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ilin münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

FIA'l'I ıruau rua 

• Milli müdafaa sermayesi 
istikrazı 

Londra ' (A.A) - Polonya büyük elçisi kont 
Reczynski milli müdafaa sermayesi 1stiba:mı.a 
80,000 Zloti ile iştir!k etmiştir. 

·-------' Yeni hr.r Matbaasında Buıhmtbr. 

ltalya Arnavutluğu işgal ediyor 
C. Halk partisi grubunda 1 Italyan askerleri yarın 
B. lbrahim Tali Kizım Karabekire Avlonyaya çıkacaklarmış .• 

ilk suali tevcih etmiştir •.• Arnavutluk kaynakları haberi 
tekzip ediyorsa da Paris 

Başvekil 

Türk 
Milleti 
Şellerlnl seçmekte 
daima büyük 
isabet göstermiıtir 

--~EVKET BtLGtN 

T urk milleti faziletlidir, kadir~i
nastır. 

Onun bu güzel hasletini inkar 
eden bir h8dise gösterilemez. 

Alelade vaziyetlerde beliren bu 
kadirşinaslık, milletin makus taliini 
yenerek bugünkü şerefli varlığımızı 
yaratan büyük kurtarıcıya intikal et
tiği zaman büsbütün başka bir ulvi
yet iktisap eder. O zaman gençliğin 
baştan başa bir ateş, bir Alev kesildi
~in i görürüz. insanlığın en güzel 
mefkfüesini kuran büyük insana dil 
uzatmak isteyenleri merhametsizce 
yakan bir alev ... 

Bunu, böyle bilmek lazımdır. 

Ebedi Şef Atatürk, riyasız kalple
rin derinliklerinde yaşıyan ebedi var
lıktır. Onun hala vücudumuza hara
ret, kalplerimize heyecan, fikirleri
mize şuur veren kudretini iç alemi~ 
mizde duyarak ebediyetine iman 
ediyoruz. 

Bize göre, bugünkü azametli bir
lik cephemizin manevi kondüktörü 
yine (0) dur. 

Milli Şef İnönü, bu hakikati genç· 
liğe hitabesinde çok parlak bir şekil
de ifade etmişlerdir. 

Atatürk'ün şanlı ve şerefli varlığı 
önünde koca bir millet, hatta bütün 
insanlık huşu içinde eğilirken onun 
büyük hatırasına karşı nefsini ayni 
derecede hürmet ve muhabbetle bağlı 
gönniyen insan bulunacağına ihti
mal vermek istemeyiz. Zira Atatürk 
a~kını kalbinde duymıyan Türk'ün 
gijncşi görmiyen insan kadar baht
sız olduğuna kaniiz. 

Türk'ü hurafelerden kurtararak 
layık olduğu şerefli mevkie yüksel
ten büyük dahinin eserlerine ve söz
lerine bağlılığın mukaddes bir iman 
teşkil ettiğini tecahül ederek, en te
miz duygular ve en salim muhake
me süzgecinden geçirdiğimiz kanaat
lere (Modern Hurafeler) damgasını 
vurmağa kalkışmak affedilmez bir 
cüret olur. 

Böyle bir gafleti gösteren şahsın 
aağ duygusundan şüphe etmekte yer
den göğe kadar hakkımız vardır. 

Matbuata vazifesini öğretmek id
diasında bulunan zat, kadirı:ıinaslık-

---~·---

Hatiplerin heye· 
canlı nutukların
da Atatürk sev-
gisinin kuvvet ve 
kudreti canlan

dırıldı 
-*

Kazım Karabekir kür· 
süye gelerekuAtatürke 
sevgi ve bağbbğllll 
çok derincllr» declL. 

- YAZISI 3ncü SAYFADA -

Irak Kralı Elgazi feci 
bir kazaya kurban gitti 

Niyabet meselesini hal için mebusan lçtimaa ça· 
ğırıldı.. Maverayı Erden emiri Abdullah tayya· 

re ile Bağdada gitti 

Londra hazırlığı teyit 

Arnavutluk krcilı Zogo kont Ciano ile bir merasimde 
Paris 4 (A.A) - Havas ajansı bil- öğrenildiğine göre ltalyan askeri, 6 

diriyor: ve yahut 7 Nisanda Arnavutluğa çıka· 
Parise muhtelif kaynaklardan gelen caktır. 

haberler, ltalyanın yakında Arnavutlu- iyi haber alan mahfellerin bildirdiğine 
ğa ltalynn askerleri göndermek niyetin· göre Arnavutluk hükümeti her türlü aa
den Arnavutluğu haberdar ettiğini teyid ker ihracına muka~emet niyetindedir. 

eylemektedir. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
lta1yan kıtaları, Va1onadan karaya çı· ---..,...----------

kanlacak tır. 
'talya bu hareke tini 19 2 7 Italyan -

Arnavutluk anlnımasının Arnavutluğa 

kıırıı bir yabancı tehlike takdirinde bu 
memlekete ltalyanın askeri yardımda 
bulunacağı hakkındaki maddesine daya
narak yapacaktır. 

Hariciye 
Vekilimiz 

• 20 JıqfJIJı bir heyetin 
1 

riyasetinde ıo nisan· · 
da 'J'ahrana gidecelı .. 

Romanya 
---~·---

Harici ye nazırının 
Ankara ziyaretinde 
neler görüşülecekmiş 

-*-Par is 4 (A.A)- Havas tebliğ ediyorı 
Maten gazetesinin Londra muhabiri, ga.
zeteıine ıu haberi vermektedir ı 

Romanya hariciye nazırı Gaf enko, 
Romanya mügkül bir vaziyette kaldığı 

takdirde lngiliz harp gemileri de dahil 
olmak üzere harp gemilerinin boğazlar· 
dan ııeçmek hakkını Türk hükümeti ile 
ııörüımek üzere Ankaraya gitmğe hazır
lanıyor. Bu hadise Romanya bükümed· 
nin kendi mukadderabnı lngilterenin 
mukadderatı ile bağlamağa karar verdiği 
suretinde telakki olunmaktadır. Roman· 
ya ayni tekilde Polonya ve Fransa ile de 

- SONU 4 VNCV SAYFADA -

lzmlrde belediye ue 
uiJdyetln blrle~
mesl düşünUJmedlğl

. nl. söyledi-
--o--'--

Ankara, 4 (Telefonla ı Ba~ubar

J I rirlmlzden) - İzmirde belediye ile 

11 vilAyetln birleştirileceğine dair de

veran eden şayialar üzerine bizzat 

başvekilden bu haberin sıhhat dere

cesini sordwn. Başvekil B. Refik 

Saydam : Böyle bir düşilnce mevcut 

değildir, dedi. 

Ankara, 4 (Telefonla : Başmuhar

rlrlmizdcn) - İzmir elektrik tram

vay şirketleri ile belediye arasında 

tanzifat ve tenvirat vergisinden mü

tevellit yinni bin liralık bir dava 

Devlet ŞQrasında görüldü .. Beledi

yeyi nYUkat Nuri Sıtkı ve şirketi de 

avukat Mustafa Nuri temsil ediyor
du. Şirketin taleplerinin reddine ve 
belediyenin tanzifat ve tenvirat ver
gisi Webinde haklı bwunduğuna ka
rar verildi.. 

Romanya bQ§vekili Kalinesko 

Ankara, 4 (Telefonla : Başmuhar
ririmizdcn) - Fevkalade bir hadise 
zuhur etmezse hariciye vekili bay 
Şükrü Saracoğlu ayın onunda, )ir
mi kişilik bir heyetin riyasetinde 
Tahrana gidecektir. Heyete askeri 
bir kıta ve bando dahil olmak üzere 
üç yüz kişi de refakat edecektir. Bu 

Matem içinde olan Bağdattan bir manzara vesile ile Tahranda toplanacak olan Şehirden Çehreler: ıs 
Paris, 4 (Ö.R) - Irak kralı Elgazi,otomobill bizzat idare ediyordu. Otomo- ldört müttefik devlet hariciye nazır. 

dün gece yarısı otomobil kazası netice- bil, baş döndürücü bir süratle giderken lan, Saadabat paktı mucibince mu-
ainde fect bir surette vefat etmiştir. Kral - SONU 4 UNCU SAYFADA - tat içtimalannı yapacaklardır. 

,__--'i=;;;;;;;;;m=----~---------.;---~ 

Figaroya göre Hatay parlamentosu bugün Halayın 
1 ürkiyeye ilhakını ilan edecektir 

Aynı gazete 60 bin askerin Hatay 
hududunda teliaşşüdünü bildiriyor 
Fakat Anadolu ajansı bu haberi tek
zibe mezun olduğunu tebliğ ediyor 

Paris 4 (A.A) - Figaro gazetesi Ha
tay parlamentosunun Hataym Tü.rkiye
ye ilhakını ilAn etmek fikrinde olduğu
na dair Iskenderiyeden gelen bazı ha -
herler neşretmektedir. Yine bu haberle-
re nazaran 60 bin kişilik bir Türk or -
dusu, neticeye intizaren Hataya girmek 
Uzere hudutta tehaşşüt etmiştir. Diğer 
taraf tan Halepte de Türk komiteleri ku
rulduğu ve Hatay Türk ordusu tarafın
dan işgal olunurken bu komiteler res -
men Türkiyeye müracaat ederek zulüm 
görmekte olan Türkleri kurtarmak üze
re kıtaatın daha ileri yürümesini rica 
edeceklerdir. Bütün bunlar önümüzde
ki Salı gilnü ve müteakip gilnler için 
derpiş c<liliyor. 
Ajansın Notu - Anadolu ajansı bu 

haberi tekzibe mezundur. 
CABIRININ PROTESTOSU 

Parls 4 (ö.R) - Eski Suriye harici. 

ye nazın Cabiri Fransız başvekili ve ha
ridye ııaz.ırı ile mebusan.. ve ay• mec-

Ticaret liaesl mildlrii B. Nail ... 
.k büpk ,uuW., üt'IMdim., ......... 



SAHJFE2 -FIKRA: 
••••••• 

EDEBİY ATT AKI VUKUAT 
Şinasi REVt 

Vukuat, yalnız polis dosyelerine inhisar eden ezeli bir dava değil
dir. Cemiyetin muayyen kadro ve ölçüde bedii zevk ve heyecanlarına 
aykırı iddialar, yahut biç değilse itiraflar da birer vukuattan sayılır. 

Bu çeşit vakalar, ceza kanununda kendilerine ait hiç bir fasıl ve fık
ra bulamadıklara içindir ki, alelade vukuatın kadrosunu dahi aşıp 
zevklerimiz üzerinde tahriplerini ic:ra ederler ... 

Edebi kinelerin ucU7.a mal olduğu sanat &lemi, ne yazık ki bu kabil 
iddialarla doludur. 

Edebiyatın (dedikodu) telakki ~ğini Oğrendiğirniz gündenberi, 
zuhuratı vukuat şeklinde gösterenler, az olmamıştır. Hem de hakiki 
vukuat kadro~nun hacmmdan çok daha ileri giderek .... Zlıa gün geç
miyor ki bir şür mecmuası basılmasm .... 

Şiir, ne büyük bir kelime .. İsmini (gündüz) koyupta, hakikatte 
(gece) olduğuna kendisi de tam manasile inanan bir insan kadar, 
vakit vakit bu kelime, bana yabancı geliyor .. Tıpkı ihtiyar Sorbonlu
nun: (Edebiyat ne korkunç lcelime ki beni senelerce yordu .. ) demesi 
_:L• 
gU..11 •••• 

Son bir ş~~~ mecmuasile, Fransız ak.ac:lemisinin geçenlerde bir mü
kafat verdiği şair, gözlerime ilişmemiş olaydı, içimde uyuklayan şu 
mevzua belki hiç de yanaşmazdım. 

Zehirin teneke kupayla sunulmıyacağı için midir, bilmem, ekseri
yetle bu çeşid eserlerin gözleri alan zengin libası yanında, büyük ve 
davalı isimleri var ... $imdiye kadar şiiri sevmiyen insana tesadüf et
medim.. Makine gürültüleri arasında ancak iskeleti sürüklenebilen 
(Lyrimn) in büsbütün yok olacağı.na da inanamıyorum .. Fakat şuna 
kaniim ki, şiir yazıp bunu ilan edebilmek, her halde okunması kadar 
kolay bir mesele değildir ... fyi niyetlerle yazılan, iyi niyetlerle oku
mağa çalıştığımız şiirlerde bile, ölgün bir ruhla karşılaşıyoruz .. 

Hakiki vukuatın, kendi dünyamızda çırpınıp bir türlü sükun bula
mıyan tarafını itiraf ederken, bu gibi eser sahiplerinin de hiç olmazsa 
Dışa ait bariz uygunsuzluklarını ortadan b1dmnak çaresine gitmele
rini gönül arzu ediyor .. 

Yoksa (selam iner, selam çıkar) yolla mıaralar mucidi~ cihette mü
nekkidinden: (selam ne iner, ne de çıkar .• inen ancak tokatur.) yollu 
mukabeleden baıka bir teY göıemez ..• 

Şinasi REVl 

Türkiyede mesleki ve 
teknik tedrisat meselesi 

Bir devlet meselesi olarak ele alınmış
tır. Öğretmenler için açılan ·kurslar 

Cemiyet hayatırun İcaplarından uzak 
kalarak yetişmiş kd.ınlanrwza noksan
larını tamamlamak, iş hayatında yer al
mak fırsatıru 11eren akşam bz. sanat mek~ 
tepleri açıldı. 

Kız enstitülerinin ve akşam kız sanat 
mekteplerinin mütahaıı.us öğretmenlerini 
:yetiştirmek üzere bir kız meslek öğretmen 
okulu tesis edildi. 

1\ 1 • ' • •• 

-*-
E11ıennae1ı malısadiyfe 
lıaçırnuş ••• 
Evvelki gün Turbalının Çaybaşı kö

yünden Hasan kızı Saliheyi ayni köy
den Hasan oğlu Şemsettin Güleı· evlen
mek mak.sadiyle kaçrm11ştır. K.wn ba-

YEHJASJR 

$EHiR HABERLERi 
-~~ - -

Belediyenin 939 yılı bütçesi 
Önümüzdeki Pazartesinden itibaren 

müzakeresine başlanacaktır 

Türk 
Milleti 

---'}}·---

Şeflerini seçmekte 
daima bityi* 
isabet ıöstermlştir 

---&ŞEVKET BiLGiN 

- BAŞTABAFI l iNcl SAHİFEDE -

tan bahsederken nasıl olup ta Türk 
tarihinin en büyük kahramanına kar
şı bir tenkid ve muahaze mevküne 

Belediyenin 939 yılı bütçesinin mü- nısıf ücreti ~yesi 5250 lira, memba 
1 

TERFİ VE ZAM GÖRENLER geçiyor} 
zakeresine öntimüuleki pazartesi gü- .su]arı resmi 2260 lira, mevacldı müştai- ! Belediye daimi encilmeni aşağıdaki Asıl hayret ettiğimiz nokta bucfur. 
nünden itibaren başlanacaktır. Bu dev- le istihllk: resmi 65000 lira, tecrübe raJ memurların terfi ve zam görmelerini Siyas~ hayata dönüşün ilk işareti 
rede bir çok şehir işlerinin yapılması l poru vesair harçları moo lira, harita ve, münasip gö.rm.tl~r : bu mu. ~lmahy~} . . 
derpi§ olunduğu için bütçe, çok şayanı plan harçları 185 lira, hafta tatili ruh-f Belediye reis muavininin aylık ücre- A Mazı ıle h.alı~ mukayeses!1:e nn
dikkat rakkamlar muhafaza etmektedir. satiyeleri 11350 lira, fenni tathirat fü~·, li 225 liradan 3')(} liray~ şube müdürü- kan var mı kı hır (muhasebeı amal) 
Belediye daimi encUnıeui tarafından ha-: reti 2000 lira, ilanat ücreti 125 lira, ceza.. nün almakta olduğu 125 lira ücret 135 oyu~u ile mille~_in mukaddes kana· 
zırlanan varidat bütçesi §öyledir: l lar 6500 lira, mektum vergilerin nakdl ! liraya, e"Vlenme memurunun maaşı yüz- atle~~e !er.eddütler yaratmağa te-

Bina vergisinden belediye hissesi 1021 cezaları 2750 lira, belediye cürümleri de on beş zamla 75 liraya, heSC?p işleri şebbus edilsın! . . . . . 
bin lira, kazanç vergisinden belediye ı para cezaları 25150 lira, imtiyazlı şir- müdürünün maaşı 189 liradan 217 1ira- K~r~uluş senelerının tar~ını yaz

lrissesi 61 bin lira, güJ'Dl":.ik hiss~ 2151 kctlerd~n bele~i~re ~ss~si 18125--ıira, si- ~a, varidat katibi ~~ 64i liradan . 75 mak ~çın ~m~~ ~ek erkendır · ~ akat 
bjn lira, tanzifat vergisi 125500 lira, ten- · gorta ŞU"ketlcrının ıtfaıye nıasraflanna h!'aya, ceza baş ~tibinin maaşı 60 lira- Ebedi Şefin buyuk nutkundakı bazı 
virat resmi 88 bin lira, inşaat ve tamirat i~tirak hisseleri 18735 lira, faz.la mehu-1 dan 69 liraya, icra memuru 66 liradan hükümleri «haksız ve şahsi» bulan 
ruhsatiye resmi 5700lira Jubiyat resmi zaltan istirdat 1895 füa, emlak vescire ~ 75 liraya, müşavir avukatın aylığı 200 zihniyet acaba kendi hükümlerinin 
5000 lira, oyun Afat ve ,·asıtaları vergisi · bedel icarı 205-00 lira, em1ak ve arsalarm 

1 
liradan 210 liraya, evlenme müdürii..."lün şayanı hayret derecede indi ve şahsi 

2000 lira, numaı·a resmi 500 lira, fenni 1 hE:deli feragı 54000 lira, köhne eşya ve! maşı 126 lir.ıya, ayniyat muhasibi ay- olduğunun farkında ~:ğil .~idir? 
tathira:t resmi 139 lira, ie.nte ve siper~er ı enkaz bedeli 1250 lira, banyolar hasılatı l lık ücreti 60 liradan ô9 liraya, baytari . A:ırlar~ ~o~r~, millı mucadele ~e 
resmi 4100 lira, pazar ve meydanları ış- 2000 lira, mt-zbaha hasılatı 2.05926 liı-a, , tah.affuihane gardiyanının ücreti kırk ınkılap tarihımJzı yazacak olan mu
gal resmi 10000 lira, levha ve ya:zı resmi suİar hasılatı 23732 lira, otobüsler ve ga- liradan 50 liraya, Şef mühendisi Behçe- v~rrihle~ ~i~, hiç ~üphe e~iyoruz 
18500 lira, kazan ve motör ruhsatiye res- ra~ santral hasılatı 100 bin lira, Karşıya- , tin maaşı 256 şar liray~ ~<rtır. ~ kı Atatu~~ ~n ebedı ese~I:r~ baka.
mi 850 lira, ölçüler ve ayarlar resmi 390 ka tramvayları hasılatı 1554 lira, kabir Fen heyeti hesap katihinin ~ı 7;> caklar, büyuk. nutku millı mucadele 
lira, .kontrat resmi 40000 lira, kantar res.. bedeli ve cenaze nakliye Msılatı 13306 liradan 86 liraya, belediye makine mü- tarihimizi aydınlatan en k.uvvetli ve 
mi 25-0 lira, hayvan alım ve sabm resmi 1 lira, darülaceze hasılatı 4>500 lira, umu- hcndisinin aylığı 210 liradan 256 liraya, batta en şahane belge sayacak1ardlr. 
6000 lira, delWiye resmi 13670 lira, kara mi evlerden hastalıklar için tedabir kar- makine ve elektrik. kondoktörünün qh- Gençliğin kanaati İşte hudur. 
vesaiti nakliye resmi 21500 lira, deniz ~lığı hasılatı 289-0 lira, müteferrik ha- ğı 60 liradan 90 liraya, otomobil kontrol Bu kanaat, kendi .vli:danmda ayni 
vesaiti nakliye resmi 275 lira, süS kö- sıJ~t 38802 lira, belediyelerin ayar me-! ve vize memnrunun. ücreti M liradan 90 heyecanı duymamış olanlan tatmin 
pekleri resmi 300 lira, piyango ikramiye. mıırları maaşatma yardım hisseleri 780 ı lir~ya, temizlik işleri baş kontrolörüniJn etmese hile biz bunu izhar etmeii 
letinden be1ediye hissesi 105 lira. şere- ı lir~ ki varidat \ıiltçesi ceman 1.372.539 ' ücreti elli liradan 60 liraya çık.arıhrum Ebedi Şefe karşı bit minnet ve ş.ük-
.fiye resmi lSOO lira, kaldmm. ve 1iğmı. liraya baliğ olmaktadır. 1 meclise teklif edilmi§tir. ran borcu biliriz. 

Türk genci. A.tatiirk.'ün mukadıies 

Sivil hava ikinci Erkek lisesinin ~~;:ir~d!cı:n~!lt~!: 
Seferlerinin harelıet ı ı • k d ayı~ar::y· ıe bilmek lazımdır. 
saatleri 
Dün sivil bava se!erle.ı:ine tahsis ecli- mua }fil a rosu Yukarıda mevzuu bahsettiğimiz 

alil zihniyetin kendi ~siyeti etra-

Muhterem müdavimferi:miziıı seve seve seyredeceği iki 
Muhteşem. filim takdim ediyor 

ÇARIN CASUSU 
Polonyahlann isti.kW uğrundaki mücadelelerinl.. Viya· 
nadan bq1ayıp Çipar saraylarına kadaı: giren bir caausun 

heyecanh macerasL .•• Müessir bir aşk hildyesi .. 
OYNIYANLAB 

VILIAMPOVVEL ,,.. LOISERAINE 
Bütün dünya dillerine tertüme edilell meşhur Polis hafiyesi 

ŞARLOK HOLMES 
Hayatı - icraatı. .. _ VE M°OTHİŞ MACEBALAJU'" 

iLA VETEN FOKS JURNAL 
SEANSLAR : ŞAJn.OK HOLMES : 3 - 7 ÇARIN CASUSU 5 ve 9 DA .. 

CUMARTESİ, P .1ZAK GÜNLERİ saat 12 DE ÇARIN CASUSU İLE BAŞLAR •.. 

fındaki hasis hassasiyetine ve benlik 
iddialarına mukabil, heı- büyük za
feri ve her muvaffakıyeti Türk mil~ 
letine mal eden Ehedi Şef A.tatiirlde 
Milli Şef B"üyük inönii'nün nutuk
larındaki tevazua bakıyoruz da Türk 
milletinin şeflerini seçmekte ııe ka.
dar büyük isabet gösterdiğini bir 
kerre daha anlıyoruz ... 

ŞEVKE'I' BiU11N 
-*-

Almanvada 

........................................ _ ........ . 

• • • "! 

• • 
IBRAHIM ~ 

VE 

NEMRUD 
Din Tarihinin 

En heyecanlı ve en merakh. 
bir safhası 

• . . 
• • . 

Pek ··~·············· .. 
Yakında ~ 

ııYENİ ASffiu sütunlarında 
okuyacaksınız.. 

• • • . . • • 



• 

S Nisan Ç81'$8m1>a 939 YENi A.S 

C. Halk partisi grubunda 
B. lbrahim ·Tali Kazım Karabekire 

ilk suali tevcih etmiştir •.• 
Ankara 4 (Telefonla baş mu • kısmen teskin etmittir. Şimdilik rejime ve Kemalizme bağlılıklarıru ifa-

harririmizden) - hadiseye kapanmıt nazarı ile ba - de eruyorlar. 
latanbul mebusu gene r a 1 kılıyor. (Haber), gençliğin infiali lcar§ısında 

Kazım Karabekirin Tan gazete - KAzım Karabekirden ne düşündüğünü 
aindeki beyanatının Ankarada Istanbul 4 (Hususi) - Istanbul me - telefonla sorduğunu ve cevap aldığını 

Zagrep 
* Görüşmeleri 

--~*·---
Sırp, Hırvat ve Slo-

oenler arasındaki tam 
tesanüdü ortaya koydu 

-*-Belgrad, 4 (A.A) - Bütün gazeteler 
h.ışvekil B. Zvetkoviç ile Hırvat köylü 
fırkası reisi B. Maçek arasında dün sa
bah Zagrepte yapılan görüşmenin fev
kalAde olan ehemmiyetini tebarüz ettir
mektedirler. Bu görüşmelere bugün de 
devam edilecektir. 

uyandırdığı teessür ve heyecan busu general Kazım Karabekirin Tan- yazıyor. Aldığı cevap şudur: 
Cilmhuriyet Halk Fırkası grubu- da çıkan beyanatından mütevellid ola- «Gençliğin tezahüratını bugünkü Zagrep, 4 (Ö.R) - Saat 12·30 da §U 

na da intikal etmi,tir. Bugün aaat rak gençliğin ve halkın gösterdiği büyük Ulusta gördüm. Meselenin nasıl bir §e- tebliğ gazetecilere tevili edilmiştir : 
15 te toplanan Fırka grubunda B. kil aldığına vakıf değilim' . Fakat susmak 3 - 4 nisanda Zagrepte başvekil Zvet.ko-

infial ve heyecan devam ediyor. ünlver- il Hırv k' ı · · · B M 
lbrahim Tali ilk suali Kazım Ka - taraftarı bulunrnıyorum. Ben nutukta viç · e at oy ü partisi reısı · a-sile gençliği, hararetli sözlerle Kazım daki ı rd •'-
rabekire tevcih etmittir. Bunun sadece noksan olan yerler bulunduğunu çek arasın . görüşme e e Hırvaua-Karabekiri tenkit eruyorlar. Hukuk fa- ki 
üzerine Fırkada bir çok hatipler söyledim. Nutuk, yazılacak ve hazırla- rın devlette · vaziyetlerine ve meşru 

kültesi son sınıfından Meserret Sükuti 11 · · tat · · · f dil k aöz alarak heyecanlı beyanatta nacak milli tarih için bir mehazrur. O eme erıru mın ıçın sar e ece gay-
arkadaşlarının hissiyatına terceman ola- ti ·ı b" ı·· J J mili• ha bulunmutlar, Atatürk sevgisinin tarihte nutuk söylenmiştir. Bugün elde re ere aı u ll''l mese e er, ı ya-
rak şunları söylemiştir: tı h saha d S Hır t Si kuvvet ve kudretini canlandırmıt- kalan vesikalar söylenmelidir ki eksik- n er sın a ırp, va ve 0 -

lardır. Müzakerat ak tam saat 19a •Atatürk, harabe üzerinde yükselen !eri tamam erulebilsin. Matbuatın da venler arasında tam bir emniyet ve iti-
kadar devam etmittir. bir tunç koldu ki zafer bayrağı ancak sözlerimden alınarak müteessir olmasını mat ve menfaat tesanüdü tesis zarureti-
Kazım Karabekir kürsüye gele- oraya dikilebilirdi. Kazım Karabekir, doğru bulmıyorum. Ne umumiyetle ne kail olarak devam ebniştir. Hükümet 

rek beyanatının yanlıt anlatıldı - fikrinden dönmediğini iddia ediyor. Bu- matbuatı ithamıın vardır ne de nutku reisinin teşebbüsüyle yapılan bu görüş
fını, Atatürke kartı hiç bir hür _ gün mensup olduğu Cümhuriyet Halk tenkidim. Ne zaman ağzunı açsam karşı- melerde BB. Zvet.koviç ve Maçek tetkik 
ınetaizlik kasdi olmadığını, bila • partisinin prensipleri onun fikirlerinin ma siyasi bir tezahürle çıkılıyor.> <:dilen meselelerin ekserisinin esası üze
kla kendisinin Atatilrke çok hür- aynı ise dünkü ayrılışının sebebi nedir? Kılzırn Karabekirin Tandaki beyana- rinde mutabık olduklarını ve bu mese
ınet, aevıi ve bağlılık hisleri ile Eğer fikirleri Parti umdelerinden ayrı tının Ankarada çok fena tesir bıraktığı lelerin hal tarzı hakkında görüşlerinin 
metbu bulunduğunu aöylemittir. ise bugün ona intisabının sebebi nedir?> anlaşılıyor. Bütün gazetelerde bu beya- birbirine mutabık olduğunu müşahede 

Bu beyanat, esen aaabi havayı Diğer fakültelere mensup gençler de nat umumiyetle tenkit edilmektedir. etmişlerdir. Mubaveratın mevzuu en bü-
-----------------~---------------------------- yük bir siyasi ehemmiyeti haiz oldu

Belçika seçiminden sonra 
Yeni Başvekil kim olacak ve nihayet 

Belçika buhranı bitecek mi? 

ğundan başvekil ve B. Maçek paskalye 
yortusundan · sonra görüşmelerine de
vam edeceklerdir. 

Yugosla11yalı 

talebeler istanbulda 
İstanbul, 4(Hus~) - Yugoslav qtl-

mari şubesinden 40 kişilik bir talebe 
grubu şehrimize gelru.. Ta~ebeler üç 
gün burada kalacaklardır. 

NASYONALİ.STLERE 
Tesıam olan cümhuri
yctç8 gQ?mfler •• 
Bordo, 4 (Ö.R) - Fransanın Atlantik 

sahillerine iltica etmiş olan Cümhuriyet
çi 87 harp gemisi bugün nasyonalist İs-

.. 

SON l-IABE~ 

Yeni Vekiletler 
Muhaberat- Münakalat, Ticaret, 
Nafıa ve lktısat vekaletleri hangi 

işlerle rrıeşgul olacaklar? 

Ankara 4 (Telefonla: Başmuharririmizden) - Nafıa vekaletinin 
ikiye ayrılması üzerine her iki vekaletin vazifeleri tesbit edilmiştir. 
Devlet demiryolları, devlet şoseleri, su işleri, yüksek fen hareketleri 
ve fen mekteplerinin idaresi Nafıa vekaletine bırakılmıştır. lşletmeğe 
tealIUk eden bilumum işler, deniz, kara, hava yolları , muhabere, rad
yo işleri muhaberat ve münakalat vekaletine verilmiştir. 

Sanayi hareketleri ikbsad vekaletine bırakılmış, iç ve dış ticaret, 
Türkofis ve sair ticari müessesat ticaret vekaletine bağlanmıştır. 

Gazeteciler· 
Başvekilin huzurunda 
Dahiliye ve Hariciye de vekili 

halde Ankarada 
yaptılar 

hazır olduğu 

bir toplantı 

Anl:ara 4 (Telefonla: Başmuharririmizden) Burada bulun-
makta olan lstanbul ve lzmir gazetecileri saat 19 da parti binasında 
hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu ile dahiliye vekili B. Faik Öztrakın 
huzurları ile toplandılar. 

kt;maın ortalarına doğru, başvekil B. Refik Saydam da toplantıya 
tr 'tiler. Toplanb iki saat kadar devam etti. Bu fırsattan i~tifade 
e 'vekil ve dahiliye vekili, Türk matbuatının gösterdiği şuurlu 
' ' bilhassa intihabat esnasındaki kıymetli hizmetlerini teba-
" ~k matbuatımıza teşekkür ettiler. 

Parti Grubu İçtimada 
Hariciye Vekilimiz izahat verdi 

Brükael, 4 (Ö.R) - Kral salı sabahı 
başvekil B. Piyerlo ile uzun uzadıya gö
ril§ıııUftilr. Öğleye doğru nazırlar içti
ma etmişlerıe de yeni intibabattan son
ra mutat olduğu gibi krala istifalarını 
vermmnlşlerdlr. Bunun sebebi henüz 
lyan intihabının tamamiyle bitmemiş 
olmasıdır. Bununla beraber ktal istişa
relerine ha~ olup mubte1if siyasi 
o"1ı.slyetleri kabul etmiştir ve 48 saate 
kadar yeni başvekili tayin edeceği zan
nediliyor. 

Ankara 4 (A.A) - C.H. Pc.rtisi B t. M<tcfüi ı:rubu b.,.,;;., H-4-'1:;9 • ı . .,. 
panyollara teslim ediln:i~lerdir. Nasyo- c!a.t sonra saat 15 de Seyhan mebusu Hilmi Uranın reisliginde toplandı. 
r--ıljst hükümetc tabi olinak lstemiyen Söz alan hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu, Büyük Millet Meclisinin 
tayfalar gemilerden çıkarılarak tecrit teşrii intihap fasılası esnasında cereyan eden dünya s;yaseti ve Bükreşte top
kamplarına gönderilmişlerdir. ; !anan Balkan antantı müzakereleriyle Bulear başvekili Ekselans Köseivano-

.1 fon Ankarayı ziyar2ti
1 
hakkında vefrdidği i ı .. ~.tı vile bdaz1ı aza tkartaafın.dandsol ru

~ lan suallere ait cevap arı grup tara ın an a ..... a e ın enere svıp e ı mış 
--------------- ve celseye nihayet verilmiştir. 

Salı sabahı maliye nazırı bütçenin 
ınüvazenesinl temin için cezri tedbirler 
l ~izumunu göstermiştir. Onun fikrince 
bir taraftan kesif tasarruflar yapılmak
la beraber diğer taraftan yem vergilerin 
de önüne geçilemiyecektir. 

• 

ENTERNASYONAJL 
VE UNiVERSE!. 

Ekonomi nazırı da ihracatı kolaylaş
tırmak için maliyet fiatlerinl tenzil za
ruretini göstermiştir. Yem hükümetin 
teşekkillU ile alAkadar başlıca üç mese
le şunlardır : 

Belçika kralı ve çocukları ParisFuarı 

1 - Bütçe ve ekonomi meseleleri, 
2 - Avrupanın yeni vaziyeti sebebi

Je harici siyaset meselesi, 

3 - Kültür muhtariyeti ve ırk grup-1 muvaffakıyetsizliği sebebiyle sosyalist 
!arı aras~da m~ase~tler mesele~i. . partisinin muhalefete geçmesi ihtimali 
Umuıruyetle uç partiden (Katolık, lı- d~ vardır. Yeni kabineyi sağ cenaha 

heral, sosyalistlerden) mürekkep bir 1 mensup bir şahsiyet teşkile memur edi
ınılli birlik hükümeti fikri varsa da son 1 ıecektir. 

Bütün dünyanın iş 11e 
ticaret merlıezidir 

s.soo Ekspozan 
.z.oao.ooo ziyaretçi 

13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de· 
vam edecek olan P ARİS fuarını ziyaret 
ediniz .... lngiliz ticaret heyeti 

Romanyaya gidiyor 
Londra 4 (ö.R) - Sir Frederik Layt Rossun riyaseti altında 15 

güne kadar Bükreşe hareket edecek olan lngiliz ticaret heyeti· hakkın
da ıorulan bir suale cevaben ticaret nazırı B. Stanley yeni bir ticaret 
muahedesi akdinin mutasavver olmadığını, bununla beraber iki mem
leket arasında ticareti inkişaf ettirecek bazı tedbirler hakkında prensip 
anlaşmasının memul bulunduğunu söylemiştir. ···-••'!"JOC»·--------------· BUG'IJN 

Elhamra Sinemasında 
Müsabakanın s inci hartası şererine 
DUNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda getirdiği en büyük 

SANAT MUCİZESİ 

Kliper deniz tayyaresi 
illı seyahatinden döndü 
VaşIDgton, 4 (A.A) - Yankee Clip

per ile aynı tipte olan Amerikan Clip

per deniz tayyaresi Bermudes adalarına 
Y•ptığı ilk seyahatten bir rakkamı olan 
altmış yolcu ile dönmüştür. 

Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat l 
kolaylıklan gösterilir. Bunun için yalnız 
fuara iştirak kartını hamil olmal, kili
dir. Bu kart İzmir Fransız general koc . 
solosluğundan temin olunabilir. 

Pa. Ça. Sa. 3 ı - ıs 

rak kralının ölümü 
büyük teessüryarattı 

Paris 4 (Ö.R) - Şamdan bildiriliyor: Irak kralı Gazinin ölümü 
arap memleketlerinde çok acı bir tesir yapmıştır. Maverayi şeria kralı 
Emir Abdullah yeğeninin ölümü haberini alınca bayılmış ve ancak 
bir saat 'Sonra kendine gelebilmiştir. 
Şamda 500 talebe camie giderek kral için dua etmişlerdir. Bunu mü

teakip ellerinde matem tüllerine sarılmış Irak bayrakları olduğu hal
de Irak konsoloshanesine gitmişlerdir. 

Üniversite gençliğinin protesto 
tezahüratı ve beyannamesi 

lstanbul 4 (A.A) - Dün 20 • 25 kadar üniversite talebesi evvela 
Tan gazetesine sonra da diğer gazetelere giderek son zamanlarda Tan 
gazetesinde neşredilen bazı yazıları bir beyanname ile protesto etmiş
lerdir. 

Bu beyanname ezcümle şu mahiyettedir: 
Atatürkün hatırası kalplerimizde çok canlı bulunduğu bir anda ve 

gözlerimizin yaşı daha henüz kurumamışken bu şekilde yazıların neş
rini çirkin buluyor ve kabul etmiyoruz. 

Biz Kemalist rejimin gençleriyiz. Ve kurtarıcımızın hatırasına hür
met edilmesini istiyoruz. 

Tan gazetesi bu demarşı nazarı itibare alarak bu yazıları neşretmek
ten vaz geçeceğini kendilerine vaad etmiştir. 

Bu itiraz keyfiyeti itidal ve soğuk kanlı bir hava İçerisinde yapılmış 
ve hiç bir hadise husule gelmemiştir. 

Arnavutluğa Italyan 
askeri ihracı şayiası 

Londrada büyük endişe uyandırdi 

Londra 4 (ö.R) - 5-6 Nisanda Italyan kuvvetlerinin Arnavutlu· 
ğa ihraç edileceği haberi Londrada endişe uyandırmıştır. Fakat Arna
vutluk hükümeti istiklal ve tamamiyeti mülkiyesine tecavüz edilmesi
ne müsaade etmiyeceğini bildirerek bunu tekzip etmiştir. Bir ltalyan 
gazetesi de meselenin Arnavutluğa asker çıkarmak mahiyetinde ol
mayıp sadece ltalya - Arnavutluk ittifakını takviye için yapılan mü
zakerelerden ibaret olduğunu bildirmiştir. 

KAS .IRGA 
Burada da genç krala muazzam bir cenaze alayı yapılacak ve kor 

diplomatik ile memleketin her tarafından gelen delegasyonlar hazır 
bulunacaklardır. Defin merasimi yarın sabah saat 7,30 da yapıla
caktır. 

Kralın ölümü haberi Musulda bazı müessif nümayişlere sebep ol
muş ve bunun neticesinde lngiliz konsolosu tabanca ile katledilmiştir. 
Son haberlere göre lngiliz konsoloshanesi yakılmıştır. Fakat bu haber 
henüz teeyyüd etmemiştir. 

.HifJ!liılY./..G4ıa/,{7// .D'JTL./J'0-/07-"/.Zlll'x;!'JGMCZZ// L7ZV? " 

T'IJRKCE SOZLÜ FRANSIZCA so-:.ı.v 

BAŞ MOMESSİLİ 

DOROTHY LAMOUR 
EHEMMİYETLE NAZARI DİKKATE : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimiz bu muazzam 
filmin TÜRKÇE NÜSHASI : Cumartesi ve pazar bütün seanslarda ve di-
ğer günler yalnız 4 ve 9 seansında gösterilecektir.. 1 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olmak üzere diğer 
cuma, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 1.30 ve 6.30 da gös
terilecektir. 

Macar - Slovak hudut anlaşması 
Budapeştede imzalandı 

Budapeşte 4 (ö.R) - Yeni Macar Slovak hududunun tahdidi an
laşması bugün öğleyin Budapeştede harbiye nezaretinde imza edil
miştir. Macaristana terkedilen arazide hükümraniyetir. Macaristana 
intikali 7 Nisan Cuma günü, bu arazinin Macarlarca tamamen işgalini 
müteakip vuku bulacakbr. 

Berlin 4 (ö.R) - Hamburgdan gelen Führer Şansölye saat 17,3() • 

Nisan Ye n ı· s.· nemanın Matineden 
Çarşrunba itibaren ~ 

GÖZ A~ICI ... CAN YAKICI... JIİSLERİ OKŞAYICI... ŞAHESER FİLİM·~ 
LER HAFTASI ... 

SENORiTA 
JEANETl'E l\1AC DONALD - NEJ,SON EDDY 

6 SiLAH SESi 
ŞARKICI KOVBOY C İ N O T R İ 

TÜRKÇEFOKSJURNAL 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : 10.30 - 1.45 - 5.00 - 8.15 TE 

• 



Emekli General 
Kizım arabeki 

HATIRA Ti 

,. 
ın 

lngit·z p 
za üra ı e- rafı a •• 

lngilterenin son mukavemet cizgis; Holanda - Boğazlar· Karadeniz 

-~-·~--~········· 

Şeker hastalığı 
artıyor mu? 

---l::r-
y AZAN.: Dr. C. A. 

Amerikalı hekimlerin fikrine göre çok 
artıyormu_§. Yalnız Nevyork devleti top· 
ra1<lannda '90~ yılından 1931 yılına 
kadar nüfus ancak iki misli olduğu haldo 

. , 

-78 
sahilleri • ispanya ve hatta Baltı#ı kıyılarını hariç bırakacak mi? 

Enver - Dalaa cepheye gitmeden, va
ı:iyeti görmeden tesir yapmak doğnı mu
dur? Şu veya bu b:rannı buraya yaza
cak. Elbet biz de d~eğiz. 

Ben - Paşam siz:e bir ricam cle.fta var 
ki o da Bahaeddin Şakir 'beyi cxadan ça• 

ğırsanrz çok Dabe.t buyurursunuz. Ç"ıinkü 
Edime mubmanımıda bera'berclik. Çok 
büyük fenalıklara sebep ola.bib:eğini tec

rübeme dayanamk :söyliyebilirim. 

Enver - Sivillerin harekata ıkanşma-
lannı ve Bahaeddin Şakir beyin oraoan 
uzaklaştırılmasını ben de dÜfÜndiim. Ta
lat beye söyliyeceğirn. ( l) 

Yaz.ık ki Enver paşa bu ı&efer de be

ni atlattı. Ve yine çok yazık ki Hafız 
J-lakkı bey de şimdiye kadar ki mukave
metini daha ileri götüremedi ve esmek-
te olan taarruz havasma o da riithe ve 
makamca büyüyeceğini hissederek, ka
pıldı. Netice Sarı kamış felaketine yol aç-
tı ••. 

Mösyö Lebrwıun seyahati harbe iİrif :• .. ••••:• .. ••n•nnn•••H•••nuu• .. ••': 1 rek ve umumin bir politikanın funille-
tarihi olan ( 1 9 4 4) denheri Büyük Bri- : Trıbüne des Nations : rinden füaı·et dcjild.ir. 
tanyamn düçar olduğu en büyük bir huh- ! gazetesinden : E Bugün anlaşılmıştır ki, Büyük Britan-

~ .. •••••••••••••••"••••••• •••• •••••••••• •••• .. . b 1ar .1------1- k ..J:-: • •. 
raıı ile birl:i1'te vuku buluyoL ' . 

4 
• • V• • Y~ ıçuı, un l .AU:nJllliU\. enw::M.nl :snu-

H.abet ~ s· iil ak.i. Lııgjlizlu i . hut uzak ımkan ve kabılıyet de~il. belkı,, aafaa .etmek demektir. 
,_ '--'- - • _J clecııehı. v: • ti. L_. bır· v~ dünyada kendisi iç.Uı yaşamak esaslarını Lui Bartu Pol Bonkur İvon Delho.s 
.uu-u:ıc:ı oet"ece eınmıye ı:mız -- . ·-- _ L til ' ' . . muhafaza v~ ıdame euueA •ure e mev- "b" F h · · 1 b d 

YAZAN: 

Kazım Karabekir 

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

GENERAL 
dan buhranı olmuştu. Milletler ,cemly.etı, 1 . . . .. . . .gı ı ransız arıcıye na7.lr an un an 
lnoilizlerin ekseriyetince siyasi bir sis- cuchyewu ~a.eden .b_'::_~par~orlln- evvel 'Habeşte, Avusturyada, İspanya-

- ' v ·f "d O ta tab~ıaoan ~ır n .......................................... temden z:iyade hakiki hir d.in yerine .ka- g~~ vazı esı ır.. r_ . 4 •V· - <la, Çekoslova:kyada medeniyeün ııonun-
- ['." _L· b . le J '--ilizı gılız Napolyon ıemını tdMfuz .dtigı z.a.. cu .rıi§anesini kati surette .silip :;üpjj.ren 

,ek.er hastalığından gidenlerin sayısı on 
dokuz m~line çıkmış. Gene .aynı memle· 
kette şeker hastalığından gidenlerin ni,. 
peti 1666 sene&ind.e yiabinde oıu.:ak 2,1 
olduğu halde 19 32 eeneoiru:le 29A2 of 
muş. Hern o meml.elteue hayat ~ı 
şirketkr.ini istati<ıtik:lerine gör.e. dsa 
bastahğmdan dolayı .gidenie1in variS!eri
ne :verilen para otuz yd önce .d!:v~e im.
lak kabili_nden i1teo şimdi ~ 

onuncu dereceye kadar ylikselmiş. 
• _Jt._ 1 ___ L ~- b ım olmu§hı. c.sıı;ı mu arı,p r: e "illi ı·k. ~- b .. _ _J ı.._ l ___ ı_ 

bette im: gün ıswn o acw=tır . ..n_ye:tetle u '--d - ''--~ tdk" "kl . .. .d. ıkıl- man ı nncı.e te aruz ,cıoen ~ ıca VllZJ.U lkunete karşı lbir İngiltere ıkarşıs.mda 
d 1 Be file AA ınımnnn m eUt erı .umı ın 'Y • , fhum d l ler . tifak du ld 

günkü d~n yann ost o m. n - mi •- - . . '- ..t .... 1.....-- ı.. ün ' sıye15t m.e ev ~ ıt ı . a· Avı-upa doktri.oinin hakim fikirlerini Vakıa, "eker hastalıgv ı, ona tututan1ar-
- · el d" T 14 b rnası. me eg.et Jçan oa,,..-- ·var .gtıg • • d v·ı hiJ ıilk bb"' .. b .... k " 

rinize tara'ftar degilım. . e ı. a at ey efkm ııımumiyen:in hiJ.a ~esirlerini .duy- r~ını egı se e ed te~ğ. u~ tl u~ müdafaa ediyorlardı. dan pek çoğunun uzun ya_şamasına. mani 
öfk.cli olarak cevap verdı: d v b" - _ı l Brıtzmyanm dcs-unte ece ı m e er ıt- Fnınsa doktri.ninin ilk hakikatlerinin olmadıC:md"n asd lüzumlu olan, ~ektt 

agu « a...-o~ '° muıtur. tifak:ı. Haaiıderi tstmk:-tle -~·.:ıemek la· " ... · 
- Celmczlen;e ge~inler, ne yapa- _ı____ı_: ~· itibarını ıiade etmesi l"e.i.sicümhur Leb.- lıastalıgıv ndan gidenlerin sayısını değı1, 

Ingi'ltettbirinci.defalbtr Avrupaıı=nn- zım gd.İDe, Halifuem bu .anda bazıda-
fou:? Sa1hu 4iişiinüp te ılıarp zamanını .ı.il '-- l L >EL • • rüniin Londrada bulunuşunu iki kat va .. ıyarak biitün ömürlerince kendilerini 

l nin v- a ;vasıta ve Mıpup ge en teru=esmı dıP. :ve .Scnc.e)'rntı nczdine :memtıt' sefir- iT .. 

tehlikeye koyacak değiliz. Hem de ge - L!__ .v. 5 1_.._, _.__ .. d-ı.- .,... manalandırıyor. tatsız hay.ata 01ahkUın edenlerin sayısını 
~ettrgı zaman, on ey u.ı veıuoyu ı:ı.wo !erle ..ınüzıiker.e ~t~ {taarruza muk.a-

mezlerse biz zararlı çıkacak değiliz ya. '!ld-~•· t.- ıL .. L 1. . , ~ı.!_ .. ,.. * bilmekse de onların en çoğJ.ı herk._es gjbi 
şaa =ıı oır ·uunran ıtev ıt etti. LAUU.D .ge- vem.et) ifadesinin mitılU!l nedir'? 

Daha iyi olur! ._ r...__ı.! "-~ı·--~ J1 l ~ı,~ı Makalemize bir netice vermek için, ayakta ve isine, göçüoe bakarak g.ezm$-
çen · mın:ırııu •naaıııaeroen nglllLler .AOD Nakza uğuım.ış :ve hundan böyle kuT~ • 

Halil bey; gayet siü..-Unetle Talat beyi d ed ı_ ra1 · L -· a__ -•: iki ,gaybubete seri b.ir imada bulunma- ete oldugvundan -ker bas.talıl:-uı.a tutu1ıuı-
eree e -rnanata ı :ve o '111Sıx:·tte -=Y-- vetini kavbetıni• olan milletler cemiyeti ..- 6 

b- L - -'- ıı •. • ld la J ,.. mıza müsaade ectilsin.. Fransa cilmhur (arın ..s•yısı.nı ögv r~mek kabil c:!eğitdir.. ikna için şu cevabı verdi: 

- P.eki ama - Harpten sonra hangi 
mülct 'bize itimat e~ ae ticari ıv.e mali 

11' şey mesa~e muteetı:Mr 0 u r. nizamnameanin yC!'in.i tutacak veni ıbi.r 
reisinin Londraya vüsulünden üç gün B l b b b h .talı"' h 

Hab<?ıı, Anıı1us, yahut Südetler izah kanun mevzuu bahiı dcğiklir. Keza Mo.- l k _,,_ B "talı utıwı a era er, ll ae ~ı.n er 
evve i i stait ritanya payı tını ter- _ 1 _._ tt t••"' h" _ --'U" ı..ı 

Enver paşanın bugünlerde ne müthiş münasebete girişir? Ben muharip millet
planlar hazırJedıiıru artık gÜu ge,tilc.çe ılerin ticaretharıderine ıdahi dokunmaya 
yaptığı işleraen anlıya'biliyordum: taraftar değilim. Onları sıkı surette göz 

edebilir ve hiç olmazsa kıc;men mazur kova hükümetinin uzu ettiği .fa~3t aleyh- ~. .ıneıu.ı-=-.e e ar ...,gı ıssoa. ıyor. uıereye 
kettiler. Bunlar M~,.yö Fon Dlrksenle "t . _..J_ h _._ı.!'!.. ad .:<>iti z. 

göriı1ebilirai. fngi1izler, ltalya Versayaa tan ideolojik bir program .aeği!Clir. M G d d Bild v• • l cı sen.ız ~~er a~ ım,.,..,....y~rşunu 
ösyö ran i ir.. · i,8ımız şart ar K kh dm ık st d 

unutuldu, diyorlardı. Avusturyalılarla Kat'"ı v- vazıh bir 1:ehlik.eye, bir nıeto- . - d Afm h'"k"" ti tarafı d d ayma a o.ı:np.o oıwna ayanıı-
~ ıçın e an u ume n an a- d 1_1 d __ ı: . .L!..' t._ 

Sidetler Alman olduğuna göre, dikta· da, bir adama (Hitlere) ka...., koyma'k ma JMarm an onıı. t7<=nce p.erAlil'ı ~z-
·y· vet edilen mösyö Fon Drikseoin gay- dulda.rı halde, .bu has.taLğıa.sebchiyle .aa-Hafız Hakkı beyden sonra sıra bana ıdtına alalım. Şüphdi i.nsanlan varsa 0 

gelmiş - Vaziyet şöyle inkişaf etti: 1Bu sı- ticarethane vasıtasiyle hudut harici ede
~ada bir gece beni Enver 'Ptq?ltnn ~n- biliriz. 

törlerin müracaat ettileleri usulü beğen- jçin bir dev1etler ittifakı vücud bulmak bubeti tefsirleri mucip o1mıyor. 
ki b b ;Al ·ıh ki bahleyin kahvelerini §ekersiz içenler git-

meme e era er, manyaya 1 a arını üzeredir. Ve (1914) den beri 1ngiltere Lakin mösyö Grandinin azimeti bun-
. - b""'" l a· ı Si o b Jc tikçe çoğalıyor. ıstıye rnr er ıyor araı. rta ta a ayı harici politikasının kat'i ve muayyen dö- fardan birine işaret etmektedir ki bizim taıında ıida.iye hnLilu lı:ar~ısındaki lco

hağına çaiu-4ılar. E.acümcrii wükeli. ırar

mıııl. 

Encümeni vükelada benim İşimin ne 
olduğuna bir tiidü akıl crıiin:modim. Me
rakla ~ittim. :Yavedcrin cadde iüstünddci 
odasıaa ~im. AilcadaJlanm .olan bu 
zabitlet"e aor.dum onlann da bir şeyden 
haberleri yok. 

Talat bey sükünete gelmişti. Bana ka- t-kil eden lng'Üizler totaliter hükümetle- nı.ı-m .,_.; 'buradadır. L--1 __ .a, Acaba şeker basta~ı ,ger--A..t;a mi """ ,,~ tahlil.iniizi ....-. aca tt:a.ıuit ıetmiyeeektir.. >4-
fasmı tıaUıyarak sorau! rin bu sıravari hareketlerinde, demokra- Mösyö Lebrunun Londrad.a bul\mlltU {1938) de akdefülen lingiliz - italyan mu- artıyor, f'.O'kaa mWiz J".Bptınm_r:a ıqtjhet 

-Sen ne Cliyorsun bu işeKazım1 d.e- tik hayat ve ahlakın en mukaddes prcn- lngiliz milletine göster:yor ki bu muha- ahedesinden beri Londra beyhude yere edenler çoğalıyor da ~ndan dolayı fe• 

di. Ben de §U cevabı verdim. Bütün gayri sibine meydan okumak nevinden bH: walı anda Framll Br~tanya impa·.::-tor· İtalyan muammasını halle çalışıyor. kerli o1C!uk1arını biienler mi ziyadeleşi-
muhatÜ' ecnel>i müessese ve ticarethane· emare görmiy:ordu. luğa.! beraberdir. Mihver propaganda dairesinin .ilAn etli- yar? Bu ikinci ihtimaliıde hesaba katmak 
leJ"ini c:!ahi kapatsak ve ıahibi ecnebileri ~buki bu son ,günlerin dersi, aerbeat Cilıa:'l harbinden b::ri birinci a .f ola- ği ikadar sağlam mıdır? •. l'UDa pt'.Otok.o- a~ru olur. Annliz yaptıı:ınak mcraklı-
hudat harici ettiğimizi farzetsek bile ca- ve ı.vakur küçük bir milletin hba bir tarz- aik Ingiliz efkarı, Tay mis gazetesinin bile lünü yapan İtalya, Bröner üze;indeki lan çoğaldıkça, bir çok kimselerin belli 
susluk mese1esi yine tı'kmnda devam da esaret altına alıntIUU11, Alınauyanm ~!ı.ata etmek yahut kuşatılmak-. knzıye- knrakcil 'İ:tal_y,ru;ı Cerman te\•essü ve cın- lbaf" ı bir raılımsızlık hisse1:m.eden de şe
edecektir. Çünkü vatandaıı hukukuna na- AVTUpada askeri ~e o!ktısadi ıttlevvuku- sini meydana attığı dakikada Londra hü- peryalizmi önünde silindi mi?. !kerl i oldukl~o m.ey.dıma .çıkıyor. ~ak·a·t. 

Yatsı vakti içeri buyurun dediler. Ay- il fakat aleyhimizde o kadar gayri Türk na masruf iddialarını B.üyük Britanya mü- kümetinin razı olmak mecburiyetind kal- Lord Halifaksın önayak olduğu mü- şı:ker hastalıgı daha 16? 4 ~ı1ında ıngılız 
nİ katta arka tarafta bir oaayı gösterdi- mıtıuTlar TAT ki. bunlnnn da hastaneleri, samnha .ile lc.arplayamazdı Ve .muhakkak d~ı Oe)' ananevi telakkilerin tam 0Jc..rak zakere JİtaJ_yaya fikrini a~ söy.lemdt kım~ ~OC nm ;şek~rlt Dlr has:--ı ÇI• 

ler. içeri girince gördüklerim ,,unlardı: m-ı...._ıeri. ·•irketleri, lıususi ticarethane· surette icarşılamıyacaktır. ta.daı".!l!- ı' ~ IL••t•• _____ .,_, :ı . 1· ak kari4ğı ı1drarı tadarak ıte:tlı old.uğuıw O... d ._"°*". "' uır. ;v._ .uu un .v.uz;uwyJfe w:az.ıye: ı ve m -
Bahçe cihetindeki pençerenin önün e leri i_çinde bu te_şkilabn yer nlmı' olma- Habeş meselesinin tasfiyesinden sonra, On beş gün kadnr evvel İngiliz ıh;::rlc:- S2.tlannı tayin eimek fırsatını 'hah~- ber ıver.d.iğinden mıa.umdur ıve ~ 
baştanbaşa alaturka sedirin üstünde, kar- !arı gayet .tabiidir. Bundan başka hususi ekseriya dermiyan edilen ibir nutukta ye nazırı Avrupada Frıınsa, Belçıb, ıı,.~ me'ktedir. Londra sefiri Grandi Berlin marifetler pek çok olduğ:ancian &lltane 
tıda.n görüklüğii ara ile sağda Adliye bir veya iki dükanda böyle 'bir ~uva ola- Lord Baldıı.':in c:biiyük :ve derin hir zillet> Portekiz.den .müreklıe,p bir füifakı iimp.;.. sefiri mösyö Attolikonun ilcisi .de !Roma- hekimleri ••a daima ebem.ı:nİ7et verirler 

Nazın l~rahim bey, ortad~ Dahiliye Na- bilir ve Türk hüviyetine girmiş casuslar den bahsetmişti. ıratorluk emniyeti ile mütevafık taah- y.a aavet edildiler. :Bir ıkaç gün içi:nae ve dikkatle by-dededer. Ameliyat~ 
zırı Talat bey, solda B~hrıye Nazırı Ce- .bı.ılunabile~ gibi hakikatte ayni mille- Mösyö Çem.berlaynın Bir.mingamda iıütlcrin haddi azamisi olarak "braz .hunlardan hangisi <dost :reya ımlittef.ik madan önce bile hastana ~em olap 
mal ~11§11· kıır§l'.lnnnda 'UÇ eımd.a~ye '\"llr: tin fertler1nden casusluk edciılerin de bu- ve Lord Halifakııın Lordlıı.r kamarZl!lında .ediyordu. Bugün Britanya, mtikaveme- payitah.1ları.na iltihak eaecektir? olmadığı ehemmiyetle 'Ua'ŞbnLr. o
lbrah~ ~~nhkar~=abeM~: Meb;- luna:bildiği v.a'kidir •. ,Diyerek $ıkı kont- irad ettikleri nutuklarm meydana getir- tiııin sem çizgisini nerede IÇİZecektir?_ .Denilecek iki .mihverin İtalya cihet ve için bu hastalık eskiden de çak ol.aydı 
ean rwu ey t yın rJUım a rOllara devamla beraber gizli ıi~lerin han- d~ akisler zillet ıbissi değil bcllci infialle Hol.laııda, !Boğazlar, Karadeniz salı.illeri, iStikameti ~tere değil Fransa aleyhi- gene bilinmesi lazımdı. Halbuki bu ,w~ 
Enver pşı, Cemal p.ıışuun k~mıdaki ce sızmaması j~n lazımgelen teclbirlCTin karışık bir istikrah :ve !:ü.dcletti. İspanya limanları ve hatta Baltik !kzyı- nl!' çcvrilm:.Şir. Lakin Fr.msa bugün minci asnn 'başından ben eö,4enildiii b-
bol' snndal.,....,.i de bana :tknım ctt&r. Be- N 1 d H 1 p d k h tal v d h" b. - ı..'t 

., J-J tatbiki lüzwnunu bildirdim.. (Yukarılar• apo yonun a ı, İt erin raga giri- lanm hariç bır8kacak mıdır? Londradad.ır. lİtalyanm A.\TU.p:l de'Vleti ar, şe er as ıgın an ıç ır "v..ll&.I 

ni Talat 'beyle Cemal p~şa dahi m,..,.ru- · d b ı.." f 1 r l _.__,_,_ b h "1"1 • -= ..... da bahsettiiim boa .nokaanlan tdcrar et~ ıım en eri, oiıa ası a -ırıg-i iz gazetaerinin Balkan !hüküm.etleri, YugoS:lırvya, Tıilr- olarak :istik:ba1ini garanti altına ibırak a seonmermıtu. 
tiyetten evvel tanırdı. Enver ,Pa"'" digv er b ak l l d d 1 O h l 'Ş k b _. , - tm-- ~a J_ 

r- miyorum.) •§ m a e erine erce i iyor. rta a Ji kiye, Y:unmıistan, ve yalmz .cenubu şır- ııihai.kar.arını 1\'ermek mecburiyetlııde e er a .. ~angmm ar ~·mı - ıı.an-
iki zata da sena ederek tanıttı. Talat -. 'h hv :J Id - ,.,__. L_._. . lngiliz için, eo'kak "Bdamı, yani avam ıçin, 1ô Avrupa ıiçin &ğil şarki Akdeniz .i:çin bıilimdıığu 'bir .&J1'ada Fransa r.eisicüm- ser asta gınaa o ng:a "g'ıoı - 'l'n:ICUft• 

bey de bir ıkaç talcdirltar kelimeler söy- •• Bl'J'MEJJİ •• N _, B _-:L ın_· l · · ~· :ı _ .,_ 1-··i] ..,. .._ı_-_ . ·• h apwyon ü,.~ uritauyanın imha ede- de ayni derecede ehemmiyeti bruı: o1an hurmnm Londrada ıbtihmD:.ı;ıı .ayni Z"Jl- erın ~ımın aana m gm ve ·~ym111.e aa a 
ledi. Cemal paşa da tasdik eder gibi i~- ccği bir gasıp ve cebbar hükümdardı. Romanya Büjiik Brita'.Qya için m'tık mnnda lbem bir sembol, ıhem de !bir :ih- usta olduklan ihe!!a'ba katılam112. Çünkü 
ret verdi. (1) Şarkm ve lrakıa ilk felaketlerinin k h tal "' 't .:ıı..::.:: 11. • k ı fa 

Artık mesele niyet ve arzu, tercih ;ya- mücerret mefhum'lardmı yalmt .. 'Müşte- barmr. aruıer as ıgımn e>''""' orr QO ue 
Talat bey söze başladı: amiHeri anuımda bu bbil imanlann bi- güçtifr. Onun bilg'ili ve usta 'he'k.imler teş-
- Bu casusluk meselesile ne yapaca- lir bilmeE .q. karqarak vazife ve idrak- 1 1 k 1 his ederler. Halbı:&i şelcer 'hasta'hğmm 

ğız) 13unun önüne geçmek için ne gibi leria.İll iiis1iine ~ da sayılabilir. ta yan as er erı· yarın alametleri pek ""..s'kiden beri malum ol-
tedbirler a1malıyız~ dedi. EnTer pap. En b~ fenahldant~~ ~ duğu -için teJbm de \:o1aydır. 
ıu cevabı verai. danlan lf bapnda çekmıerıek iir«lerm- Onun için şeker hastalığunn gerçek-

- işte istihbarat ııubemizin müdürü! de nüfuz yapabilecekleri ittihat ve :r .. A 1 k ki ten artnğun ika.bul etme'k zaruridir. Her 

Fikirlerini söylesin! Bana dönen gö~lerile I~ eımmr:ı:- k~ ıteribeliz. v onya ya çı a c a armış e e yerde, Amerikadaki ika.dar lkeain ist~-
nazırlar benaen ceTap istedrter. !Ben de lel'e 111 dewetmege eallep oldalar. Mese- tiatikler yoksa da lıer yeri:le çoğaldığı 
casualu\.1h.abnChı:k-i hilgi1erinü kısa<:a ~- ti lnılıtan C-ut ....-cilü Balbıı~- bellidir. 
lediın, casus yuvalannı da anlattıktan de te.Byiiz dmİJ Lirm.-ndanibldmı- Neden arttıgına,adince, hununLakkın-
aonra, T 11lat bey~ cloinılclu 'Ve heye- <lı ,.eriae ~ mabsaa nİIİ A.ibri - BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -ı ya münaaebetleri lbaa.uıd.a husaat aaak- larmın yakınifaArnavutlıığa ihracı ~ia- da bir fikir aöylemeJc ~imdilik mümkün 
cana geldi ve kızgın bir tavırla: bey gönderildi. Şaıkbm IK ıbları:la im- Arada hiT uzl~ma bulmak için halen sad.lıihabetledntİf&l" etıniftir. Anurnıthık lan etrafında hiç hir işarda bulunmıyor- değildir. Şekerin ucuzlayıp daha çok ye-

- 1Bütün müesseselerini ve ticaret- mandam ""1met Fena X.. KGJorc1. lw- Roma ..ile l'iran arumda nıüzakerele.r ce- telgs:aİ ajansı ıha loıabslcri aasaız telakki lar. Arnavutluğun yeni Roma sefiri elçi- nilmesi hesaba katılamaz. Şe"ker büyük 
hanelerini kapabr, hepsini defederizf ~m ZiJa, daha ısımra da nla im- reyan etmektedir. etınelttedir. lik erkanından lbiTile rbirlilıo:tıe taJYare ile harptıen öncellti rısaŞet fiyatma göre şim-
<ledi. T al!t fbeyin kmnca kÜfÜTÜrrli diğer 111m1danı Huma IDllt ~ -bldai1dı Londra 4 (AA) - Roytcr aj&D8mın IUdyo .ajuı.sı tunları &ve ediyor: Tirana hareket etmiştir. dikinden daha ucuzdu. Bizde şeker fah-
arkada~ları daha evvel de i'itmiı olacak- yerine H.ı. Halıia --.re r.....ııer tn-adayı diplomatik muhabiri ltalyanm At'llavut- Romadan gelen haberlere göre '.Tiran lngiliz ve. ltalyan1arca muhafaza edi- rikası olmadığı zamantarda bile kelle şe-
lar lci muhavereyi tabii gibi gördüler. ele aldılar. Her iki cephe de felakete ui· luğu .ifgal etmek .Wyeti halclandaJci §&Yİ- bükü.meti üzerine tiddetli bir ltalyan taz- len sıkı ~liliğe rağmen Lo.ri! Pa-th ta- it.erinin ucuzluğunu '1attrlıyanlar o zaman
Ben Enver ,paprun yÜZÜııe babkaldım. radı. Fdakıete sebep olanlar terfi ıv.e tal- alarm resmi:mahfillerin tekziplerine rağ- yikinia İcrası devam etme&tedir. ltalyan rafından ibugün 'kont Cıanoya yaı:nlan 'Ü- larda ,.edikleri '1amur tattılaımm ~ai
Biraz süküt <IC""rcsi ge~ti. Halil bey söze ~ olantlu. Tecrübeli bnmnamJar ise men teyid eder vaı:İy'tte oldııiunu bil- ıalihiy.:tli lhaherleri ltalya.ıı - Arnavutluk yaretin "iç olrmu:• kısmen bu ınesele ile kinden pek çok old~u bilirler. Şey-
atıJdı. t.ıkaüde sevkedildi. Bütün bu itler de bü- dirmektedir. münasebetleri hakkında ve Italyan kıta- alakadar olduğu fanedilmektedir. 11\iielam e~inin iftar sofraınıt:h en 1lZI 

_ l•te bu olmaz• Bu devletlerle kıya- k"" tin. ıI )' . • • .. .. Sanıldığına göre ltalyan askerleri he- altı türlü tatlı yiyenlerin hile ~T 1'ıas-" ı wne ~ aç an mec ısı unnmunm gozu 
mete kadar fı.a.rp edecek değiliz ya. El- önünde cereyan dti. men derhal Arnall'lllhııia g()nderilmek. 1 k K 

1 
E f talığma wtulduklan -duyl.dmazdı. Za~ 

üııeredir. Ve battilbirim:iaiyirıni bin ka- ra ra 1 lgazı• ecın. mesele ırok ~eker yemekte değı1d.ir. 

R F• - dar asker şimdiden tahfid eclilın.iş bu- Yediği şekeri yakamamakta da değil, o manya ıgar~ya gore lunmaktadır. çünkü bu 'Zamanın adamları kırk yıl ön-

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE_ ltalym.. ArDflvutluiu kral Zoıonun mu- bı•r kazaya kurban gı•ttı• cekilere nisbetle şüphesiz daha ziyade 
----&--- vafakatjyle iııial edecek ve Arnavutfoğu hareket eden ve daha ziyade spor yap-

Hariciyt! nazırının 
Ankara ziymetinde 
neler görıi~lecekmiş _ _,,,.. __ _ 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

bağlaormnş olacaktır. TürlıUyenin iltihakı 

da c2:ha şimdiden muhakkaktır ve Yu
gos.iavp ve Yıtmanistanla istişareler de
vam edecektir. 

liderine Gö~diğü telçıtflarda F.r&ıı _ himayesi altına alacaktır. nuş adamlardtr. Şeker hastalığı en zodıa 
.s . b ı .. ..___.,,_.___ ,._ Pariı 4 {ö.R) - Arnavutluk rahnli sporcularda bile görülüyor . 

.smıu:ı. m:ıye nma_eı<Jcsmı ~ wı- Bir d 

...:-- •• • ___ ,;;ı_ .d . :ı.-et hakkında heyecanlı rivayetler tevali e- - B~TARAFI l !NCt SAYFADA -~bütün mahafillerinde ve ibü.tiin Türk . e. .,eker hastahimm Diabcti ka-
:uAA<:U uzer.tlU! uuıaua l a:r!!!SIIlE ;n,,.,...J' dınla 
verecek bir şeklin hbulünii ~· mektedir. Bu memleketin matbuat bü- milletinin kalbinde çok derin bir tees- rda dıJM. zjy&de aı-hyOI'. E.k.iden en 
C-1..=....! ,c-__ _, . L_uı..__ ,.~_ı:.__ ~r. roeu, Arnavutlııiun müstakil ya_1amak devrilmiştir. Knıhn kafatası ez.ilmij ve sür uyan~ ve Türkiyede hak.iki bir dikkatli hekimler se'ki:z taae ,§Ckerli er-

au;ı;ı-.ı, ..::x.u-ı)-'elll.D u...:ı:-~ m~ için · d b l --' v - "d ·· k " k k ·· '- l k d her türlü tedbirlere bas •uru.la ~ azının e ı.ı unwugunu gcuteren AJagı a- ölüm ani olml.l:Ştur. Olüm raporu b~ matem havası yaratmıştır. ege arşı anca uç tane şeıı;er i a ın 

hild~kt~ir. ,. cagmı ki tebliği nefretmi§tir: doktor tarafından imEa edilmi§tir. Ccna- Kalpten gelen bir arzu ile evveli ma- ı:Wıterirler<li Halbuki 19 32 yılında şe
---·-r/:.r---

FMnsaya dönen 
Ciiınlnırlyetçi 
isp~a erluiıu 
l'aris, 4 (Ö.R) - Kolonel Kasado ve 

Madrit müıdafaa konıitesi erkarundan 

c Bazı radyolar, ATnavutluk üzerinde ze merasiminin tarihi bilahare ilan edi- m!mak istenmiyen bu elemli haberin te- ker hastahiından ııiden kadınlann sayı
bir himayeniıa yakin olduğundan hah- lecektir. Kralııı dört yaşındaki oğlu knıl eyyüt etmesi üzerine bütün dairelerde sı - gene Amerilıcada - erlcdderin aa-
1ediyorlar. Bu ya1andır. Arnavutluğun :i1An ed.ilecektir. bayraklar matem alameti olarak derhal yı!lllldan bir defa fazladır. 
istiklaline ve tarnanaiyeti mülkiyesine el :Emir Abdullah kral naibi -vazifesini yarıya indirilmiştir. Bazıları şeker hastalığının en çolc 
siirülmiyecektir.> gerecektir. Feshedilmiş olan mebusan Reisicümhur İsmet İııön.ü, Naip Şerif Amerikada, sonra Almanya.da, daha 

Ajansın notu - Anadolu ajansı hu 
havadisin TürlôYeye tealluk eden kısun

general Menende Marsilyaya geldiler. 
laruıdan Ank-ara mahah1inin haberdar 

Bunlara refakat eden kafile 183 kişidir. 

Diğer taraftan ltah·.uı mahldleri bu mt'clis.i niyabet meselesini tesbit için Abihıllaha içten taziyetlerini bildiren sonra lngilterede, daha sonra latin mem
husmıta sıkı bir gizlilik muhafaza ediyor- fevkalade olarak içtimaa çağır~tır. bir telgraf çekmişlerdir. • leketlerinde, en sonra da ialıiv memleket
lar. Maverayı Erden emiri Emir :Abdullah Başvekil Dr. Refik Saydam ve harici- ]erinde arttığını haber vererek bunda da 

olmadığını bildirmeğe mezundur. 

.Biikreş 4 ( ö.R) - Romanyanın Lon- Bükreşe gelmesi beklenmektedir. Heyet 

dra .elçisi Tileo bu sabah Serqplon eks- birinci sınıf tahsiyetlerden Sir Fredrik 
p'"eSi ile Londraya hareket etmi§tir. Layt Rosun riyaseti altlllda olacaktır. 

Roma 4 ( ö.R) - Nazırlar konseyi- Jordandan tayyare ile Bağdada gitmiş- ye vekili Şülı:rü Saracoğlu da dost ?e ırk meseleaini karıştırırlar. Ki.miti de Is· 
nin içtimaını mütcalt.ip hariciye nazırı tir. Iukta, Jordanda, biltün şehirlerde kardeş Ir.:ıkm başvekili ve hariciye ve- ra.il oğullarının başk.a ırklaraan altı defa 
Kont Ciano lngiliz ıefiri Lord Perthi ka- maiem alameti olarak bayraklar yarıya kili Nuri Sait paşaya, Tü.dciye hüküme- ziyade 1ııtuJduğ1111u iddia ederler . 
bol etmi_ştir. Jki diplomat araü&nda gö- indirilmi§tir. -1'Jb~.-:ı:.'"'::'ı7'.'l:~ ... :":'; tinin ve Türk milletinin t.eessür ve ta- Amerika iibi her ırkın hrışbğı bir 
riifme 20 dakika kadar .sÜrmÜştür. Lcml Bu feci ku~- haberi, !rakın dost ve ~iyetleri.ni bildiren birer telgraf yolla- memlekette ırk ayırt etmek inaanın ,eüle-

Elçi hük.ümetinin yeni talimatını ha- Sir Frederik Layt Rossun ziyareti geçen 
mildir. Ve Romanyanın ekonomik ve 
aeb::ri vaziyeti hakında Londraya mıı.lıi-
mat götürecektir. 

Bükreş 4 ( ö.R) - Mühim bir lngiliz 

yazda ibekleftİyordu, fakat o vakit tahak· 
kuk edeınem1§ti. lngilterenin Romanyaya 
yard.unınm ailiıhlanma :ve bilhll9!!4 tayya· 
recilik sahasında kendini r;ö t re-eği tah-

Perth grip h~tal.ığı sebebile nekahat ıniittefiki ~11 memleketlerde decin tc- mısfordır. ceğini getirmeseydi, lsrail oğullazıwn ~· 
devresi geçirmekte olduğu bir sayfiyeden essürle karşılanmıştır. - · .ı ker hastalıiına neden daka çok tutuldu· 
dün akşam Romaya avdet etmişti. Faris, 4 (Ö.R) - Irak kralı E)gazinin ğunu belki araıtırmaya hlkııtrdı .. 

Pari.s 4 (ö.R) - Arnavutluk sefareti Anknra, 4 (A.A) - Dost ve knrdeş öHlınü üzerine h:ıriciye nazırı B. Bonne Şimdilik bilinen şey yalnız, ıelter ha.. 

şu. te~liği neşret~iştir~ Bazı e~ncb~ mat- !!,a,!cın T~'vXEA 4n1~~~ kralı M:ıie \'nJYiı. '§.aP"aY5İt1'i;olruR.NPrl:.'ıtgtgtjıifiliR~ ı..ıı .talığınm hPT vPril .. l'ttmn~t!' i"~:.. 
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı - 170 

BiZANS SARAYININ İÇ YUZU -18-

Sab~h···~ı~y~;··~··~····ş;f ~k···~iikiiyordu Budala bir koca 
Bizans sarayı bu gece, entirika ve cinayetle dolu 

en yüklü bir gecesini yaşamıştı .• 
Bir avukat ifade veren Kolet 

Trikonun kocasını 
böyle tavsif etti Sebnstiyımo, Bu suretle hareket eder· 

en kafusında yerleşmiş bir planı tatbi
a başlamıştı. 

Bu plan ne idi> 
Onu sırası gelince göreceğiz. 
Doğruca kendi odasına döndü. 
Sofi anne ile Karbonopsina baş başa 

ermişler. konuşuyorlardı. 

Sebastiyanonun girdiğini görünce kö-
ıür gözlü kız hemen yerinden fırladı. 

- Ne oldu} 
Diye ııordu. Sebastiyano: 
- Olan zaten olmuş .. Dedi. Şimdi biz 

lacaklnn oldurmağa bakıyoruz. Haydi 
:arbonopsina, sen hazırlan, artık bu sa
lyda kalnmıızsın .. 

Bu söz, genç ve güzel kızı sarstı. 
- Benimle alakanızı ke!lmck mi isti· 

orsunuz> 
Diye sordu. 
Sebaatiyano ı 

- Bilikli .. Dedi. Seninle daha yakin
en allkadar olmak İ.ltediğim içindir k.i 
uaydan uzaldatmanı arzu ediyorum. 

- Nereye gideceiim > 
Sofi anne atıldı: 

- Benim yanıma cel.. 
Sebaatiyano aorduı 
- Sen ıimdi hangi kulübede 
onun~ 

Sofi anne cevap verdi: 

o turu-

- Kulübede değilim.. Saraydayım .. 
fakıa sarayın bodrum kl'.tını kendime 
nelce edindim. Fakat bu gilzel kıza en 
ıüzel ve en ııahane odayı hazırlar .. Ona 
:endi elimle her gün hizmet ederim. 

- Hangi saraydan bahsediyorsun 
H>fi ••• 

- T eosyanın konağından .. 
Sebast:iyanonun gözleri hayretle açıl· 

fı .. 
- Sen şimdi orada mısın~ 

- Evet.. Senin şarnp içerek sızdığın 
nahzen gimdi benim ikametgahım. Ko
mk olduğu gibi kapalı.. Dahili tertibatı 
ıiç değiımemiştir. Teosyanın yatak oda-

da bildiğin gibi duruyor. Orasını her 
::es kapalı gördükçe meşum telakki ettik· 
erinden kimse konağın etrafında bile 
lola~mıyor. Oraya yalnız bir kiti gelir. 
) da bat papazdır .. Fakat artık ben baş 
>apula değil, sizinle müttefikim. Bunu 
>aş papaza sezdirmiyeceğim. Bu suretle 
>nun bütnn planlarını icabında size ha
>er vereceğim. 

Sofi annenin bu teklifi çok iyi bir ııeY· 
li. 

Sebastiyano Karbonopsinaya teminat 
•erdi, 

T eoayanın konağı sade Karbonopaina 
çin emin bir yer değil, ayni zamanda 
re her hangi bir ihtimale kartı patlak 
•erecek bir isyan ve ihtilal için saray 
•uvvetlerinin merkezi de olabilecekti. 

Sofi anne zaten hazırdı. 
Karbonopsina da alelacele odasına 

,itti. Giyindi ve geldi. 
Sarayın arka kapısından ve Sebasti

•ano ile beraber çıktı. 
Burada nöbet bekliyen muhafız dai-

ma Yengecin adamlarından olarak se
çilirdi. 

Sebaatiyano ona iki kadını teslim etti 
ve beraber gitmesini emretti. 

Sonra geri döndü, odasına girdi. 
Ve yatağına uzandı. 
Şamdandaki mum sönmüş, ağarmağa 

başlıyan ilk ışıklar demir parmaklıklı 
pençerelerin renkli cnmlnrından odaya 
girmeğe baılamıştı. 

Bizans sarayı entrika, ölüm ile mah• 
mul en esrarengiz gecelerinden birini 
daha yaşamı:ıtı. 

Marina da, korkusundan biran evvel 
Aspazyayı uyandırmış, onu imparatoriçe
nin odası önündeki nöbet vazifesine gc
tirmiıı, içeride uyuyan baııvekili çağırma· 
dan rahatsız etmemesini de tenbih et
tikden sonra kendi odasına çekilmişti. 

··BİTMEDİ•• 

"Karım çok iyi bir zevcedir,, 
diyen bu adam, karısının do~tuna 
kaçtığını ve arada sırada kendi 

yanına gelerek bir kaç 
gün kaldığını söyledi 

'' Drang Nach Norden .. ,, Löblonun metresi doğru söyliyeceğine yemin ediyor 

Şimdi de şimale doğru 
bir akın mı yapıyorlar 

Şahitler arasında Vaydman çetesinin 

1 

y~unan bir kadın simsarı olduğunu söy
tuzağından kendini kurtaran kimsele - Iedi .. 
re bir b~knsı daha ilave olundu. Bu, Kolet, nrnsıra aşıkının yanından ko
Pontiye adında biriydi. Otomobil işi casının evine geliyor ve burada bir kaç 
üzerine kredi aradığına dair gazetelere gün kalıyormuş .. 
verdiği ilandan sonra mösyö ve madam Mösyö Triko - Bir defasında gider
Pradyenin ziyaretleri ile karşılaşmış. ken oğlumuzu da beraber götürmilştil .. 

Milyon - Ben bu zatı taruyorum. Fakat bana dalma ondan haber yazardı. 
Milyonun bu itirafına ı·ağmen ve işin Reis _ Ve sizden para isterdi değil 

Paru - Midi gazetesinden: niyor. garip tarafı Pontiye ne Milyonu ve ne mi!_ Ve siz de onun bu şekildeki hare-
Tanenberg ~bozgunundan sonra Tö- Diğer taraftan Hitler ilerleyişi iskan- de Kolet Trikoyu tanımadığını söyledi. ketlerini ve taleplerini pek tabii bulur-

ton kanununun büyUk efendisinin dur- dinavya memleketlerini gözüne kestir- - Ben, dedi. Bana müracaat edenlere dunuz. 
duğu yerden altı asır sonra biz başlıya- mektedir. Slesvig meselesi yeni nüfuz işimi anlattım. Kadın, erkekten fazla M&yö Triko Vaydmanı görmemişti .• 
cağız.. için vazedilmiştir. Bu vilAyet eskiden işten anlar görünüyordu. Fakat karısı ona gerek Milyon ve ge-

Bu sözleri cmilcadelem• ismindeki ki- Pru.syanmdı. 1919 da Danimarkaya ba- Kolet Triko, kendisinin Pontiyenin rek Vaydrnan hakkında bazı •Dediko-
tabında Hitler söylüyor. Hitlerin en sa- ğışlanmıştL Bu vi.lAyet de alınanlar tara- nezdine gitmediğini ~yle~. dular• yapmış .• 
dık teğmeni Alired Rosenberg cyirminci fmdan calmanlaştmlmıştır.> Milyon - Nasıl gıtmedin.. Beraber Metr Doloney, Mösyö Trikonun vazi-
asrın efsanesi> adlı eserinde: cGelecek Uzun zamandır bu vilayette ckredit değil miydin'> · yetini budala bir koca diye tav:.if ettik-
milyonlarla Almanlar için hayati saha> anstalt Vogelsgang> isminde esrarengiz Diyerek onu tekzip etti. ten sonra ona bildiklerini duyduklan-
olarak şimalde fütuhat yapmak lazımdır, bir emlak şirketi bulunmaktadır. Bu şir- Sıra, Milyonun metresi olan Kolet ' 
diyor. ket Danimarka Slesviginin tarlalarını Trikonun kocası mösyö Trikonun şahit-

cDrang nach Ostem şarka doğru ya- ipotek etmektedir. Naziler iktidar mev- liğine gelmişti. 
yılıştan sonra bir de c: Drang nach Nor- kiine gelmeden evvel Danimarkada bu Mösyö Triko her halde çok m~rhamet
den> şimale doğru akın: Işte Baltık kıyı- şirketin merkezini Cenevrede, ve ser na- U bir adamdı .. Karısının çok iyi bir zev-
larına yayılış.. yesini de ~ua~~m zannediyorlardı. . j cel.. Ve çok iyi bir anne! .. olduğuna şa-

Polonya kendisini çember içinde his- Bundan bır muddet evvel bu kredi şır- htdet etti.. Sonra bu model, iyi kadının 
sediyor. Bir kaç haftadanberi Varşovaya keti foyasını meydana çıkardı: Mahsul- ! Jnn Blnnla nnsıl kaçtığını anlattı .. Bila
karşı Almanyada bir mücadele başladı. terini sataınıyarak fakir dilşen Danimar- i hare Milyon Jan Blanın karşısına rakip 

Polonyada bir milyondan çok Alman ka çiftçilerinin arazilerini ellerinden yok olıırok çıkmış ve Jan Blan bundan mU
nzlığı var. Bu Almanlar 1938 eylulün- pahasına satın alarak alman çiftçilerine 1 tevellit derdini kansını kaçırdığı adama, 
denberi ayandan Hasbach tarafından or- bağışladı. mösyö Trıkoya gelip dökmüş .. 
ganize edilmiş bir haldedir. Bu teşekkül işte o zamandanberidir ki, danimarka- Mösyö :rriko _ Jan Blan bana, Mil-
Po1onyn tarafından Po1onyaya karşı 1 ılarla bu esrarengiz dsviçre• şirketi yonun uyuşturucu maddeler sattığını ve 
müstakim ve sadık telakki edUmiştir. arasında ctoprak için milcadele> başladı. 

Geçenlerde, Polonya Almanlarından Her çiftlik, her mülk ve hatta en kilçlik da vücuda getirilen kuvvetli ve faal 
bir delege, Hamburgda Mcmel, diyordu, bir toprak parçası c:saadet devri> ndeki nazi partileri vardır. 

Vaydmanın Almanyaya yapbğı üç ~ 
yMıltte de kendisine refakat etmiş o1111l 
Jnn Blan: 

- Ben böyle bir şeyin farkında olma
dım.. Dedi. 

Metr Plnnti - Siz zaten hiç bir şeyin 
farkında olmamışsınız .. 

Jan Blan - Ne kadar budala olursam 
olnyım, eğer böyle bir şey olsaydı mu
hakkak hissederdim. 

j an Blan bundan sonra mösyö Triko
ya Milyonun uyuşturucu madde kaçak
çılığı ve kadın simsarlığı yaptığını aslA 
söylemediğini blldlrdi. 

şahit olarak tornacı Bonder dinlendi. 
Bu adam Milyonu Kolet Triko ile Man
tunda görmUştU. 

Milyon ona bir gün tabancalardan 
bahsederken : 

Alman imparatorluğunun eski hududuna değerinden çok fazlaya satılıyor ve hepsi Dört Iskandinav memleketinde, Dani
atılmış bir adımdır bu ve Polonya kori- d~ kredi şirketi laraf ından alınıyordu. markada Fritz Glansen, Norveçte Kuis
dorunun kaldırılmasına kadar gider.. Bu müddet zarfında da, Alman azlığı ·ling, Isveçte Lindholm, Finlandiyada 

Maznunlann miidafaa vekilleri 

Bundan böyle, Dan;.ig, gı'.iya cserbest Rcichdan yc.ni gelen çiftçilerle günden Bruno S141miala Hitlervari hareket et -
şehir>, üçüncü Reichın Rusyaya karşı gilne çoğalıyordu. mek istiyorlar. 
bahri bir üssil hi7.metinl görecektir. Şe- Bunların hepsi nazlleşliriliyor \'e şi- Şurası :muhakkak ki, son ikisinin par-
hir diyetinin 72 mebusundan 70 tanesi maU Slesvig nasyonal sosyalist işçileri tileri Isveç ve Finlandiya seçimlerinde 
naz.idir. partisine giriyorlardı. ağır surette kaybettiler. 

Baltık menılekeUeri de Polonya kadar Bunların şefleri Kopenhag parlamen- Fakat nazi teşekkülleri mevzuubahs 
tehlikededir. Estonya hariciye nazırının tosunda alman mebus Hans Müllerdir. olduğu zaman seçim neticelerinin o ka
Berline yaptığı beklenmedik ziyaret de Hitlerin, bu mıntakada bir alman mil- dar ehemmiyeti yoktur. Çünkü bu te
bununla izah edilir. Gamalı bayrak Me- dahalesi yapmak gayesiyle §imaU Sles- §ekküller doğru olaı:ak değil, nizamsız 
melde direğe çekilince, Letonya ve Es- vigde hMiseler çıkarmak için, düğme- ve şiddetle icraat yapar. 
tonyadak.i alınan azlıkları azgınlıklarını ye basıvermesi kafidir. Aynı zamanda kıraliyet ve demok -
iki misli artırdılar. MalUnı olduğu üze- Eğer Slcsvig fethedilirse, bütün Is- rat olarak bütUn Iskandinavya Slesvig 
re bu azlıklar uzun zamandanberi tama- kandinav memleketlerine Almanların el üzerine yapılan tehdittenberi endişelen-
men na7jleşmiştir. uzatmalan için, burası bir hareket nok- miye başladılar. 

nı neden zabıtaya haber vermediğini - Ense köküne sıkılacak tek bir kur-
sordu. şun insanın işini derhal bitirir .. Demiş_. 

Mösyö Triko - Ben o zaman bu söz- Sonra yine Milyon ona bir sıra Löblo
lere inanmıyordum. Bana anlatılan bu nun saatini göstermiş : 
şeyleri masal ve sinema uydurması sa- - Bu ... Bir hatıradır .. Demiş .. 
nıyordum. Müddeiumumi - (juriye hitaben) -

Metr Doloney - Siz.in bu hareketiniz Efendiler, hatırlarsınız ki mahkemenin 
yilzündendir ki Fromer ve Lösobr öldU- ilk celsesinde Soerbrl adında birindea. 
rülmUşlerd.ir. bahsedilmişti. Bu adamın Fromer ve 
Mösyö Trikonun ifadesinde metr Plan- Losobrun kntillerinde alakalı olması ih

tiyi en fazla alAkadar eden nokta, Mil- tirnaline binaen de hakkında tahkikat 
yonun uyuşturucu madde kaçakçılığı ile yı:.pılması için makamımıza bir vazife 
meşgul olması keyfiyeti idi. verilmişti. Bu tahkikatı palis komiserle-

Milyon - Bu yalandır.. rlııden Delriyö yapmıştır. Şimdi onu 
Melr Planti - Bunu bir kerre de dinliyeccksiniz. 

Baltık memleketlerinde intişar eden tası olacaktır. Iskandinav memleketle- Stokholmde, Oslo'da, Helsinsk.ide ve Vnydmana Soralım.. Komiser Delriyö bu iş için Abnanya-
alman gazeteleri kendilerine Dr. Göbbel- rinde sayısız tabii servetler vardır. Al- Kopenhagda bundan sonra c:şimale doğ
sin gönderdiği ınakafoleri gUzel gUzel manlar ne zamandır bu servetlere iınre- ru nkın> ın, <şarka doğru akını> ta
neşrederler. nirler. Mesela Valter Ralhenau, yeni bir mamlıyacağı ve had bir şekle sokacağı 

Letonya hükilmetinin, Çekoslovakya- harp vukuunda Almanyanın Isviçre de- müşahed~ edilmektedir. 
nın haline düşmemek için bütün altınla- mirlerine muhtaç olacağını söyliyor. Paris - Midi'de 
rını Ingiltercye nakletmiş olduğu söyle-, Buralarda 1933 denberi Berlin tarafın- Michel Garel 

Melr Zcvves - Şimdi ele Vaydman ya, Frnnkfurta gitmiş ve Alınan polisi 
hakem mi olacak? nezdinde de tahkikat yapmıştır. 

Vaydman-Bana bizzat Milyon Frank- Delriyö - Soerbri Frankfurtta bir 
furt hapishanesinde iken anlatmıştı .• O fabrikada çalışmaktadır. Tam yirmi dört 
bir Fransız doktorla birlikte bilhassa saat isticvap ettik .. Vaydmanı hapisha-
kokain kaçakçılığı yapmış. nede iken tanıdığını, pazarları beraber-

""•s;;==.ı;;;"X7<;;;;;v.7'-.;·ziiiiziiii:z•:/.•J•_•..,.•_iiii,,.,,,;;;;;~iiii~iiiiZZAiiii~iiiiiiiiriiiiLiiiöiiioZZiiid7;;:cz;;;ı~ ... 2J·:z•z•~•~•cr.iiii~iii~Oiö~iii::.1.ı•wı;;;;/.;;;;,iiia;;;;;;;;;u.;;;;;;;;~;aA;;;;.;;iiiziii.!2Z;;;;;;;;ziiiie!.:iiiii:Z•7.•:-7lllliiii--•li=iiıl'.iııı= .. a-ris-y•o=ı-u"n~d-an-k~-u-v-v-e"m•·-b-i•r=s•u•v•a•ri-r•c111mliilo•nliiGmiiiia~giiiaiiira;;;liiiia•rın;;;;;;;;;ın~biiiu~l-u;;;n~d-u•ğu._.m...,aha~l~-"'"'!d•a ... n;;;k~e·n•dili!i.~eiiin~·niiiie~hi~'taben yazılmıştı. ce Fransızca öğrenmeğe çalıştıklannı, 
bölüğü Şayyi kasabasına girdi. Bu sil- le yaklaştıkları halde hiç bir nöbetçi Faribol bunu görünce: Fromeri tanımadığını, ne cinayetlerin 

DEMiR MASKE 
~Büyük tarihi ve macera 

-125-
ron1an1 

~ 
~ .... 

- Onların dostu olduğum kadar siz.in 1 - Fakal. Aprcmon mağaralarına gi-
la dostunuz olacağımı ümit ediyorum, 1 decek yerde neden buraya gelmediler, 
ledi... ÇUnkü siz oradan... Pinyeroldan 

1 
çünkü onlar beni pek eyi tanırlar ve yi

teliyorsunuz değil mi? ı ne benim burada, monsenyör Rohanın 
Onezim, hayret içınde mırıldandı : emri ile bulunduğumu, bu yol üzerinde 
- Evet ... Filvaki ben oradan .. Pinye- geçecek hadiselerden kendilerini haber-

oldnn geliyorum amma.. dar etmek vazifesini aldığımı bilirler. 
- Mösyö Faribol, mösyö Mistufle ve Ve aynı 7.amanda da ... 

natmazel İvonla beraber .. Değil mi? Birden sustu .. 
- Evet ... Öyle.. Kulak kabarttı. Dışarıda bir takım 
Otelcinin yüzü birden değişmişti.. O gtirilltUler duymuştu. 

anki bir An içinde aptal, köylü bir otel- - Bu ne demek? 
i değil, otelci kıyafeti altında saklanan Diye yerinden fırladı. Kapıya ko~tu. 
,ir siWı adamı halini almı§tı. Dışarı çıkması ile beraber geri dön-
Snbık papaza do~ eğildi .. Yalnız ol- mesi bir oldu. 

ıukları halde sanki sözlerini bir duyan - Allah belasını versin.. dedi. 
lacakmış gibi fısıldadı : Suratı sapsarı kesilm..lşti. 

- Ya öblri?.. Eski papas Onez.im de yerinden kalk-
Onezim, (Öbiri) sözü ile Sir Dolaba· ml§tı. 

ın kıısdcdildiğinc zahip oldu. • - Ne var .. Ne oluyor! 
O da beraber geldi .. Dedi.. Diye sordu. 

variler .. Kralın jandarmaları.. görmeyince hayrete düştüler. - Kuyruğun kopsun .. dedi. Bak bu ikaı ve ne de Vaydmanın tevkifi sırala-
- Şu halde ... onlar .. Apremon boğa - Bu hayretleri, yer altı tesisatına in- muhterem asilzade bize emir de bırak- rında da Fransada bulunmadığını söy-

zına gidiyorlar demek. ınek için yegane yolu teşkil eden kuyu mış. Derhal o emre uymak lazım. ledi.. F.sa~ onun 1937 yılında ~ 
- Muhakkak ... bu da her şeyin keşf- başına gelinceye kadar da devam etti. Mistufle: fabrikadan ayrılmadığı ve Almanyadan 

edildiğini gösterir. Bize bir ihanet eden Nasıl oluyor da bu yerleri muhafaza- - Doğru ama patron .. dedi. Bak, tez- harice çılonııdığı ve tebaan serseri ol-
var. sız bırakmışlardı. kerenin, emrin altındaki tarih ne kadar makla beraber böyle bir cinayet işliye-

Oneı.iın, cevap vermeden tabancasını Faribol ve Mistufle birbirlerine göz çok eski .. Hemen hemen bir senelik. O cek tiynette olmadığı kanaati de Alman 
beline sokmuş ve hazırlanmağa başla - ucu ile bakışarak bu vaziyetin gayri ta- 2.0mandan bu zamana kadar neler olup zabıtasında mevcuttur. 
mıştL biiliğini anlattılar. bitmediği ne malum.. Milyona gelince, Almanyada onun 

Otelci: Kuyunun başında bir müddet dur- Birden sustu. Kulak verdi. h=ıkkında Vaydmandan daha korkunç 
- Şimdi, diyordu. Apremon mağara- duktan sonra kendince malfun usul ile Sonra: bir adam hükmü verilmektedir. 

ları tamamen mildafaasız bir haldedir. birer birer dar kuyudan aşağıya indiler. - Patron .. dedi. Bana kalırsa siz etra- Bu ifade, Milyonun hiç te hoşuna git-
Bu itibarla oraya yapılacak her hangi Mağaranın içi ve bütün bölmeler boş.. fı adamakıllı aramadınız. Burada adam mcmiş görünüyordu. 
bir hücum, orada bulunanları , .. ,ya bu- bomboştu.. var galiba.. Bundan sonra Vaydmanın ve Milyo-
lunacak olanlar; fare kapanına tutul- Sağa gittiler .. Sola gittiler. Yer altı- Filhakika derinden derine ve fasılalı ııun dalına devam ettikleri kahvenin sa-
muş gibi yakalatacaktır. nın yine kendilerince malum bütün gir- bir takını sesler geliyordu. Bu sesler in- hibi Gişone dinlendi.. 
Sabık papas, bu sözlere de kulak as- dili çıktılı köşelerini gezdiler. san sesi, konuşma sesi değil, Adeta bir Gişone ile karısı, sorgu hAkimliğinde 

madan kapıya doğru yürümüştü. Sahte Hiç ... hiç kimse yoktu. havan sesi idi. ve ilk ifadelerinde Milyonun kendileri-
otelci onun kolundan tutarak sordu: lvon, burada aylarca kalmıştı. Teda~ Sesin geldiği tarafa yürüdüler ve filha- ue Vaydmanın işlediği cinayetlerden 

- Nereye gidiyorsunuz? vi edildiği şövalye dö ltohanın bölmesi- kika bir duvarın arkasından tak ... tuk .. bahsettiklerini söylemişler .. Hattı mla 
- Ahıra ... oradan atıma atlıyacağım neı, burada matmazel Vilbyerle beraber diye bir ses duydular.. Kovenin el çantası bu kahvede ve onla-

ve doğru Apremona gideceğim.. kaldığı odaya gitti. - Mistufle, kılıncının kabzesi ile duvara nn gözleri önünde yakılmış .• 
- Bir dakika bekle.. ben de sizinle Burası da boştu. ;:iddetle vurarak seslendi: Şimdi ise kan koca bu ifadeleri inklr 

beraber geliyorum. Faribol: - Hey~ kim var orada. Sen klmsln? ettiler. 
Beş dakika sonra her ikisi de dört na- - Ne yapalım .. dedi. Kimse yoksa Çık dışan da suratını bir görelim baka- - Biz böyle bir şey söylemedik.. De-

la Fonteneblo ormanına doğru koşma- biz varız .. Ve biz, bizi kovacakları za - lım. diler .. 
ğa başladılar. mana kadar burada kalırız. Bunun üzerine duvarın alt kısmında Metr Planti - Şu halde bunları sorgu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .......... . 
Faribol, Mistufle, lvon ve Sir dö La

yar, Fonteneblo ormanına girip te Ap-

Bu sırada Mistufle, şövalye dö Roha- ufak ve demir bir kapl açıldı ve kapının hftkiml mi uydurdu? .. 
nın masası üzerinde bir kağıt buldu. eşiğinde ihtiyar bir adamın ak saçlı ba-

Bu kll.ğıt, şövalye dö Roban tarafın- şı göri.indil. •• BirMEDi-
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Dünya Maskeleniyor .• _[ _Ara-sıra ...... - l 
Göz Boyamak 

Tekaütler takımı 
Haber aldığımıza göre, Üçoktan' ha

kem Mustafa Balöz, Alsancaktan Hasan 
Yanık, Doğanspordan Şerif ve Fehmi 
Simsaroğlunun teşebbüsleriyle bir teka
ütler takımı teşkil edilecek ve takım ele-
me.nları tamamlandıktan sonra İstanbul Bütün milletler yaklaşan harp tehlikesi karşısın· 

da pasif müdafaaya büyük ehemmiyet veriyorlar 

· nnonyada. sivil halkın maskeleıınıeııi ı:e Iı.veçıe 1 

•
7
•r: • de tnaskeli kad 111a ·, !'O "1.ıJ.lar ue hastabakıcıl ,. 

Harp patlarsa.p 
Bütün insanlık baştan başa mas

kelenmiş bir halde olacak 

Her taraf cayır cayır hazırlanıyor 
DUnya harbe hazırlanıyor. Totaliter 

devletlerde olduğu kadar büyük demok
nsilerde de artık gaflette olmadan 
harbe hazırlanmak işi aklın, hayalin 
alacağı dereceleri bile geçmiştir. Bu ha
znlanışta en mühim yeri hava hücum
larına karşı müdafaa meselesi teşkil et
mektedir. Hava taarrw; filolarinın kor
kunç manzarası ve kimya harbinin taşı
wğı müthiş ihtimaller müvacehesinde 

büttin milletler sivil halkın pasif mü
dafaasına en büyük ehemmiyeti vermiş
lerdir. İngilterede en mütevazi ailelere 
kadar her kesin bir gaz maskesi olduğu 
gibi hayvanların bile hava hücumların
da sağlıklarını korumak için maskelen
dirilmeleri ~i günden güne ilerlemiş 
bulunuyor. 

Büyük bir harp insanlığı baştan başa 
ma~kelenmiş bulacaktır. Ingilterede maskeli ı;o?isler 

B;r maske mağazasında bayanlar kendilerinu yakışacak maskeyi arıyacaklar 
Her memleket bu maksatla hazırlığını l J,onacak~r. Gençlik kamplarında dahi 

yapıyor. tııyyare taarruzlarında alınması icap 
Bu meyanda Alınanlar da bUYük ham- . eden tedbirler öğretilecektir. Bir ikinci 

lt::}er yapıyorlar. Hitler gençlik teşkilatı tE.~rinden itibaren bütün Hitlercl genç.
ile hava hücumlanna karşı müdafaa ce- lik müdafaa terbiyesini alacaktır. Hava 
ruiyetinin şefleri 13 yaşından itibaren taarruzları işinde ihtısas sahibi altı bin 
biitün Alman erkek ve kız çocukların profesör bu işle tavzif edilmiş olup 
hava taarruzlarına karşı müdafaa kurs- kendilerine tayin edilen ınıntakalarda 
lımna muntazaman devam etmelerini tedrisatta bulunacaklardır. •D. N. B.• 
karar altına almışlardır. ajansı bu haber münasebetiyle Alman 

Her sene bir gençlik gününde bu gençliğinin sulhu hedef ittihaz ettiğini, 
kurslarda edinilen bilgi ve tecrübelerin } apılan hazırlıkların sulhu müdafaa 
n~ticeleri muazzam tezahürlerle ortaya için yapıldığını bildiriyor. 

-- - -:---- -
Gaz maskeli çocukların talimleri 

- ---------------- -- ---

·s IFAKilL'll'ESiNDE DİPLO t.; LE 
DİŞ TABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul ve Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 dan başlıyarak Beyler - Nunınn zade S. 21 

numaralı muayenehanelerinde kabul edCJ"lcr ... TELEFON : 3921 

--o-
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT A.Ş 

ın&tbuat takımiyle fuar zamanında maç 
yapmak imkfuıları araştırılacaktır. 

Müteşebbislere muvaffakıyet temenni 
€deriz. 

-*-
Halkcvinde • 

resım 
• • 

sergısı 

önceden haber vereyim ki göz boya
makla hokkabazlıktan bahsedeceğimi 

zannetmeyiniz. Hokkabazlara, göz boya
cı derleır. Göz boyaması denmekle sür
me çekmek te aklınıza gelmesin. Bazı 
hususatta galat hisler yaratan nazarı bu
landırmakla kırmızıyı yeşil, masayı ta
bak, kurşun kalemi tabanca göstermek 
bir nevi göz boyacılık olur. Benim bah-

24 nisanda Halkevinde bir resim ser
sedeceğim boyacılık sade gözleri değil 

gisinin açılacagvı ve bu· sergiye f..+h·ak 
şunu bunu da boyamak esasına istinat il~ 
eder. Eczacılığın ilk devirlerinde alkol etmek istiyen amatör ve diğer ressamla-
dediğimiz ispirto suyu ile temasa gelen rın nihayet 10 nisana kadar resimlerin.in 
nebatatın renk verdiği görülmüş, böyle kabul edileceği haber alınmıştır. 
renkli ilaçlara tentür denilmiştir. Ecza- -*-
hanelerde tentürler sayılamıyacak ka - Cenubi AmeriJıaya 
dar çoktur. Bunların içinde tentürdiyod zeytinyGGI fltl'GCattmız 
herkesçe malfun olanıdır. Varek adın- Son günlerde hmir limanından cenu
da bir nevi yosundan çıkarılır. (lyot) bt Amerikaya zeytinyağı ihracatı art. 
adında ılyah madeni bir cisim vardır. mıştır. Geçen sene bu mevsimde hiç 1h,. 

Alkolde eritilen mahlulüne tentürdiyot racat yapılmazken bu sene cenubt Anı• 
diyoruz. Kuvvetli bir antiseptik olduğu- rikaya mühim mikdarda zeytinyağı ilı

nu hep biliriz. Tentürdiyodun t!ze ol- raç edilmiştir. Bir müessese de İzmirden 
ması ıarttır. Eczaneler es~ tentür- Arjantine nebatı tere yağı göndermişti& 
diyod bulundunn.azlaP. Çünkü üzerin- -*-
den vakıt geçmiş t~&yodların için- DVHKiJ ŞENLİK 
de bahusus yazm ~"' iodhydıigue Milll Şefin cümhur reisliğine intihabı 
adında çok yakıcı \.'i.' -Nim teşekkül atılan yüz bir pare topla kutlanm.ıştur. 
eder, Sürtilen yer1 yMa.r. Fotografçtlık- Vrlada bir llırsızlılı 
ta kullanılan lilpo ... "'1tfit dö sut ten - Urlanın Hacı İsa mahallesinde kurabl
tUrdlyodun gaz boy~rlır. Bunula te- ye satıcılığı yapan İbrahim oğlu İzzet, 
mua gelen tentUrdiyolmıı rengi beyaz- B ahali · d ı bl b' · Hüs · eyce m esın en e e ıcı eym 
lanır. Tentürdiyod lek.esl bununla alı - T b · · k b alar ı 
mr. Göz boyamak hususunda Hipo-sül- op aşın evl met ~edre akaz.ıl eşy ça -
L:.t .ı.. il di od h kka ık mış ve suçu zmır e Y a anmıştır. 
n uu 11t1t e tentür y o bazl * --sahnelerinde mühim rol almışlardır. Za-t' Sungurun kırmızı şeridi beyaz limo- Hayvanlar uerglsi 
nataya tahvil ederek göz boyamasmda Jıayıt muamelesi 
bu gibi il~çların rolü pek büyüktür. Hi- Hayvanlar vergisi kayıt muamelesine 
po • aülfit ~ sut fot.ografçılıkta ziya nisanın ilk gününden itibare~ başlaruruş-
oyunlariyle göz boyarken, tentürdiyod tır. 15 nisan akşamına kadar devam ede
~eye süriüSe orada göz boyamak şöy- cektir.. Hayvanlar vergisine tabi hay
le dursun gi'.ıleri fal taşı gibi a!;tığın- vanlar koyun, keçi, deve, manda, sığır 
da hep berabtuiz zannederim., ve domuzdur. Bublar belediye teşkilatı 

ol&n yerlerde belediyeler tarafından açı
lan defterlere kaydedilmektedir .. Nakil 

2J NİSAPf \ \'esaiti olarak kullanılan hayvanlar için 
ÇOCUK BA YAA.if~ ~ kazanç vergisine tabi olduklarının sa-

SİNEMA SAHİPLERİNE r ~ hipJcri tarafından kaydettirilirken işaret 
Ç uk lığ ·ı ı · il ·ı d. • edilmesi kendilerine tebliğ edilmiştir. oc var ına aı e crı gı en ıre- . . . 

C k filimi. 1 · d b milli. .. 1,.; Damızlık hayvanlar ıçın damızlı'IC vesı-e er e sız e u ve muş- 1~ 
\..'? t k d i ı· k eliniz' 1 kası ibrazı lfızımdır. Bunlara birer k a-• 
l.'.l! ere avaya ş ıra e . 

yıt ilmühaberi verilmektedir. Bu ilınü 

l!flli1BMBE~2ZZX~~RJ?7.Lf7~ 

Resimle büyük 
Jôgat 

12 L{igat kitabı bir arad~ 
Türkçe • Fransızca • İngilizce • Al

manca dilleri üzerine 
HABER gazetesi memleket külttirii

ne bir hizmet olmak iizere 

JJ JfAYIS 1939 
!'a.rlhtnden. itibaren he-r gün HA -
BER gaz eteri içinde forma f orrna 
b" kıymetli eaerin. ne§rine başlı -
V°"• Eser hakk(nda fazla. tafsilli.t 

a.lmak {stiyen.ler 

•İstanbolda HABER gazetesi idare
hanesi• adresine bir kartla müraca
at edebilirler .• 

S.7 1-2 
lllill&lllW••mz••zıım1111 -~!ZZZ'h'"ZZTn 

haberleri ibraz etmiyenler, 25 nisanda 
ba§lıyacak olan yoklama tarihinden iti
baren kaçak muamelesine tıibi tutula
caklardır. 16 - 24 nisan akşamına kadar 
her hangi bir şekilde sahipleri tarafın
dan kaydettirilmiyen hayvanlar, haber 
verilmek şartiyle kaydedilecektir. 

(BORSA]' 
'OZÖM 

132 S. Paterson 
671247 Eski yekfuı 
671375 Umumt yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 

. 60 ton Buğday 

11 
ZAHİRE 

15 25 16 50 

13 
13 5Q 
14 50 
16 
19 

5 75 

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

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-53-

Sabri beyle beraber paatahane- Diye düfündüm. 
'den çıktık. Beni büyük bir apartunana gö-

T ekrar bir otomobile atladık. türdü. 
Yolda bana: Aıansörle ü.t kata çıktık .. 
- Gibel kadınlar değil mi.. Kapıyı genç bir hizmetfi hu 

'dedi. Bir taneıini yüksek ıoıyete açlL 
'alemlerinde kullanırım. Güzel po- Sabri bey ona: 
1ıer bilir. Fakat pokerin hile.ine - Hanımefendinin bütün iıti-
ilaha çok vakıftır. Kendi oyna - rahatini temin edecekıin .. dedik
madığı zamanlar ıızdırmak iste. ten ıonra bana: 
"diklerimi~n yanlarına oturur. - Sizi yalnız bırakmağa mec
Uğur getireceğim diye ıokalur. burum, dedi. Çünkü İf·· rJuile, 
Ve bizce malam işaretlerle kağıt- her şeyden mukaddeı-.. tir. Daha 
lan haber verir. Fakat dün gece Feridi ve Saimi göreceğim .. Bara
bu vazileıini yapmadı. Kendi de ıı kendi evinizdir .. Çekinmeden 
biz de %t1Tar ettik. Çünkü karı üçe ve serbeatçe hareket edebilirsi -
ayırırız. Y arııını ben alırım. Bü - niz. 
'tün planı tanzim eden benim. Ya-
ruını da Feridle Hüriyet taluim Tanca ve Meriçin 
ederler. Ferid, bu iflerde çolı aı- tuğyanı.. · 
tadır. 0 adeta kumar iılerinde be- Edime 3 (Husus1) - Bir hafta evvel 
nim .ağ elimdir. Çolı yakl.fılılı bir Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması 
gençtir de .• Tek b(lfrna bile av çe- üzerine mezru.atın büyük hasara uğra
'ebilir .. Şayeıteye gelince, o po • dığı ve şehrin sahil mahallelerinin tama
lıer bilmez. Vakıa matlaka poker men sular altında kaldığı bazı gazeteler
bilmui lcU:ım değildir ama •• Ze - de görülmüştü. Filvaki su taşkınlığı bir 
kaı biraz kıt.. Onu daha ziyade kısım münhat araziyi istila etmi§ ise de 
ikinci ıubemde çalııtırıyorum. meuuat bundan pek az zarar görmüş ve 
ikinci ıabemde de muavinim Sa - bu da mevzii olmuştur. 

t İm oar. Bu iılerde piımif bir Esasen bu defaki su tuğyanı şimdiye 
adamdır. Çok yamandır. Müşteri- kadar olanlardan çok hafif geçmiş ve su
nin paralııını, züğürdünii gözün- yun azami irtifaı ancak yetmiş santimi 
'ilen anlar. Daima Anadoludan bulmuştur. 
gelen trenlerin ve vapurların mu- MEBZUL YACMURLAR 
rJtualatlerinde hazır balanur. Ge- Edirne 3 (Hususi) - Mevsim yağınur
fenleri tetkik eder. Gözüne lıeıtir- ları fasılalı bir surette Trakyanın hemen 
'diklerini •ezdirmeden takip eder. her yerine düşmektedir. Mezruata çok 
Hangi otele girdiğini, adını, ıanı- faydalı olan bu yağmurlar çiftçiyi pek 
nı, ticaretini ve hatta servetini sevindirmiştir. 
öğrenir. Bir yalana balup ahbap Bu yağmurlar arasında Kırklareli ile 
olar. Zevkinin feklini anlar. Ve Babaeski, Alpullu havalisine dolu da 
ben de ona göre tertibat alırım. düşmüştür. 
Şayeıte .• iıte bu kabil i,lerin em- Mimar Sinan Büstü 
rinleJir. Çok kazanır. Tabii ka- Edime 3 (Hususi) - Halkevinde ya

:Zanf yine aramuda takıim edilir. pılan bir toplantıda Edirnede büyük 
Yine yarııını ben alırım. sanat eserleri meydana getiren mimar 

O, mütemadiyen anlatıyor, ben Sinanın bir büstünün yapılması için te
Vıe cemiyet içinde bir çıban gibi şebbüse girişilmesine karar verilmiştir. 
yer bulma, bu adamın bu İfleri Lüleburgaz Eğitmen 
anlatırken gö•terdiği aülriınete kursu açılıyor 
hayret ediyordum. Ediınc 3 (Hususi) _ Dedet ziraat iş-

Beni de, kendi tabiri gibi bu lcri kurumunun çiftliği olan Lüleburgaz
fııbelerden birine kaydedecekti. da Nisanın ilk haftasında 220 mevcutlu 

- Size gelince, Servet hanım, eğitme~ kursu açılıyor. Kurs çadırlı or
iledi. Sizin için çok fazla ıeyler dugahta işlerine başlıyacak ve 29 ikinci 
ilüfiinüyorum. Siz hem giizel, teşrin cümhuriyet bayramında sona ere
hem genç ve hem de zeki.iniz. Fa- cektir. 1940 da verilecek 220 kişilik yeni 
'kat adına o iratlar çok dillerde bir tertibin bütün Trakya kültür camia
İlol'Jffl ve rumini% o kadar çok sını sevindireceği ve küçük köyleri dahi 
göze batacalı fek.ilde gazetelerde nura kavuşturacağı şüphesizdir. 
Uıtiıar etti ki, bir müddet için ıizi Eğimtenlerin yalnız çatı alhnda ço
erkeklerden ve ıoıyeteden uzak cukları kurtarmak değil, ziraat, a~aç fi-
6ulundurmak zarureti ha...l oldu. dancılık, tavukçuluk, sütcülük gibi ha-

Benim derin bir nele• aldığı • yatın tatbiki hareketlerindeki rolleri de 
mı görünce de ilave etti: büyüktür. 

- Erkelrlere karıı hem lrininis İPEK BÖCEKÇlLiCt 
hem de itimatıı.zlıiınu oldafana Edime 3 (Husu.st) - ipek böcekçiliği 
biliyorum. Bu itilxula halı.lıınu - için ziraat vekaleti fakir köylüler için 
ilaki ba dİİfİİ.ncelerimin ıi~ mem- Bursa ve Erikliceden 1100 kutu gönde
nan etmui lazım .. Sisin gliref»ği. riyor. Dutculuk alabildiğine ilerlemek
niz ip bilalaara öğreneceksiniz. tedir. Dut fidanı yetiştirmekte en ileri 
Fakat tleJiiim ,ibi eooelô idira- Çanakkale merkezi görünüyor. 300,000 
hat etınenis Lisrm.. binden fazla dut fışkını elde etmiş ve 

Be11, içimden: buıllann yirmi bin kadarını yardım ola-
-8. atlam her laaltle beni ken- rak Meriç Uzunköprü, Karıştırana gön-

iline lta.retmck iıtiyor.. denniştir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 58 Nakleden : F: Ş. B. 
Milnevver olan, hür d~üııce .sahibi dafaa, çare, rafızilik, dinsiz1ik, ve daha 

bulunan he.r insan, kara kuvvetin, pa - bunlara benzer ve takati beşerin fevkin
paSların her zaman tehdidi altında idi- de bir çok şeylerden sonra, biraz nefes 
ler. almak ve sair şeylerle meşgul olmak fır-

Al!ons Viriles, zamanının en eyi satını bulabildim. Ve cenabl Yesu'un 
ilahiyatçılarından idi. Bir çok. e.serler sayesinde yUksek himayenizle kendimi 
yazmış ve şark dillerinde de çok mahir müdafaa imkanını buldum!> demiştir. 
idi. Şarlke'Il bu alemden çok hoşlanırdı. Şarlken, nihayet o zamanın baş engi
Ye kendisini Almanyaya yaptığı bir se- zitörü olan Maurik'i nefyetmiş, bundan 
yahatte beraberinde bulundurmuş idi. böyle de yüksek mevkili bir ruhaninin 
Böyle alim ve nüfuzlu bir adamın mev- tevkifi ihtimalinde, vaziyetin hemen ali 
cudiyeti engizisyon için çok tehlikeli sa- meclise anını esas koymuştur. 
nılm~ ve Lüterin fikirlerini beğenmek Şarlken, esas itibariyle engizisyon ta
suçiyle tutulmuş ve engizisyonun gizli raftarı idi. Engizisyon onun için her za
zındanlarına atılmıştı. man işe yanyan bir kudret demekti. Fa-

Bu adam, tam dört sene, hariçten hiç kat engizisyon, Şarlkenin Alfonl Viruesi 
bir kimse ile münasebft ve muhabere himaye etmesini hiç bir .zaman bo~ gör
imki.nını bulmadan zındanda çilrümilf- memi§tir. Bunun için, Şarlkeııin ihtiyar. 
tür. Bu adam Şarlkene yazdığı bir met- biı. eocizisyonla adeta mUcadele içinde 

Fransanın en zarif kadını 

Madam Lebrun 
Fransız Reisicümhurunun karısı, ko· 
cası ile nasıl tanışmış, nasıl evlenmişti? 

Geçen hafta F raıuız Reisicümhuru 
Mösyö Alber Lebrun ile refikalan lngil
tereyi ziyaret ettiler. 

Gerek Mösyö Alber Lebrun gerek 
refikalan lngiltercde çok muazzam bir 
şekilde kar!Jllanmışlar; lngiltere halkı 

' üzerinde çok iyi tesir bırakarak ayrılmış- , 
!ardır. 

Bu müna9Cbetle bütün Fransız ve ln
giliz gazeteleri bu seyahatten ve bilhu· 

1 

sa Fransız Reiskümhurunun muhterem 
refikası Madam Lebrundan hayranlelda 
bahsetmektedirler. 

Madam Lebrun nezaketi, zerafeti ve 
sadeliği ile tanınmı§ bir hanımdır. Bu çok 
mühim seyahatinde bile sadelikten aynl· 
mamı§, bilhassa giyinmek hususunda mo
danın icaplanna uymaktan ziyade klasik, 
sade kıyafetleri tercih etmiştir. 

Müteaddit vaziyetleri ve bilhassa te
va:ı:uu ile herkesin hayranlığını kazanan 
madam Lebrun bugün çok gençtir. Ken· 
disi de kocası gibi taşralıdır. Kocası gibi 
Fransaya büyük bir aşk ile bağlıdır. Ko· 
caSJ gibi bir mühendis aile.sinden gel
mektedir. 

B. Lebrün ve karııı 

P 'k .............. . 
ratı .............. . 

••••••••••••••• 
............ B'l ·ı ············ ı gı er •••••••••••• 

---·- 7 - HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. ôder 

HAŞERE YUMURTALARINI 
YOK ETMEK 

Arap sabunu 
Sud kostik 
Mazot 
Su 

100 Gram 
20 > 

3 Litre 
100 > 

Bu mahlul yaprakları yakar. 
Sabun alkol mahlielü: Bu tertip çok 

müessirdir. Bilhassa ha~ere yumurtalan
nı tiddetle tahrip eder. 

Arap sabunu 
Renkli alkol 
Su 

10 Kilo 
10 > 

100 > 

Peştenln en maruf 
falcısı ıevJılf edildi 
BUDAPEŞTE - Macar zabıtası Bu

dapeştenin en me~hur falcısı olan Ba-
bet Sibigeri dün tevkif edilmiştir. Babet 
dünyayı altüst eden bir çok büyük hl\
diseleri vukuundan çok evvel haber 
VeJ:m iştir. 
Avusturyanın Almanyaya ilhak edile-

ceğini, ::;ekizinci Edvardın saltanatı ter
kedeceğini, Çekoslovakyanın inhilale uğ
rıyacağını ve Almanya tarafından ilhak 
ediJeceğini tahmin etınişti. 

Ankara Radyosu 
-----~---

DALGA uzu11ı.11ou 
BUGVN 

1639 m. 183 Kcs./l!O Ww 1 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

ÇARŞAMBA - 5/4/39 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği 

13,00 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla 
Refik F crsan. 
Okuyanlar: Radife Neydik. 
l - Rast peşrevi. 

2 - Refik F ersanın • Rast ıarkı 
Yakdı cihanı ate§in. 
3 - Udi Ibrahim - Rast ıarkı 
Sevmcdiklerimte gönül avutma 
4 - Leminin • Rast şarkı • Sa
l:ın gibi sinem dahi 
5 - Cevdet çağla - taksim. 
6 - lbrahim efendi • mahur pr· 
kı - sabah olsun. 
Memleket saat ayarı. ajans, me· 

teoroloji haberleri. 
f 3, t S, 14 Müzik (riyaseti cümhur ban

dosu - Şef: lbrahim Künçer) 

18,30 
18,35 
t9,00 
19.15 

l - O. Guillon - mart 
2 - Johann Strauu - Viyana 
kanı (vals) 

3 - Auber - Tacın elmaslan 
operasının uvertürü. 

4 - S. Jones - Geisha operetin-
den potpuri. 
Program. 
Müı:ilı: (balo müziği - Pi.) 
Konu~a. 

Türk müziği (fasıl heyeti) 
~lal T oksea ve arkadaşlan. 

Madam Lebrunun babası mösyö Ni
voin evvela Mczieres - Charlevillede c;a· 
lışmakta idi. Parise bilahare gelmittir. 
Madam Lebrun çocukken - ki o zaman 
ismi Marguerite Nivoix idi - tahsi1ini 
Sevr de Sıı.int - Marie mektebinde yap· 

Falcı on beş seneden beri bu işle meş
mimi dostlarını her zaman kabul etmek- gul olup ziyaretçileri arasında Budapeş
ten, konuşmaktan büylik bir l:evk du· tenin en yüksek aileleri bulunmakta idi. 

yar. Babetin !alcılıkları yalnız Macaristan- 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, ı:İ· 
nuıt borsası (fiyat) 

tL 

Madam Lebrunun bugün malik olduğu 
ve canlı kültür zevki evvelce yapmıı ol
duğu yüksek tahsilin neticesidir. Daha 
çok küçük iken musikiye büyük bir me· 
rak sarmı tı. Nitekim vakti müsaade ettiği 
kadar Paristc ven1en hiç bir iyi konseri 
kaçırmazlnr. 

Madam Lebrun bütün vazifelerinin da değil, bUtün dünyada heyecan uyan
mesuliyetini hisseden bir kadındır. Şim- dınnıştır. Macar zabıtası yeni bir -emir- 20, 15 
diye kadar yüzlerce ha}'lr cemiyetine rİ· name mucibince bütün falcıları şiddetle 

Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Fahire Fer
san, Refik F ersan. 

Madam Lebrun daha çok genç iken 
ingilizceyi mükemmelen öğrenmişti. ln
gilizceyi çok güzel konupn mE\dam Leh
run bundan üç sene evvd Normandie va
purunun ilk seferinde Nevyorka gittiği 

zaman da Amerikalılann fevkalade tak-

ynset etmiş, bir çok yavrulara isim ver· takip etmekte olduğundan Babet te bir 
mi~; hayatta daima onlan kollamıf; bu serseri olarak tevkif edi~ir. Dünyayı 
arada da kndi çocuklannı bir gün ihmal karıştıran hadiseleri önceden haber ve
etmiycrek en mükemmel bir şekilde ye· ı·cn adam kendisinin tevkif edileceğini 
tiştirmiştir. tahtnin edememişti. 

Madam Lcbrun vaktinin müsaadesi 
dahilinde sanat eeerleriyle de alakadar 
olmaktan büyük bir zevk duyar. Bütün 
sergileri büyi.ik bir dikltatle takip eder. 

ClarJı GalJle ile Carole 
Lombard eulendi 
NEVYORK - Clark Gable ve Carole 

lngiltere Kral ve Kraliçesinin Fransa Lombard dün Arizonanın Kingman şıeh
seyahatleri esnasında madam Lebrun rinde evlenmişlerdir. Carole gilmüşi bir 
misafirperverliğin en güzel misalini gös- ::enkt.e elbise, Gable ise bir lftclvert kos-

dirini kazanmı•br. kal K ı·· . . b ı d n· i _:t.li!L " tann~. fevkalade memnun an raliçe um gıymış u unuyor u. ın ıUACUı 

Zerafeti, inceliği ve iyiliği o kadar Marie kendisini en yakın dostu olarak törenin.in yapılmasından sonra genç ev-
şöhret bulmuştur ki, kendisi cf ranaanın kabuL etmiıti. liler Nevadanın Bulder Siti şehrine oto-
birinci kadını• diye anılır. Her tcldiyle teknikten botlanan Fran- mobille gitmişlerdir. 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar ve 
Semahat Özdensea. 
1 - Hüzam PFevi. 
2 - Etem efendi - Hüzam prkı 
Eski çqmim hasretinle. 
3 - Udi Hasanın - müstear ıar
kı • Gitti yar elden. 
4 - Şevki beyin • Hüzam pr
kı • Küşade taliim. 
5 - Vecihe kanun taksimi. 
6 - Hüzam türkü - Sanada yap
tırayım naciyem. 

7 - Udi Ahmedin • Acemkürdi 
şarkı - Bir vefasız yare. 

8 - Mustafa Çavu§Un· Nikriz 
şarlt1 - Elmas senin yüzünü gÖ· 

Reisicümlıur Mösyö Lebrun henüz sızlar madam Lebrunun Kraliçe Marieye Sevişmeleri etrafında aylarca yazı ya-

genç bir mühendis iken kendisile Pari8- yapmlf olduiu reverans ile alay etmi~er· 7ılan mesut çift burada 48 saat kaldık- ;e~°Şevki beyin • Hicaz tarla- Kış 
te tam~mı~la.rdı. O tarihte mösyö leh- d tar. sonra Hollyvooda döneceklerdir. 

i. geldi firak. run siyasi haya.ta henüz yeni atılıyordu. 
Gerçi madam Lebrun isteseydi bu ha· : ................................... • nn••: 1 O - Şevki beyin Saz semaisi. 

Uzun boylu esmer, parlak gözlü bir 
gençti. Topçu üniformasını kendisine iyi rekcti yapmıyabilirdi. Fakat demokrat ; Okurların Dilekleri i 21,00 Memleket saat ayarı. 

F ransada devlet reisi kansının bile diğer E : 21,00 Konuşma 
Yalcı<>tırıyordu. .. 

.. kadınlardan farksız olduiunu tebarüz et- •
8
•••••••••••••••••••••••••••••••••:••

1 
.... • . 21, 15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu-

Tanl§malan bir anlaşma ile nihayet b h ece Ve aruz Vezın ert tiren u areket aynı zamanda madam kut borsası (fiyat) 
buldu. 1902 senesinde evlendiler. Bu iz- H · S · Lebrunun vasfı mümeyyizi olan tevazu- « aşını amıye> 21,25 Ncıeli plaklar - R. 
divaçtan pek kısa bir zaman sonra ilti ev- H • · · 1 a··nkü· · d unun güzel bir nüaali değil midir?. aşını ım7.8.Sly e u gazetenız e 21,30 Temsil (dengi dengine - ko-
lada sahip oldular. Marie ve Jean. · · ed ·· - kud k bew Halen F ransaya dönmüı olan madam mtişar en şun O um! ÇO gen- medi) 

Marie büyüdü ve M. F reysselinord Ü· b d D h dun· Aruz vezın· le ...,azılm"'• olan bu man y K I T·· Le runun bir tek arzusu var ır: a a ·· -1 -:r - azan • ema ozen 
minde bir mühendis ile evlendi. sakin bir hayata kavupnak.. zumenin samiamc1a husule getirdiği mu- 22,00 Müzik (küçük orkestra • Şef: 

Jean da tahsilini ilcmal etti, mühendis Madam Lebrun önümüzdeki yaza Lo- siki Ahengini kafiyeden ziyade vemln Necip Atkın) 
oldu, yalan zamanda evlendi ve bir kaç rendelr.i dağ evine çekilerek basit bir oynaklığında buldum. Ben de edebiyat 1 _ Walter Noack • romantik 
çocuk babası oldu. köylü gibi sakin ve sade bir hayat sür- meraklısıyım. Hece vezinle yazılan eser- uvertür. 

Harp senelerinde madam Lebrun ta- mek ve böylece eevdikleri tiraaında ta- lerin duraklarında bu musiki güzelliğini 2 _ Azzoni _ Sabah tarkıaı. 
mamen ailesine bağlı olarak yaşadı ve mamcn mesut bir tekilde yaşamak iate- bu kadar heyecanlı bulamıyordum. Bun- 3 _ J. Strauss _ Çardaş. 
kocasının çalıımalannı yakından takip melttedir. dan başka altı, beş ile yedi, yedi veya 4 _ Franz Abt- Ormanlarda, ve 
etti. sekiz, seki% heceli yazılardan artık eski- ninni. 
Kocumuı sırasiyle müsteşar, vekil, si gibi zevk duyamıyoruz. 5 - Schneider - Tirol dağlannin 

mecli. reisi gibi en parlak mevkilere erit- ·~ilİmiliiiiiiiiiiiiiliiiİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİI Acaba bizim dilimizin bünyesi anız halk prkı ve danslanndan pot-
tikten sonra nihayet cümhurreiıi olması Yuvanın saadet VP. varlığuu doğu- vezinle şiir yazmaklığımıza mlni midir? puri. 
da bu mahviyetkar kadının tabiahnda ran, aile düğümünü kuvvetlendiren Veyahut hece vezinle aruz vezni arasın- 6 _ Mainzer • Serenad. 
hiç bir değioiklik yapmamıştı. çocuktur. Çocuğu sev. Sevilmekten da bir şekil tesbi.t etmek imkAn dahilin- 7 _ Benattlcy • Bebekler pcri.i 

Bugün de Reisicümhur sarayında, evi- malınım bikes yavrulan da hatırla. de değil midir? Bize bu cihetlerin müm- filminden _ Neşeliyim fark.ısı. 
nin her İfİDİ yakından takip eden dikkatli Yılda bir lira ver •. Çocuk Esirgeme künse izah buyurulmasını rica ile say- 8 _ Leopold _ ispanya melodi-
bir ev kadını vaziyetindedir. Gerçi haf- kurumuna ilye ol!. eıJarımı sunarım. dileri - Potpuri. 
tada bir ckabul günü> vardır, fak.at aa· Karilerinizden : S-lihettia Yarbpn 23,00 Müzik (cazbant ~ Pi.) 

kuku hilkilnıranisine bile el ve dil uzat- mürekkep ve büyücülük ile alakadar tan bir sesin: 
mıştır. Fakat, Alb DUkası, Ferdinand gizli bir cemiyet meydana çıkarılmıştır. «- Evet buradayım! diye cevap ve-
dö Toledo silrati infiale ve cesarete ma- Şarlkenin hayatı hakkında bir eser rildiğini duymuşlardır. 

23,45,24 Son ajans haberleri Ye yannki 
program;. 

LONDRA (342 - 877) 
18,35 Ka.ntık musiki. 
22, f O Orkestra konseri {Wanger, Oe

lius Elgorun eserleri) 

lik hattA zalim bir adamdı. Napoli hidiv- yazmış olan Papas Sandpval bu gizli ce- cBunun üzerine büyilcü kadın, yük
liğini yapıyordu. Ve birdenbire Roma miyet hakkında şu malOmatı vermiştir: sek pençereden aşağı doğru, tıpkı bir 
üzerine yUrümüş, Papayı ciddt bir teli- cCerniyete girmek istiyen bir kadın, kertenkele gibi yine aşağı lnmeğe baş-

ı l k dar 24 30 Dans musikisi. şa düşürmüştür. Papa hemen sulh rica- bü Qğ yaşında ise, kendisine gUçlil ve amıştır. Ve, duvarın yansına a in- • 
sında bulunmuş fakat şu cevabı ahnıf- kuvvetli genç bir adam verilir. Bu deli- dikten sonra, büyUcil kadın uçmağa PARIS (P. T. T.) 
tır: kanlı ile gayri meJru münasebetlerde başbmış ve tA ufuklara kadar uçmuş ve 19,40 Konser (Aubinin e9el'leri) 

- Hükümdanmdan af talep edilmeli- bulunmağa ve bayı inklra davet edilir- gözden kaybolmuştur.> 20,35 Orkestra koueri (Dvorak n 
dir. Onun affından evvel beni hareke- eli. Fakat sonunda sihirbazlar, takibattan RirNki Konalınıfun eserleri.) 
timden durduracak bir kuvvet yoktur! cllk kabul merasimi yapılacak olan yakalarını kurtaramamıştır. Her birine 22,05 Son val• (Straauun opereti.)" 

ispanya kralı bu cesareti göstermemiJ odaya, kara bir teke getirilir ve bu teke- iki yüz kırbaç vurulmıq ve ikişc:r sene STRASSBURG 
ve Papalığa taarruz.dan ise hukuku bü- nin ilk sesi üzerine hazır olanlar dansa de hapse mahlulm edilml§lerdirl 18.30 Komer. 
kümranisinden mahrum kalmağı kabul başlarlardı. Danstan sonra, bütün hazır * 22,35 orkestra, piyano ve çelle kon· 
edeceğini hidivine bildirmiştir. olanlar keçinin arkasını öperler, bwı - Bu gibi hadise ve davalar, engizbyo- ecri (Liat ve sair bestekarlarm 

Fakat engizisyon hem kuvvetli, hem dan sonra da ekmek, peynir yerler. bol nun asıl mabat ve hedefine dahil değil- eserleri.) 
de düşmanları hiç bir veçhile affetme. şarap içerler ve gece, bin bir rezaleti ir- di. Engizisyon rolüm yapacak, öldilrecek ITALYA (il nci grup, 5 l 5 • 585) 
yen bir teşekkül idi. tikap ederlerdi.> Lüter mensuptan istiyordu. Asıl cezayı 22,05 Liegfrled (Wagnerin operaaı)'. 

Şarlkenin ölümünden sonra, ikinci cBu sihirbazları takibe ınemur edilen da ancak LUter mensupları ve yahut VARŞOVA 
Filipten himaye gönn~tür. Bu himaye, papas, bunların en ileri gelenlerinden serbest söz söyliyenler çekiyorJardı. 19,35 Orkestra konseri (Bizet ve sair 
engizisyonun faaliyet sahasını genişlet- birisini yanına çağırmış ve bütün Ayin- Sevil belediye meclisi azasından Diye.o beateklrlann eserleri.) 
miş, bu da evvela Flamanların isyanını lerini önünde yapmaları şartiyle, taki- go dö Virues, bir gün hazreti Isanm bU- 17,40 Oda ınusilüsi (Tclemann ve sair 
mucip olmuştur. Buna rağmen, engizis- battan vazgeçeceğini bildirmiştir. yilk Perşembe merasiminde gezdirilen bestekarların eserleri.) 
yon hemen her tarafta kurulmuştur. cBu teklifi kabul eden büyücü kadın, tabutu için: 18,20 Orkestra koro koueri. 
Hattl yeni dünyada da engizisyon meza- eline bir kutu merhem almış ve pençe- - Böyle bir if için bu kadar masrafa 20,0S Orkestra. Harbe ve f&ll komeri 
liınl her türlü haddi geçmiş bulunuyor- reden halka karşı mevki tutarak mer- ne lüzum vardı. Bu para ile yüzlerce aç (Schu bert, Dvonk ve aalr bette· 
du. hemi .sol avucunda oğuşturmağa başla - ailenin karnını doyurmak mümkilndür! kirlann eserleri. r 

ikinci F"ılip zamanında seyyar engizis- mıştır. Epeyce bir zaman bu bareketteıı demek bedbahtlığında bulunmuş, hapse 22.0S Koıwer (Şopenin eserleri.) 
yon mahkemeleri bile kurulmuştur. S>nra, büyücü bdm: ablmlf, i§kence görmiif n bflf yüz al- BOKRF.Ş 

c- Geldbı mi? diye b.tlurmıt ••bir tm mahkeme masnfı nrınete mahldua 19.20 Odam---. 

• 
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SAHJFES 

.Der GiinBir Difuiye: 
,• .·;ı,. ' ,'> .... ,,. ·~ . .... -· ~- -. . :. • . . 

MESUT ADAM 
- Evet, kazancım zararsızdır. 
- Şimdi hele, bana ne diye geldiği-

Başkalarının hayatlarına müdahale et
meğe kalkmak tehlikeli bir şeydir. Hayat 
tarzları, adet ve telakkilerini allak bullak 
eden kaideleri k~ndi tarafdarlarına zorla 

nizi hiç anlamıyorum. 
- Siz den, acaba bir İngiliz doktoru 

kabul ettirmeğe kalkışan politikacıların, için ispanyada istikbal var mıdır, diye 

ıslihçı ve buna benzerlerin şuUrlarına çok öğrenmek istiyordum. 
defa şaşa kaldım. Ben, nasihat vermek- - Neden bilhassa ispanyada"> 

ten daima içtinap ettim. Çünkü, insan - Bunu ben de bilmiyorum; oraya 
kendi kadar tanımadığı birine nasıl olur hasretim. 

da nasihat verebilir. Halbuki, ben kendi- Gülümsiyerek. 
mi bile tanımadığıma göre, başkalannı - iyi ama, oradaki hayat Kannende 
da bilmem. Bizler, "bizimle beraber ya- gördüğünüz gibi değildir. Mütaliasında 

şıyan insanları ancak tahmin edebiliriz. bulundum. 
Bizlerin her biri, diğer bir mahpusla, sa- - Öyle; fakat orada güneş, iyi şarap, 
dece, verenle alan için dalına aynı mina- renk ve büyük tatla teneffüs edilen bir 
da olmıyan bir takım işaretlerle anlaşa- hava var. Tesadüfen, Sevillada İngiliz 
bildiğimiz bir kuleye kapanmış kimselc- hekimi bulunmadığını işittim. Acaba 

riz. Hayat, maalesef bir defaya mahsus orada hayatımı kazanabilir miyim, ne 
bir mescJe olduğu gibi, işlenmiş olan ha- dersiniz} Yoksa, iyi bir mevkii, mutlak 
talar ekseriya tamir edilemez, şeylerdir. bir surette oüphem olan bir ıey)e değiş
Böyle olunca da, her hangi bir kimseye, meyi bir çılgınlık mı sayarsınız} 
kalkıp .şöyle yap veya böyle yapma nası] - Bu hususta kannızın fikri nedir? 
diyebilirim} Hayat güç bir şeydir; kaldı - Muvafık görüyor. 
ki, ben kendi hayatıma bile az çok bir - Böyle bir hareket, büyük bir 
muvazene temin etmenin ne kadar zah- risktir. 
metli bir iş olduğunu pekala bilirim. Bu - Bunu biliyorum, ama siz bana git 
itibarla. kalkıp bir de başkalarının ha- derseniz giderjm; yok, burada kalmamı 
yatlariyle meşgul olmak bana zevk ver- tavsiye ederseniz burada kahrım. 
miyor. Fakat, arada bir, hayatta öyle Pırıldayan gözleriyle büyük bir girgin
adamlara rastlanıyor k.i, bunlara müda- lik içinde yüzüme bakıyor ve ben de 
hale etmeği insan kendine bir borç bili- onun sözlerinin ciddi olduğunu biliyor
yor. Bazan insanlar. varlıklariyle ne ya- dum. Bir lahza düşündüm. 
paeaklarını benden sordular; bu anda - Bu meselede sizin istikbaliniz bah
ben de, iyi veya kötü bir kehanette bu- sin mevzuu olduğu için, bizzat kendiniz 
lunmak zorunda kaldım. Maamafi, bu- karar vermelisiniz. Yalnız ben size şunu 
nun bir seferinde tahminim İsabetli oldu. söyliyebilirim: Şayet. maksadınız para 

Henüz bir delikanlı idim ve Londrada kazanmak değil ve size kıt kanaat bir ha
Viktoriya istasyonu civarında mütevazi yat geçirtecek kadar mütevazi bir kazanç
bir hayat sürüyordum. Bir gün, öğleden tan memnun kalabilirseniz, oraya gitme
sonra geç vakit, artık k&fi derecede ça- nizi muvafık görürüm. Şahane bir ömür 
lışhğ1mı düşündüğüm bir sırada kapı çaw sürersiniz. 
lındı. Kapıyı açtım ve kendimi bir ya- Benimle vedalaşarak aynldı ve ben 
hancının karşısında gördüm. Bu zat, adı- de bir iki gün sonra onu unuttum. Bu 
mı sorduktan sonra, içeri girmeğe müsa- olup bitenler, hafızamdan silindi . 

ade etmekliğimi benden rica etti. 
cMemnuniyetle> dedim. Salona gö

türerek kendisine yer gösterdim. Çok 
sıkılgan bir hali vardı. Kendisine bir cı
gara verdim ve o bu cıgarayı, nasılsa 

şapkasını düşürmeden güçlükle yakabil
di. Bu marifetinden sonra, şapkasını bir 
sandalyeye koymasını teklif ettim. Bunu 
kolayca yaptı, fakat bu defa da şemsiye
sini düşürdü. 

- Umarım ki, size böyle sellemÜ!'lse! 
l8m geldim diye bana 1tücenmediniz. 
Adım Setcfens, kendim bir hekimim. 
Eğer y'\nılmıyorsam, siz de hekimsiniz. 

- Evet ama, ben hekimlik yapmıyo
rum. 

Bunun üzerine, takriben on beş yıl 

geçtikten aonra, Sevülada bulunuyor• 
dum. Kendimde bir az rahatsızlık hisset
tiğim için, otelin kapıcısına, Sevillada bir 
İngiliz hekimi bulmak imkinı olup ol
madığını sordum. Kapıcı bana bir adres 
verdi ve ben de arabaya binerek yola 
çıktım. Eve varınca, dışarı kısa boylu, 
tıknaz bir adam çıktı. Yüzüne baktığım 
zaman afalladı. 

- Bana mı geldiniz, diye sordu ve 
arka!nndan, İngiliz hekimi benim, diye 
de ilivc etti. 

Kendisine, ziyaretim sebebini anlattım 
beni içeri aldı. Avlusu olan alelade bir 
İspanyol evinde oturuyordu. Arka taraf-

- Biliyorum. Bugünlerde. ispanya- taki muayene odasında, masalar üzerin
ya dair sizin yazdığınız bir eseri okudum; de bir yığın mecmualar, kitaplar, tıbbi 

bunun hakkında size bazı şeyler sormak Aletler vardı. Burada muayene ve tedavi 
istiyorum. olmıya gelen hassas bir kimse, bu man-

- Bu esere mükemmel bir eser gö- zara karoısında nefsine itimat edemezdi. 
ziyle bakmadığımı itiraf etmek mecbu- Hasılı, derdimi anlattım; o da vazifesini 
riyetindeyim. yaptı. Ondan sonra borcum ne kadar-

- Buna rağmen, sizin ispanyaya dair 
bir çok şeyler bilmiş olmaklığınız reali
tesi deği~miyor. Bu böyle olduğu gibi, 
bana orası hakkında malUmat verecek 
kimseyi de bulmak mümkün olmadı. 
Halbuki, bu memlekete dair muhtelif 
şeyler öğrenmek istiyorum. 

- Memnuniyetle. 
Bir müddet sustuktan sonra, bir eline 

şapkasını aldı ve dalgın dalgın düşünür
ken, öbür eliyle de silkmeğe başladı. Bu 
hareketi kendisine itimat telkin ediyordu. 

- ihtimal ki, tamamiyle size yabancı 
olan birinin ba~kınına uğramış olmayı 
garip buluyor!'lunuz. 

Sıkılarak gülüyordu. Ondan sonra, 
- Maamafi, size hayatımın tarihçesi

ni yapacak değilim. Diye ilave etti. 

Bir insan böyle bir ıey iddia edince, 
bu iddiasının tamamiyle bir aksini ifade 
ettiğini, bilir ve onu memnuniyetle din
lerim. 

- Ben iki ihtiyar teyzenin elinde bü
yüdüm. ln$riltereden dışarı çıkmadım. 

Hiç bir i~ de yapmadım. Altı yıldanberi 
evliyim. Çocuklarını yok. Kembervel 

dır. diye sordum. 
- Hiç bir borcunuz yoktur. 

Aman efendim, hiç olmaz, olur 
mu? 

Beni hatırlıyamadınız mı) Ben, 
sizin tavsiyeniz üzerine buraya geldim. 
Siz benim hayatıma bamba,ka bir çığır 
açtınız. Ben, Stefensim. 

Nereden bahsettiğinden haberim bile 
yoktu. Bana, görüşmemizi habrlatıyor, 

konuştuğumuz sözleri tekrarlıyordu. 

Söyledikleri ıeyler, hafızamda yavaş ya
va, canlanmıya başladı. 

- Bir çok defa, acaba sizi bir daha 
görebilecek miyim diye düşündüm. Ba
na yaptığınız iyilik için, acaba size te

şekür etmek imkinmı bulabilecek miyim. 
diye, aklımdan sık sık geçti. 

- E, nasıl, burada mesut musunuz) 
Yüzüne baktım. Saçları ağarmıştı; fa

kat, gözleri nege dolu idi; yuvarlak su· 

ratında, memnuniyet ışıldıyordu. E1bi
seeinin biçimi, bir İspanyol terzisinin elin
den çıktığına oüphc bırakm1yacak dere
cede kötü idi; şapkası ise, geniş kenarh 
bir aombreo idi. Yüzüne bakılınca, bir 

hastanesinde asistanım. Artık daha faz· ıi~e şarapçığını seve seve içtiği görülü
la tahammülüm kalmadı. yordu. Hasılı, üstü başı mükemmeldi 

Onun kısa cümlelerinde ikna edici 
bir mana vardı. ilk önce kendisine aldırı, 
ctmemi~tim, fakat, şimdi büyük bir ala
ka il• onu tetkik rdiyordum. Orta boylu, 
belki otuz yaşınd'l, kırmızı ve yuvarlak 
çehreli, koyu pPT)ak gözlü bir adamdı. 
Siyah snçlaTı o kadar kı~a kesilmişti ki. 
fakat hir bilardo bilyasını andınyordu. 

Üzerinde, dizleri çıkmış, cepleri sarkmış, 

biçimini kaybetmiş IAcivert bir elbise 
vardı. 

- Bir hekim asi1tanın1n hastanede 
0 ünü naşıl geçtiğini her halde bilirsiniz. 
Her gün bir diğeri gibi geçip gidiyor. Ar
tık bütün Ömrümce, bekliyecek, ümit 
•decek bir ,ey kalmadı. Siz ne der iniz, 
değer mi, yani} 

ama. arzettiği manzara ıon derece semM 
patikti. insan ona bir apandisit ameliyatı 
yaptırmıya cesaret edemezdii fakat bir 
kadeh şarap İçmek için, ondan daha iyi 
bir kimse tasavvur edilemezdi. 

- Muhakkak ki, evlisiniz} 
- Evet; fakat kanm ispanyadan hoş-

lanmadığı için, Kembervele geri gitti. 
cHayatt;, muvazeneyi temin etmek 

İçin daima imk3.n vardır.> diye mırıldan
dı. Bu sözlerini bitirmemişti ki, artık pek 
genç olmıyan, fakat htıli güzelliğini mu· 
hafaza eden bir İspanyol kadını, kapıda 
peyda oldu. Ona, İspanyolca bir oey]er 
söyledi. Bu kadının evin hanımı olduğu 
belliydi. 

- O vakit, ben size müracaat ettiğim 

rgNJ A.SIR 

~ 
H • • 

SOLUCAN 
~iSKüiT,i 

Ekseriyetle çoaıklarm bağır.;:ıklarına yapışarak kanlarım emmek suretiyle 
büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR ... 
HAZil\ISIZLI(iA, KANSIZI tl:A »e BİR ÇOK HASTALIKLARA .. 
Sebep olurlar, karın şişmeleri burun ve makad kaşınmaları, ishal, obur

luk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görünür ... 
Bunun ilacı çocuklara ven1mesi pek kolay · olan 

İSMET SOLUCAN Bİ.SKVVİTİ 
dir .. Kutulann içinde sureti istimali yazılıdır.. Okuyunuz, her ec.ıanede 

FİATİ (20) KURUŞTUR 
DİKKAT : Piyasaya taklit olarak başka solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lütfen 

kutuların üzerinde (İSMET) markasını arayınız .. 

Mikroskop gösteriyor ki· ' Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnuiyle kana karışıyor .. Ve müthiş bir 
Met olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

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

kudret, kanımızın terkibinde bulunan l.ırmı:ı:ı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde 
sıtma nebeti dediğimiz titreme, iirpcmı~ ve yanma halJerini arttmyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebalat hülasalariyle hususi bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatım hiıiz bulunan BİOGENİN 
sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır... Sıtmadan korunmak ve kur
tulmak için birinci deva BİOGENİN'dir. 

NE 
Kam temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adete ve sinirleri 

kuvvetlendirir... İştibayı açar, dermansızlığı giderir.. Sıtma parazitlerini 
öldürür, !fili olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük laideler temin 
eder.. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yiı"ksek tesirli il8ç her 
e<'Zllnede bulunur. 

ızr.:ıR BELEDIYESINDZN: 
Kadastro 1192 belediye 38 nci 

adanın 635 metre murabbaında
ki 5 sayılı arsasının satı•• ha,ka
tiplikteki •artnameıi veçhile açık 
artırmaya konulınu,tur. Muham
men bedeli 2540 liradır. ihalesi 
21-4-939 cuma günü saat 16 da
dır. ,iştirak edecekler 190 lira 50 
kuru,luk teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

5--11-14--18 1153 (691) 

9 kurut 30 paradan satılmakta 
olan birinci nevi ekmeğin kilosu 
5-4-939 tarihinden itibaren 10 ku
ruşa satılacağı ilan olunur. 

1152 (692) 

na mukabil, oaharte bir hayat süreceğ~i 
söylemi§tiniz. Size söylemeyi kendime bir 
borç biliyorum. Yoksulum ve yoksul ka
lacağım; fakat, ıunu da söyliyeyim ki, 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 Nisan (1) duhul için askeri ni
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska teferrüat ihtiyacınızı ace- . 
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET GÜLAY
LARDAN askeri nümunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde mühim tenzilat vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD
DESİ SARRAFLAR KARŞISI~ 
Yalnız N o. 399 
Büyük levhaya dikkat : Aldanma· 
yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER ve 
şeriki l'llEHllfET GÜLAYLAR 

- Bu, kazancın derecesine bağlı bir zaman, bana, kıt kanaat geçinecek ka- hayatın zevkini, tadını aldım . Bu hayatı 
H. 3 1 - 13 (612) 

. s Nisan çarşamDa 'ıt • 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

... marka· 
~ -

, .... 511 ........................................... ,, 

1 
İmlir İncir ve 'Üzüm Tarım Satış kooperatifleri Birlil! 

Ege bölgesinin n~is ~aş '!z!ı!inf~!P~~:! Dömisek ve kırmı-
zı Tariş şaraplarını dalına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 
olmamalıdır •. 

r A R İ Ş .SİRKE.Sİ 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzfun sirkesidir. 

r A R İ Ş VZVM BALI 
Teksif edilmiş taze iizüm suyudur. 'faze üzüm suyunun b!itün hususiyetle

rini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuvve* şurubudur. 

r A R J Ş İNCİR VE VZVMLERİ 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambarajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mabsulit ve maınulib her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağa~ası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON ; 4195 

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razaki üzümü de bulabilirsiniz .. 

1··26 (253) • 
iz mir Defterdarlığından: 

İcar dosya 
No: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

464 Murabıt çarşısı Çuha bedesteninde 114/116 No. 
lu dükkan. 24 

36 
150 
72 
24 

465 
466 
467 
468 
469 

Karşıyaka Y emiıçi paşa sokak 32 eski No. lu dükkan. 
Darağaç tramvay caddesinde 5 taj No. lu 2 depo. 
Oruç reis M. Çirkin sokak 19 taj numaralı ev. 
Alsancak Bahçeler sokak 109 No. lu dükkan 
2 inci Karantina ŞekUfe perakendesi sokak 10 No. 
lu baraka. 12 

470 Karııyaka Boıtanlıda 2 dönüm aebze bahçeıi. 10 
471 Kal'§ıyaka Bostanlıda Yalı aokak 145 No. lu ev. 12 
472 Kireçlikaya M. Topaltında 307 No. lu ev. 13 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 26. 3. 939 tarihinden itiba· 
ren 15 gün müddetle açık artırma uıulile müzayedeye konu1muttur. 
lhaleai 10. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Milli 
Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden yüzde 7.5 depozito akçesi yatırılarak yevmi mezkiirda Milli 
Emlak müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ili.rı 
ohmur. 26, 5 1033 (627) 

iz mir 
icar dosya 

No. 

Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

474 Kar,ıyaka Rağbet sokak 20 eski No. lu ev. 12 50 
475 Yolbedeateni Bidayet hanında 83/15 No. lu dükkan. 20 00 
476 Bayraklı Burnava caddesinde 26, 28 taj No, lu ev. 45 00 
477 Karşıyaka Selamet sokak 8/8 No. lu ev. 30 00 
478 Birinci kordon Balıkhane altında 11 taj No. lu dükkan. 125 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 5. 4. 939 tarihinden itiba· 

ren 15 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulınuştur. 
ihalesi 20. 4. 939 tarihinde perfembe günü saat 14 dedir. Taliplerin 

muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.5 depozito akçesi yatırmaları 
ve ihale günü Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

5, 15 1129 (693) 

Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadele i~tasyonundan: 

Yeni istimlak edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. Ketif bedeli 
1127 lira 90 lrunqtur. Taliplerin 85 liralık muvakkat ve 165 liralık 
kat'i teminat makbuzlarile bu ayın 20 inci cuma günü aaat 11 de 
Burnava Ziraat mücadele iataayonunda hazır bulunmaları ve fazla .. . . .. . ... . . ... 

. -
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Messageries 
Maritimes 

:-

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNAllD ı.tlfB 

rmııüıa ...... , 
Deutsche Le· 
vante Linie 

G.M.8.H.BAJ1817RG 

-Fratelli Sperco Umdal 
Şürekası Vapur Acenta ı A::=-J ............... ~. 

anu•ct ıcoRDOH REEi ADRIArtcA s. A. oı BEIJ.ENtc ~ Lm. 

Olivier ve 
• 

BDfASI nı.. 2UJ 1fAVIQA'J'IOlfB ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-
• ._ ... J\NTARES vapuru 13 nisanda bekle- BRloNİ motöril 114 tarihinde plerek mekte olup, Hamburg, Rotterdml ve 

AJIDD LDOlf vapuru 1 m.n tarl- ......... •• Diyor. 15 nisana kadar Anven, Rotter- LOND&A BAT'D : .1. M te 'nıl- .._._.fı..ı ....._._..&_ v• v-.....ı·~ Anftrl8 limanlarmdan mal çıkancak-
bblde .... wek apl sOn ........,. !. ftl•w.. ._.._ PO 1 ....._ tt-n ....,. r.-.ı Dn11U91 A:r.- l:.D9'1U&"" 

.-.--.-.... ..... dam, Brem.en ve Hamburg Jçbı J(lk aJa.. LO vapura martta Lo--, AtlU hareket eder. tır .. 
relrat .a.eeıttr, . • • • • • • • • • • • caktır. ve Anversten gelip yük çıkararak ve GRİMANİ motöril 41, tarihinde ge- BELLAS vapuru nisan iptidasında 
THllC1PllİLB GAttrlm yapanı 8 Dl- eAK'ftdA vapuru ıılwı lptldasmda KRE'l'A vapuru ni.qnm on be§iııe ayni r.aın•nda Londra ve HuD lçbı ~ ı.ek 114 tıe Patmo. ı..o. lttnka, Bo- beklenilmekte oh•, Boü9rdlım, Bmn-

..ı tarihinde.,.., ek ayni lfbı İlıtanlNI, aeliP Lheıpool ve GJucov için 7ilk ala- doiru beldenlyar. Burgu Varna ••Kil- .ı.c.kttr. dol Trleste ve vezudıe hareket eder. burg ve Anversa llmanJarı i~ yUk ala-
Plıre, Napo1l w llanilP1a haıebt ede- mkbr.. tence için yük alacaktır. ZABA mo&öril 614 tarihinde pür ay- caktır. 
..... Gerek vapurlarm mu-naJAt tarihleri, TABLiYE: _._,_._, ni gün Lero. Kalimnos İstaııköy ~ BELGİON vapuru 16 nbanda belde-
._ t9lla llllllıM ft ••'' t ~ 8'- isimleri n navlunları halrkmda aeenta ANDROS vapuru T n•nda beldem- • ._, • bartbt .ı. nl1mMte olup, Rou.dam. Hambura ft 

rinei ._,.onda 151 numarada LAU· bir teahhilt altına giremez. Daha fazla yor. Anv_.. Bremen ve Hamburf il- ... ~JIPOOI. JIAITI ctrrA Df BAat 6/4 te gelir ayni ,un Anvena limanları için yttk alacaktır. 
llBNT aEBOUL ve ŞERbd vapur acen· tafsilAt almak için T. Boven Bees ve Şr. manlanndan mal çıkaracaktır. yUk~ vapuru 15 ~ ~Up İstanbul Pire Napoll :Marsilya Cenova- .... ..._ 

- - - .. - ....... nm Z3SS - ............. m- A- B. llCllllUll' poal için ,uı. .-:;::::. - • Uver- ya lıarebt eder. V.N.b'ED ·:'sr A.N8 
nucFON : Z 1 'I 5 edtlnwısi rica olunur. ROSTOCK vapuru 4 m.nm bekle- ' ROY Af.B JfSEllLAJW f,SY ~ f,l'D. 

PRİNCB DE 1: ftPD"I 18/IO 
--------------------- Diyor. Anftl'S, Botterdam, Bıemen ve -*,,,,_ DAISB IRIHPAJIT A•• nisan arasında beklenilmekte olup Nn-

y...-.er1111a
rmtd•ft, salya· 
.. ..... etllll 
mlboplalt, d•ı•· 
nda•alınannaa-
Zll' ...at kup· 
smda dlfler ve 
.... etleri el• 
mlHemacllyen te 
mlzlenmezsello
zal•a .. , çttıcll· 
mete mahk6m· 
dar. Çlb'IUc dlş
ler mide ve ltar
llak lbtllAtlarm• 
dan utttrıeeye 
bdarı.rant 
llutablayolaça .... 

RADYOLiN 

RADYOLiN. 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
y~mekten sonra fırçalamak ŞHrtile 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

~· l'EMİNEN, iki .. imim 
~ clNl - Alta ._ .. Liman PNi 
.... Son ......., L8yllk, .... ,., 

....-. )'asemla 

Hilil Eczanesi: 
............................................................................... 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Tarla Tuvalet Çeşıtleri 

.......................... . ....................... . 
• • • • .......................... . ....................... .. 

1 • • • i Hamdi Nüzhet Çançar = 
• • 

i Sıhhat Eczanesi 
• • • ! BAŞ'l'VBAK Btl7flk Sa11ıPrJoi1u bam bqmnda.. 
• .......................... ,........... . .................................. .. 

Bamburg llnumlan için 7Gk alaeaktlr. PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde york için yük alacaktır. 
KAR1TzA vapuru 5 nisana dolru Deaısfle Leuanle-Llnle Amsterdam, 1lotterdam ve Hamb\U'I U- IJNa SVD AllBldltANA 

bekleniyor. Burpz. Yama ve Köstence DELOS vapuru 11 martta Bamburg, manlan lçin yUk alarak hareket eder. TYRİFJORD vapuru 10/11 nisan..., 
için yük alacaktar. Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- ACHfr.I.FS vapuru 12/4 ıe gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 

-----
AMERİCAN EXPOBT LİNES, İNC 
TAllLtn: Nevyorktaıı hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta . 
EXCELLO vapuru 30 martta. 

--

caktır. Burgu, Varna ve Köstence limanlanna için yük alacaktır . 
hareket eder. 

~-~---~-~--

--------• SYE.NSKAÖiiiElfrE 1.1· BAl•AJll.All ABA•I 
HiEH EUllPAJIYASI ,.. HA~. 
PATRİA vapuru 14/ 4 tarlhinde gele- :::T•K.A Pl.OYWDA A. 

rek Hamburg, İskandinavya limanları D. KOTOll 
için y1lk alanalı: hareket eder. cc L O Y C 8 • ,, 

-- U1b vapuru 16 nltanda aut 1T de 
ıSEavıcE MARİ2'İME K&tenee ve Varna tçbı barebt .... 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

DEN NORSKE MiDDEl,. ~ 
HAVSLİNJE, OSLO 

Un len cektir. 
Roumafn Kumpanyası •LOVCEN· 

BALK.İS motörü Mayısın ortasma 
doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
umum limanlan için yük alacaktır. 

--
Dojam ve Cerrahi Kadın ALBA JuıJA vapuru 13/ 4 tarihi. LOb vapuru ZZ m.nda bMJer.t!melr 

hutaLklan Operatörü de aelerek lılaJta llanıd7a ve Cenova te olup 23 nll8J'da aat 12 de İzmlrdlD 
K.eeteli caddeNncWü maaye- limanlarma )'tik " yolcu alarak har&- barebt edeeektlr. Pire, Patru, Koda, 

nehanemi 1inci1'.ardonda Tay- ket edetelıtlr. Adri:Jatik Umenlan Vemdlk w Tl'll* 
yare sinemuı c:ivannda 222 No. trALIA 8. A. Dl lfAViGAztoNE için Joleu ve y8k ahnJ br. 
lu eve naklettim. Sah glnlwlm vtJLCAMIA mot&tl 20/4 te 'l'rt.t. Gerek npar1arm ma...ıAt IM°lpp' 
~ .,.__ ı...t.laruaı dm KllPOll. lfe•,.k ipil hareket eder. prek wıpar t.lmlert ft ••I 'm ....: 

ABMDIBNT DEPPZ L-L bLul ecfivorum. İzmlrtlm ll/4 e.H ıle b1km ZAJlA kmda Mlllla lıir teeNııBI ..... p n 
GİRONDE wpuru nisanın ortasma ~N: 2987 (31) nparu de e\ı *'• tıılnll allir. Dlıba fmla tefwdM .ımak illa Blrlııllll 

doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) li- JOIPftJlftA mae&a rt/4 tllrihlnde Kardıımla 152 ....... •Ulll>AL. 

m;ı ~ ~k ~· 'l'rfestı'm --... llaatevldea, B. mnam1 .._ A ....... 11 Ltıı1. ... 111' 
· · :. . ~ lcla ........ ede•Ur. Almrma eclllmetl rica olunur. 

SZEGED .motörü ~ nısanda beklenl- ması Tuna limanlan için yi1k alacaktır. Dl• tıe fzmlrdm hareket edecek olan Telefon: 4072 Müdilrl.Jet 
yor .. Tuna linıan1arı ıçin yUlc aJacalttır. Vapmlann hanket tarib1eriyle mv· Gdmmi motBdl ile temin edilir. Telefon: 3tn Acenta 

lunlardald deti§iklilrlerdeıı acenta me- flApcWrt hankfi tarib1eriyle navJu. -----------_._,_ 
9'ıliyet kabul etmez. larct.ld deilPkflklenlm doıa,,a wnta SPEBCO qpur acenı..ma mOrwt 

Daha fala tarsillt için ATATtmK mesulı,.t bbal etmes.. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
SERViCE HARll'IMB caddesi 148 No.da V. F. Benry Van Der llillt içta lklnal Kmdaada l'UftllJ TELBPON: Z8M ... 

ROUJIAIN Zee ft Ş... Vapur acwdMlma mlhaea- ----------------------
DUROS'l'OR vapuru H nfsancla belde- at eclOm.; riea ohmur. 

nlyor, XIJıaHICe, KaJM ft K.ıa. aklD- 'BUa'Olf : .. /2111 

Beyhude ıshrab çekmeyin 

G R ·i P İ N Kollanm 

SoplE al ...... , nezle..,...., 11'11tt .... dil Ye 
....................... ._ .......... 11111 ....... . 

deYaGBIPDIDbL 

.. bı'll* ........... ı 
Yll•••sd• 

GRiPiN 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
iSbl VE MARKA.TA D'IKICAT-- T.&BLl'rLE

BbmEll SAKDIDDZ. 

Karaciğer, böbrek, tq ve kumlardan 
mUtevelli sancılannız, damar sertlikleri. 
ve §işmanlık şikAyetlerinizi URINAL ile 
OIDl'İPin' o-~-·ız· 

• 

1 
VUcutta toplanan uit ürik ve 0U.1at 
gibi maddeleri eritir, kanı temiz'ler, la-
zetl hOf, ahmna• kolaydır. Yemeklerdm 
IODl'a yarım budak su içeıWnde abmr, 

/NGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BRİSTOL 
Be yoğ/unda 
.............................. 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
..................... 

S.. laer ld otelin mfiltecirl TGrlbeuiu en ellli otelc:W 
•• 

B. Omer Lütti Bengü 
dir 44 S-mllt 18Calbeli ...._. bütün m~ Lee.CeW ............ 

Olıleriude ....,.., ......._ nledwleki nhati hı' lar .. Lhrl +h 
.... F.p ......... hır otellerde .......... _ 

11-.iJederi eolr olm lla atelletaı fiyadm da ..... w.ı ....... 
,... ........ acaaclur ..... 

• 



SARIFBJO rEHI A.tlft 
7 as • 

S Nisaa Car~amba 939 
i!!!!JI M5.!!!S1 • _._... ........ cıcmae 

. Kolonel Bek Londrada 
1'- . ~ 
k ~=--h -----~--~~-----:~--~~~-------~~--~--~--..... ---------~~-----------~----~~--------~-~ 
B. Bek Lord Halifaksla iki saat konuştu beraber 
yemek yedi sonra Çember/aynın yanına gittiler 

GÖRÜŞMELER HAKKINDA iHTiYAT 
•• 

GOSTERILIYOR Ribbentrop son Varşotıa seyahatinde Polonya. ba§vekili ile 

lngiltere ne suret ve şartla 
Polonyaya yardım edece ? 

Kolonel Bek'in memleketi icin Lon~ , 

dradan istikraz istiyeceği ve bu para 

ile de silah ve harp malzemesi 

temin edeceği söyleniyor 
B.Çemberlayn beyanatta. bdmıuyor 

·-r.,.......,, 

Londra 4 ( ö.R) - Polonya hariciye 
nazın Albay Bek sabah saat 11 de F o
rayn ofise giderek hariciye nazırı Lord 
Halifaks tarafından kabul edilmiştir. iki 
nazır, maiyetlerindeki eksperlerle birlik
te iki saatten fazla görüşmüşlerdir. Lord 
flalifaks bunu müteakip Polonyalı mes-
1lekdaşını öğle yemeği için kendi evine 

aiivet etmiştir. Müzakereler bütün gün Almanyanm Paris sefiri Fon Velçek 
devam etmiştir. 

Saat 19 da Kolonel Bek, Lord Hali- Jngüiz hükümetinin Romanya Üe bu 
faksın refakatinde olarak avam kamara- husustaki müzakereleri mutad diplomasi 
ımda başvekilin huausi bürosuna geç- yolile devam etmektedir. Fakat bilhassa 
m i1 ve B. Nevil Çemberlayn ile görüş- lngiliz - Rumen ittifakının akdi sabırsız
mü tür. Akşam forayn ofisde şerefine !ıkla beklenmektedir. Zira Romanyanın 
bir ziyafet verilmiştir. bir taarruz kurbanı olduğu takdirde bu 

Hüküm.et mahlellerinde bu müzakere- memlekete karşı garantinin tatbik edile
lerin cereyanı ve şnmulü hakında en bü- bilmesi için buna ihtiyaç vardır. 
yük bir ihtiyat muhafaza edilmektedir. Londra, 4 (A.A) - Çemberlaynın 
iyi haber alan mahfellerde teyid edildi- nutku İngiltere hükümetinin tecavüze 
line göre B. Bek lngilterenin Polonyanın karşı Napolyonun muharebelerine kar
lst.iklalini garanti etmesi jesine bir muka- ~ı yapılan koalisyonlara benzer bir koa
hele olarak Polonyaya bir taraflı yardım Hsyon vücuda getirmeğe uğraştığı hak
garantisinl lngiltere, Fransa ve Lehistan hındaki noktai nazarı teyit etrriektedir. 
aramnda tesanüd teahhüdüne müstenid Şimdiki koalisyon alakadar bütün mil
üç taraflı mütekabil bir müdafaa garan~ !etlerin mütesanit bir şekilde birbirle
tisine tahvil teklifinde bulunmak arzu- rini müdafaa etmeleri prensibine isti
ıundadır. nat etmektedir. Bu yolda atılacak. ilk 

Bu şekilde bir garanti aktedildiği tak- adım ağlebi ihtimal İngiliz garantisinin 
dirde Lehistanı~ müdafaa kuvvetlerini Romanyaya teşmili olacaktır. Bu takdir
muhafaza ve takviye maksadile lngilte- de her türlü taarruza karşı müşterek bir 
renin bu memlekete bir istikraz vermesi müdafaa temin edilebilmesi için teda
icap edeceği tahmin edilmekle beraber fili Polonya - Rumen paktının tadili Ia
bu mesele şimdiki ziyaret esnasında mev- zım gelecektir. Polonyalılar Macarlar 
zuu bahis olmıyacaktır. Zira B. Bekin re- muhtemel bir ihtilafı derpiş etmek iste
f akatinde ma11 eksperler mevcut değil- ınemekte iseler de Rumenler Macarlar 
dir. Müzakeratın şu noktalar üzerinde Almanların tarafına geçtiği takdirde Po
cereyan edeceği tahmin ediliyor : Jonya - Romanya ittifakının tatbiki hu-

l - B. Bek lngiliz nazırlanna Lehis- susunda ısrar etmektedirler. 
tan için had ve müstacel bir şekilde olan Bu takdirde Sovyetler Birliği sadece 
yahudi muhacereti meselesinden bahse- iptidai maddeler ve harp malzemesi ve
decek ve muhtelif hal şekillerile lngiltere recektir. 
imparatorluğunun yapabileceği yardımı İngiltere hali hazırda Polonya ve Ro-
gözden geçiereceklerdir. manyalılann maksatları hakkında ma-

2 - Leh başvekili, Varşova ve Ber- lfınıat edinmektedir. 
Jin hiikümetleri arasında gergin ve ze- Tahmin edildiğine göre Bek ile Ro
hirli biT vaziyet ihdasından itina ile ıa· ~arıya sefiri Virgil Tiba pek yakında 
kınmak arzu~unu lngiliz hükümtine izah Varşova ve Bükreşin cevaplarını getire
edecek ve Londrada cereyan etmekte ceklerdir. 

ngiliz - Rumen 
Ittif akının akti büyük 
sabırsızlıkla bekleniyor 

.... D.ANZIG ... ! 
Meselesinde 
~ 

n . . .. . .. 
n .. 
" " . 

ingilterenin tavassut ~: 
etmek için ıtalyaya !· 
teklifte bulunduiu 
tekzip ediliyor . 
Londra, 4 (A.A) - Resmi mahfel- ~ 

• ler İngilterenin Danzig meselesine .' 
: Almanya ile Polonya arasında t a-;; R~manya taarıuza ugrarsa onu müdafaa 

için böyle bir paktın vücudunc~ 
derhal ihtiyaç gör.ülmektedir 

1 

E vas.sutta bulunmasını İtalyaya teklif ~ . . 
: ettiğini katiyyetle tekzip etmekte- ~ 

: dirler. ~ 
Ayni mahleller Sir Noel Çha:rlesin E 

Kont Cianoya İngilterenin Polonya- E 
ya verdiği teminatın manası ve ga- E 
yesi hakkında malfunat verdiğini be- E 

• yan etmektedir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rasında ve Lord Haillaksın Lordlar kw 
marasında iradettil<leri nutukların me. 
tinlerini tetkik eylemiştir. 

l İngiliz diplomatik mahfellerinde 
........ ...._.. ..... _,.. söylendiğine göre bugünkü görüşmeler-

Mussolini deniz mıuıevra.la rznı de Varşova ve Bükreş arasında hukukl 
tak~p ediyor ve stratejik bağların karşılıklığı roevzuı.r 

bildirmiş olmakla beraber, maksadının bahsedilecektir. Romanyanın miilld ve 
Almanyayı muhasara altına almak ol- siyasi tamamiyetinin idamesi malUm ol-
madığına işaret edilmektedir. duğu üzere İngilterenin ilk safta gel.en 

Lo dr 4 (Ö R) F h ı bir endişesini teşkilde berdevamdır. ln-
n a, . ~ .r~ı:. ava na- giltere tarafından doğrudan doğruya Po-

ıın B. Gi Laşambr Ingılız hava nazın 
1 

il hal ılınakt onyaya ver en ve en yap a 
Sir Kingsley Vud ile görüştükten sonra 1 .. .. 1 t' · d daim~ b' . . o an goruşme er ne ıcesın e .l ır 

saat 10.30 da Başvekil B. Nevil Çem- ah' t l bil k 1 tid b m ıye Çt a ece o an garan en aş-

berlayn ile görüşmüştür. ka İngiliz siyasi mahfillerinin kanaati-

l!itler Baltık seyahatinden dönüşte Londra, 4 (A.A) - Polonya hariciye ne göre, İngiltere Varşova hükilmetin~ 
nazırı B. Bek bugün saat on birde Lord den Polonyanın mühim rol oynıyabile

ıılayabilecek miktarda ihtiyatlar yetiı- Halifaks ile ilk resmi görüşmesini ya- ceği mıntakada daha geniş mesuliyetleı: edilmektedir. 
Londra 4 (ö.R) - Avam kamara• 

aında harbiye nazın, kara ordusu için 
ihtiyat kuvvetleri tesisine imkan olup ol· 
madığı hakkında sorulan bir ıuale şu ce• 
vabı vermiştirı 

- Şimdilik hükümetin başlıca kaygısı 
kara ordusunun yeni fırkalarını tesis et· 
mektir. Bununla beraber, bu seneden iti· 
haren nizami ordunun her ihtiyacı kar• 

tirmiş olacağmı ümid ediyoruz. pacaktır. Bu görüşmeye pek muhtemel elmasını istemesi muhtemeldir. 

Londra 4 (ö.R) - Gazeteler başvekl- olarak iki memleket hariciye nezaretle- Meselenin bütün bu safahatı bugünkü 
lin diln akşamki beyanatını uni'uml rinin müteaddit eksperleri de iştirak görüşmelerde gözden geçirilecektir. 
memnuniyetle karşılıyor ve umuınl ef- eyllyecektir. B. Çemberlayn ve Lord Halifaksm 
karı bila istisna tatmin ettiğini k:ayded.i- Dün öğleden sonra B. Bek inmiş ol- dUnkil nutukları İngilterenin bu :fi1rlr 
yorlar. Başvekil, geçen senenin Mart duğu otelde bugün müzakere edilecek teatisini mümkün olduğu kadar geniş ve 
ayında Almanyanın büyümesini temin olan muhtelif meseleler üzerinde mesat mümkün olduğu kadar tam bir halde 
eden hareket kabilinden yeni hareketle- arkadaşları ile fikir teatisinde bulun- yapmak niyetinde bulunduğunu açıkça 
re müsaade edilmiyeceğini sarih olarak muş ve B. Çemberlaynın Avam Kama- göstermektedir. 

Fransada bugün. yeni Reisi
cümhur intihap ediliyor 

B. Ruz velt' e 
istediği kadar gömüş 
para bastırmak 
salahiyeti verildi 

B. Löbrönün ekseriyetle tekrar seçilmesi çok muhtemel 
olan müzakereler bitince Lehistanın Dan· Salahiyettar mahfellcrde söylendiği- Paris 4 (Ö.R) - Fransada reisicürn- bildirmiştir, Fernan Buisona gelince he-- ferine tahsis merkezi olarak ayırmak 
7ing hakkında Almanya ile doğrudan ne göre İngiltere ayni zamanda istikal- hur intihabatı yarın, 5 Nisanda Versay nüz yeni bir karar vermediğini ve siya- için beyaz parmaklıklar yerleştirilınlştir. 
doğruya müzakereye girişebilecek mev- lerini müdafaa etmeğe azmetmiş bulu- şatosunda milli meclis halinde toplana - si dostlan ile istişarede bulunacağını Silah meydanı ve avlunun bir kısmı oto
kide olaca~ı hakkında muhafaza ettiği nan bütün memleketlerin muvafakati- cak olan ayan ve mebusan meclisleri ta- söylemiştir. mobiller için garaj vazifesini görecektir. 
ümitleri bildirecektir. ni almağa çalışacaktır. rafından yapılacaktır. Kongre için son tedbirleri kararl~tır- Buraya girecek otomobillerin polis mil· 

I 

Vaşington, 4 (A.A) - Mebusan meo
lisinin nakit işleri encümeni iki milyar 
dolarlık istikrar sermayesinin ve dolan 
devalüasyona tAbi tutabilmek babsıııda 
re-isicüm.hura ait salahiyetlerin iki sene 
müddetle uzatılması hakkındaki kanun 
projesini tasvip etmiştir. 

Bu kanun projesi ile reisicümhura b
tediği kadar güm.üş para basmak ve y ... 
n! çıkarılan güm.üşü dünya piyasası fia.. 
tinden yüksek fiatlerle satın almak salA
biyetleri de verilmektedir. 

Lord Halifaksa gelince, o da lngilte• Hariciye nezaretinin şarki Avrupa da- intihap arifesinde bugün muhtelif mak üzere Versay polis mUdü.riyetinde dürlüğünceı verilmiş hususi işaretleri 

re namına şu noktalar üzerinde israr ede- iresi şefi Sargentin hafta sonu tatili es- parti grupları isimleri ortaya konulan bir konferans yapılmıştır. Versay şato- olacaktır. merasim yapılmıyacaktır. 
* cektir. nasında Macaristan, Yugoslavya ve Yu- namzetliklere karşı vaziyetlerini tayin sunun içinde ve dışında, parkta ve prens- Londra 4 (ö.R) - Başvekil avam ka- Paris 4 (ö.R) - Ayan meclisinde bü-

1 - Lehistana karşı bir taarruz halin- nanistan elçileri ile yaptığı mülakata bü- için toplanmışlardır. Cümhuriyetçi sos- ler avlusunda nizamın muhafazasına vi- mal'asına meclisin paskalya için 6 Nisan- tün gruplar reisicümhur Lebrünün 'I 
de Sovyetler hükümetinin vaziyeti ve yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. yalist birliği sabah saat 11 de toplan - layet polis teşkilMının memur. edilmesi- dan 18 Nisana kadar tatil edileceğini, fa- senelik yeni bir devre için tekrar reisi· 
Sovyetler birliğinin karşılıklı müdafaa Salahiyettar İngiliz roahfellerinde Bul- mıştır. öğleden sonra sosyalist, müstakil ne karar verilmiştir. Evvelce belediye kat bu müddet zarfında vaziyet icabı cümhurluğa namzetliğini koyduğunu 
paktına i"ltiraki ihtimali, garistarun Balkan paktına girmesi ile so1, demokrat sol ve müstakil radikal, zabıtası bu vazifeyi görmekte idi. Şato olarak lüzum görülürse kamaranın da - bildiren mektubu ittifakla tasvip etnrlş-

2 - Ayni taarruz aleyhtarı pakt hak- Balkanlardaki vaziyetin aydınlanacağı sol cenah Cümhuriyet ittifakı, müsta - etrafında ve şehrin b~lıca caddelerinde ha evvel içtima a daveti için reise sala- lerdir. Milli meclisin ilk r ey devresinde 
kında Londra ve Bükre" arasındaki mü- ümit edilmektedir. kil Cümhuriyetçi ve Cümhuriyet fede- intizamı muhafaza için 40 kadar seyyar hiyet verileceğini bildirmiştir. Lebrünün büyük bir ekseriyetle cümhur 
zakereler. Söylendiğine göre İskandinavya mem- rasyonu parti grupları içtima etmişler- muhafız müfrezesi ve takriben 3000 as- Paris 4 (ö.R) - Yarın Versayda reis seçilmesi muhtemel sayılmaktadır_ 

Bu sabah Vayu Hul mahfellerinde te· leketleri iptidai maddeler vereceklerdir. dir. Cümhuriyetçi sosyalist birliği bu sa- ker bu ak§amdan Versaya gelmiştir. Cümhurreisinin intihabı yapılacaktır. Patis 4 (ö.R) - B. Lebrtiniln yarınki 
yid edildiföne göre Romanyanın Lon- İngiliz - Portekiz ittifakı da büyük bah bir karar vermlyerek müzakereleri- 800 den fazla siyasi şahsiyet otelde ken- üç bin ld§ilik bir polis kuvveti emniyet intihapta 580 kadar ad toplıyarak birin· 
drıı sefiri B. Tileu yarın Bükre§den av- bir ihtimalle Portekiz müstemlekeleri- ni yarın sabaha ta1ilt. etmiştir. B. Alber dilerine yer ayırlmışlardır. B~vckil B. ve nizamı muhafaza edecektir. intihabı ci rey devresinde tekrar reisicümhur 
det edeeek ve garp demokrasileri ile Al- nin taarruzlara karşı müdafaası için tak- Lebründen maada diğer namzetli.klerin Daladiye 12 davetlisi ile birlikte kendi- müteakip yeni reisicilmhurun arabasını seçileceği tahmin ediliyor. Fransız ta -
manyamn harektinden dolayı kendilerini viye edilecektir. muhafaza edilip edilmiyeceği henüz ma- si için husust bir salon tutmuştur. Şato- takip etmek üzere bir Hüsar alayı bura- rihinde reisicümhurun terar seçilmesi 
tehdit altında hisseden Avrupa memle- İngiliz rnahfellerinde İspanyaya İngil- lô.m olmadığından diğer grupların da nun avlusunda ve kongre salonlarında da yer alacaktır. Reisicllınhurun araba- ilk defa olarak vaki olacak değildir. 1878 
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