cinsi Eşya 
Lira K. 
100 00 Pamuklu ipek peluş 

75 00 Alçı 
6 00 Nitrat dö potas 

1 00 Ağaç kundura kalıbı 
4 00 Altın kaplama çerçiveli Selliiloit yazı 

kaçak· kalemi dolma 
Kaçak altın kol saati 
NOT: Ayni günde bir çok kaçak eıya 
daha satılacaktır. yevmi mezkUrda milli emlak müdürlüiünde toplanacak satış komis

yonuna müracaatları Harı olunur. 
26 5 1401 (837) 

:Muayenehane Birinci beyler No. 42 
TELEFON : 2310 

Ed : Giiztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 
1- 13 (750) 

Yukarıda yazılı allı kalem eşya 5/5/939 günü saat 15 te açık arttırma suretiyle satıhğa çıkarılacaktır. Dahilde ahcısı 
çıkmazsa 15/5/939 günü de ecnebi memleketlerine götürülmek üzere müzayedeye konulacağından isteklilerin o günti 
İzmir ithalat gümrüğ~de müteşekkil satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 22 - 26 1346 (810) 

~~~-yPs,2~ .. --~&!!P.:lll!!!!!mlm!l .... C!IW"" .... &:W'!!:!m_.ZFIE::_.,~-R•&A"5'!ml1 .............. mll ........... ~%ımııDm .. lmlllUDıı::Jll!!ıımı .. M&ıı:!lll .. llİll .. 

Isparta Nafıa müdürlüğünden: 
Pazarlık ilanı 

1 - Pazarlığa konulan İş: 
Jsparta vilavet merkezi hükümet kona~da vapbn1acak 16036 lira 

20 Kr. kesif bedelli kalorifer tesisab olun 938 mali yılı icinde 5000 
lirası ve 939 mali yılında da 1 1036 lira 20 kuruşu verilecektir. 

;g_-•a<ea:E .. 11111 .. BEillmmılllll!ill ........ ıım:ıF* .. ı ............. ı .... miiiill•~· 

Doyçe Oryentbank lll 

DR ES D NE R B A'N K ŞUBE Si 
i Z MİR 
Merkezi : BERLI.N 

Alma:::Jyada 175 şubesi mevcuttur .. 
2 - Bu İşe ait evrak ve şartnameler: ı 
A -· Bayındırlık isleri ~enel şartnamesi. ~ 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

B - Yapı İşleri umumi ve fenni sartname3İ. 
C - Sıcak sulu kolorifer tesisatı için umumi ve fenni .şartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Eksiltme şartn~.mesi. 
F - Mukavele proiesi. 
G - Ke~;f ve vahidi kıyasi fiatlar. 
H - Proieler. 
İstiyenler bu evrakı Isparta Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 giin roüdrletle eksiltmeve ko
nulan bu is 20. 4. 939 perşembe ~ünü nat 15 de Nafıa rnüdü··lij;?üncle 
teşekkül edecek komisyon tarafından ihale olunacağı jlan edilmiş ise 
de muavven g\inünde talip çıkmadığrndan 249'l ~ı\yılı kanunun 40 
mcı maddesi hükmüne ~öre hu İş 21. 4. 939 tarihinden itibaren bir ay 
İçin pazarlı~a bırakılmıştır. 

4 - Kesif bedeli 16036 lira 20 kuruş olan bu İşm 5000 Hralık J;ısrnı 
25. 5. 939 tarihine kadar ve bakiyesi de 15. 1 O. 939 tarihine kadar 
ikmal edilecektir. 

5 - Pazarlı~a $l'İrebilmek için isteklilerin (1202) lira (20) kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aşağıdakı vesikaları 
ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Pazarlığa girmeden evvel vilayete müracaatla alınacak ehli
yet vesikası. 

B - 939 yılma ait ticaret odası vesikası. 

Y ukanda yazıh 'erait dairesinde taliplerin 3 üncü maddede yazılı 
komisyona müracaatları ilin olunur. 

1396 (836) 

lzmir Vilayeti Veteriner müdür
Jü~iinden: 
Aygır deposunun Sebiller ve Arapçı köylerindeki 400 dönüm ça

yırlıklarda mevcut otların biçtirilmesi ve yığın yapma işi pazarlıkla 
talibine ihale edilecektir. Muhammen kıymet 250 liradır. Taliplerin 
•eraiti anlamak üzere Veteriner müdürlüilüne ve pazarlığa İ•tirak et
mek üzere de 1 Mayıs 939 pazartesi giinü Daimi encümene müracaat-
ları ilin olunur. 26, 27 1400 (839) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Baş müdürlü-

Alsancaktaki merkez tütün depomuzda yaptırılacak iki parti tamirat 
pazarlığa konulmuştur. Keşif bedellerile muvakkat teminat aşağıda 
yazılıdır. İstel...Jilerin 2. 5. 39 giinü saat 15 de bq müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri lizımdır. 

Ke,if bede!i 
Lira K. 

443.73 
320.63 

Teminat 
Lira K. 

33.28 
24.05 

26, 27 1404 (840) 

ı7ı,soo,ooo Rayhsmarıı 

Türk.iyede ~ubcleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda sıibelcri : KAllffiE VE ISKENDERIYE 
Her türlii banka mmunelatmı ifa ve kabul eder. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA l\~ LA S 1 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği • Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son habra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 
,. ' I P A R t S FAKOLTESINDEN il 

diplomalı 

DİŞ 7' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

ilin 
iş Bankasından: 

ızMıR suLH HUKUK MAH- Kem a i Çetindag" 
KEMESINDEN: r:EL7XrLZ/777./ZL7L//.:LT~~ 

Birinci kordonda eski 68 ve 70 
yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların it ban
kası müdürlüğüne müracaat\arı. Devlet demir yolları vekili avu- .~ Acele satılık 

kat Murat Çınar tarafından tepe- ~ • 
köyde mukim yağcı hacıoğluMeh- ıs Spor otomobıl 
met ali aleyhine actığı sekiz lira ~ İ · kullanılın b. t b·ı 
ı k d 

- . ,.., yı ış spor ır o omo ı ~ 

Hastalarını her gün sabah saat 9 
dan başlıyarak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin- " 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

1 
•• , •swenw•nnrr m 

a aca avasının carı muhakeme- ~ +-1 ı br 1· t' ı · K di al h ~ · d ··dd · 1 h. .k ,.., sau ı t • s ıyen erın ar c ı a-
sın .'.! mu eıa ey ın ı ametgahı ~ d 52 .. tl~ . S '72-Y:T.LYZL/7.//1Z//7/LZY/.X7.t...,,~ 

h k w nın a nwnaraya muracaa e:·~ illl ~ s 1 k b J d • . ' meç ul aldı~mdan hukuk usuli~ ' TELEFON : 3750 ~ at) J e e ) Ye ~ 
muhakemelerı kanununun 14lncı ~ ~ 
maddesi mucibince ilanen tebli • ~ B 0 n osu g 

1-26 (763) 

Namıma muharrer türkiye iş bankası 
anonim şirketinin 48102 ve 48101 numa
ralı iki adet onar liralık hisse senedini 

ettim. Yenisini alacağımdan eski 

Mikroskop ~Österiyor ki· 
' Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğll(siyle kana karışıyor .. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşıhyor. 

S 1 TM A 
Hayat makinesini irızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde 
sıtma nebeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini arttınyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebaıat hiilasalariyle hususi bir şek.ilde 

ihzar edilen ve Sıhhat VekaJctinin resmi ruhsatını hi.iz bulunan BİOGENİN 
sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır... Sıtmadan korunmak ve kur
tulmak için birinci deva BİOGENİN'dir. 

Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adele ve sinirleri 
kuvvetlendirir... İştihayı açar, dermansızlığı giderir.. Sıtma parazitlerini 
iildürür, tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin 
eder.. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yiı"ksek tesirli ilaç her 
eezanede bulunur. 

•••••• • •••••• 
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YENİ ASIR SA.HIFEt - --
T. Bovven Rees Messageries Umdal OliYİer ve Fratelli Sperco { 

ve şürekası Maritimes A=·~:ıNl~n. Şürekası V ~pur Acentası 
Deu tsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG IIELLENic L1NEs LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A. Dİ 
CUHARD LİNE AN y As 1 TURKİA vapuru ayın nihayetinde BİNA ... TEL. ""43 NAVİGATİONE 

Liverpool ve K u M p beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg • - AKKA vapuru 27 Nisanda bekleni-
Glasgov hattı TBEOPBİLE GAUTİER vapuru 6 m ... ve Anversa limanları için yük alacak- LONDRA HA.Trı : ZARA motbrtl 26/4 tarıhinde gelerek yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam 

• • • • • • • • • • • . . . yıs tarihinde gelerek aynl glin İstanbul, UVfıllTED ST ATES AND HERON vapuru 15 nisanda gelip Pire Korfu Saranda Trieste ve Venediğe Bremcn ve Hamburg için yUlı: alacak-
BOTHNİA vapuru rusan nihayetinde Pire Napoll ve Marsilyaya hareket ede- İ Londra için ytik alacaktır. ayni gün hareket eder. tır. 

gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay- '. .. EV ANT L NE LTD. . BELGRAVİAN va 15 niaanda LERO motörtl 2714 tarUıinde gelir ve MİLOS vapuru 10 mayısta bekleni-
n! zamanda Live ı ve Glugov için oektır. PRJNCE DE LİEGE vapuru ayın nı- puru . yor. 13 Mayısa kadar Anven Rotter-
ytik alacak rpoo , . . • hayetinde beklenilmekte olup Nevyork- Londra, Hull ve Anversten gelip yük aynı glin Patmos Lero ve Rodosa hare- dam, Bremen ve Hamburg icin' yUlı: ala-

tır. , . . Her türlü izahat ve malumat ıçın Bı- tan al •. t...- aktır çıkaracaktır. ket eder. caktır. 
Gerek vapurların muvualat tarihleri. . . da LAU- m 'y'A<Uac · lsiınl . lunlan hakkında acenta rıncı kordonda 156 numara Gerek vapurların muvasalat tarihleri, ROY ALE fılEERLAfıl İ 

bir ~:t :~na giremez.. Daha fazla RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen· &erek vapur isimleri ve navlunlan halt- LfVERPOOL KATTI DAİSE KUMPAHY ASI DEN NOİRSKE M DDEL-
tafsllAt almak ıÇin T. Boven 8- ve şr. tasına müracaat edilmesi rica olunur. kında aoenta bir teahhüt altına giremez. LESBİAN vapuru 2~ ~d.ı Liver- HERCULES vapuru 30/4 tarihinde HAV~L N.JE, ~SLO 
nın 2353 telefon numara.oma mtlracaat Daha fazla tafsi!At almak için Birinci pool ve Svanseadan gelıp yUk çıkaracak- beklenmekte olup İstanbul Burgas Var- ~~ vapuru 12 mayısa d?~ ~~-

TELEFON • Z 3 7 5 K d d 152 da tır .. ' lenıyor. Dünkerk ve Norveç ıçın yük edilmesi rica olunur. · or on a numara • UMDAL• ·· na ve Köstenceye hareket eder. alacaktır 

Yemeklerin ki· 
rmtııarı, salya· 
nın ifraz ettlil 
mikroplar, d•ıa• 
radan alınan mu· 
Zil' mevat kaqı· 
smcla cUıler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
lftlzlenmezse bo· 
ZUlmağa, çtlrtl· 
ineğe mahkUın· 
dar. Cürük c11,. 
ler mide ve bar· 
sak ihtiladarm· 
dan zattirreeye 
kadar her nm 
hastaı.ıa yol aça 
biliıo. 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

. u 

1 
balr lndr ve Odlııa Tarım .. ~.ıı, kooperatiftcrl Blrlltl j 

r A R t Ş ŞARAPLARI 1 
1 

Ece bölpllnfn ne& Jllf (1zümleriııden yapılmıftır. Sek, Dömi.lek ve klrmı
a Tarif tıınıPlanm daima tercih ediniz. Solramzıla TARİŞ şarap lan eksik J 
olm-•bdır .. 

r A R t Ş SiRKESİ 
8a)'11l he!lı:n111:ra emn!Jetle ıın:edili1or. TariJ sirkesi, halli üzüm sirkesidir. 

r AR t Ş VZVMBALI 
Tcblf edilmlt taze UzUm ıll)'Udur. Taze Uzüm suyunun bülUn hususi1etlo

rlnl tapmı!dadır. Tariı UzUın balı en sıhhi ve mugadcli kuvvet ftll'Ubudur. 

r A R İ Ş iNCiR VE VZVMLERİ 
Femıi.a en son terakkiyatuıa uyıun bir f"kilde işlenııılş ve hazırlanmıştır. 

Zarif .-ıbalijlar lçlııde satılmaktadır .. 
Tarif marlıah mııhsulit ve nıaınu.litı her yerden arayınız. 

lzndr amami satsş mağazası : 
KEMEBALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

l ··26 (2SJ) 

ı ................................ ı ..... rı , .• 
Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. , ·-· n 

~~~ 
Opp.~ 

Al:iınetl Farilı• 

T O p AN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZl 

Fabrikasın ın mamulatıdır. 

umumi deniz Acentalığı Ltd. mtlracaat JUNO vapuru l/5 tarihinde gelerek AMERİCAN EXPORT LlNES İNC 
edilmesi rica olunur. Deatsche Levante•Llnle Amaterdam, Rotterdam ve Hamburg li- EXCELLO vapuru 1 mayısta ~kleni-

Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapuru 15 nisandıı Hamburg manları için hareket eder. yor. Nevyork için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acenta ı ve Anversten gelip yük çıkaracak. SVENSKA ORİEHTE Lİ• EXCHANGE vapuru ıı mayısta bekle-

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GR i PiN Kullanın 

Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, elli ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva GRiPtNDtR.. 

J Bu karışık havalarda / 
yanınızdaaı 

GRiPiN 1 
eksik etmeyln!z! .. 

icabında güoda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DiKKAT ..... TAKLİTLE· 

RİNDt:N SAKININIZ .. 

\ 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
1 
S~ç!a;;: dö~ülm~ine ve kcpeklenmesine mini olur. Komojen saçların kök· 
ennı vv~t endırır ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabii renklerini 
bamı:ız,. litif b~ rayıı..,, vardır. Komojen Kanzuk aaç eksiri maruf eczant'
lerle ıtriyat mağazalannda bulunur. 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susi ye müdürlüğünden: 
~ - Bucada idarei huauaiyei vilayete ait (Sarıgöllü Hasan) bah

çesı ~enme~le maruf bahçede tahminen (50000) kilo raddesinde çam 
ze~ ve çıtlembek veaair muhtelifül cim odun aleni müzayede aU: 
retile. 

2 - MezkUr bahçedeki ağaçlarm budanmuından husule gelen 
muhtelifül cins odun lmı>ınblarile çaLların da müzayede ile kötürü 
olarak. 

3 - Ve }'İne mezkUr bahçedeki y~il otların toptan ve mmayede 
ile aab4ı yaııılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale günü olan 29. 4. 939 cuma günü aaat 15 de 
mezkUr bahçede t*1driil edecek ııabf lcomuyonuna müracaatlan 

fılİEN KUMPAHY ASI niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
D. T. R. T. 

AASNE vapuru 30/4/ 939 tarihinde 
beklenmekte olup Hamburg İskandi- . BUDAPEŞT vapur~ ~ ~_YJSta bekle-

limanl al 
' nıyor. Tuna lıınaıılan ıcın yuk alacaktır. 

navya an için yUk arak hareket 
eder. SERVİCE MARİTİME 

ROVMAIN 
SERVİCE MARİTİME DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-

Roamain Kumpanyası niyor. Kö.,tence, Kalas ve Tuna limaıı
PELEŞ vapuru 8/ 5 te gelerek Malta, !arı için yük alacaktır. 

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

esteden R!osanto, Montevide ve B. Ay- caktır. 

ree için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav-
11Andald hareket tarihleriyle navlun- lunlardakl değişikliklerden acenta me.. 

!ardaki değ!şiklilı:lerden dolayı aoenta suliyet kabul etmez.. 
meııullyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsi!At için ATATÖRK 
sllAt için lldncl Kordonda FBATELLt caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPEBCO vapur acentasına mf.lracaat Zee ve Şsı. Vapur aoentalıi!ına müraca-
edilmeııl rica olımur. at edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z004 - %005 TELEFON : %007/ZOOll . - . 
To C~ Ziraat Bankası 

Kurldq taruaı: 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 

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

PARA BiRİKTiRENLERE 28.800 ı.hl& 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında m az (50) 
lira&l bulıınanlan senede 4" defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl.Ana gııre ik
ramiJe dağıtılacektır : 

4 Adet ıooo Liralık 4.000 Lira 

' . 500 • 2.000 • 
4 • 250 LOGO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 ' 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ dll§m!-

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüule 20 fazlasiyie verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyUll, 1 Birinci ldlnun, 1 Mart ve 1 Hazinı.D tarih· 

lerinde çekilecektir. 1 • •• 
BRİSTOL 

Be yoğlunda 
••••••••••••••••••••••••ıııııa 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski cıtelc:iü 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene_lik • ~ idareaile bütün milfteriJ& ine lcııındiaini 

aevdınıuttir ·-· 
Otellerinde misafir kaLın1ar evlerindeki rahati bulurlar.. fatanbnld. 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulU4UJ'lar ... 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fi1atları da rekabet lıabul etmi

yecelı; derecede ucuzdur ..... 

• - ... 
1 lki Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 

HER 

DİŞ MACUNU 
GLİSERiN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 
BRİYANTİN 

KREM 

VE PUDRALARI 

YERDEN ARAYINIZ 
.... ~~a.ı-....,a...u:aı• • " _ J _ • ..,..i .l&n..~(Uıl ;} "'._. .ıı. a.uba ·• ~- r. ı.k . :-ttiAN~La/\.H: nınvı ·.ı· ıı...H.t: J.<1a • ı.~u. !°)UJ\.11.~ :)iU\.1\.1\....1 

. ~- ·- -- .......... ··· "'"· .... 711 
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Yugoslavya dostluğuna sadıktır 
siyaseti, büyük devletler arasındaki ihtilaf'larda bitaraftır Yugoslavya 

Yugoslav yanın Anti komintern pakta iltihakından bahsedilemez 

Kat'i karar vermezden Cince B. Gafenko'nun ziyareti 
Yugoslavya, Balkan Antantı devlet- lngiltere · Romanya arasındaki bağ-

leri ile istişare azmindedir ları gerçekten kuvvetlendirecektir 
Belgrad 25 (ö.R) - Resmi mahfiller 

V cnedikte Italya hariciye nazırı kont 
Ciano ile Yugoslavya hariciye nazırı B. 
Markoviç arasındaki görüşmelerden son
ra neşredilınlş olan resmi tebliğe ilAve 
edilecek hiç bir şey olmadığını bildiri-
)'orlar. . 
Aynı roahfi!Jar şunu da ilAv~ ediyor

Jar ki: Mezkllr tebliğ bu görüşmelerin 
nasıl bir fikir ve ruh içinde cereyan et

tiğini ve Yugoslavya tarafından ihtiyar 
edilen vaziyetin ne o~u. mükem
melen göstennektedir. ' 

cBu vaziyet, Yugoslavyanın coğrafi 

mevkiinin tabii bir neticesi olarak daha 
önce tesis edilınlş olan münasebetlerin 
bir neticesidir. Bedihidir ki bu meml.,.. 

ket büyUk komşulariyle iş birliğine mec
burdur. Fakat bu lş birliği diğer devlet
lerle ve bilhassa balkan devletleriyle 
lş birliğini bertaraf etmez. 

cYugoslavya, balkanlarda mihver 
devletlerine karşı serhad mevkiini işgal 
etmekte olduğundan balkanlarda ifa 
edeceği vazife bilhassa ehemmiyetli ve Yugoslavııa 

naziktir. Dünyanın bu kısmında sulhun 1 
devam ve muhafazası, mühim bir ınik- etmemiştir ve komünist partisi bu mem
yasta, Yugoslavyanın hattı hareketine lekette 20 senedenberi yasaktır. 

parlamentotu 

Bükreş, 25 (Ö.R) - Gazeteler Ru
men hariciye nazırının Londrada bulun
duğu sırada İngiliz ekonomik heyetinin 
Bükreşe muvasal&tını mesut bir tesadUf 
sayıyorlar." ıSeama• gazetesi şunları 
yazıyor: 

ıB. Gafenlı:onun r.iyareti İngiltere ve 
Romanya arasındaki siyasi ve ekonomik 
bağları gerçekten kuvvetlendirecektir. 
Bükreşteki müzakerelerin hedefi de ay
nidir .. • 

• Sanolola • gazetesi de diyor ki : 
ıİngilterenin Romanyaya verdiği ga

ranti İngiliz dostluğunun en kudretli te
zahürü olarak gerek kıyıneti, gerek sa
mimiyeti, gerekse şekli Romanyada en 
derin bir tesir yapmıştır.• 

Londra, 24 (A.A) - İngiliz gazete
leri Romanya hariciye nazırına hararet
li bir kabul göstermekte ve İngiliz na
zırlarının günün meseleleri hakkında 
İngilterenin vaziyetini, anlatacaklarım 
yazmaktadırlar. 

Taymis gazetesi, Romanya hariciye 
nazırırun Berlinde Hitler ve Fon Ri~ 
bentropla görüştükten sonra cenubu şar
k! A vrupasına ait meseleleri İngiliz na
zır lan ile de tetkik edeceğini yazıyor . 

Deyli Telgraf şöyle diyor : 
İngilterenin bütün al§kası bir tecavüz 

takdirinde Balkan milletlerinin birbirle
rine ne dereceye kadar yardım edecek
lerini bilmektir. Rumen hariciye nazıTı B. Gafenko 

Sovyetler Birliğinin rolü, Balkan mlı
dafaa sistemine Bulgaristanın iştiraki .,.. 
İngilterenin Romanyaya müzahereti. 
Diğer taraftan Gafenko Deyll Skelch 

gazetesine yaptığı beyanatta hü!Asatan 
demiştir ki : 
İşim nisbeten basittir .. Pariste de ola

cağı gibl Londrada da yapılacak şey iki 
memleket arasında aktedilen anlaşmalar 
dairesinde makul bir teşriki mesai hn
kfuılarını halisane bir tarzda tetltik et
mektir. Memleketime istikbali daha vu
zuh bulmuş ve daha müemmen görerek 
döneceğim. 

Bükres, 25 (A.A) - Kral Karo! Bir 
Leilhrossu kabul etmiştir. Sir Leithross 
bugün b~vckil ve maliye ve lktısat na
zırları ile görüşecektir. 

Bükres. 25 (Ö.R) - Fransanın Ro
manyadaki ilk büyUk elçisi B. Adriyen 
Teri bu sabah kral Karola ltimatnamesi
ni takdim etmiştir. Bu münasebetle hü
kümdarla Fransız hükümetinin mümes
sili arasında son derece samlnı! nutuk
lar teati olunmuştur. 

Berlin, 24 (A.A) - Romanya iktıaııt 
nezareti genel sekreter! Marianın riya
setinde bir Rumen heyeti Berline gel
nili;tlr. Bu heyet Bohemya ve Moravya 
himaye idaresine ait bazı meııelelerle 
Romanya ve Almanya arasında ticaret 
mübadelelerine dair işler hakkında mü
zakerelerde bulunacaktır. 

tAbidir. 
cYugoslavyanın büyük devletler ara

ıındaki lhtilMlarda en sıkı bitaraflığl, 

bilyük komşulariyle iş birliği, balkan 
dostluklarına hul\ls ve sadakati balkan 

sulhu ve aynı zamanda - dolayısiyle

Avrupa sulhu için bir garantidir. Bu 
mal<lmattan çıkan netice şudur ki, Ve
nedik görüşmelerinden sonra, Yugoslav
yanın hattı hareketbıde hiç bir değişik
lik irız olmamışta. 

nın Balkan antanbna, müttefiklerine sa
dakatinin zaafa uğramamış olduğunu 

beyan etmektedirler. «Bununla beraber, Anti • komintem 
pake.na iştirak gibi bir karara uzun bir 

tkikt halk 
Aynı mehafil Yugoslavyanın tamamlle 

te en ve an antantına mensup ı 
diğer devletlerle istişarelerden önce te- bitaraf olduğunu yeııiden işaret etmek-

lngiliz teslihat plinı 

cBilhassa, Yugoslavyanın Anti - ko
mlntern paktına iltihakından bahsetmek 
vukuu hale mugayirdir. Evve!A, ltalyan 
htikümetl biç şüphesiz meseleyi bu şe

kilde ortaya koymamıştır. Esasen komü
nist aleyhtarlığı Yugoslavyanın dahili 
•iyasetinin icaplarındandır. Bu itibarla, 
komünist propagandasına muhalefetten 
ibaret olan pakt esasları Yugoslavyanın 
iç siyasetinde mündemiçtir. Yugoslavya 
Sovyetler birliğini hiç bir zaman tasdik 

ül edil Y osla d
,. te ve Yugoslavyanın Komintern aleyhin· 

vess emez. ug vyanın ıger 

balkan devletleriyle sıkı tesanüdü en deki misaka iştiraki mutasavver olduğu 
kuvvetli bir mülahazadır. Bu mülfilıaza, 
Macaristanla bir anlaşmanın hazırlan -

ması ihtimali için de, diğerlerine tekad-
düm edecektir. 

cEsasen gerek Budapeşte, gerekse Bel
gradda gösterilen hüsnü niyettenberi, 

Macaristan ve Yugoslavyaya ait hususi 
meseleler had mahiyetlerini bir hayli 
kaybetmişlerdir.> 

Belgrad 25 (A.A) - Havas ajansın

dan: 
Resmi Mehafil Venedik görüşmeleri 

üzerine Yugoslavyanın siyasetinde de
ğişiklik hasıl olmamış ve Yugoslavya-

haberini tekzip eylemektedirler. 
Italyan hükümetlnin böyle bir iştira

ki asla teklif etmemiş olduğu beyan edıl. 
mektedir. 

Resmi Yugoslav mehafili Yugoslavya· 
nın hiç bir zaman Sovyetleri tanımanuş 

ve komünist propagandasına karşı dal· 
ma mücadele etmiş olduğunu hatırlat

makta ve bu halin Yugoslavyanın Ko
mintern aleyhindeki misaka iştirakini 

lüzumsuz kılmakta olduğunu i!Ave eyle
mektedir. 

Komünist fırkası yinni senedenberi 
Yugoslavyada ilga edilmiş bulunmakta
dır. 

Alman Gençler Birliği 
Polonyadaki Alman gazetelerinin 

daima kanat imasından şikayet etti 

Son Leh manevra tarından biT intiba 

r:::ızır bundan sonra Fransız • Leh On marttan beri bu gazete yirmi üçün
menfaat birliğinden ve hissiyat iştira- cü defadır ki, müsadere edilmiştir. 

1 kinden bahsetmiş, Fransız sermayesinin 
· Lehistanda nafıa işlerine iştiraki için Parl.s, 25 (A.A) - Milletler cemiyeti
yapılan müzakerelerin iyi yolda olduğu- nin Danzig ali komiseri B. Charles 

1 

nu bildirmistir. Bruckhnrdt buraya ge!ıniştir. Mumai
leyh Milletler cemiyeti konseyi tarafın

Varşova, 24 (A.A) - Polonyadaki Al- dan Danz.igdeki vaziyetin inkişafı safa-
. . nan geneler birliği reisi Viesher başvc- halını takibe memur edilnili; olan üçler, 

~"h hancıye nazın Beck kile bir muhtıra göndererek Polonyada Fransa - İngiltere - İsvei; komitesinin 

'
. J-'·an Almanca gazetelerin mütemadi- Cencvrede aktedeceği içtimaın arifesin-

) F fı """' de serbest şehrin statükosu hakkında 
Varsova ... 25 (0.R - , ransa na .a iyen müsaderesindcn şika;ret etmiştir. Fransız makamatı ile görüşmüştür. 

nazırı B. Do Monzı gazetecılere demıştir 1 Bu muhtırada deniliyor ki : 
ki : Ben nafıa nazırıyım. Fransanın dış Poznanda çıkan Deutsche Machrich- ,Sal3!11yettar Fransız. maha~ J?~
siyasetini tahlile sallihiyetim yoktur. ten gazetesi bazı hadiseleri kat'iyyen zıgdeki vazıyet dolayı~ıyl~ endişe 1çm
Esasen bu siyaset B. Daladiye tarafın- dedirler. Bu mahafil şundiki Alman-Leh 
d d • . kild t ·ı dilmişt" . J kommanterlerde bulunmaksızın neşret- gerginliği dolayısiyle serbest şehir ara-an egı.~mez şe e arı e ır. ti . . hald b" k d f dır ki üsadcre 

S h t' · memleketinizde kısa gı e ır ço c n m zisini Avrupanın siyah noktası diye tav-
eya a ımın ve d li B h'd' 1 lı tı ç·· k" ı ikametimin siyasi bir mahiyeti yoktur. e i 'yor. u " ıse er :ı:-an. ş r.. un u sif etmektedirler. 

Sadece Fransız ve Leh teşebbüslerinin 1 Alman halkının kendı ıçınde cereyan Aynı mahafıl B. Charles Bruckhardt 
eti olan Sile~a eden şeyleri bilmek hakkıdır. Jile y~pılan noktai nazar teatile~ b~; 

Harp kudretini artırmak için her 
men.hadan istifade edilecek 

Londra 25 (ö.R) - Ingiliz hUkümetiLondrada hava taamızlanna 
harp kudretini artırmak için memleketin nan tedbirleri kral tetkik 
bütün menabiini tamamen kullanmak 

karşı ıılı

ediyor 

azminde olduğunu parlamentoda bildi -
recektir. Hükümetin bu hususta takip 
edeceği siyasete dair beyanatı, Ingilte
renin bütün servet ve endüstrisinin ınlJ.. 
il gayrete iştirakinin talep olunacağı te
minatını ihtiva edecektir. 

Londra 25 (ö.R) - Ingiliz nazırlarırun 
lngilterede mecburi askerlik sistemleri
nin ihdası meselesiyle meşgul olduklan 
teyid ediliyor. Kabinenin yarın öğleden 
sonra avam kamarasında bu hususta ya
pacağı beyanatın ana hatlarını hazırla
makla meşgu] olduğu söyleniyor. 

' 

cEbning Standarcb gazetesi son saat -
te şu haberi veriyor: Mecburi askerlik 
hizmeti çok yakındır. Hükümetin yarın 
milll hizmet haltkında bir kanun Jayı -
hası tevdii niyetini bildirmesi bekleni
yor. Umumi efkar kabinenin tereddüt -
!erini izaleye hizmet etmiştir. Diğer ta
raftan ordu konseyi de mecburi askere 
alış sistemi ne şekilde olursa olsun In
gilterede tesis edilmedikçe, memleketi 
müdafaa vazifesini hakkiyle ifa edemiye-ı tisi buna muhalif kalmakta ve hüküme
ceğlni bildirmiştir. Ingiltere ile ittifaka tin bu hususta herkes namına söz söyle
davet edilen devletler de Ingilterenin I °'.ek salahiyeti olmadığını bildirmekte
mecburi askerlik sistemini kabul sureti- , dir. 

karışıktır. Fakat kimse sonunda bu ted
birin zaruri olarak kabul edileceğinden 
şüphe etmiyor. iş milli kongresi bugün 
bir karar sureti kabul ederek asker kay
dının genişletilmesi lehinde bulunm\lf" 
tur. 

le insan kudretini tam olarak istimal az- Görülüyor ki mesele yalnız teknik de
minde olduğunun d .. Jilini vermesi husu- ğil, aynı zamanda siyasi olduğu için çok 
sunda ısrar etmişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~·~"-"-"-~~"-~~"-~"-~~ 

Mecburi askerlik usulünün Ingiltere- Sovyet 
de ne şekil alacağı hakkında fikirler 
muhteliftir. Sarih bir malfunat yoktur. 
lngiliz gazetelerinin faraziyelerine mü
racaat lazımdır. Bazılarına göre 18-20 
Yll§mda delikanlılar için mecburi bir as
kerlik hizmeti tesis edilecek ve bunlar 
ilk talim devresini müteakip senelik ta
lim devreleriyle mükellef tutulacaklar
dır. Diğerlerine göre ise, 17 yaşından iti
baren bütün gençlerin askeri hazırlığa 
mecburi bir mahiyet verilecektir. Fakat 
bu haberler henüz mevsuk bir malı,ye
ti haiz değildir. 

Meselenin parlamanter vaziyetine ge
lince: Başvekil tarafından talep olundu
ğu takdirde ekseriyet partisinin mecbu
ri askeri hizmet lehinde rey verecegı 

şüphesizdir. Bununla beraber meselenin 
kolayca çıkması şüphelidir. Zira hükü
met evvelce mecburi askerlik usulünü 
ihdas etmemeği taahhüt etmişti. Esasen 
böyle bir tedbir parlamento tarafından 
yalnız muhafazakar partinin reyile ka
bul edilemez, Milli hayata derin bir tesi-

Görüşmeleri 
Londrada 

- lngiliz 
Moskovada değil, 
intaç edilecek 

Moskova 24 (A.A) - Havas ajansından: 
Sovyet - lngi)iz müzakerelerinin inkişafı hakkında hariciye komiseri 

Litvinof ile görüşmek üzere Moskovaya gelmiş olan Sovyetlerin Lon
dara büyük elçisi Maiski bu gece Leningrad-Helsinski-Stokholm ta
rikile Londraya dönmüştür. 

Maiski, Moskovadaki ikameti arasında lngiltere büyük elçisi Seeds 
ile de görüşmüştür. 

lngiliz büyük elçisinin üç gündenberi Litvinofla mülakatta bulun
madığına bakılırsa lngiliz - Sovyet müzakerelerinin Moskovada değil 
Londrada neticeleneceği anlaşılıyor. Ve Litvinof - Maiski konuşmala
rının bu mesele üzerinde kat'i bir tesir yapacağı zannediliyor. 

Londra 25 ( ö.R) - Muhtelif şark memleketleri ile lngiltere ara
sında görüşmeler devam ediyor. lngiliz matbuatı bu görüşmeleri nik
binlikle tefsir ediyorlar. Taymis gazetesine göre lngiltere Yugoslav
yayı demokrasiler cephesi için kaybedilmiş telakki etmiyor. lnıı;iltere, 
~ınektupl~üe filij'[k: ---salonu ·-· 


