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l_Q_ünü ıeçmit nüshalar (25) kuruıtur. 
1- TELEFON: 2697 

ilin münc:lerecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• Papa mühim bir 
nutuk söyleyecek 

Roma 5 ( ö.R) - Papanın pazar ıünü latin
ce olarak M>yliyeceji nutukta beynelmilel Yasi
)'ele temu etmesi muhtemeldir. 

·-------' 

Londra görüşmeleri dün neticelendi 
, 

Milli Şefimize 
Memleketin her köşesinden bağlılık 

'>e sevgi telgrafları çekildi 

Ankara 5 (Telefonla: Bqmuharririmizden) - İcra Vekilleri heyeti 
bugÜn öğleden sonra Büyük Millet Meclisinde bir toplanb yaptı. 

icra Vekilleri heyetinin bu toplantııİ~a bir aralık meclise tqrif eden 
Cümhurreiıi lamel İnönü reislik etmitlerdir. 

** Ankara 5 (Hususi) - Milli Şef lnö-
1 
rafından gönderilen ve halkın büyük ıc• 

nünün ikinci defa Cümhurreisliğine inti-
1 
vincini ifade eden sevgi ve bağlılık tel-:' 

haplan münuebetile !11emleketin her ta: - SONU 3 ONCO SAYFADA -

Kral 
töreni 

Ga.zinin tedfin 
dün yapılmıştır 

Irak Masalda İngiliz konsolosunun katli müna· 
sebetiyle teessürlerini bildlrmiftir-

lngiltere 
---~---

Bütün kuvvetile 
ortaya atılmıştır 

-1:!-. 
ŞEVKET BiLGiN 

-*-Londra, 5 (Ö.R) -: Bağdattan bildi-
rHiyor : Müteveffa kral Gaizin.in cenaze 
töreni bugün ~k heyecanlı bir şekilde 
yapılmıştır. Kral ailesi erkim kor diplo
matilc \'e binlerce kişi cenazeyi takip et
miştir. Delin merasiminin yapıldıp m· 
da bütün Bağdatta her türlü hareket ve 
münakalat durmuştur. 

8 nisanda toplantıya çağırıhmş olan 
MilJet meclisi saltanat naibi Emir Ab
dullah Alinin niyabet şeklini tayin ede. 

Büyük Britanya Napolyon devrin- cektir. 
den beri tarihinin en şayanı hayret Kral Gazi babası Kral Faysahn kab
değişikliğini yaparak chodgam bita- rinin yanına defnedilmiştir. 
raflık» politikasını bırakmıştır. Şim- Faris, 5 (Ö.R) - Eski Kudüs mtiftil
di kendi hudutlarını Rene, Vistül sa- sü Hüseyni, Beyruttaki Irak konsolosu
hillerine, Karpatlara, Karadenize, bü- na giderek Kral Gazinin feci ölümil mil
tün Akdeniz havzasına teşmil etmek nasebetiyle biltiin Filistin müslümanla
ihtimalinden çekinmiyor. İmparator- rının teessür n taziyetlerini bildirmil
Juğun emniyetini korumak için Av- tir .. Irakta kırk gUn matem tutulacaktır. 
rupanın her köşesinde en geniş me- Londra, 5 (Ö.R) - Batdattan bildl
auliyetler deruhte etmeğe mecbur ol- riJiyor : 
duğunu anlıyor. İngilterenin «Ana- Irak hiildimeti, Musulda fnıiJ.iz kon
nevi> politikasını terk etmesi bey- solosunun öWilrülmesi Ye konsoJoehene 
nclmileJ vaziyetteki muazzam kay- binasm.m yakıhnua ile neticelenen mtl-
nafmayı izah edecek mahiyettedir. - SONU 4 UNCU SAYFADA-

İtalya lngiliz garantisinin Yugoslav
yaya teşmilinden kuşkulanıyor 

lta)ya Adriyatikte bir üçüncü dev
letin görünmesine müsaade etmiye

sarih surette bildirm · ş .., • a 

cegını 
Roma 5 (A.A) - Italyan gazeteleri, ısaade etmiyeceğini sarih surette bildir

lngiliz garantisinin Yugoslavyaya da tC§- mi~tir. 
mil edilmesi ihtimali ile meşgul olmakta- ltalyan gazeteleri ltalyanm OtTant ka
dır. ltalyan gazetelerinin tebarüz ettir- nalının beri tarafında lngilterenin vazi
diğine göre ltalya bunu ltalyanın çember yet almasına kntiyen hiç bir zaman mü
altına alınmasını istihdaf eden bir manev- aamaha göıtermiyeceğini kaydetmekte-

ra olarak telakki edecektir. dir. 
Nitekim yine ltalyan ga:zetelerinin bu T evere gazetesi lngiltereyİ, ltnlya -

münasebetle kaydettiği gibi Mussolini Yugoslavya an1a~ıuımm imzasından beri 
ltalyanın Adriyatik sahillerinde üçüncü Adriyatikde hiiküm süren sulhu rahat bı
bir devletin kendisini göstermesine mü- rakmağa davet ebnektedir. 

Yugoslavya hariciye nazırı MarinkoviçAlman harici31e nazın Ribbentrapla • 
göril,Urken. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ .... --------------------~:-.----------------
Dahiliye Vekili 'Arnavutlukta bir Veliaht 

Matbuat mümessilleri 
şerefine bir ziyafette •.• 
Hükümetin. matbuat hürriyetine çok 
kıvmet verdiğıni söviemiştir ••• 

Hariciye vekaleti umumi katibi M enemencioğlu bir hasbihaı esanısında 
Ankara 5 (Telefonla: Ba~muharriri- ıofraıı olduğunu ve kendisi ile beraber 

mizden) - Dah.iJiye ve1cili B. Faik öz- gazetecilerin de ev sahibi olduklannı ıöy
trak lstanbul ve lzmir gazete mümessil· lemek nezaketini gösterdi. Haıbihaller 
leri tercfine ıehir lokantıuıında bir öğle arasında B. Faik Öztrak hürriyete, bilhu
riyafeti verdi. Ziyafette parti genyönku· sa matbuat hüriyetine çok kıymet verdik 
rul balan, hariciye vekaleti umumi ka- lerini, hürriyetin hudutlannı tayin hakkı
tibi B. Numan Menemencioğlu, hariciye nı memleketin mukadderatı ile alakadar 
veklleti erk&ru ile dah.iliye müste§lln ve gazeteci arkadaılarm hükümet kadar 
dah.iliye vekaleti erkanı hazır bulundular. takdir edeceğini, timdiye kadar bu inancı 
Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, la- tafunaltla aldanmadıklarını, mesuliyeti 
vi.çre sefarethanesinde daha evvelce bir ve netayicini kabul ebnek prtile hür
ziyafete davetli bulunduğundan gelemi- rİyet için hudut tanımadığını eöyledi. 
yerek itizar beyan etti. Ziyafet çok ea- Bu haıbihal arumdaki aözler çok de
mimt bir hava İçinde geçti. Nutuk aöy• rin memnuniyet uyandırdı. Ziyafet eaat 
inmedi. Dah.iliye velr.ili sofranın bir aile 1S,30 a kadar devam etti. 

Dünyaya gelmiştir 
Matbuat bürosu mWi toprakların tecavüze U8• 
ramasına müsaade eclilmlyecetını bildiriyor ... 
eeaDa•1aaaaaaaaaaaa1aaaaa1aa1a1aa11aaaaa. 

~ YAKINDA s • • • • ......................................... 
SElsane ve .din tari· 
Ehinin en canlı ve en 
Sşaşaab ve ayni za· 
?nanda çok entere• 
: san bir safhası.. 

NEMRUD 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Ve Peygandlerler: 
• • 
Starlldnln Ulı Sima• E . . 
! kınadan olan : • • .......................................... , 

HZ. IBRAHIM ......................................... 

~ YAKINDA i • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f ehfrden Çehreler : ı6 

Kt"Cll Zogo 
Tiran, 5 (A.A) - Bir veliaht dtiny .. 

ya gelmiştir. Bu mesut h.ldise 101 paxe 
top atılmak suretiyle ilin edihnl§tir. 
• HUkUmet merkezinin sokaklarım doJ.. 

- SONU 4 'ONCO SAHİFEDE -

Şimdi küçük miHetler omuzlarına 
çöken kabustan kurtulmuşçasma bi
raz soluk almışlardır. Bir taarruza 
uğradıkları takdirde yalnız kalmıya
caklarını, feci akıbetlerine terkedil
miyeceklerini tahmin edebiliyorlar. 
insanlık için bu jestin ifade ettiği 
manayı memnuniyetle karşılama
mak kabil değildir. Halen Polonya 
ite cereyan eden görüşmeler bir ko
laisyonu istihdaf ediyor. Ne İngiliz 
devlet ndamlan, ne de lngiliz gaze
teleri bunu inkar etmiyorlar. Münih 
anlaşmasından beri yıldırım süratile 
inkişaf eden hadiseler A1manyanın 
tereddütlerden istifade ettiğini mey
dana koymuştur. Avrupayı yeniden 
tamir kabul etmez sürpriz1er karşı
sında bırakmamak icin artık tereddü
de ve zaafa paydos denilmiştir. 

Halepte ticaret hayatı 
tamamen felce uğramıştır 

cAlmanya Avrupanın her hangi 
noktasında bir genişleme hareketine 
geçerse g~sin, t>rada, İngiltereyi 
kendi karşısında bulacağından emin 
olmalıdır.> · 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

-1:!
Vaziyet çok karııık 
bulunuyor. Suriye 
mebusan meclisinin 
toplanması bekleniyor 

--*-
lstanbul, 5 (Hususi) - Halepten ge-

len haberlere göre, Fransızlarla VatanJ 
partisi mensupları arasındaki lhülif git
tikçe büyümüştür. Çarşılar kapalı olup 
jandarma ve polis devriyeleri sık sık do
laşmaktadır. Bir kaç gtinden beri Hale
bin muhtelif semtlerinde pathyan bom
balar halkı heyecana düşürmüş ise de 

Mubuebei huauaiye miiclüril B. Adil 
Bw eld. Jcalcm Wr .W. Jcouo geldia 141cipı/! 



SA.RIFE2 

FIKRA: 
••••••• 

BAŞIMIZ 
Şinasi REV& 

Haşim kendi başı için: c Bihaber gövdeme gelmiş konmuş» diyor. 
Gövdeyle başın münasebetsizliği belki insanı mes'ud edebilir. Fakat 
...detin ula, omıWann üzerinde hiıer fazlalJc gibi kah öne arkaya 
eğilen, kah aıağa sola bükülen{~) aızhktadır. 

Gündelik vukuatın en mahrem ve zamansız neşriyatından, siyasi 
hayatın birbirini kovalıyan mütemadi nutuklarına gelinceye kadar 
dünya §Uununu gözden kaçırmıyanlar için ba fikir pek de hayide sa
yılamaz 

Gündelik nzkımızdan, bilmem neredeki fellaba vanncaya kadar 
bizi ifga1 ve dÜfÜDcelere tıeVkeden hadi.eler hep o hafta halledilmeğe 
uğraşılıyor. 

Avusturya, Slovakya, Çek, Memel ilhaklarının hazin iniltileri din
meden, diğer taraftan Berlin - Roma mihverinin emniyetini temin 
makaadile, Habeşten; Tunus Cezayir, Süveyş sancıları içinde Arnavut
luğa kadm uzanmağa çalı§an davalar, korkunç buhranların tevlid et
tiği üzüntüler, hep o İ:Jqın müdahalesinden doğmıyor mu? .. Saadeti 
sükunette arıyan bir insan için bunlar ne elim hadiselerdir. Huzur ve 
sükunu ihlal edenler bir gün gelip hareketlerinin hesaplarını vermek 
mecburiyeti._de kalacaktu. Napolyona hazin bir akıbet hazırlayan 
dünün lngiJizi, bugün başvekilinin ağzile~ cDünyayı feth hevesine ka· 
pılanlar çok olmuş, fakat bunların akıbeti hep hezimete müncer olmuş
tur.> diye tarihin tekerriirünü Goethe büyüklüğile tekrarlarken acep 
sözünün tenbih edebileceği şuuru düfiinebiliyor mu~ f.. 

Hırslarla saadetlerin bağdaşamıyacağını ve nasihatlann da birer yol
suz ihtar olacağım iyice kestirdikten sonra artık haşlanmızdan da-
vacıyız .•. 

Görülüyor ki, bir iskambil kağıdı için biçak çekilen mahalle hava
dislerinden beynelmilel derd ve davalara kadar bizleri düsündünneğe 
mahkum eden tek amil. hep bu omuzların üzerinde sallanan BAŞ
LARIMIZ olmuştur. 

Şeytan diyor ki: onu tut ve ta dibinden buda.... Tıpkı küçük bir 
ameliyatla qka ait bütün kahırlarını tük.et~ bir harem ağası gibi. .. 

Şinasi REVI 

Ziraat alit ve makineleri 
işleri üzerinde 

kadar hükümet neler yap
neler yapmak tasav

bulunmaktadır 

Şimdiye 
mıştır ve 

vurunda 

YElftABIR ............. ,. 
$EHiR HABERLERi 

lnciraltı gazinosu 
yapılıyor 

inc:frtcdtına """"" 11e 
oto.bü• ifldilecelı 

Fuar hazırlıkları büyük 
hızla devam ediyor 

lngiltere 
---,r;;..---

Bütün kuvvetile 
ortaya atılmıftır 

-*-Şi.VXET BiLGiN 

- BA$1 ARAFI 1 1HCt SAYFADA -

Vilayetin istikraziyle meydana getiri- • k 
,.~-'-" ti!· :\ • • \i l\n 919 fuarı hazırlıklarına ehemmıyetleı Bu sene fuar sahasında muvak at pa-

lecek J..IJl:lr.l.Uba t-~~~ vPe'"~aı.ınoeW: n ·. - dev~ edilmeıi"tecU.. Fuar komitesi. 939 viyonlann adetleri azalmışbr. Serai sa- Şa L" A •. --..!- B-ıL __ ı d bi 

Londranın filcri buclur. 

psma ş~..u. ı.aJ ve ıazmo lll• ., • . • . • -4 •• ._. r•ı vr~ CU1WUUar a r-
atı 11.E- k dar 'kmal -» fa.mm eif,eoce yerfen, tiyafrO, d•MıQS l'ayl, bu sıbi Jcü....- iftir'aıu«e cenp Y• b' • •• • 1 ak ile r• t ~-k. 

ıa .-..yıs ayı sonuna a ı - . . snne muvazı o aı: r ıyen e~ 
lerek ~et emrine terkedilceektir. •e sair k.ötelerinin halla eezlıdme$i içıa reuktir. • . • b&ler lngilt~eniıı hayati menfaat.. 
Bu:hdan sonra muvakkat kabul muame- bazı karada!' alntlflır. 20 Aimtos lO 1 Sofya elçiliiimfzclen ~r ko~~ lerini alakadar eden bütün gahaJar 
1 . ıl ,, ı~. . . l tmeye Eylul ayı içinde fuar sahasında çeşidli gelen bir mektupta Bal,anstan hukume• .. . d k di . .. t . tı• Sk 
esı yap aca,... p aı ve gazın o ıs e . . . uzerın e en nı gos ermış r . an-

ı kt • eğlenceler ve günler ya~nacaktır. Ma· tinin Bulgar freruermde fuar günlermde d" ___ L '- _ LL __ ._ -'- Baltı'-
açı aca ır. ıD&vya ıne~uennae, K. 

Belediye Güzel.yalı _ Inciraltı hattına caristan ve F~ansa~an bazı artistin fu- tenzil~t yapacağı bildirilmiştir. de\'letlerinde, Pottekiz.de, İspanya-
otobils seferleri ifletecektir. Bunun için ard~ ça)ıfmaga talı_p olmuşlardır. Fuar * da lngiliz politik.atının ekonomi ve 
hususi l:ir seyrüsefer tarifesi haıırfana- gazına.w:wa da bazı iJiveler yaplıacal:ta. finant alemile elele vererek hare-
caktır. Ayrıca Denizbank ta Bayraklı Ziraat vekaleti, Fuar sahasında mey• Almanya adına fuar sahasında ayrı· kete geçtiğini görüyoruz. Hatta ideo--
vapurunu Inciraltı seferleıfae tahsis elana getirilecek ziraat ürünleri müzesi- t lan 5 OO metıe nuuabbalık yerde yükse- loji ayrılıklarının derinliğine rağmen 
edecektir. Inciraltında bir küçük iskele nin dekorasyon işlerini biran evvel yap-ıle~lc Alman paviyonu, biJhaesa Alman S et R ~L ta bir Uı 

M bi ba d k .. . ---''ikl . . .. . __ 1 k . ovy usya ne m ":I' 

inşası tetkik edilmektedir. tıracaktır. üze 'nası zır ır. De o- sanayunın yenu ennıw teşnlt ~ece t•~· birliği politikası güdülmektedir. Hü-
rasyon işleri ve sair masraflara tekabül Bu paviyoncfa Alman a&'ır sanayı eaerlerı, }" Alrn · 1 · l -*- etmek üzere l0,000 lira fuar tahsisatı , makineleri geniş ölçüde teşhir olunacak# asa "hf anra~ı~ fenış km:ııi Yi[1 

-

Mail j faturacı I a r ayrılını,tır. Bu para ancak Haziran ayın· l tır. lngilteıe paviyonu daha cazip bir ıe- m: ı ı~~ ~nı ~n ıyece sh e; uı
Ardiye resminin 
arttırılmasını şilıayet 
ettiler .. 
Denizbank şimdiye kadar almakta ol

duğu ardiye ücretlerini :indirmiştir. Ev
veke ticaret eşyası ınutad müddetten 
fazla Dmizba?lk vasıtaları üzerind" kal-

da fuar komitesi emrine verilebil;cek- kilde yapılacaktır. ftalyan paviyonu da dum v ~ıdaıçk ır zatln_ıan lmamu~ .... o -
,ı • • • gu &:a r uvve ı o ...,~ır. 

tir. 1 genışletileu.ktır. Galiba Çemberlayn Münihte aldatıl-

Konak -Güzel yalı 
mı~ olmanın hıncını ah yor: 

<Madam ki totaliter devletlerle 
sulhun istikrarı namına bir anlaş· 
maya varmak imkansızdır, madam 
ki totaliter devletlerin sözlerine ve 

Caddesinin . kald rım arı yapılıyor teahhüdlerine inanılamıyaca1ctır. Şu 
dığı zaman bir misli ardiye üc•eti alı- ha1cle müteamzın ceaaretini kıracak 
nır:ken. şimdi iiç misli alınmaktadır. 
Manifaturacılar birliği ticaret odasına Belediye riyaseti Konak - Güzelyalı rar vermiş ve münakasaya çıkarmıftır_ geçilmez bir cephe yaratmaktan beş-

müracaatle klering ve takas yoliyle ya- caddesinin kaldırım ve kanalizasyon işi- 1Bu kısım yol 40 bin liraya yapılacakm. kal ça~e yoktur.» • . •. 
pılan ithalatta kanuni formülleri ikmal nl yapbrmağa karar vererek faaliyete l İhalesi on bq glin sonra yapılacaktır. Bi~ •• 7ail~e beyne~ vazıyeti rşte 
için zaruri olan :zamanların nazarı iti • geçmiştir. İnönü caddesi fuar zamanına lfilıare Asamörden Karantinaya kadar böy e mutalaa ediyo'I' · 
bara alınmasını ve tüccar elinde ohnı - kadar tamamen Bandırma taşiyle dö- 1 1wmı eksiltmeye ç:abrılaakbr. I giliz tderi bu--!-L.. . 
yan bu zaruretler dolayısiyle, ge~ ~ bulımacak ve ağustosta Konak 

0 ~ 
4 

Gii%e1Jab hdlım iahds ed.. ak~--~ ~ 5Ull&~ vazı-
müddet için evvelce olduğu gibi bir mis- Güzelyah otobüs .servis.leri başlıyacak- • 1 ~._.,..,.,.on uatı mu-
linden fazla ücret talep edilmemesini tır. l~cek otobü.tla. halen A1;*'~ Bus- kayeae~ y~rak. f ~ 15 ele Napolyo-
istemi§tir. Ticaret odası keyfiyeti Ilctı - Dün bir toplantı yapan Belediye dai- sıng mfiessıell!'sı tarafo,,,_.., lDfll eda-~ kat 1 hezımetini hazubyan koa-

sat vekaletine arzcdecektir. m1 encümeni İnönü caddesinin Hapisha- ınektedir. Bu otobUs1ein tamamı hazl.. liay~ndan dttsler ~~· ·~. -*- ne öniinden Asansöre kadar giden kıs-
1 
ran sonunda İzmire gelı:niş bulunacak- F ılhaldka tarihe goz gezclirdiğı-

Pamulı mahsulünün 
tağffP haJılundaJıi 
şihtiyeııer 

mıııı Bandırma taşiyle yaptırmağa ka- tır. miz zaman gözlerimiz önünde can
lanan manzaıa ıudur: 

U ara 3CI art 'yasettCUm Ur Maltayı ele geçirmişti. Bütün gaye-Y •• k b f 1 R • • •• h « Napolyon Mı.a.ı.ra karşı seferinde 

Dün öğleden sonra içtima eden Tica- Malıal bir tarife Fılarmonik orkestrası si Büyük lskenderin dünya impara-

Memldı:rtimizde muti mekindeştir
pıe wvzw hainde ea.1a hir lllllfette 
cümlwd)et hükiimeti zamanında çalış

'lnış Te batıa.a hafriyat mtanile tDhum 
islaha me.elaiaia makiııd~ine 

büyik llir Yeclııe ~- Ezcümle 
köyIA,e 200.162 lira kıymetiade 1917 
pullak tnzi ediLnif 'V"e prim Terilmek, 
ikrazatta bahmmak ve hariçten giren pul
luklann 100 k.ilomna 1 O lira tt.sim aLnak 
suretile de yerli pulluk imalathanelerinin 

ret odası idare heyeti, pamuk mahsulil- torluğunu kırmaktı. Fakat denWere 
diye kadar yapılan denemelerde en seri nün tağşişi hakkında yapılan şikdyetleri fStlYorlar --f:r hakim ohnıyan btt de~letin deniz 

. . l -'-·" __ _ ,_, __ , • 1~~· el Belediye, çift yük arabalarının azami IO- ••Jf•ın..&.w '"":•rı fü'.1.!!L_ .. _ru ,_ __ L_c.___ _ .. ___ : netıceyı ae ~r ~eıetı verwgın en tetkik etmiştir. Ege mıntakasının sene- .,.5 ._. _._., ~ tuııau au.WlilUUAI .:;.uı~ 
'- L_.__ __ L kl 1000 kilo, tek yük arabalarının da aza-

ve selektörıer nuouoat tohumlu arırı.ı cen seneye artan pamuk istihsalıtmı mi beş yüz kilo yük taşınıa1annı şart AIC$AMf $ERRiMIZDE imkanMzdı. Nrtdı:im Bonapartm ge:. 
iu.1i. aiuLk.tdül ve hacimlerine göte yüz- daha ziyade arttırmak, kalitelerini ıslih koşmuştur. Bundan fazla yük taşıyan İKİ KOHSER mileri ~bukirde. ~iraJ Nelso~ tara-
de 9'1 tanizlik saf!yeti tanin ettiklerin- ve hariç piyasalarda Tfuk pamuğu şöli· fından ımha edllınce Malta yme ln-
d hu obumla del dilecek ~-· arabacılar tecziye edilecekleri gibi ic- VEDllll//f90.,,...R _:ı:- ı. -!>L! __ ı.yetı·ne g--f'i. f .. k~ .:ı_ r ı'm-

en . t • • ... un .tetini takviye etmek lazım gelirken bazı rayı sanatten menedileceklerdir. .-..;..,u.a&• ~ naxım ~ • enae 
hekto~tre :ez~ı d~ artmış. bulu~acaıı~- f.irmalarm hazırladıldarı pamuk balyala- öte taraftan aralıacılann yük tapmak İZMİR Halkevi Sosyal yardım komi- paratorluğu hulyası Ak.denizin dal-
dan. bmnetıce tican bymeti de yübelmış rım satış ıııffımmelerine muvalık ilızar h sund '--'--' ~:1..1.....:: ı....1 te.-i, İzmil'lilere güzel bir müzik dinlet- galan İçine gömüldü. lııWltere deni-

.. •• D:IRl~ AaDUJ. c:~ Jea.u, parça L ~L 
olacagı ~heden ?areste olmakla l:.u ma- etmedikle.ri -1~'-·- Akala cinsi ·· · edir b . . bir .. _~1 mek imkanım vermek ~in l4illl Şe! İnö- ze n.tur.imdi. Napolyon ise karada 

• . &-"----'--L • • -ua.ru•-ı...... uzenn ve unun ıçın ~ue var-
kınelenn de ~ temini hU9USunda pamuklamı sair cins pamuklarla kan.t- dır. nüne, Riyaseticüınhur Filarmonik or- kendini namağlup sanıyordu. 1802 

lnkişalma çahplııııfbr. Türk çiftçiainin 
elinde bulanaa tohumun safiyeti gittikçe 
bozulmakta ve mah.W Avrupa piyasa
sındaki aki mevliini bulamamalata ol· 
duğU:adan cümlıariyet bükümeti t.olluınun 
seri vemihaniki surette temizlenmesine 
ehemmiyet vererek muhtelif senelerde 

memleketin p.ı:tlarına uysun olaııların

Clan 9 12 adet kalbur maltinesi mübayaa 
eb::lliı ve bunlarla köylü tohumunu mec;~ 
canen temizlemiftir. Ziraati motörleş
timıek ve binnetice istihsalatı çoğaltmak 
maksadile muhtelif senelerde 573,545 
lira kıymetinde 2 2 1 adet traktör alına
rak çiftçiye müsait §artlarla dağıtılmış 

vasi mikya.ta yardımları na7.an dikate tmlarak: Abla unvanı altında ihraç edil- Arabacılar birliği odaya müracaatle, kestrasınm İzmire gelmesi ve burada bir de Amvenste imzalanan wlh mua
alınnnştır. diği de görüldüğünden bu noktalar üze- 3000 kilo yük kabul eden kamyonların iki konser vermesi hususwıda yüksek hedesi İngiltere icin diplomasi hezi-

Selektörlerde aynı zamanda ilaçlama rinde hassa,ğyetle durulmuştur.. Tica- rakabeti karşısında arabacıların geçi.m- müsaadelerni rica etmiş1erdir. Milll Şef m~i. lnpiltere Minorka adasını ter
tertibatı da bulunduğundan temizleneceTc ret odası, keyfiyeti lktısat vekaletine ar- }erini temin edemedikleri ve ve yeni bir bu müsaadeyi bahşetmiş olduklarından kedıyor, Maltavı şövaly~lerine iade 
tohumun iU.çlanması suretile hastalıkla- zedeceği gıôi tütt3rlann da nazarı diJt.. yük tarifesi tanzimini talep etmşifu. T"ı- Riyascticümhur Flarmonik orkestrası, etmeyi vaad ediyordu. Bu muahe-
ra ve hilLaMa sü:nne bastalağ,na kar~ı katini celbedecektir. caret odan bu mUracaati tekkike basla- yetmi.~ iki kişilik kadrosiyle ~ehr.im.iz.e denin ömrü kısa oldu. Naoolyon Av-
kat•i ve seri bir mücadele temin edilmiş -·- mıştır. • gelecek ve n.İ$anın onuncu, on kinci gün- rupa statükosuna riayet edeceği hak-
oluyor. v • h · ı" -*.___ leri akşamı iki konser verecektir. kındaki vaadini tutmıyarak kendini 

932.936.937,93& ~lerinde 185 se- ergı ta Si atı ıcızı ZO•L.t Konserler. Ell:ıamra salonunda verile- lta}yan cümhuriyetinin ae6 ilin etti. 
lektör mühayaa alilmit n nmluelif il· r,,,..,,.,,,. N:ffilı JCAl"n.a.ı·•- cek ve hiç ,uphesiz şehrin büyük musi- Piyemonteyi Fransaya ilhak etti. ln-
tilısal mıntalcalumdan faaliyette buluıı.- y._.., 'J'' ki ihtiyacını tatmin edecek bir hadise giltere. Napo}yonun Mısir, H'mdis-
durulmuşt11r. Bunlarla çihçinin tohum· fazfalılı 'fHll'dat Ödenlipn Kiraz nabiyeGnıe bağlı çay olacaktır. tan, Maltava hakim olmak emelleri_ni 
luklan paraS'IX o!arak seçilip temizlen- Yapılan tetki1de:rde son sene içinde ağzı köyünden. rençber Mehmet oğlu -*- terketmediğini de biliyordu. 1803 
mekte ve çolt müsmir neticeler alınmakta İzmir vilayetinde hazinenin vergi tahsi- Mustafa, dağdan odun getirmekte olan de başlıyan muhasematta Napolyo-
ve çiftçi bunlara feTl:alaae alaka ve nağ- Jatmda büyük bir fazlalık olduğu anla- 15 yaşında Ayşeyi zorla ormana sürük-' lnhisarlarda nun İngiltereve ölüm dettbesini in-
bet göstermektedir. Vekaletimiz teoıki- şılınıştır. Defterdarlık makamı, vergi !emiş ve taarruzda bulunmll§tur_ Suçlu dirmek için Bulonyada 400 bin as--
latife faaliyette bulundurulmakta olan tahsilat işlerini alınan pratik tedbirler- yakalanmıştır. İ tayinler Tcer tahşid ettiF,-ini görüyoruz. Amiral ve çiftçi elinde bulunan traktörlerde ya

kılacak mevadı müşteilenin gümrük res
minin iadesi için 6, 762.920 liralık mua

bu selektörlerle şimdiye kadar 86.828,- le yoluna koymuş ve tahsilatta artma ZAYALJ,J KIZ 1 Nelsonun Trafal~ar zaferi bu htılya .. 
160 kilo tohum temizlenmiştir. nisbeti yükselmiştir. 1nhisarlar umum müdürü bay Mitatın yı Biivük İskender imparatorluğu--

fiyet resmi verilmiştir. Tohum temizleme müesseseleri maıai· 938 mali yılının - mart ayı sonu itiba- Yanmalı sareti~le mebusluğa intihabı üzerine yerine yap· ğu hulyası gibi. gömüyor. Bu zafer-
ri:y!e - ilk on ayında hazinenin İzmir .._,tıralandı rak tütün işleri müdürü Adnan T~ı- den sonra denı· .... lere tamamen ı_~r_~m 

Zirai istihsalatı çoğaltmak gayesile lerile muhitlerindeld tohumluklara haki- "' ...,..,. "· oaJU 
vilayetindeki tahsilatı 7.038.596 liraya Güzclyalıda 1105 sayılı evde oturan ııar tayin edilmiştir. Tüfün fşleri m~dür- olan fngi!tere Avrupada sükunu ve 

t- ,_, l - 1 .:_ da ki bir vasıf vermektedir. Ancak bu ee· 
ıuup o unan motor CŞ1.u:D.1e mevzuun 

d _L h k t k .. l • . lektörlerle memleketin hakiki ihtiyacım ana ucuz ma ru .a ya an motor ermın 
t · • · · dJ ;,..t il fi karşılıyacak mikttarda olmadığından 
amımı ıçın meva gJ m .. 2 e e mua ye· 

ti, • k ld 1 LI t•• l bunların adedinin arttmlması ve bu hu-mn a ın ması ve esg;ı mo or er ıatın 
l k hruk t ak n1 . nataki baJiyetin bütün rnanasile ~m-a mara ucuz rna a y a arın ıtası 

·ı 171 O alı 1---unl lelete tef!'l'lil edilmesi zarureti vardır. Bu 
gayesı e numar 1MU1 a mevc.ut 
~-Lt•• 1 · lrull d-•-ı I . gayenin kısa bir zamanda tahakkuk et-craa or erın an uı. an .ene erın amoı- • 
. • tirilmai prensip olarak kabul edilmiftir. 

tisi hesap edilmek suretile 3,5 milyon Bu __ J _ k"' t' · · k 'f · · 
, -cue ve aıe ımızın a tı me9aısı 

lıra tazminat verilerek bunlar Dte"Ykii is- m--='- · l k ·· · · h d . .. -,-pense e tor ışı er sene a-
tınaalden kaldırılmıştır. Kuraklığa karşı ha geni:tleliluai§ bulunacaktır. 
bir tedbir almak üzere sulu ziraat ıiste· 937 :....~-

• . . senea~ zirai kombinalar ihti,Jacı 
mmın tamım ve aynı zamanda memfeke- . · 999 965 ~-I-'- h .

1
.. 5 

ti. • d b h · · · 'kin I JÇm • .... JK ta sı atla 1 5 tıak-rmz e a çe zıraatının teşvı e ça ışıJ... .. 111 \.._• d··• 
246 

·· Cör, .,. oJÇU oger ve pulluk miiba-
m11 ve su tulumbalarına da mevadı mii.f- ..J:t-:.. '--

1 t !'- fi t •• .
1 

. . B yaa eU&&.1"'9 Te ,oun ar vekaletimize bağlı eue mua ye rusumu verı mlftır. azı .. • . 
,.._. . . .h ,,1 b 

1 
. . . mueasesata tevzı edılerek bu müessesa· 

ID\llllm zıraat ı tı scu şu e cnnın maki- . . 
1 .. 1 . tın makine ilıtıyaçlarının mühim bir kıs· 

ne eştırı mesı esasları da cümhuriyet hö- . . . 
k . ..._ t• d k b I d'k d'I mı temin edı?11UJ ve ış ve istihsallerinin ume ı zamanın a a u ve tas ı e ı - . . .. .. . .. 

· b l . . k . 'h .. 
1 

_J, geıuşletilmesıne büyük ımkanlar veril-
ınıt ve aş ıca pırınç, pamu , ıstı sa ccu- • • 

len mıntakalarda kullanılmak üzere pi- mtftir. 
rinç harman mak.inaları, pamuk mibzer
leri ve çapa makinaları tevzi edilmiştir. 
Çiftçinin fazla hasılat elde etmesine mÜ· 
essir olan faktörlerden biriai de tohum
dur. T ohmn ne kadar iyi, muzur ve ya
baıııeı nıebattardait al'İ bulunuısa temi:r; 
ve fazla isfı1ısa1At elde edilir. 

lslah müesseselerimiz memleketin zi
rai §artlarına uygun tohumluklann elde 
edimesi için 1stıfa usulile çalışmaktadır. 
Ancak !mgün çiftçi efinde bulunan bo-

-·-ZeytincıBlı lıursu 
Burnava zeytincilik istasyonunda bir 

zeytincilik: kur.su a:;Um.ıştır. Kursa Kem
tlk, Orhan gaz,i, Mudanya ve Aznık -zey
tm bakım memurları da iştirak ctmiş
leratr. 

Burada yetiştirilen bakım memurları 
muhtelif zeytin mıntakalannda vazife 
alacaklardır. 

balığ olmuştur. Se_za kızı beş yaşında Yıldız, evde oyna- Hiğüne fabrikalar şubesi mtldürü Ömer muvazeneyi iade kaygısına düşerek 
Tahkikata nazaran kazanc; vergisi tah- dıgı sırada mangal üzerindeki aşure ten- Refiğin tayin edileceği öğrenilmiştir... bir koalfsyon mesaisine ehemmiyetle 

sililt nisbeti yüzde 86,97, davar deve tah- ceresının devrilmesiyle vi.icudunun Beş altı seneden beri İzmir inhisarlar til- devam etmistir. Nihayet bir hakikat 
si.l~tı 98.9, diğer ha_Y~anl~· tahsilatı 97.63 m_uhtelif yerlerinden yanmak suretiyle tün fabrkasmı muvaffakıyetle idare eden olan koalis;onun Vaterloda Napol.
diger vergiler tahsıTatı yuzde 99 dur. Sa· agır yaralanmıştır. Yaralı derhal hasta- bay Kemal Hilmi Sarhcanın da terfian yona nihai da•beyi indirdiği malum
bıka vergiler tahsilatı da geçen seneye neye kaldırı!arak tedavi a!tına alınmış- fabrikalar şubesi müdürlüğline tayin dnr.)) 

faiktir. lır. edileceği söylenmektedir. İşte İngiliz gazetelerinin. bugü'nkü 

vaziyetle mukayese ettikleri tan"ht 
lıakikat hudur. Yirminci asrın Na
polyonu olmak iddiasını besliyen 
diktatörler ;Var mıdır? 

. , ; ~ . . . , . .. . . "'. -

BUGÜN 
•• •• KULTURPARK 

SİNEMASI 
Muhterem müdavimJerimizin seve seve seyredeceği iki 

Muhtqem f illin takdim ediyor 

ÇARIN CASUSU 
Polonyahlamı istikW uğnmdaki miieadelele:rinl... Viya-
11adan ..,..ıayıp Çipar unyJanna kadar dren bir eaımsun 

heyecanlı macerası.. .. Müessir 1lir aşk bikiyesi.. 
OYNIYANLAB 

V/LIAMPOVVEL LOISERAINE 
Bütün cfünya tlillerine tercüme ediıe. mqlmr Palis hafiyesi 

ŞARLOK HOLMES 
Hayatı - icraatı ••. _. VE MtlTBiŞ MACEBALARL 

tLAVnEN FOKS JURNAL 

Londraya göre. Hitler Sarki ve 
Cenubi Şarki' Avrupada. Mussollni 
Akdenizde, Adriyatikte böyle bi• 
emel beslemektedir. Bunun içindir 
ki İngiltere bu hudutsuz ihtiraslara 
bir son çekmek kararını vermistir. 

Londranın görüşmeleri, gayr~tleri 
umduğu neticeyi verecek midir? 

Dünyanın merakla öğrenmek is
tediği şey işte budur ... 

ŞEVKE'I' BİLGİN 

-*-BELEDiYE BV'l'ÇESJ 
Belediye meclisi bütçe encümeni dün 

toplanarak 939 belediye bütçesini tet
kike başlamıştır. Diğer encümenler de. 
kendi branşlarına ait işleri tetkik ve ka
rara bağlamışlardır. 

-*.-
POLİS DİVANI 
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••ıın._ıımtetB o mı u- o··-· . 
Messageries T. Bovven Rees Deatsche Le· 1 Olhier ve Fratelli Sperco ~~:_ 

Maritimes ve şürekası vante Linie Şürekası Vapur Ace t Ac••zALıcı ı.m . 
., il .. p A u y A • 1 CVlf ARD IJNE a. "'· •.•. RAJlllVRG aıanıcı KORDON' REBS ADldArteA. •• A. Dl llBLLmde IJNEs Lm. 
a. ,.. n ANTAB.&S vapuru 13,.... belde- BDfMI t'BL. 2'4J JIAVIGAl'IOJIE ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenll-

ANDU LEBON vapW'U 3 nisan tari- Ll9 &pool ye Diyor. 15 nisana :dar Anv~, Rotter- LONDBA BATl'I t BRİONİ mo~ 3/ 4 tarihiııde gelerek :::.:l~:w=· r!tterdam: 
hinde ıet-ek Q'nl IOa Mal'llJpya ha- GleıpT llatta ~~en ve d"D)urg iP 7Uk .ı.. POLO~ 9 ..rtta tawtn, Hal ~ ~ Trieste" V...tlie m.. çdraıa -

reket edecektir. • • • • • • • • • • • KRETA vapuru nisanın on be§lne ve Anversten gelip yük çıkararak ve GRİMANİ töril 41' tariblnde • HELLAS vapuru nisan iptJd•11nd. 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 8 ni- BAKT&U. vapuıu ııisUl i.ptidumda dotru bekl•ı,.. Bmpa v .... w ıa.- ayni uJMnda Loaılra ve HuU için yak Jerek 114 te Pa~ Llro9 bteıkfir a. beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham-

san tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, ~ lberpoo1 ve Gt...,• lıcin yük .ı.. tıllıce içla yek .ı.c.lı:tll". alacaktlr. doe TıWte ft v.-. banıbt .-.. burg ve Anversa liman1an için ytlk ala-
Pire, Napoll ve Marsilyaya hareket ed~ caktır.. TAIUJYE 1 _._. ZARA mot&Cl 6/4 tarihinde gelir ay- caktır. 
cekör. Gerek vapurların muvasallt ~ ANDROS vapuru T nı..~ beklen!- IJYBRPOOI. BAft'I Dl gUn Lero. Kallmnos fstanköy Bodo- BELGION vapuru 18 nisanda bekle-

Ber ttirlil iııabat ve ma10M9t için Bl- isimleri ve navlunlan halrJnnda acenta yor. Anven Bnma w Bamburı U- MARDİNİAN VlpUrU 15 martta ..... a banbt ect.r. nllmekte olup,~ Hmabara w 
riad kodm.. 118 __,.. LAU- 1* ı.hbllt altına giremez. Daha fazla maaJmuM1m ...ı Çlbraeaktır. yük çılı:mwık w aylll amanda Uvw- drrA Dl BABt 814 tıe felir Q111 &in Aaftrsa ""-n itin yQlc alwktır. 
aBNT aBllOUL w pabd 'fllPID' acen- tafsillt almak için T. Boven ._ ve Şr. A&MDIENT R SCBULDT PoOl lçla J1lk üıcüta t.t.nbul Pire !fllpOll 11milya Cenoft- ,........, 
a_.. mttraaıat edihwııd riea olunur. nm 2353 telefon numarasma müracaat ROSTOCK va ' nisanda belde- _..*_. ya hareket eder. lllftl'ED ST ~Z.D AlfD 

TELEFON : Z 3 1 5 edilmesi rica olunur. ...ı... An·- Ro~...J-- Baemen ve Deaaclae l.eumde-J.lnle ROT AJ.E JIBERUJI -~~·~ ~B Ll'D. 

Yemekl .... la· 
rmtdarı, salya· 
.. Uns •11111 

RADYOLiN 
mlbo ..... , .. .. 
rıdanaı ... ..... 
Zil' meTat iulrp· 
slDlla dlflw ve 
dit etlwl el• 
mtatemaclly• te 
m•zlenanezse llo
za••aaa, çtlrll• 
mel• mallklm· 
d ... Çlbiik ..... 
lermlde velNll'
sü ............... 
dan sattlne8J'e 
lradu llel' Md 
.......... ~llÇll ....... 

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

lmdr fnefr Ye 'Czflm Tarun ~atış kooperatHlerl Blrllli 

.. 

r A R I Ş ŞARAPUBI 
F.ıe INilıminia nefia 781 iiziimlerinden yapılmqtar. Sek, Dömiaelr ve kırma· 

a Tarif prap1anm daima tercih ediniz. Sofram:&da TAatş ...,.ıan eksik 
ohumahdır .. 

r ~ a ı ş aııumsi 
S.,. lwllgpnm emıQrede sw1ili7or. Tarif ürbll, IWb l6a slrb.WR. 

r A a ı' VZVJfBALI 
Telmil Milwit tm ldla supdm. Tw tkllill _, __ 'bllttbl ho+eQı.a. 

rilai tapmaktadır. Tarlş ildim balı• ..w.ı " ........ bnet ........._. 

2' A a t 1 ı.cıa VB VZVMl.BJU 
•-- • wı tenlddı•tma anan ltlr pldlde lllmnılf ve lmırlannupır. 

Zuif .......... ipnde •blmütathr .. 
Tarif IW'bla mehsallt n mamuJAb her yenim arayma. 
,.,,.,,. lllhiiiili satq rnatazan : 
KEMERALTI CADDESİ No. '11 TELEFON: 4195 

Tarlş satq maıazasında llmdl, 1111 mevsim 
de taH Nzeld 8ztlm8 ele balablllrslllls.. 

1-2' (253 

NEVAOZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
Bi& TEK KAŞE 

Nevrozin 
Ba •..-it blıt ve tllt alnlanm llntle 
baleJe lifWlr • .._tiaaa waa, ıllnir, 

ıufsal ve adale ~ 
NCVBOZiNLE tedavi eclilir •• 

Nesle, Grip ve &napte bqa en 
mBn ir llAç 

N E V K O Z t N dlr .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 

~or. ·-·• "~ • .rA&J.-,CE D:S &.o.UlAIB vaparu 11111 
Bamburs tim•Jan için 7'k alacaktır. DELOS npara 11 martta But.buz& IJMB• KllJIP~ ili n.lmı 8l'UIDda beklenilmekte olup Nn-
MARİ'l'ZA vapura 5 nisana dotru Bremm ve Anventen geBp ,ek pbra- PYGllAGlJON wpuru 8/4 tarihinde york için yUk alacaktır. 

bekleniyor. Burgaz, Vmna ve Köstence caktır. Am.sterdam, Rotterdam ve Hamburg U- ıJNEs SUD AMERİKANA 
için yük alacaktar. numlan için~ .ı.nk lmebt eds. TYBİFJORD vapuru 10/11 ıılsaa ara-

ACBtr .t.JS vapuru 121• • lfe)erek aramda beldenllmekte olup Nevyork 
Burgu, Varna ve Köstence limanlanna için ytlk alacaktır • 

AMERICAN EXPORT LINES, İNC 
TAllıJD: Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapwı.e. 16 martta. 
EXERMONT vapW'U 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 

harebt eder. 

* •v•••ırA oam•n .... BAl.KAllLAB AB&SI 
JffB• IWllPAlfTASI HA~ 
PATRİA vapuru 141' tuthlnde gele- ZBTSKA PLO ..... BA A. 

rek Hamburg, fabncftnaV)'a lhnınlan D. KOTOR 
Dolum ..,. Cerrahi Kadm için yük alarak hareket eder. (( ı. o y c E " )) 

butahklan Operatörü ------ r..Uks vapuru 16 :ıisanda saat 17 m DEH HORS'KE MİDDEL-
HAYSLIN.JE, OSLO 
BALKİS motörü Mayısın ortasına 

doğru bekleniyor. Dtinkerk ve Norveç 
umum limanlan için yük alacaktır. 

Kestelli caddesindeki maaye- SERYICE lfAJdrDfE K&tence ve Vama için hareket ede-

nehanemi 1 inci Kordonda Tay- Roantaln Jrampanyaa cektir. d.OVCEN· 

yare linemuı ciTannda 222 No. ALBA JULfA vapunı 13/4 tarihLı- Lüks vapuru 22 nisanda beklenllmek-
la ne naklettim. Sah tüniinden ---- itillerm bilammn hutalanm de selerek Kalta JılarsUya ve Cenova te olup 23 nisanda saat 12 de İzmlrden 
barMla ...... edi,w--. limanluma ~ ve 101cu alarak hare- hareket edecektir. Pire, Patru, Korlu, 

A&MEMENT DBPPS TELEFONı 2987 (31) ket edetelıtlr. Atf.iyatik 1imanlan Venedik ve Trtestıe 
GİRONDE vapuru nian•n oıWma tuıJa 8. .&. Dl MA vtoazton için yolcu ft yük aJaeaktır . 

VULCAMIA moe&e 20/' te Trle8te- Gerek vapur1arm rmıv..ıtt tmhlert, 
dolru Wdeniyor. An..-. (Doiıu) il- ----------- den Napolt. Nevyorlt için hareket eder. gezeıc vapur lshn1ed 99 navbm1an bü-
mam içla ~ aJacak.tır. IDUl Tuna Umanlan için yGk alacekbr. İzmlrden ll/4 tarihinde b1bn ZARA landa acenta bir ı.hhtlt altma glıem-. 

D. T. &. 'l'. Vapurların banket taribleıVle nav- vapunı ile aktarma tahmil edilir. Daha fazla tafsDlt ahmılc için Btrbd 
SZEGEDI= 5 nı....ı. belda- lunlardMi delifi)diJderden ..ata iM- NEPTUNİA motöril 'J:lf' tarlhlnıae Kordonda 152 1l1DDllnda •UllDALe 

ys .. Tuna--" için yök aJecelrbr. ~kabul etmez. Triesteden Riounto, .Montevld.., B. umumi deniz Acemahla IAııl. mGracat 
.... _. Daha fazla tafsllAt lçiD ATATtmx A)'?'09 l4;ln hareket edecekti•. Aktarma edilmesi rica ohm1D'. 

SBRYICB JIAJdrDrB caddemi 146 No.da V. F. Henry Van Der 19/ 4 te İzmirden hareket edecek olan TelefO& . 4072 MUdüriJet 
ROVMAIH Zee ve Ş.. Vapur acentahiJna mtıraca- Grimani motöril ile temin edilir. Telefon : sın Aeenta 

DUROSTOR vapunı 14 nisanda bekle- at edilmesl rica ohmur. İ1Andald hueket tarihJeriyte navlun- -----------
nl10r. Kl:Jstence, Kalas ve Kalas aktar- TELEFON: ztO'l/ZGOI lardakt dell§ikJ.Uderdm dolayı aceata SP11aCO V11pU1' acent.mıa müncaat 

--------------------- mesulJ.J9t kabul ebneL o.ha fala taf- ........, rica ohmur. 

Siz de bu kremden. şaşmayını7. 

BALSAMIN 
8lhW .............. r...r .... ... ........ " ...,. ......... . 
Btltiln ........... ell HBl!ıltr ..... .. 

... ft ... blwwpır. 

Krem Balsamin 
U- lılr teallte m 1 Mdtl olarak vtl

MIM ....... ,..._ llbM a-.. 
lerdlr. 

Krem Balsam in 
Şöbnıelal ... " ............... ..... 

sıhhi evsafmı Lcmdn, Pariıl, Berlt., 
Nevı.n ltlulBk emtitllerlndm ,..._ 
leree krem anmıda blrlndlik mtlklfa. 
lma kneDNIŞ olmakla ispat etmlftir. 

Krem Balsamin 
Ga.lüz i9n yaimz, gece için 1alh ve 

1alil .a Wem Ue yapdnuı ıtlJıdib ve 
-:ece tekDlerl ..mr. 

KREMLERi 

UDi B&l&\llbr; ..._ ... te_.q hususi v~ ve tiip tekJinde latalar.. 
iNGILtz KANZUK BCZA1USl BEYOOLU - ls'U.NBIJL 
...................................... lmlll 

' 
Fenni gözlük için 

ECZACI 

AKTAŞ 

ıdllt 1ç1n ldıacl ltorcloada nanaıJ nı.BPON , mt .... , 
.. •••••••aııcı•••••~•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• 

!Taze Temiz Ucuz Hiçi 
L .. ~'!! ... !.!!!lii Tuvalet .. Ç!.f.~~!!!.~ .. J 

• • • • 
.. r.ıı ........ ~······...... ... ..................... .. 
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1 Hamdi Nüzhet Çançar ! 
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i Sıhhat Eczanesi 
1 
: B&Şl'l1UK _.. 8üıpçloila lwu kaJ'1UllMla.. 
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B. Löbrön tekrar reisicümhur oldu 

Büyük kongre salonu krallık zamanından kalma kıymetli ve 
süslenmiş bulunuyordu halılar ve hatıralarla 

tarihi 
• 

Seçim çok senbolik oldu Polonya hariciye nazırı 
B. Löbrön 910 reyden 506 rey alarak 

Fransa Cümhurreisliğine seçildi 
Dün de tekrar Çemberlayn ve 

Lord Halif aks'la konuştu 
Veraay 5 (ö.R) - Reiaic:ümhur inti- Londra, 5 (Ö.R) - Polonya hariciye 

habı için, uzun "Ykusundan uyanan kon- naz.ırı kolonel Bek bugün Avam Kama-
KTe salonu, 14 6nci1 Lui zamanından kal- rasında başvekil B. Çemberlayn ve Lord 
ma muhtqem halılarla •üale~ti. Riya- HaJifaksla tekrar görüşmüştür. Polonya 
ııet kürsüeü berinde, 16 Lui tarafından hariciye nazırı öğle yemeğini kral ve 
Eta Jeners (umumi mecliain) açılıtını kraliçe ile birlikte ve sarayda yemiştir. 
temsil eden halı dıvara udDUfb. Salon- Öğleden .sonra görüşmeleri müteakip 
da aamiine mah•u• yerler erkenden zarif resmt tebliğin neşri beklenmektedir. 
bir halk tarahndan kaplaRDllftı. Kadın Kolonel yann sabah İngiliz filosunu 
tuvaletleri üniformalara kanııyordu. ziyaret edecektir. 

B. Heryonun muva..Jeti •ol •aralarda Varşova, 5 (A.A) - Milli mUdafai 
hararetli allotlarla kartılandı. Saat 14 hesabına çalışan bir çok husus! müesse-
de ayan rew alkıtlar arasında salona selerin amelesi müşterek kontratlar 
•irdi. Ve anayasa mucibince riyaaet mev· müddetinin sona ermiş olmasına rağmen 
kiinc geçti. B. Jancney tam saat 14,5 da iş prtlarıııa dair hiç bir talepte bulun-
celaeyi açarak reisi cümhur intihabına mıyacaklarını bildirmişlerdir. 
ait kanunlan arttı ve intihabın tayini Bu tarzı hareket amelenin milli mU-
esami suretile yapılacaimı bildirdi. dafaa eserini sekteye uğratmamak arzu-

Adlan banal harfle bqlıyan mebua- sundan ileri gehnektedir. 
larm ilk önce rey vereceklerini tayin için Londra, 5 (A.A) - Ö~nildiğine gö-
reiae bir kitap uzatıldı, o da seliti süzel [;b::tnba tekr;_:~ yedi ;~.içi~eçil~ ;ür:z~urre7 ~~ re lngilterenin Berlin sefiri Nevllle Hen.-
bir sahifesini açtL Kitabın açılan 901 sa- ıv...~ıd"• van n ve •-vKIZd belirtec'. mtıJ~ 8 b ~~-°" "-=t edil 1• dersin bir kaç gilne kadar vazifesi ba-
b f b h fi l L 

ı.._-M_ vaş yavaş ~ ı. e .. 15• azllllCıuca uuu m., cl6necektlr 1 ·ı· , ___ , la il b da 
i nin irinci ar o an IUllilMI reyle- Parl• 5 (ö.r.) A .. B J la ihtil*n km ....... F a mu- §Jna • ngı ız ~• nazır n · e ir ara ... • - yan reısı . ane- o n auar çı am'"l~· rans B 1 ba rda n.lr,tn ah al 

rin baolıyacaiı anlapld'ı ve alkıtlarla kar- vey Elize sarayına giderek B. Lebrilne azzam manevi ve siyasi mukadderatina dl i 7:1 m~w v içinde .., g8nderilmiftir : ki hUkümraniyetini hiç bir tekilde ih-
ıılandı. (L) harfi B. Lebrunun adının ilk tekrar ReisicUmhur intihap edildiğini liyık görUnmUştUr. 5:m Be~linde buhınmaınnın .~lzeın adde- İngilterenin ihtiyat ordusuna men-1141 etmemek prtiyle bu mmtabda yol 
harfidir. resmen bildirmiştir. Millt meclis 10 Ma ıs 1932 de intl _ d~dili sıyast mabafiUerde 5<>ylenmekte- ıup bir topçu neferi tarafından Polonya f:ünakalitmı kolaylaftırmala Amaclediw. 

Saat 14, 1 S de adlan (L) barfile bat- Paris 5 (Ö.R) _ ReisicUınhur intiha- hap edilmiş ol~n Albe; LebrünUn vazı. dl!-. . . •• milli ~ü~ için naçiz bir iane ola- Filhakika Almanyaya şarki PrUsya 
lıyan mebuslar ve ayan rey vermeie bq- bmın Tesmi neticeleri §Unlardır: fesinin nihayetinde 35 gün evvel, bugün Bu ~ahafiller~ be~an edildiiine g~ rak gonderilen bu be§ dolan kabul et- çin Leh koridorundan mUhUrlü vagonla 
ladalar. Bu da tam bir buçuk saat .Urdü B Lebriln 506 rey V d ·çı· ..... ;.,ti F d ilk re Berline avdeü kAfı derecede açık bır menizi rica ederim. emtea geçirmek hakkını veren mukave-

. , ersay a ı una e .... ~ r. ransa a k Jd "f ...ıa .... :ft İn .. 
ve reylerin tunifi için celse tatil edildi. B. Alber Bedos (sosyalist) 151 rey reisicümhur B. Grevigi 30 Ikincikanun §~ i e ~1 ~·"9 olan gılız siyase- Hüniyetinin idamesi için memleketi- le imza edildiği zaman, yol şebekelerin-
Fakat parlamento erklnının mühim bir Marsel Kaşen (komünist) 74 rey, 1879 tarihinde intihap etmiş olan kong- tmde degışiklik olacağına. ~ §Uphe ruzin gösterdiği eğilmez irade hepimizin de mUnakalitın iktisap edeceği ehem-
bmı yerlerini terk etmediler. Heryo (namzet değildi) 53 rey redenberi bu, 14 üncü millt meclistir. uyandıracak mahiyette delildir. takdirini kaza.nmı§tır. miyet tahmin edilmemiştir. Vaqova h~ 

Saat 16,45 den itibaren uralar yine Godu 50 rey Jül Grevi 28 Ilkkanun 1885 te ikinci de- Londra, 5 (Ö.R) - Yorkşa,rer Post İmza : John Trenthaın kümeti buna ait teknik prtJan kolayJat-
dolmaia ),atladL Bütibı nazırlar tekrar Piyetri 10 rey, fa olarak intihap edilmişti. ~tesi, .İngilterenin Polonyaya verdi- Raveııshano - Sellhull Varvick tırmağı arzu etınek1e beraber bu mese-
,.rlerinde idiler. Bütün nralar hıncahınç Muhtelif 44 rey. 53 senedenberi ilk defa olarak ko~ ~ garantinin aynlnl ~manyaya verme- Londra, 5 (Ö.R) - Po1olıya hariciye lenin Almanya ve Lehistan arasmda 
dolmuttu. Saat 17,20 de &yan reiai B. Paris 5 (ö.R) _ Albert Lebriln bu- Elize sarayı misafirinin vazüesini tab<fit sini pek muhtemel görüyor. Romanya nazırı B. Bek öğle yemeğirie hahn mi- müzakere mevzuu olmasına tabi! ihtiy8f 

Janeney tekrar riyue& mevkline seçti ve IÜD ikinci defa olarak 7 aene1ik yeni bir etmiştir. B. Lebrünün ilk intihabı 10 ile müzakereler Polo~yada ayn olarak aafiri olduktan sonra öileden llOnra sa- vardır. 
alunızlanmakta olan parlamenterler ta- müddet için reiaicilmhur intihap edilmlf- Mayıs 1932 de, umumt intihabatın iki ve ayn esaslar dahilinde cereyan ede- at 17 ae Avam kamarasına giderek bat- Londra, 5 (A.A) - DUn yapılım§ olma 
rafından alkıtlar ve memnunluk •yha- tir. Bu intihap Fransız milli birliğinin devresi arasında, memleketin liyast lt- cektir. vekil B. Çemberlayn ve hariciye nazın İngiliz - Polonya müzakerelerinin mem
larile karwıJandL B. Janeney hemen lnti- bir delili olarak göaterilmektedir. tikametini derin bir ıek.ilde değiştiren Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz deniş aşırı Lord Halifaksla görUşmtiştür. İnpliz nuniyet verici neticelere vardıiı resd 
hap netice9inl bildirclL B. Lebrün reiaicümhurluğunun tecdi- birinci devreden iki gün sonra vukubul- ticaret nazın Sir Hudson Stokholmdan Leh muhaverelerine nihayet veren res- mahafilde beyan olunmaktadır. 

Reye iotirak edenler 91 O, beyaz veya dini talep etmek niyetinde değildi. Alel- muştu. 7 sene evvel de, reisicümhur I.ondraya d&ımöştUr. ~ ettiği bil- mt tebliğin bu mUllk.at neticesinde Def- Pres Associationun yazdığına göre 1n-
hükülD9üz rey puaulalan 6, muteber rey Ade bir vatandaş olmak için tedbirlerini Dumerin, GoTgulof ilminde bir Rus ta- ~ memleketlerde kendisine İngWz al- redilmesl mümkUndUr. giliz hariciye nazın Lord Halifaks ile 
miktan 904, mutlak ekteriyet 453, B. alınıştı. Fakat reisicUmhur namzetleri- ıafından öldürUlmesi ilzerlne, Reislcüın-~ kAfi derecede sUratle iler- Diplomatik mahfeller Polonya harici- Bek Avrupanın vaziyetini tetkik etmit-
Alber Lebrun 506 rey alarak intihap nin çokluğu ve reylerin son derece da- hur intihabı bir millt birlik mahiyetini leyıp ilerlemediii IOl'Ulmuftur. ye nazırının İngiliz filosunu ziyaret et- terdir. Lord Halifaks İngilterenin soa 
eclilmiftir. jılması Fransız umumt efkArınm da ay- alınıştı. B. AJber Lebrün birinci rey Nazır, İngiliz ~ bilhassa aon mek üzere yarın erken Portsmuta gide- zamanlarda girifınif olduju müzakere.. 

Koqrenln büyük eberiyeti ~aia nı niabette daimık olduğu hissini vere- devresinde 633 reyle intihap edi1mlpi. ~ay~ ~hşetli terakki. etınif olduğunu ceğini ve Londraya dönil§Unde akf8ID ler hakkında izahat verml§tir. 
kalkarak neticeyi hararetle aJk9"am1fbr. bilirdi. Halbuki, bugilnkll ıerait dahi- Verilen reylerin yek<inu 773 tü. söylemi§tir. Lehistan elçiliğinde İngiliz hUkümeti 18- Polonya barlclye nazın İnciltere 'ft 

GilıültU arumda Janeney devam •tmit- linde, Fransa kısır mücadelelerden ve Akpm Versaydan avdet eden ayan Londra, 4 (AA) - Fransız hava na- r.fıne verilecek ziyafette hazır buluna- Polonya arasında karşılıklı müdafaa ... 
tir. katü mabatlı tefsirlerden icünap mec- reisi B. Ganevey Elize sarayına giderek zın B. Guy ı. Chambre yanında İııgiliz caAını blldlriyorlar. l"flDası huausmıda Polonyanm müzake-

cB. Alber LebrUn reylerin eberiyetl- buriyetinde olduğu için reisicUmhur B. B. Lebrilne dostane bir ziyaret yapmı,.. hava nazırı Kinpley Vood oldulu hal- VaJ'fCMl, 1 (Ö.R) - Polanyanın Po- reye girişmek arzusunu bbar etmi§tb .. 
ni ~ ReWcUmhur intihap Alber Lebriln, ayan reisinln ve büttın tır. Resmi merasinı ancak yana aut de ~kAlet dairesinde B. Çemberlay- meranya eyaletinden ıeterek Almanya- Keza İngi1terenin Polonyaya bir ikraz. 
edildlllnl l1An ederim.• partilere mensup bir çok parlemento er- 11 de, Elize aarayının büyük merulnJ m zıyaret etmi§tir. Yl prld Prüsya ile Wrleft;lrecek bir otol- da bulunmam meselesi de gtirüftllmüt-

Bu sözler bir alklf tarakaaiyle karp- kAnının rical8nnı kab\11 ederek yedi se- salonunda yapılacaktır. Reisidlmhur, Pres Aaodationun bildirdiiine ıöre tradm hı san kabule Polonya hüldlme- tür. 
lan(h, Sal ve merkez aıralarmdaki me- nelik ikinci bir devre için tekrar nam- sıai tarafından hükümet erkim olduğu B. Guy La Chambre tayyare lnpatı tinin mütemayil oldutu haberi dolayı- Dllk D6 Kent ile zevcesinin ve keza 
buslar Marleyezi söylemeğe başladılar zetlilfnin konuhnumı kabul etmiştir. halde, B. J eneoveyi kabul edecek ve ayan ~ Franmrİnglliz it birlflinl tan- siyle §imdiye kadar bu hususta hiç bir Çurçilin ve Edenin de bubmduju ıdya
ve bütiln kongre mill! Marşi terennüm B. Lebrilniln adı üzerinde tahakkuku reisi intihabı kendisine resmen bildire- zım etmek arzusundadır. mttzakere cereyan etmediği kaydedil- fetten 80lır8 Polonya hariciye nazın B. 
Jçin ayala kalktı. arzu edibnı, olan milll birlik tezahür et- cektir. Bqvekil B. Daladiye httkümet Vf'°~· 5 (A.A) - Maliye nezareti- mektedir. Fakat böyle bir talep serdedi- Bek bafvekll Çemberlayn ile bh- 11Ut 

B. Janefty intihap ~talmı kabul ım, ve dUnya nazarmda Fransa birleşik namına relsicllmhuru tebrik edecektir. ne Jllilızce y&ZÜmı§ olan fU mektup, llne, Leh httkUmeti bu arazi t1zerinde.. 50 dakika süren bir mWAkat PP"'P• 
ettirdikten sonra celseye nihayet verdi. ve kendl kendhae benzer bir manzara LebrUn matbuat mllmesaillerinln teb
B. Heryo yerinden inerken sollar tara- arzetıniştir. Zaruri olarak hararetli ola- riklerini kabulden aonra kısa bir nutuk 
fından şiddetle alklflandı ft aalon ya - cak böyle bir rekabetin mlll! meclis için- aöyliyecektir. 

ispanyadaki yabancılar 
''Harp bitti. Fakat oradaki ltalyan ve 

Almanlar ne zaman çıkacaklar,, 
BU SUAL AVAM 

Londra, 5 (Ö.R) - Avam Kamaruuı
da B. Henderson İtalyan ve Alınan la
talannın İspanyayı tahliye edip etme
dikJerini hariciye müsteprından sor
muştur .. B. Butler şu cevabı vermiştir: 

- Benim bıldiğime göre Alman ve 
İtalyan hükümetlerl İspanyadaki askeri 
kıtalannı geri alrnaDUflardır. Şimdilik 

hangi tarihte geri alU)aeaklanna dair bir 
haber de yoktur .• 

B. Henderson - İngiliz - İtalyan an
laşması mucibince İtalyan hUkümetl, İs
p&Jıyada harp biter bitmez bu memleket
teki kıtalannı geri almağı taahhüt et
m~~ .. İspanyada harp ise bitmifti.r. 

B. Butler - Evet, harp bitmi§tir ve 
majeste hUldlmetl vaziyeti dikkatle ta
Jrip niyetindedir. 

KAMARASINDA SORULDU 

ParlakÇinzaferindensonra 
nehrine geçme 

akim kaldı 
Japonlann ''Kan,, 

teşebbüsleri 
SUDi Kin& 4 (A.A) - Seldnag eya- Kan nehrini geçmek Uzere bir tepbb8s 1 Bu lk1nd nokta euüm1e fU lt)erl O.. 

letinde ÇinWerin elde ettiil büyük r.a- daha yapmıflaru da bu tıefebblla te ev- Uva etmektedir : 
lerden 80nra bu ana kadar Siaosan ve velkiler gibi tam bir muvaffakıyetslzllP l l - Gıda! JatihsalAt ile iptida! madııll 
Fuyanai tehdit eylemekte bulunan teh- uğramıştır. Bugün de dUpnan iki defa istihaaJAtmı fazia1aftırma1L 
ltJre tarnamiyle bertaraf edilmiştir. Ciukovda nehri geçmek latemiştir- Fa- 2 - İpekli ve yUnltt ihracatmı iDkitll 

Sung Kiang Çin membalarmdan öğ- kat her defa da hezimete ujratılmq ve ettirmek. 
renikliifne göre Çin kuvvetleri Kan geri pUskUrtU)mtlftilr. 3 - İyi tohum ve ldmyevt gübre kuJ. 
nehrinin prk sahilinde Sung Singa gir- lanmak ametiyle ziraat kttlttırUntı ıslAll 
mi§tlr. Kan nehri pazar gUnU geçilmiş- Suna King, 4 (A A) - Milli Çin hU- etmek .• 
tir. Sung Siangm dqmda liin tersane- kümetlnin bugUnldl hedefleri fU iki 4 - Halen Japonlann işgali altında 
Jcr de Çinliler tarafından işgal olunmU§- esash nokta üzerinde toplanmaktadır ı bulunan, fakat bir gün muhakkak n
tur. Japon latalan tehir mrlarınm bari· Dllfmana kaqı mukavemete devam rette Çinlilerin eline geçecek olan arazi. 
cine çekilıniflerdir. etmek ve memleketin iman ve yUbeJ- de. lstihsalitı arttırmak hususunda pm. 

Sung King, 4 (A.A) - Diln Japonlar mesi işini daha ziyade ilerletmek. diden bir program hazlrlamak. 

dilmişlerdir. emir yoktur. Sadece İngWZ filonnun da- - fkı memleketin alakadar eden bö-
Londra, 5 (Ö.R) - Bahriye nazırının bna hazır olduiu ve .UU avlanamıya- tün sevkülceyş meseleleri hakbnda Uf 

bir nutku mUılasebetlyle ltçi mebuslar- cağı kaydedihni§tlr.• ııeneden beri baflaml§ olan temular de--
dan B. Fleçer Avam kamarasmda htt- B. Fleçer lk1nd bir aual 80J'D1U§tuı' ı vam etmektedir. 
k\lmetten izahat ~ ve fU cevap ve- - AJrdenbıde 1ngWz - Franm- W B. Fleçer Akdeniz hakkında humst 
ıilmiftir : it blr1lil bakkmda bir pJin var JmdırT. bir muhnereye glrifQip llrifilmediiinl 

•Amlralhk bat Laırdta autku ...,.,,_ Böyle Wr plAn yapmak çln İngiliz w öğrenmelt hususunda ısrar ettiifndew, 
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Ziraat Bankası ticaret 
vekiletine bağlandı 

Başvekil B. Refik Saydam dün 
Ticaret vekillerini makamlarında 

Nafıa ve 
• • 

zıyaret ettı 

Başvekil 
B. Dr. Refik Say
dam' ın teşekkürü 

Ankara, 5 (A.A) - Başvekili doktor 
Refik Saydam yeniden başvekftlete inti
hapları dolayısiyle yurdun her tarahn
Gan almakta bulundukları tebrik ve tel
graf ve mektuplarına ayn ayrı cevap 
vermek imkAnsız.lığı do1ayısiyle hakkın
da gösterilmekte olan hislere karşı te
~ekkilrlerini iblAğa Anadolu Ajansını 

tavsit buyurmuşlardır. 

-*-
lstanbul'a 

Ankara, 5 (Telefonla) - Başvekil Dr. le bu vekfiletlere devredilen teşekkül- tarifeler bürosu reisi devredilmiştir. Selinlkten elli kız 
Refik Saydam, Nafıa ve ticaret vekille- ler bir tamim halinde alakalı teşkilata tırD. enizbank ta bu vekfilete bağlanmış- talebe ziyarete geldi 
rini makamlannda z.iyaret etmişlerdir .. bildirilmiştir. L _ _ 

a1 tl d f ali k İkt t kA' t• bağlı kalan ü .ıstaDbul, 5 (Hususi) - P askalya yor-Yenl vekwe er e a ·yete geçme üze- İç ticaret umum müdürlüğü·, Türkofis ısa ve we ıne m e~ t . k S ııı_,,_ n· 
1 başl sel S .. bank E~:bank Madenbank usunu geçırme Uzere e a11.uden e ı 

re hazırlık ar amıştır. reisligyi, ihracatı teşkilatlandırma müdür- er umer ' u ' ,_ l be ld' Kı ı· · ~~ ·sar· 
afı k o.1 • Naki ... üd'" T ' t İktı r.ız ta e ge ı ve z ısesın...., mı ır N a ve weti mu.steşarı · yeni 1 .. - .... 1 .. ..d .. 1 .. v .. Tur. ve arama enstıtüs ur.. ıcare ve - .l!Jdil 
ulan h ber .. k ııı ugu, o çu ve ayar mu ur ugu, ızm sat ve1.A1etleri müsteşarlıgınıy iktısat ve- ew er. kur mu a at ve muna a "'t ve- b.. .. a·· 1 .. y.. iktısat k!01 ı· d .lUil . y . . . w·osu mu ur ugu ve cue ın en -·-.kAleti müsteşarlıgına nakledilmıştir. Na- .. . . . . kAleti müsteşarı B. Halit Namıi yapa-

fıa müsteşarlığına da vekaleten teftiş 1 \caret vekaletıne devredilmışlerdir. cak ve kendisine deniz ticaret müdürü 
lıeyeti reisi K!zım Aydar tayin edilmiş- Muhaberat ve münakalat vekaletine Mustafa Nazmi yardım edecektir. 
tir. de Deniz nakliyatı umum müdürlüğü, Ziraat Bankası da ticaret vekaletine 

1 Yeni teşkil edilen vek!letler dolayısi- limanlar umum müdürlüğü, Ye kısmen bağlanmıştır. 

Karpatlaraltı Ukranyası 
Romanya~a 

bildirdi 
BUkrcş, 5 (A.A) - Rador ajansı bil-

diriyor : 
Budapeşteden gelen haberlere göre B. 

Voloşin sanki Zagrepte beyanatta bu
lunarak Karpatlar altı Ukranyası hü-

kümeti reisi sıfatiyle memleketin Ro
manyaya ilhakını talep etmiş olmas1nı 

yıılanlamıştır. 

• 
mı, 

iltihak isteğini 
bildirmedi mi? 

Mançukuda 
Sovyet • J'apon kıtaıar. 
a•asmda yeni bir 
çarpışma oldu 
Tokyo, 5 (A.A) - Hsfogkingden bil

d.irild,iğine göre Mançukonun garp hu
dudıeıda Japon ve Sovyet kıtaları ara
sınöl bir çarpışma olmuştur. Bu çarpış
.r.lada üç Japon asker ölmüştür. Sovyet
ler :tarafıbdll da ölii vardır. 

-
Burgos 

Bsld idarenin bütün 
taahhütlerini feshetti 
'B\ırgoe, 5 (A.A) - Bıngos hüküıne

t.1, eski idare 'Zamanında İsp&nyanın gi
riştiği bütün taahhütleri feshetmiştir. 

-fr- ' 

Milli Şefimize 
Memleketin her köşe-

B. Voloşine atfedilen bu beyanata gö- sinden bağlılık Ve SeV• 
re kendisi Romanyadan Macar otorite-
lerinin gelmesine kadar nizamı muhafa- gi telgraf /arı çekildi 
za için yalnız muvakkat polis müdahale- - BAŞTARAFI i inci SAYFADA -

si Jstemiştir. graflan milli birliğin azametli bir tcza-
Sallhiyettar Romanya mahafilleri bu b ürü olmuttur. 

beyanabn sıhhatinden şüphe etmektedir. Samsun 4 (A.A) _ Milli Şefimiz 
Zira B. Voloşin yalnız ordunun müda- ismet lnönünün yeniden cümhur reisli-
halesini istemekle kalmamış, fakat Kar- ğinc eçilmesi münasebetiyle halk sev~ 
patlar altı Ukranyasının Romanyaya il- ve ne§C içinde birbiriftf kııtlainilta, tiiy-
hakı için hemen derhal müzakerelere ram yapmaktadır. 
ba~amasını da talep eylemiştir. Macar Naibi amiral Horti karısı ile Meclis toplanhsının bütün safahab 

Filhaldka Romanya hariciye nezare- t inin resmi mühürünü havi bir dekla- memleketin kral Karolun yüksek ida- halkevi hoparlörlerile meydanlarda ve
ti dosyalarında bu meseleye ait mütead- rasyon da bulunmaktadır. 16 - 3 - 939 ta- resindeki büyük Romanyaya ilhakı şart- rilmi_ş, şehir baştan başa donanmı~. inti
dit telgraflardan başka bizzat B. Voloşi- ı'ihini taşıyan bu dck1arasyonda B. Vo- fannı tesbit için müzakerelere başlan- hap topları atılarak ilan edilmiştir. 
nin imzasını ve Karpatlar altı hüküme- loşin ordunun müdahalesinden başka masını da talep etmektedir. Urfa 4 (A.A) - B. M. Meclisi top-

Enerjik harekette devam! 
lantı!lı ve milletinin ebedi minnettarlığı
nın Milli Şef ve Reisi cümhurumuz ismet 
lnönüne arzedilmcsi günü olması müna
sebetiyle memleketin her tarafından rad
yolar başında binlerce halk ~vk ve he
yecan içinde milli iradeye iktiran eden 
bu tecelliyatı şiddetle alkıslamakta idi
ler. 

lngiliz gazeteleri bö vle sö y/üyorlar ve bir 
nezareti şiddetle istıyorlar mühimmat Urfc, dünkü günü mili: iradenin kud

retir>in izhar edildiği en büyük gün te
laki etmektedir. Urfa halkı intihabı ta
kip ederek mesut neticeyi şe,vk ve şadi
mani ve atılan top sesleriyle alkışlara 
boğmuştur. 

Londra 5 (A.A) - Bir çok gazeteler 1 doğan hicap bir kerre daha tekerrür et
bu sabahki nüshalarında hükümette bir memelidir. Ingiltere böyle bir hicaba 
mUhimmnt nezareti tesisini şiddetle is- bir kerre daha tahammül edemez. O 
temektedir. halde enerjik harekette devam lazım -

Deyli Telgraf diyor ki: 
Tertroyal ordunun iki misline çıkarı

lacağı hakkındaki haberlerle bütün dün
ya Ingilterenin fiiliyata geçmeği karar

dır. Bu takdirde ise ayn bir mühimmat 
nezaretinin tesisi muhakkak surette ya
pılması icap eden tedbirler alınabilme
lidir. 

laştırdığını Öğrenmiş bulunuyor. Ayrı Londra 5 (A.A) - Deniz aşırı tica -
bir milhimmat nezareti tesis edilmesi ret nazırı Hudson tayyare ile Stokholm
bu keyfiyeti bir kat daha takviye ede- den Londraya dönmüştür. Gazetecilerin 
cekür. sordukları suallere cevap veren Hudson 

Nevs Chornicle diyor ki: ziyaret ettiği biltün memleketlerde kcn-
lngilterenin vaziyeti ciddiye aldığını disine Ingiliz .. iJahlanmasının kafi dere

btitün dUnyaya ispat etmek lazımdır. cede süratle ilerleyip ilerlemediğinin so-

1935 te Cenevrede Sir Samuel Hoa.r'm ı rulduğunu söylemiş ve demiştir ki: 
söylediği zecri tedbirler nutkundan Bütün bu memleketler de ticaret me-·--------------------,, 

MÜSABAKANL'i ALTINCI VE SON HAFTASI ŞEREFİNE 

Elhamra Sinemasında 
TELEFO~ : 2573 

YARIN MATİNELERDJ~N TİTBAREN 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi rejisör ERNST LUEİTSCH'in 

1939 senesi için yegane olarak vücuda getirdiği 
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FRANSIZCA SÖZLÜ SÜPER KOMEDİSİNDE 

CLAUDE'ITE COLBERT'in zarafetiyle GARRY COOPER'in şıklığı bütün 

seyircileri teshir edeceklerdir 

BUGÜN SON DEFA OLARAK : K A s 1 R G A 
Saat 1.30 ve 1.30 da Fransızcua ve 4 te ve 9 da Türkçesi gösterilecektir. 

selelerinden ziyade Ingiltcrenin silah
lanmasına alaka. gösterilmektedir. Ingi
liz silahlarının bilha~ son iki ay için
de dehşetli bir terakki elde etmiş oldu
ğunu kat'i olarak söyledim. 

Urfa, dünkü günü bir bayr11r.1 sevinci 
içinde yaşamııtır. 

Fransız Hariciye nazırı 
Beynelmilel meseleler Üzerinde dün 

izahat verd~ dün mufassal 

Fransız hariciye nazın Bonne 

Paris 5 (A.A) - Mebusan meclisi ha- Polonya miizakerelerini anlatmış ve mü
riciye encümeni bugün öğleden sonra teakiben Suriye vaziyetini tetkik eyle-
hariciye nazırı Bonnenin enternasyonal 
vaziyet hakkmda verdiği mufassal iza
hatı dinlemiştir. 

' ~. 

miştir. 
. 

Hariciye e~cümeni Fransız - Suriye 
muahedesinin tetkikini gelecek ruzna-
meye koymvı karar tır. 

--- ··= SABIPBj 

SON HABER 

Türk gençliği 
''Mukadde~ emanet,, ini koruyor 

Istanbul 5 (Hususi) - General KAzrin Karabekirin beyanatından müte
vellit galeyan etrafında gazeteler bugün de uzun nşiyatta bulunmaktadır
lar. Matbuat, gençliğin Atatürke, onun mukaddes emaneti olan Cümhuriyete 
ve rejime karşı yüksclc muhafızlık vazifesindeki hudutsuz hassasiyetini de
rin memnuniyetle kaydetmekte, hakikatin bütün ihtişamı He tecelli ettiğini 
yazmakatdır. 

Demir yollarımız 
Sonbaharda 700 kilomcir~ olacak 

Erzurum • Diyarbakır ... Cezre hatlarının 
insaatıda ileri/emektedir 

~ 

Ankar~ 5 (Telefonla) - Erzurum - Diyarıbakır - Cizre hatlarının 
inşası ilerlemektedir. Erzincan - Erzurum hattı önümüzdeki son bahar
da açılacaktır. 

Cizre hattının da 60-70 kilometrelik bir l:ısmı bu sene işlenmeğe 
açılacaktır. 

Bu suretle son baharda demir yollanmızın uzunluğu 671 kilomet
reden 7000 kilometreyi bulacaktır. Devlet demiryoJları varidatında 
geçen seneye nazaran 3 milyon 340 bin 600 liralık bir fazlalık vardır. 
Halen 6.600 kişi olan devlet demiryolları kadrosuna 1426 kişi daha 
ilave edilecek, bu suretle kadro 18,026 kişiyi bulacaktır. 

Büyük Menderes . .taştı 
Ovayı hamilen su bastı bozı köyler 

arasında münakalat durdu 
Aydın 5 (A.A) - Bir kaç gün evveline kadar sürekli bir surett,.. 

devam eden ilkbahar yağmurlarından büyük menderes taşmış ve ova
yı kamilen sular kaplamıştır. Balat ovasında bulunan bazı köyler aru
sında münakalat durmuştur. 

Bu taşkın sebebiyle havzada pnmuk ziraatinin bir ay kadar gecik -
ceği tahmin edilmektedir. Sular yavaş yavaş çekilmeğe başlamıştır. 

Manş tüneli meselesi 
yeniden ortaya çıktı 

Paris 5 (ö.R) - Manş denizi altında lngiltere ve Fransayı birleştirecek 
bir tünel açılması meselesi yine ortaya çıkarılmıştır. Tünel komitesi içtima 
ederek tünelin açılması için tasflvvur edilen mahzurlardan hiç birinin artık 
ıne"=cut qlm~~~~tmiş olle bu .husı.Wa Ingiltere ve Fransada da
ğıtılacak bil' kltJp~e :Karar vermiştir. Tünelin açılması masraflan bir 
haftalık harp masrafları derecesini bile buhnaz. Halbu1d Manş tüneli sulh 
için en emin bir garanti olacağı gibi harp halinde de Fransa ve Ingiltercnin 
kuvveüni artıracak en ehemmiyetli bir vasıta olacaktır. 

Yetmiş tayyare taşıyacak bir lngiliz 
harp gemisi denize indirildi 

Londra 5 (ö.R) - Ingilterenin en büyük tayyare gemisi olan clllustrus> 
denize indirilmiştir. Annstrung ve Vikers tersaneleri tarafından yapılmakta 
ve 23 bin ton hacminde olup 1600 tayfası olacak ve 70 tayyare taşıyabilecek
tir. 

Hitlerin 50 inci yılı 
20 Nisanda kutlanacak 

Berlin 5 (Ö.R) - B. Hitlerin önilmüzdeki 20 Nisanda 50 inci yıldöni.imi.i. 
fevkalade muhteşem merasime vesile olacaktır. Bir çok ecnebi memelkctlc
rin, Alman himayesi altındaki emmleketlerin delegasyonları Berlinde top
lanacaktır. Şimdiden mühim bir Bulgar delegasyonu geleceği bildirilmiştir. 
Bu heyete iki nazır, mebusan reisi B.Muşanof, Sofya belediye reisi, Bulgar 
ordu, donanma ve hava kuvvetleri erkanıharbiyc reisleri dahil bulunacaklar
dır. Bizzat kral Boris te Berlinde bulunacaktır. Cenubu şarki AvTupa mem
leketlerinden hangilerinin heyet gönderecekleri henüz malUm olmamakl:ı 
beraber muhtelif memleketlerdeki Alman ekalliyetlerini -temsil eden heyet
ler gelecektir. Rayştag meclisinin de büyük Almnnyanın teşekkülünü kutlu
lamak üzere o giln içtimaı muhtemeldir. 

Frana~z hava nazırının Londra se yahatı 
hakkında neşredilen resmi tebliğ 

Londra 5 (A.A) - Fransız hava nazırının ziyareti münasebetiyle 
İngiltere hava nezareti akşam aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Dün akşam yanında müteaddit fen müşavirleriyle gelen Fransa 
hava nazırı G uy La Cambr ile lngiltere hava nazırı Sir Ginksley Vood 
arasında bugün müzakereler yapılmıştır. Bu müzakereler günün ih
tiyaçlannı karşılamak ve ilerdeki tayyare inşaatını tanzim etmek mak
ı;adile motör, tayyare parçaları ve teferrüatı imalatım ihtiva eden ge-
niş bir sahaya tealluk etmiştir. · 

Londra 5 (A.A) - Fransız ve lngiliz hava nazırları arasında ya
pılan müza;.erelerde bir lngi!iz heyeti seferiyesi Fransaya gönderildiği 
takdirde takip edilece!c usuller tesbit olunmuştur. 

Nazırlar, Fransa ve lngiltere tarafından yapılmakta olan tayyare
lerin tiplerini birleştirmek için tayyare endüstrilerine ait modelleri ara
larında teati hususunda mutabık kalmışlardır. 

Fransız hava nazırı müteakıben İngiliz tayyare fabrikalarından 
birini gezmiştir. 
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ALİCE FAYE - GEORGE 1\IURPHY VE REVÜ YILDIZLARI 

2 - KAPTAN SKORPiYOS 
Tamamen RUMCA SÖZLV ,.e şarkılı büyiik ELEN KOMEDİSİ 
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i Sabahtan sabaha i 
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' 
Adamlar 

- !:r-
MİRAÇ KATIRCIOOLU 

Suriye ve Lübnandan 
asker mi toplanacak 

Şam Berut ve Ldzkiyede köyleri dolaşan 
istihbarat zabitleri ücretli asker yazıyormuş 

İyi dikkat edilmezse gündelik adamla -

' 
DOln'ORUN aoıaı: 
••••••••••••••••• 

Yaz mevsimi 
,yaklaşırken •.. 

-!:r-

YAZAN: Dr. G. A. 

fikir adamı birbirine kanştmlır. Günde- Eleyyan gazetesi yazıyor : riye ve Liibnandan on be' bin Ucretli 
- 79 - Ii.k adam m11hakkak cahil kalmış adam Son günlerde muhtelif mıntakalardan asker yazılması takarrür etmiştir. Veri-

Bayanlar İçin en mühim mesele o mev
sime münasip yeni tuvaletler diktirmek· 
tir. Onların hepsi de tabii kolsuz, yahut 
hiç olmazsa kısa, pek kısa kollu olacak· 

Dahiliye Nazın olmak aıfatiyle en ala
lialı T alit bey görünüyordu. Kabine er
kim arasında görüıülen gizli iılerin bile 
ecnebi sefirlerinin kulaklarına gitmesin· 
C:len üzüntülü bulunduğunu görüyordum. 
Yalnız bir istihbaratçı düoünüoile bu İşte 
Cle acaba bir Alman tesiri var mı diye de 
Cliifündüm: lktuıadi sahayı rakipsiz bu
labilmek için olmaz bir it değildi 1 Her 
ne İlle bu müzakerede bafkalan IÖz IÖy-
emediler. Cemal paşa sedir üstünde kaya 

kaya sırtüstü bir vaziyete kadar gelmiıti. 
Çok düfiinceli idi. Perdenin kemik hal
kasını tutarak burnunun üstüne koydu. 
Gözlerile halkaya bakarak daldı. 

Meğerse Mısır harekatı vazifesini En
ver paşa ona vermiı o da galiba şu es· 
nada kanalı rahatça geçerek Kahirede 
ehramları seyrediyordu. Burada telefo
nun çalması Cemal paşayı dalgınlıktan 
uyandırdı. 

Benim sol tarafımdaki masanın üstün
de bir kaç telefon makinesi vardı. Enver 
pap yerinden fırlıyarak çalan makine· 
ye elini uzattı. Talat bey alaya başladı. 

- Hazırol vaziyeti al Enver! . .. Ça
lan Sultan hanımın telefonu!. 

Envcer - Şimdi efendim, merak et
meyin efendim! Cevabını verdi. T elefo
nu yerine koydu. Talat bey yine latife
ye başladı. 

- Galiba geç kaldın diye hesap so
ruluyor 1 Haydi artık paşayı serbest bı
rakalım. Dedi ve bana da hitaben: 

- Kuzum Kazım 1 Canbulatla bu iş

lerin teferruatını görüşün 1 dedi: 
tanıotığım Enverle Talatın bu geceki ha
tırası bende pek büyük intiba bıraktı. 

Kendilerine bütün kalbimle; yüklendik
leri bu ağır vazifeden açık alınla çıkma
larını, defalarca niyaz ettim. 

Ben müsaade alarak en önce ayrıldım. 
Altı yedi yıl evvel Sultan Hamidin istib
dadını yıkmak için çalıştığımız karanlık 
günlerde pek yakından birinci derecede 

_....................................... değildir. Okumuş, diploma almış ve hat· ve bilhassa Zebedani ve Lazkiye muha- lecek ücret halen Fransız kıtalarında 

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 
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ta memleketin maddi \ ' e manevi mukad- birimizden aldığımız mektuplarda ora- hizmet eden Suriyeli askerlere verilen 

deratı ile alakadar olmuş kimseler ara- kırdaki Fransız istihbarat zabitlerinin mnaştan daha a~ olacaktır. . 
sında bile giindelik adama sık sık rast köyleri dolaşarak Alevi ve İsmai1ilerden Fransızların hır taraftan asker kaydi
gelmek mukadderimizdir. Bu adam ses- ne çalı.sırken, diğer taraftan Bcyrut sa

ücretli asker yazdıklan bildirilmekte- hilleriyİe hakim noktalarda tahkimat 
sizdir, hareketsizdir, uysaldır. Her han-

tır. Kimisi omuzdan beri açık, kimisi dir· 
sekten biraz yukarı kısa kollu, her halde 
hepsi de kolJardan az veya çok büyük 
bir kısmını gösterecektir. Bayanların hak
lan da var. Kollarını kapatırlarsa: 

- Güzel açılır, çirkin kaçınır .. 

gi bir mesele hakkında daima hiç bir dir. yapılması efkArı umumiyede telaş uyan
fikri olmadığını söyler. Tecahül ve örf· Ayni faaliyet, Suriyenin diğer bazı dırmış, bankalar ve mali müe~seler 
lere kölecesine bağlıdır. Ancak biraz ~· erleriyle Lübnanda da devam etmekte- şimdiden ihtiyat tedbirleri almağa baş

yorum. Aklıma bir münasibi geliyor mu} teemmül edelim : Bütün bunlar onun dir. Beyrut muhabirimizin ısrarla bil- lamışlardır. 
Memleket dııında müstakil iıler görecek görünür tarafıdır. Onun bir de görün- dirdiğine göre Komiserlikle Harbiye ne- Beyrut tüccarı da Şaında olduğu gibi 

bir kumandanın bir çok yükse~ hassala· miyen tarafı vardır. Bu görünmiyen ta- zareti arasında cereyan eden muhabere müstahak bonolarını ödememeği düşün
ra malik olması ıarttır. _Mes~l~ za~t v.e raf onun hakiki cephesi ve cevheridir .. neticesinde, her türlü istimale karşı Su- mekteclirler. 

Derler. Görenleri sui zanna düşürm~ 
mek için .. Fakat, doğrusunu isteneniz. 
yazın açılan kollardan gösterilmiye de
ğerli olmıyanları da - tabii çok değil, 

rapta kudreti olmalı, must~~~ 11 ~orebı· Asıl iistünde dunılup diişünülmesi ge- pek az - bulunur. Böylelerinin bir kıs· 
lecek liyakatı olmalı, pek mukım bır nok- reken taraf ta bu faraftır. Halepte ticaret Arnavutlukta bir mını asma kabağına, bazılarını da Bur· 
tada benim itimadımı kazanmıı olmalı. Bu tarafa değil elle imayle bile doku· sa patlıcanına benzetmek terbiyeye uy. 

Tabii sıhhatı. tavır ve hali seciyesi, cesa· nulmasın. Karşımıza ~emen bam başka h f t J 'ahd dUH " gun olmasa da onları görünce insan için· 
reti de en yüksek derecede olması elzem- bir mahluk çıkar .. Demin sessizken şim- Q)'Q l ama men Ve f n Taya den, keşki hiç açılmasalardı, diye düşü-
dir. Halilin gözü pektir ama onu büsbü- di konuşmaya hareketsizken kımıldan- L l ., f gelmiştir nür. 
tün müstakil bır~mağ~ biry~ürlü.cesaret maya, uysalke~ hırçınlaşmaya başlamış- Te Ce UgramlŞ lr Halbuki incecik kolları genişlettirecek, 
edemiyorum. Güvenebılecegım bır arka- tır. Meğer 0 güzel, sevimli koyunun için- _ BAŞTARAFI ı lNCl SAYFADA - - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - fazla kalın olanların da yağlannı erite

daş da bulamıyorum. Cemal paşa Mısır de arsız ve çirkin bir keçi varmış. Gün- polis tahkikatı bunların bomba olmayıp duran halle, hükümdarlarla kral ailesini rek inceltecek, yapılması da pek kolay 
sefirini idare. edece~ Haf~~ .. Hakkıyı da delik adamın bu keçilik tarafı köprüde yanyana bağlanmış donanma fişenkleri hararetle ~lamaktadır. . jimnastik hareketleri vardır. Bunları bir 
Erzuruma gönderdım. Dusun bakayım kagılaşıp ta inatlanndan yuvarlanıp ka- olduğunu meydana koymuştur. Paris, 5 (Ö.R) - Veliahdın doğumu müddet yapınca her kadının kolu güzel
Tahrana kimi göndereyim! yalarda parçalanan iki inatçı keçbıin ru- Dükkanların kapalı alınası yüzünden bütün Arnavutlukta büyük şenlikler ya- leıir, görenlerin de - içlerinden bile

Ben - Paşam 1 buyurduğunuz hareke- hi~·atı kadar şeniyetten gelmektedir. Ke- bilhassa otellerde kalan yabancılar yi- pılmasını mucip olmuştur. Tiranda halk münasebeuiz şeyler düşünmelerine yahut 
ti iyice kavrıyamadım ki size arzu~u~.a c_:inin hu hususta tedavi edilmesine ne yecek tedarikinde büyük sıkıntı çek- dt'rhal dükkanlarını kapamış, kral ve kaba teşbihler yapmalarına meydan ver-
muvafık kumandan bulayım'> Iran huku· kadar imkan yoksa ıündelik adamın da mektedirlcr. kraliçeyi alkışlamak için saray etrafın- mez. 

meti ile bir ittifak muahedesi yapıldı mı? k~ilik hastalığından kurtulmasına Oka· Yine bu yüzden oteller tamamen boş- da toplanmıştır. Zahmet; büyük değil, masrafı da kü-
Sonra lngilizlerin Bağdad üzerine yürü- dar imkin yoktur. Bir şey bzanmak tur. Zira yabancılar şehri terketmişler- .Ö çük, her biri 250 gramlık.tan b&1lıyarak 
dükleri bir sırada oraya aynca bir kuv- 1·çın· s····- bu mahJ·"''- sırası gelince bir eli,-. Cenevre, 5 ( .R) - Arnavutluk mat 

_ ......... ua. - bir kiloya kadar ağırlıkta - tabii iki ta-
vet tertip olundu mu? Bir de üçüncü or· şey kazanmak i~in konuşmaya başlıya- Evvelki gün polisçe açtırılan bir kaç buat bürosu, Arnavutluk .. to~~n raflı ve ortasından tutulacak surette -
du için bir taarruzi hareket mi düıünül- ,.aktır. dükle' Anı vataniler cebren kapa+""''"lar- kra1 Zogonun muvafakati ile ışgal ed:.!e O 

'" ~ demir güllelerden dörder çift, 250- 5 O 
dü? Ben bunlar hakkında hiç bir şey bil· Artık itham etmek fadı ı....,lanuştır.. dır. Vatani gençler kendi ihtarlarına ku- ceği hakkında verilen haberlerin yalan 
mi yorum. 

Kral Gazi'nin 
Tedfin töreni dün 

yapılmıştır 
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

~ 750 ve 1000 gram ağırlığında. En ha-
Bu faslın on karakteristik arazı beğen· lak asmıyarak tramvaylara binen halka olduğunu, Arnavutluk hükümetinin 

fifinden ba~lıyarak ağırlığı yavllf yavat 
memek teklinde tecelli eder. Beğenme- ta~ atmışlardır. Bu yüzden münakalAt r.1iill topraklarında tamamiyeti mülkiye- arttırınca iki elde birer kilo ağırlık insem 
mek, iyi.. altı saat kadar durmuştur. si ve isti~ilini ihW.. ed~~ .hiç. b~ 1'~ yormaz. Bunun en büyük delili de bir 

Fakat kimi ve neyi? .. Eğer kıymetin Ulu canu"de toplanan Vataniler tüc- rekete musaade etmiyecegını bildırmış 
annenin çocuğunu mini mini iken koca-

hakkı olan bu his kıymetsizlere de ve- carlann vadesi hulô.l eden bonoları öde- tir. ğında tutmağa alıttığı için çocuk büyü-
rilsc,,·di dün~·arun hali ne olurdu? •. Hiç memelerine karar v~-:nlerdir. Bu ka- Londra, 5 (Ö.R) - Taymis gazetesi " =~ d ükçe yorulmamasıdır. 
mrgan atları güllere •Siz ne bayağı ve rar üzerine bankalar ticari kredileri ta- nir. Roma muhabiri bildiriyor : 
çirkin çiçeksiniz• diyebilirler mi? Çir- uıamen kesmişlerdir. Şehirde ticaret ha- Bazı İtalyan askeri hareketleri dola Kollan güzelleştirecek hareketlerin ilki 
kinin güzeli yalnız kıskanmaya hakkı yatı felce uğramıştır. yısiyle İtalyada ve diğer memleketlerde güllesiz olarak yapılır: Ayakta, bacaklar 

öst. il dişe " L-1.a lı .. ·· k- biti~ik. kollar dimdik yukarıya, bilekler yardır. Fakat kim kendine çirkin, kötü Bu gayri tabii vaziyetin bütün Suriye- g er en en muUCW1ga gorunıne 
n haksız der? .. Dünyadaki nafile hare- de mebusan meclisi toplanıncaya kadar le beraber esassız değildir. Anlaşıldığı- bükük, eller yan taraflara. Sonra bilelt-

cssif hadise üzerine İngiliz hüküm.etine ·· İtal hn'-'•- ti anlar- ler yavaş yavaı açılarak kollar aşağıya, ketlerin asıl sebebini bir türlü yapama- devam edeceği ve verilecek karara inti- na gore yan UK.ume son zam 
Enver paşaya dairede masasının ba!lın• iecssü~~er~ bildirmi~~~· Konsolosun ce· dığınuz bu itirafta aranmalıdır. öz sami- zar olunduğu söyleniyor. da ArnavutluJdald m.enfaatleri haldaJı. bacaklara doğru indirilir. Tekrar önce-

da fortrakımı verdikten sonra benden en naze wtoreru ~.ma günu yapılac~ktır. miyeti aykın bir hareket sananlar k~n- Paris, 5 (Ö.R) _Fransız parlamento- da kaygular hissetmiş ve bunları hima- ki vaziyet. Böylece 20 defa. Bu hareketin 
buy·· ük kıtada bir Iran haritası istedi. He- Bagdat, 5 (0.R) - Kral Gazınin ce- d' • ·ı mi · · ek kir. d •W ye için bazı tedbfiô'{er- al""'"" .. Öyle zan- asıl faydası bileklere çeviklik vermektir. . . .. . ı ıç a e crmın gerç ın en ıgre- su hariciye encümeni Fransa - Suriye .. ~~ .. · 
men getirdim. Ortadalti masanın üstüne ııazc merasımı son derece müheyyıç ol- uenlerdir. Keçi ruhlu insanlar onun için muı:ıhedesini önümüzdeki ruznamesine uediliyor ki Arnavutluk kralı Zogo ik ikinci hareket, kolların adalelerinl 
ve tam cihetine olmak üzere açtım. Oa- muş ve tam intizam içinde cereyan et- ekseriya susarlar, hazan konuşurlar. a]mağa Karar vermiştir. memleket münasebetlerine esas olan kuvvetlendirir: iki elde küçük gülleler. 
ürıe pergerimi de koydum. Bu Iranın mir:tir. Konuşmalım ise iddia diye tavSü ettik- - ınur.hedede bazı değişiklikler yapılması Kollar yukarıya doğru kaldırarak omuz-

p o ta Te telgraf ve yol haritası idi. En- Musuldaki son mUessü hldiselerden )eri hakikati reddetmek iddiasıdır. Bal- rRABZO.NDA i ·in bir talrun tekliflerde bulunmuştur. ların hizasına gelince dirsekler bükülür 
ver paşa yerinden kalktı haritanın baıına sonra kor diplomaUğin emniyetini koru- huki fikir adamı başka türlü bir adam- Ağaç IJayramı Bu mevzu üzerinde iki hilkümeti arasın- ve kolların dirsekten yukarı kuımı iki ta-

yanıma geldi. Haritaya kısa bir göz gez- mak için husust tedbirler alınmıştır. dır. Trabzon, 4 (A.A) _ Ağaç bayramı da müzakereler devam etmektedir. ıafa ufki u:zanmıı olmak şartiyle gülleler, 
öirdikten ıonra Tahran üzerine phadet Alayın başında kral ailesi ve naip emir Fikir adamı muhakkak surette oku· (Atapark) ta bütün halkın iştirakiyle omuzların üzerine gelir. Tekrar açdır ve 
parmağını koydu ve bir ltaç kerreler par- Abdullah bulunuyordu. muş ve okumakta bulunmuş kimsedir ... hararetli bir surette kutlanmıştır. Ağa- Tiran, 5 (A.A) - Arnavutluk ajansı böylece 20 defa yapdır. 
mağını oraya tik tık vurdu, sonra da aö- Kral Gazi saat 10.30 da babası kral Sözlerinin ve yazılarmuı anlaşılmaması cm bir millet hayatındaki ehemmiyeti- tebliğ ediyor : Oçüncü hareket gene giillesiz, ağırlık 
ze baıladı: Faysalın kabri yanına defnedilmiştir. bilhassa okumuş olduklanm sananlann ni tebarüz ettiren nutuklar radedilmiş.. Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo ist~- hafif de olsa ondan kurtulmak için: iki 

- Kazım 1 biliyor musun ne düıünü- Arap memleketleri matem tutmuşlar- henüz fikir adamının erişmiş olduğu ma- tir. yonlan Arnavutluğun himaye idaresi - el arkada mümkün olduğu kadar apğıda 
yorum) Düfiinmek değil yapmak iatiyo- dır. Şamda münakalat beş dakika kesil- rifet ve idrak seviyesinden çok uzakta Ağaç bayramı kaza ve nahiyelerde de ~ına alı~r:ere olduğunu bugün ha- biribirini çeker, omuzlar da mümkün ol-
rum: bir fırka askerle en kuıa yoldan ıu mi~, Filistinde matem makamında ma- bulunmalarından ileri geliyor. Ne tuhaf kutlanmış, her cinsten bir çok fidanlar er vermış · ha duğu kadar arkaya doğru gerilir. Bat da 
Tahranı İfgal etmeli! Iranı bu suretle Rua ğazalar kapanmıştır. ve yazıktır ki halk özlü bir yazıyı ve sö-- dikilmiştir. Bu habere asılsız nazariyle kınak hep mümkün olduiu kadar arkaya doğ-

lizımdır. Çünkü Arnavutluk isti.kWine nüfuzundan kurtardıktan sonra Iranda Londra, 5 (Ö.R) _ Irak kralının ha- zil diplomalı cehillerden çok daha iyi ru eğilir, bunu yaparken karında küçü-
olduiu gibi Türkistan; Efgan ve Hindiıa- }&tına mal olan kaza hakkında '° taf. ve çabuk anhyor. Arbk fU mütearife düşünmez ki .. Dostçauz anan bu eli o ve tamamiyetine dokunulmasına asla lür. Sonra yerinde rahat. Tekrar gerilme. 
tan da dahi İngiliz ve Ruslar aleyhine silit alınmıştır : kabul edilmelidir : Diploma almak için bir dilenci eli zanneder ve böbürlenme- müsaade etmiyecektir. 20 defa. Bu hareket omuzlara güzellik 
hareltetler yaptırmalı! Diier bir fırka ile Kral, akpm sarayın içinde bir sinema sorla ve istekırizlikle elde edilmit bilci ye başlar. Reddetmek krisi. batl•mıp.. -*- verir. 

de Tebriz üzerinden Dağı.tana yürüye- se-ansında hazır bulunduktan sonra hava sahibini senemleştirdiii Jibi cemiyeti Fikir adamının IOfuk bnlıbjıı ona bir Denizden Dördüncü hareket kolun altından ıaar· 
rek Kafkas islim memleketlerini Ruslar almak ihtiyacını duymuş ve saraydan urarlandırıyor. :ıualhlık tesiri yapar ve o ısrarlarında iten yağları eribnek için faydalı olur: Ge-
aleyhine harekete geçirmeli, ve bu ıu- çıkmak için hususi otomobilleri arasın- Hakikati cahilden ziyade yan ilimler ısrar eder. fldlyaP,,,,. fıadın ne gülleeiz, bacakların biri önde, biri ar-

retle prktaki ordumuzun karııaındaki elan yeni aldığı birini .seçmi§tir. Saatte öldürüyor. Ve bu hakikat katilleri fikir Bu iki adam ruhta biç bir vakit bu- Ce•ecfl piı,,,...,,I kaya doğru ayrılmlf. iki yumruk ıikdır, 
Rua ordusunu ııeriden vurmalı bu fırkaya 120 kilometre süratle sevkettiği otomo- adamını hemen her yerde her zaman luşamıyacaklardır. Gündelik adama ba4- DUn konak vapur iskelesi önünde de- biri 1ta11wnda uzunca boylu biri ile boka 
bizim Halili (amcaaa merkez kumandanı) bil saray kapısından pek uzak olmıyan bedhinleştiriyorlar. Fikir ....... kafası. dini bildiren daima tepeden inme tesir- nizden hilviyeti tesbit edilememiş bulu- yapıyorınut gibi havaya kuvvetli bir 
münasip görüyorum. Bu fırka nispeten bir virajda kayarak bir elektrik direği- nın ve ruhunun laffesi bakımından mil· lerdir. Ne yapalım ki asıl fonksiyona, nan bir ceset çıkarılmıştır. Ceset ihti - yumruk atar, öteki birinci elin koltuia 
orduya yakındır elde demektir. Fakat ne çarpmıştır. Otomobilde kralın bade- tevctzi ve mahviyetkirdır. Sevine sevine duymak ve düşünmek olan fikir adamı- yar bir kadın olup bir köylU elb~esi ta- altında ona kuvvet verir. Sonra öteki elle 
Tahr~na. gidip Hindistanla Efganİltanla lmcierinden iki kişi vardı ve yaralanmış- her .kese e~ ~tır .. Bu on':°1. için hiç nın bu iğre?ç. ~i~at ~ısında . ~t şnnaktadır. Cesedin hüviyetini tesbite bir yumruk. Hep yirmi defa. Jimnutik 
ve Turk11tanla meşgul olacak olana ku- !ardır. Bunlann şahadetleri de tahkikat te b1r mi deiildır. Fakat eliai uzattıiı beklemek cıbı kotü ve smırlendirıcı bır yarıyacak vesika bulunamamıştır. Ad hareketlerini ayna UJ'fıamda yapıyona-
ınandan kimi tay in edeyim diye düşünü- dosyasına ilave edilmiştir. keçi ruhlu adam böyle duymaz, böyle vazifesi de vardır. liye, hidiseyi tahkik ediyor. nız haylice geri çekilmek lizımdır. ~-

• 1 P"/';..:l"""A ti"iX~ bir hurma çekirdeği olduğunu-anladı.. et bakalım.. tarafını siz bilirsiniz.. nanın kırıldığı bir lflY değil, eliniz yara-

K k V • -Ya Harun .. Dedi .. Senin kaybolan Ama dedi ki: Padişah bu hikiyeyi duyunca oğlunu lanır ... 
ır ezır şeyin bir kutudur ve bu kutunun içinde - Siz bana bir şeyim kayboldu dedi- öldürtmekten fariğ oldu. Dekolte kollarla boyun da elbette aç$ 

biraz yakut, biraz firuze ve biraz da in- jiniz zaman elimle etrafımı arqtırdım. CellAdı savdı .. Şehzadeyi de tekrar olacaiından. be,inci hareket boyuna gü
ci vardır. Bir hurma çekirdeği buldum .. Ferasetle zındanına gönderdi. Kendi de bermutat zellik vercektir: Hep ayakta ve gülleeiz. 
Harunurreşit, Amanın bu kepme hay- kaybolan feyln bir kutu olduğunu anla- ava gitü.. Akşam dönilşte hareme girdi- iki kollar yan taraflara uzanmıı ve ge-

ret etti ... Ve BOrdu : dun .. Hurmanın çiçeği inciye, yaprakla- ği zaman fettan karısı süslenip pilslene- rilmiı. birisi dirsekten bükülür ve bu k~ 
- Peki.. Bu kutuyu kim almlftır? n firuzeye benzer.. Meyvası ise hazan rek kapıdan karpladı. lun eli enseye giderken baı öteki kolun 
Ama : san ve bazan yakut gibi kırmızı olur.. Koltuğuna girerek yemek odasına gö- tarafına döner. Sonra öteki kolla aynı 
- Sayis almıştır .. Cevabını verdi. Bunu düşünerek kutunun içinde inci, liirdü.. hareket yapılır. Bu da 20 defa. 

helik eder. Sonra itin mahiyetini karw· - Duymadım ... Söyle de işite~. Halife : fıruze ve yakut var dedim.. Meramı <>ilandan haber sormaktı. Güllelerin ikinci harekette verdikleri 
na anlabr. lıte padişahım, bu hikaye de 

1 
Dedi .• Vezir anlatmağa bqladı.. _Onu nereye sak1amifUr? - Peki .. Kim çaldıtım nasıl bildin? Yemek yimesini beklemeğe de sabrede- ağırlık hi•i artik geçmiı bulunacağından. 

ıapet eder ki vezirlere uli itimad caiz OTUZ BIRtNCİ VEZiRtN HİKAYESİ Diye sordu.. Ama: - Siz bana o suali sorduiunuz zaman meden : altıncı ve son hareket gene iki elde gül. 
değildir. Onlar daima fırsat cözlerler Halfe Harunurreşidin zamanında Ama _Bir kuyuya atmqtır.. dışarıdan bir at kişnemesi kulaiuna gel- - Şehzade ne oldu? lelerle. Kollar apğıya doğru indirilir, 
senin vezirlerin de böyledir. Bir fıreatını bir adam vardı .. Bu adam gözünün kör- Dedi .. Meğer sarayda bir kuyu vardı.. di .. Bundan çalanın sayis olduğuna bük- Diye sordu .. Padişah ta : dirıekler bükülü ve güllelerin birer taralı 
bulup seni öldürmek ve oğlanı senin ye- lüğüne rağmen kinrin nesi kaybolmuş Bu kuyuya adamlar indirdiler .• Filvaki mettim.. - Bugün otuz birinci vezirim garip omuzlara dokunur. Kollar tekrar apğıya 
rine geçirmek arzu ederler. ise hemen haber verirdi. kuyunun içinde kutuyu bulup çıkardı- - Ya kuyuyu nasıl keşfettin? bir fıkra anlattı .. Ben de onu öldürmek- ve gülleler tekrar omuzlara, 20 defa. 

K d b h,ı_. • d h ı_ f Onun bu ~hretı bütün Bagwdada ma- laı. - O sırada sız su ıat ....... ir+ini• Derhal ten vaz geçtim ve tekrar zındanına yol-a ının u ıAayeaa pa •ta ın 111.a asını ,.- ..,._. .. ~..__ Bu hareketleri yaparken kol adalet~ 
çeldi: !Um olmuştu.. 1 :ayisi yakaladılar .. O da suçunu itiraf ha~ k~yu geldi .. İJte ya Harun. Her lad~.. . rinin fazla tiferek pehlivan adalelerine 

- Yarın ben hiç kimseyi dinlemeden Bir gün halife Harunurreşidin bir ku- ettı. şey böyledir .. Feraset, en ufak bir nok- Cevabını verdi .. Bunun üzerine ka- benziyeceğinden korkmayınız. Kadın 
oğlanı öldürtürüm.. tusu kayboldu.. Halife Harunurreıt, Ama bir adamın 1 tadan en büyük manayı çıkarmaktadır. dın : . . w . adalesi ne kadariflerse büyümez, yal-

Dedi ve yatağa yattalar. Kutunun içi yakut ve firuz dolu idi. höyle gaipten haber vermesine hayret Halife Harunurrefit bunun üzerine ! - Padişahım ... Dedi, bu oğlan, nıce nız gergin ve kuVTetli olur. 
Sabah ld Padi<mh selAmlığa A•"·p Harunurrecide bu Amayı haber verdi- cf ... ı.,ti. amayı tahsin etti ve ona pek çok ihsan- 1 kişilerin ırzlarını payimal etml§ ve senin 0 

u. -s- ~ r ... &.&.j Kolların tekilce ııüzelliiinden sonra 
talıtında karar kıldı. Ve oğlunu hazır et- ler .. Halife onu hemen davet etti. - Sen bu işi nasıl bildin? da bulundu.. kadrini, kıymetini dile getirmifÜl'. 

akik b- G l 'ba · Kadı hikıı. · · faltm · cildini yumuptıp giizelleıtirmek için de, tirip boynunu vur .. Diye cellAda emret- - Bizim, dedi, bir şeyimiz kayboldu.. Diye sordu .. Ama : Padişahım.. Bu hikaye h · aten i a 1 sız ayesıru r emış- kolları kıldan eldivenle eabunlayıp ku-
ti EvvelA bu kaybolan nesne nedir onu bil - Gaibi ancak Cenabı Hak bilir. De- retli bir hikayedir, sizin vezirlemiz de sinizdir. 

·· p d:aal. rulıyarak üzerine yarı yarıya ııliaerinle Otuz birinci vezir i1eri çıkıp yer öptil. \'e sonra ne olduğunu haber ver.. di.. Benim yaptığım sadece bir feraset hep bu ima gibi ferasetli kimselerdir.. a ~: 
1 b yük H kolonya ıuyundan aürereeniz. Kollarınıza 

- Ey Şahı Alem ... Dedi .. Kadın sö- 1 Ama, diz çöküp oturdu ve dilşünme- I işidir.. Ufak hadiselerden neticeler çı- On~ar ~n ~~ noktalardan en Ü ·· - ayır.. ellerini dokunduran bayan arkadqlan-
zUne uyma .. Şehzadeye kıyma ve ifti- ğe l.. .. ~Jadı.. kardım.. nt-hceyı gorurler ve sezerler. Hepsi de Deyince kadın anlatmağa ba§ladı. 

~ naz da cildinizin ~ kaakan•-

Masal masal icinde • 
- 81 -
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röoorta · ı 
-19-

B~·";d;; .... b;ş· .. p·~p~~···-;~ ... idi? Jan Blan Kimdir? 
Cok zengin bir ailenin co

"Meryem ananın domuzu •. ,, diye kü!~r sallayan ~u ki~s0 ~uğu olan bu genç v a;J. 
eğer mukaddes peder ise. 11 Bu gunahı nasıl ışlemıştı. man cinayetlerinde 

Aspasya, imparatoriçenin odasının - Vay canına.. Meryem ananın do-1 - Allah Allah. ... DedL: Ben .bu~ 
önünde noôet vazifesine başladığı zaman muzu muhakkak bu gece bu saraya bur- 1 odadan çıktığını gonnedim .. Ş~ ~
yeni kalkınış değil .• Hiç uyumamıştı. nunu soktu .. Bir fınldaktır dönüyor. Bu ğinl görüyorum .. Mnhakk~k -tekin hır 

BUtün gece kafasında yer bulnn endi- fırıldakta benim da bir tıkırd~ğım olsun. ' adam değil hu .. Tcvekkelı başpapaz. ol-

§eli bir sual ile yatağında kıvrım kıvrım Lnkalım ne olacak.. ı mamış... . 
kıvnlmıştı. Aspasya bu sözleri duysaydı muha:k- Bütün bu işler olup biterken ıse.. ~ 

Bu swıl ve encıışc de şu idi : kak manasını anlaınıyacaktı.. Fakat bir papaz ve muhterem peder aEftimyos• 
_ Acaba Sofi anne saraydan çıkabil- ~<;papazın ... Kilisenin ve İsa dininin en cenapları yatağında mışıl mışıl uyumak-

miş miydi?.. büyük adamının ağzından böyle bir kü- ta idi .. 
Ve onu gören-0~ mıydı?. für çıkmış olmasına daha fazla bayretj Bu son hadise de esrar ile do~u sara-
Aspasya, Sofi annenin saraya girme- edecekti.. l yn• ve ölüm havası ile meşbu bir gece-

.sindeki hakild sebebi bilmemekle bera- Başpapaz... İkamet.ine tahsis edilen nin son entrikasını -teşkil ediyO?"du. 

ber onu buraya başpapazın maksatsız Sebastiym.~onun odasına g~rken ~e:. b~ 1 Bu_ adam ... L:s;paz mıydı? .. 
sokmadığını da anlıyordu. knpının on ündeki nöbetçiye yuzunU Değilse .. Khndı ... 

Bu maksat ne olabilirdi! göstermeden b:ışı ile selamladı. 
Bu ciheü aklı henilz kavramadığı için Nöbetçi ilck endi kendine : --

dilşünüyor, ve kendi hayatı için endişe- ----------------------.....:.-------

ye kapılıyordlL D • k • • d 
Kızcağız... Nöbet yerinde uykusuzlu- a l ar a seç ın e 

ğun tesiri altında bir taraftan uyuklar-
ken bir U\Taftnn da : 

- Bu gece bu sarayda bir şeyler oldu 
nmma neler ... 

Diye mınldanıyordu .. 
Henüz nöbet yerine yeııi gelın4;ti ki 

gözü önünden bir hayalet geçti. 

Bu hayalet._ Başpapazın hayaliydi. 
Hayır_ Hııyal değil.. Ta .kendisiydi. .. 

:Arkasındaki cübbesi, başındaki klilahı 
He başpapazdı bu.. 

Aspasya rüya görüyormtq gibi gözle
ıini oğuşturdu .. 

Hayal.. ·Başpapazın hayali, ona dik
kat bile etmeden imparatoriçenin odası
na girdi.. 

Aspasya bunu görünce : 
- Muhterem peder muhakkak başve

kilin yanına mühim bir şey söylemeğe 
giı-di.. Vakıa Marina bana ha§vekili ra
baWz etme .. Çağırmadan yanına girme 
dedi amma.. Bu emir yalım benim için.. 
Bawapazı da içeri sokmıyacak değilim 
ya.. D.i,ye dü§Undü.. 

Genç Jm ayni umanda gördüğünün 
belki bir hayal olduğunu da zannediyor
du .• 

Fakat imparatoriçenin kapısı açılıp ia 
başpapaun çıktığım görünce bunun ha
yal olmadığına tamamen inandı .. 
Vakıa ııMuhtcreın Peder• in yüzünü 

görmiyordu. Fnkat henilz daha tnm ay
dınlanmamış olan ortalık onun yüzünü 
görmesine mfuıiydi .. 

fazlalaştı. Fakat Alman revJeri . 
Danimarka reyleri de çol( arttı 

Aspasyanın yegane tereddiıt ettiği Kopcmhagdaıı 
nokm, Başpapazın kendi yanından ge- Kopeılhag 5 (Ö.R) Danimarka 

bir manzara 

çerken tek bir söz söylememiş olmnsı Şlezvinginde wnwni intihap neticesinde 
\'e onu tanırnamail.ıktmı gelmesi idi. Alman reylerinin 1935 senesine nisbet-

rey artarak 14996 olmuştur. Buna mu
kabil Danimarka partilC!'li 1935 senesine 
nisbctle H>610 daha fazla rey alarak 
68795 rey kazanmışlardır. Kim bilir... Belki nöbet bekliyenin le arttığı yazılmıştır. Alman reyleri 2378 

kendisi old~u farkctmemişti. 
Uykusuzluğun sersemliği içinde olan 

:Aspasya, başpapazın imparatoriçenin 
od:ısına, başvekilin yanına girerkenki 
lıali ile çıkarkenki halini de farkedeme
di .. 
Eğer etseydi, ıMuhterem peder11 in 

odadnn çıkarken çok şaşkın bir halde 
olduğunu görürdU .. 
Ynlnız o bu hali görmemekle kalma

(lı .. Koridorlarda acıcle adımlarla uzak
laşruı Başpapazın şu sözlerini de duy
madı: 

Fon Nöyratın Praga gelişi bir 
edildi bayram gibi tes'it 

Prag 5 (Ö.R) - cHami> Baron Fon Nöyrat bu sabah saat 9 da Praga ,gel
miştir. Bu münasebetle bükümet bugünün bayram günü olacağını ilan etmi:l 
ve mektep talebeleri alayın geçeceği cadde.Jcre sevkolunmuştui'. Otomobiller 
Alman talebelere Gamalı haç işaretini :taşıyan l'ozeiler dağıtmışlardı. Fakat 
Çek talebeler iliklerine kendi milli renklerini takmışlardır. Merkezi cadde
lerde mlilk sahipleri binalarını donatmak emrini rumşlardı. Buralarda çıkan 
~iğer yollar demir tellerle kapanmıştı. Fcvknli\de ihtiyat tedbirleri alınmış, 
mühim noktalara toplar dikilmişti. Alman polisleri ,mektep talebeleri cha
mi> nin geçmesini dört saat beklemişlerdir. 

ortak mı yatak mı? 

Avukat Pares 
Jan Blanı müdafaa eder , 
hen iki celese ·arasında 

fen alık geçirdi ve bayıldı 
Madam Gişone, kocasının .kendiSine Madam V:entarini, o annemizi büyük 

Milronun Vaydman hakkındaki sözle- bir şefkat ve fedakarlıkla tedavi etti. 
doden bahsettiğini söyledi. Çolt eyi bir ka8.ıridıi' . .Jan Blanı tanıdığı 

-Fnkat, dedi, ben inanmadım. Vayd- zamana kadar .en küçük bir uygunsuz-
man böyle şeyler yapmaz .. Dedim. luğu yoktu. Onu gördükten sonra ve her 

\raydman ise mis Kovcnin o1ümü me- nedense birden bl!Şl döndü. Bu herif onu 
selesinde bu karı kocanın ma1Uınatlar1 baştan çıkardı. 
o1duğunu ve hatta kadının çantasını Malılmdur ki kocalı bir kadın olan 

1 an Bla ı Tllahkemcdc 
git ... fazla üzülüyorsun. dedi .. . 
Adamcağız, boynunu bükerek çekilip 

gitti 
Sıra Jan Blanın sorgusunda ... 
26 yaşında olan bu genç zengin bir ai

lenin çocuğudur. Babasından genç yaş
tn mahrum ,kalmıştır. Onu annesi ile ha
lası büy.ütmüştür. Ba1caloryasını verme
diği için t&ısili yarını :kalmıştır. Asker
likten oönd üğil zamandır ki Milyonla 
tanışmıştır. Daha sonra da Kolet TrikQ
yu .tanunış .. Kol et. kendisinin bekar ve 
Mısırlı bir esir tacirinin kızı o1duğunu 

" l1>m:~1 soy..-.....ş .. 
Al.manyaya bir kaç seyahat yapın~ 

ve döviz .kaça'ksılığından orada mahk<lm 
olmuştur. Bu hadise annesine 115 bin 
franga mal olmuştur. 

Bundan sonra Jan Blan, Vaydmnnm 
.:güzellik nstitüsü> nün sermayedarı 

vaziyetine girmiştir. Vulzi vill!sının tef
rişi için 15 bin frank vermiştir. 

Reis - Vaydmanın bu ş üzerinde ça
lıştığını gördüğünüz zaman ne yaptınız'! 

•Tnn Blan - Hiç .. Ben para ikraz et -
Vaydmanm muhalecmcriıı~ dinl'1/-mler .• Kö§eda Romanyam~ ~abık lıariciye na- ıniştim .. Alt tarafı beni alAkadar etmi-

zm 3. Titiilealco cörii111lcktedir yordu. Esasen güzellı"k tekniği haldan-
.}'aktıklan sırada madam Gişonenin çan- Kolet Triko ilk önce ,ian BUı.nla beraber <fa hiç te malfunatun yoktu. Işte bu sıra-
tada gözü kaldıf,'llll söyledi. knçınış, sonra Milyunun metresi olmuş da Milyon, J an Blanın metresi olan Ko-

ONUNCU CELSE ve daha sonra hem Milyon hem Jan let Trikoyu onun elinden alıyor. Buna 
Bu 'iiii.ihim davanın onuncu ~'sesinfrı Blanla berabar yaşamış, ara sıra da fır- Jan Blan sesini çıkarmıyor. 

rumamest 'Oldukça dolgundu . 'Evvela ısat bulduk9l ia:>casının evine gelmiştir. Koleu ancak 5 T~ görü· 
Kolet Trikonun müdafaa şahitleri din-] Kolet Trikonun babası .mösy~ Viktor ~or. Genç ka~ ona V~dmanm ~ ~
lenecekti. Sonra Jan Elanın sorgusu ya- da mahkeme huzurunda dinlendi. Zavnl- til olduğunu, bır takım cınayetler ~edi
pılacnk, eksperlerin ifadeı::i dinlenecıa'!! l lı adnmco~ız. kabil olduğu kadar kızını ğinl söyliyor. 

ve vakıt müsait OlL'TSl! kaC!.~ avure. ~~--... _.~!ml!!l!!l'! 
Lusil Tınayre söz ~ıacaktı. 1 

Bu c1avada. şahıslan itibariyle gereki 
Kol"t Triko ve gerek Jan Blan ikinci 
pl.fuıda yer almışlardı. F'akt.t onların ifa-f 
deleri Vnydman - Mılyon cinay ... t kom
bin onunun karanlık körelerini aydın
latacaktı. 

Bunların ikisi de .mahkemeye cinayetle 
değil fakat cinayeti duydukları halde I 
zabıtaya haber vermemek ve !ctu1leT-
den alınan eşyalara yataklık etn:ek •a 
ları ile sevkedilmişle!'di. 

ilk difilenen, Kolet Trikonun enişte3i 
Ventarini oldu. Ventarini, KOlet Triko
nun yataklık yaptığım katiyen ümit et
mediğini ve muhakkak olank kendisi -
ne verilen eşyaların :mahiyetini bilmedi
ğine şüphe etmediğini söyledi. Ventarl
nl, böyle ifade vermekle beraber Kolet 
Trikonun pek o kadar zeki olmadığını 
ve ara sıra yalan söylediğini de ifadeden 
çekinmedi. 

l\fOTo Ciyaferi Vaydmanı 'müdafaa ediyor 

Kolet Trikonun öz heınşiresi.-olan ma
dam V entarini ise hemşiresinin çok eyi 
bir kadın olduğunu söyledi. 

müdafaaya çalıştı. Onun çok eyi, çok Jan Blan - Ben Vaydmanı çok eyi 
merhametli bir kadın olduğunu fakat ve çok cıddi bir genç biliyordum. Bu 
bazan kuı beyinli ve çocukça hareket- sözler hayretimi mucip oldu. Vulz'iye gJ. 
leri götüldüğünil de söyledi. Sonra köt- dip kendisinden iuhat almak istedim. 
rüm olan kendi kansından da bahsettik- Fnknt buna Kolet mfıni oldu. Bunun 
ten sonra ihiingür hüngür ağlamağa baş- i üzerine eytu günün akşamı Milyonu 
ladı. gördüm ve ona sordum. Milyon bana 

Kolet Triko da babasının ağlamasını mübhem bir şekilde (bu kabildir) cenı.-
görünce ağlamağa başladı ve; bını ve.ıdi. 

- Baba ..• baba •. <lurma burada arlık Reis - uB hAdise, Koletin postahan&-
den, öldilrülen madam Kellere ait para-

ruyoruz"? ivona hitaben: Ekzili : yı nld~ sabahın akşamı oluyordu. 
Mistufle tekrar atıldı : - Biz, dedi. Burasını terk.edeli epi - Her h;ldc daha evvel Monsenyör o günden sonra 20 Teşrinievvele k.a-DEMiR MASKE 

Büyük tarihi ve macera 
-126-

romanı 

- ÇünkU evvela monsenyör Dö Ro- olmuştu. Fakat ben, kimya tetkilderim- Rohana haber vermek lazım.. dar Jan Blan onlardan his b irini gör -
hanın bizim hakkımızdaki direktifleri- de unuttuğum bir noktayı tamamlamak Çünkil o sizin avdeünizi dört gözle mediğini söyledi. 20 T~evvelde MU~ 
ııin değişip değişmediğini bilmiyoruz .. için iki gün evvel buraya geldim. işimi bekliyordu .. Bu vazifeyi 'bizzat .siz göre- yonun babası onu Gişonelerin kahv~ -
Daha sonra beraberimizdeki •Arkadaşı- bitirdikten sonra tekrar buradan ayrı- meı..siniz .. Çünkü Senjermene gitmeniz, ne davet ediyor. 
mızın• bizimle beraber gelmek isteyip Genç kız sordu: biraz evvel söylediğim gibi tehlikelidir, .Jan Blan - Kahvede Milyon bana, 
istemediğinden de haberimiz yok. mi? fakat ben sizin yerinize bu vazifeyi bu. Vaydmanın kendi gözü önünde Lb'blo-

Ekzlll heyecan içinde sordu : - Hayır •• Parise dönecek, Sent .An- yük bir memnuniyetle ifa ederim. l nu öldürdüğünü söyledi 
-- Beraberinizde ~elen bir arkada~ tuvan mahallesindeki eski evime gide- - Nasıl? 1 Metr Şodey - Milyonun cesedini ne 

Faribol, Alşimisti derhal 
haykırdı: 

mı? cektim. Fakat şimdi size bunu .söylemek - Derhal ve atuna atladığım gibi so- yaptıklarını sormadınız mı? 
tanıyarak' ve matmazel Vilyerle berabet Norman- Ve Alşimist bu suali sorarken gayri istemiyorum. Maksadım artık buraları- luğu Senjennende alırım .. Şövalye Dö Jan Blnn - Beliti sordum. Fakat şbn-

diyaya gittiklerini öğq>ndiniz ihtiyari Monsenyör Luiyi ka.sdetmişü.. nın eskisi gibi emin olmadığını anlat-~ görürlim ve sabaha karşı size ce- .di hatırlamıyorum. 
- A... mösyö Ek.zili.. siz miydinlz.? 
O da muhataplannı tanımış ve aynı 

hayretle haykırmıştı. 
- Nasıl ... siz .. sir..siniz ha .. demek av-

det ettiniz? 
Faribol: 
- Evet.. dedi. Vakıl avdettm.lz epef 

sUrdll ama .. Nihayet ifte sağ salim dö
nebildik. 

- Yalnız mı geldin.iz! 
- Matmazel Ivon da bizimle beraber. 
- Şövalye dö Rohanm .!izin için bı-

raktığı puslayı gördUnUz mü! 
-Evet .. 
O halde siz buradakilerin bir kısmı-

nın Holandaya giderek monsenyör 
prens Döranja iltihak ettiklerfnl ve di
ğer bir kıs.-n1n1n da mösy5 dö Latremon 

- Evet .. Ve şövalye dö Rohan da Nor- Çünkü bu adamların Pinyerola Monsen- maldır. np getiririm .. O zaman buradan hep be- Metr Şodey - Löblonwı saatini MH-
ımandiyaya giderek bu asilzade matma- yör Luiyi kaçırmak için gittiklerini bili- Ve eğer ~iz burada fazla kalacak olur- ı·abe.r hareket ederiz.. yonun bileğinde gördünüz değil ıni? 
zel ile birleşeceklerdi. Bu.nlann hepsi yordu. sanız muhakkak hayatınız tehlikededir. Sir Dolabar, o zamana kadar kenarda- Jan BLin - Evet.. Milyon Ko1et ve 
bize bırakılan puslada yazılı. Onların cevabını beklemeden Şövalye Bu sırada ve Ekzilinin arkasından gir- ki k~de sakit kalını§tı. ben, üçüm Uz otomobil ile Parise ... zalM-

- Fakat yanıldığınız bir nokta var. Dö Rohanın odasına koştu.. ın~ olan Faribol ! - Mösyönil.n hakkı var.. ~ya teslim olmağa geliyorduk. Milyoa 
Şövalye dö Roban Nonnandiyaya git- Burada ilk gördilğU matmazel İvon - Kuyruğun kopsun .. Dedi .. Bitl bu- Dediği zaman Ekzili bu se kar§lsın- kolundan saati çikardı ve yere attı. Bu-
medl. O hllA Senjennen ~tosundadır oldu.. raya mıhlamadılar ya.. ~] çıkıp da titredi.. nun üzerine Kolet onun ayağına bam. 
ve kral on dörcliindl Lulnin harp ha - İvon, Ekziliyi büyük bir saygı ve sev- doiı'uca Senjermene gideriz. İvon ise derhal atıldı : Milyon da saati tekrar alara"k cebiae 
zırlıklarına nezaret etmektedir. gl ile karşıladı .. Onun, yaralı olduğu sı- - Oraya gittiğiniz ~aman tehlikeden - Ah mösyö Ekzili .. Dedi.. Ben size .koydu. 

- Harpmı olncak? rada kendisine karşı gösterditl bUyUk kendinizi kurtaracağınızı mı samyorsu- lıayatımı medyunum ve bu iyiliti de bi- Saatin kime ait olduğunu bilmiyo. 
- Evet.. Ve ilk önce Holanda ile.. §E!fkat ve ihtimamı unutmamıştı. nuz? .. Sizin Pinyerole niçin ... -re ne mak- 7.e yapacak olursant% size Icar;ı şükran rum .. 
Mistufle, feylesofane bir boyun bil - Ekzili odanın bir kö§eainde duran ada- &ttla gittğiniz hiç J{lpbesiz allkadarlarca borcum bir misli daha artacaktır. Jan Blanın avukatı Metr Pares, m\1-

küşle illve etti: mı, ziyasızlıktan faikedeınedi. Daha malQm olmuştur. Sizi görenler derhal tA- Af:.oıimist gülerek cevap verdi : velddlinin Milyonla Koleti kendi hesa-
- Sonra da Normandiya ile.. doğrusu adamın mevcudiyetml farketti. nıyacaklar ve o zaman vaziyetiniz daha - Matmazel .. Bana karşı şükran borç- bma ve kendi otomobili ile Parise bi&-
Ekzili buna §U ce'Y'abı verdi: Fakat simasını teşhis edemedi. ıkötll olacaktır. lan olan kimseler o kadar çok ki. Eğer zat getirdiğini ve kendsi de dahil olmak 
- Sonra ve yahut her ikisi beraber.. Bu adam Sir Dolayardı, fakat l!!kzili Faribolun arkasından odaya giren bunlar borçlannı edaya ~alar ben iizere zabıtaya teslim olduldannı eter 
Faribol sordu: onu Monsenyör Lut o~ ::ı:-a'k tahmin et- Mfstuflenin sesi duyuldu : çok fena blT' vaziyette kalınm.. vicdanında bir şey olsa idi böyıle bir şey 
- Madam ki ISyle .. Bn burada ne du- miftiı'. - Öyle ise Normandiye gidelim.. _ BiTMEDi •• yapmıyacağını söyledikten sonra! 

--BinlBDt-
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Alnımın-----

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-54-

! ....... EV ....................... . 
·: Lehistan Harbiye nazırının mühim bir makalesi 
• • • • • • • Kadın kalsa,, 

Yeni moda renkleri ''Kanının son damlasına kadar 

ı 5 i................. MODA ...••. 
"Lehistan tek başına da 

---~'----
Bugünkü moda renkler ne ka<iar da k d • _J ,,C k 
~.!ı;:ı=:;:~~=== en inı müaaı-aa edece tir,, 
ru eğilen insanlar gibi biribirlerlne karış- Lehistan büyük Almanya ile Sovyet .............................. nuann: re gösterme.si lizımdır. 
makta ve nazik bir şekil göstermektedir- RUl)'uı arasındadır. Bu demektir ki a~ y AZAN: ITALYANIN VAZiYETi 
ler. kert bakımdan daima nazik ve müşkül Fransızca Intran gazetesind · 

Ben, evde daha doiru•u, apar· geçirdikten ıonra : Roz rengi, akşam tuvaletlerinde hü- bir Taziyette kalmıştır ve bugün de öy- Ingiliz htikümeti ltalya ile e:~asl te -

' 

lımanda genç hi:zmelçi ln:zla yal- - Burcuı, dedi. Hu.aı•J. Oda... kilin silrdiikten sonra, gündüz -~~-lüle- ledir Eski Leh Başvekili ası B al k d al l ~ o.uu. m ara geçti. Rornadaki iş güderi kont 
nı.z kalmııtım. araAya y ~ı.z La :'mı•. ı,r. er_lı· rine geçmiştir. Büyük mantolar da, tay- F~at bu vaziyet bir müddetten beri .Ve lehiatan Harbı·ye:. Ciano ile görüştü. Mister Çemberlayrun 
Adı Nihal olan bu hi:zmelçi lıı:z r:_e.r. ma ner Raaın mı•.a ır ae • yör ansamblarda görülmektedir. Bu 

k k J .:::ı B lı LI J daha vahimleımiş bulunuyor. Zira Çe- • • beyanatı bu müzakerelerde şüphesiz 
6Jeta çocuk denece aaar genç •"·· auın er eR. e.r e gırer ama. renk, çok tatlı, biraz da e..,;1_;,. çilek, da- •• : JUazrrı :: 
L!- L __ J O l b I d k k """''~ koslovakyanın ilhalu ile Almanya orta lYı mevzuu bahsedilmiştir. Fakat ne konu-
PİT RUaı. nar eye en .. ın .. ın ço ya ın ta-, ha do;ıı.... · .. u çilek dondurması rengı'dir. ,_AA d ·· ak dil · : • -·1duğunu kimse eyice bilıni'yor. 

A b d I "d • G d Ll L.!.! L d 1 & ....., ve ıarıu vrupa a mun aşa e emaye- G [ S •k k • • i ..... partıman.. eı o a ı ı ı. e. nı IR arı ve ouyuR a am ar.. Ve bütün bu rengin çeşitleri şimdi rağ- : enera ı ora ı : 
..;. te bir holü vardı. Nihal .• çok _ Pelıi •• burada ne yawvwlar? be ... ~.J'-. cek üatünlüğü kazanmıştır. Çekoslovak- : : Bazılarının ileri slirdüğü faraziyeye 
p7. · l' b' L d ,,_. ~~ yayı elde etmeıi Almanyanın vaziyetini •nauuueuunuıuauennuuuı•n göre lngiliz başvekili Sinyör MuS!olini-
•rwn ve •evım ı ır Rı:Z ı. Oyun mu oynarlar? /,,.Jıi mi i""er· Ma · d d gv• ·ktir D · mavısıru' · ·n ır- • l•r? • • vı e e ışı · enız gerelt ukeri bakımdan, gerek malzeme nln Berline tavassut etmesini istemiş. Bana çabucak u111dı. Benim de ... hAıA taraftarları vardır. Fakat az mik- tır, bu malUnı.. Fakat ne ehemmiyeti Mih 

11ıca b- '- d '- tl d " · ti" • verin kuvveti ne olursa olsun. •u ona lıanım kaynadı. Her teYden Nihal: ıuumın an a.uvve en ırmış r. var?.. uhakkak ki ... 
l .. d l il tarda, bugün daha ziyade, biraz morum- Almanyanın hududu da 500 kilomet- Elve"°' .. ki, bu··yUk devletler milessir m . Italyanın menfaatleri ile 

•vve , ıçın e ncuı , ne mre e ve - Ben, dedi, mi•a/ir oeldim su utrmen mavi yerine kaim olmaktadır. ..... Alman menfaatleri T -t.•·tan meseıesın· _ 
J ti v b'l d" • •· relik bir kestirme yol kazanmış bulu- '-ir mill tl · birliıw- kar ~ n .. e. 1 a e YClf•Yacagımı ı m~ 1 • zaman bu odaya Jai,,. girmem. Mi- Daha koyu renkten açığa doğru geçtikçe " e er arası ış ı> .... e ar ve- d b b · 
b I d 1 lı. t • nuyor. rerek, llzun olan emniyet ve müdafaa e ir innin aynı değildir. Romanya 

).,m. u apar ımanı o apna. 1• e-
1
.alir gillilıten •onra temizlemek renkleri de daha .. ıcMletli ve sıcak viyo- 1 · d de · bö ledir 

J Od l k N Lal d 'il' Almanya Slov-'-yayı elı"nde tutara'- tedbır' lerını· · alsınlar. mese esın e vazıyet Y • rm. a arı geur en ın e i,,.in oirerim Ne vaptıJJarını bil.. Jetin mütenevvi akislerine dayanan bir ' il&. &. s· .. M lininin A 1---·· 
1..--~ 1 b b d' · h · 1 • • • " 1 Macari.tan üzerine tesir icra edebiJece- Daha dogrusv u, y-'-·- bır· müdafaa ter- ınyor usso """~anm ne vcnım e era er ı ve ı.za at verı- miyoram. -kil almaktadır. cuwz. 

d ...- ğini düşünüyor. Macaristan da kendisini übatı değil, aynı zamanda bir sulh v,,_ Varşovaya ilerlemesinden, ne de Bo-
~ aB. lı od ı. it d 1 Nihal, bu cevabı verdilrten aon-I Daha açık mavi, griye karışmaktadır. bu tesire kapılacak vaziyette görebilir. adi olması içın' , orta ve ...,.,.ld Avrupada- manyayı hAkimlyetl altına almasında 

- u .. po er cuı.. na a a ··-• • b• d d• ani d Pastel nuanslı plAtin renk göze ı..,.. gö- ..-- b1- kazan ak d ğildir Ha .... a w.....1 .... Jı L b I d' . . ra ıo~en ar en .,, ar an u~ Bu suretle Almanya Romanyayı git- ki büyük devletlerin birliıc.ı, buna deX.er u şey ac e • U.11 ........ 
oır aç aRıam eye en ının mı- b' . . ··-L 1-LJd rilnen ipekliler ve ··"-1filerl meydana & ı> .J._ Alman t t..Jı.J: __ ela 
a1· l · l' b d ı 1 ırının a.TUft acuna ıuc ı. 3~ tikçe daha fazla tehdit etmektedir. Ro- verecek olan maddi, iktısadl ve malt yanın onuan. sonra e.lK.LlUJ.lle • 

• ır erı gelır, vur~ _a ~!..anıp. B-ada L-y-· bı'r -Y ıo··rma··,. koyar .. Bu çe..ıdin de yecile doğru çal- ha _t __ ,a doğrudan" doğruya ma--·'" "'ir 
ovnn oynaı- ar aRıii o geceı• I ... oe ...... T- 'il' ~ manyanın ziraat zenginlikleri ve petTo- şartlan da tesbit etmeleri !Az.mıdır. U1ZJ •...... ., 
.,~. • • ...r ı la". dığı, turk.uaz, 1eladon, ve paona doğru -..t et gir ğ. -~ ı b'Ur 

L l bah I bol -L 1 Al kt • '- 1 Lehistana gelince, memleketimiz va- Va;uy e ece 1 ıMJY ene 1 • fOR? ur. ama.. flf e ... Ç.IRaT. Ko _L aldı. yürUdUğU görülüyor. Paon rengi en ara- u manyaya arzu verme en gen a.a -
Nıı.alın polıer od,., .. d•d g f4J'ıuı mıyor. Son ticaret anlaşmuı Romanya Z.Üesinden aynlmıyacaktır. Her millet O halde Kont Cano İngiliz mUmessili-

n _.. ... 1 ı yer, B bu ald v • b" d'l nılan renklerden biridir: daha yeşil olun- nln klifl k t 
t bü "Jı od d en ıgı:ız::ı ır men ı ' Almanyaya petrol verme~ kabul etmi• gı'bi Leh milletinin de kusurlan vardır. te erine ulak vermiştir. taıya-o.par ımanm en yu mıy r. • • F ca ortaya kanar mavisi rengi çıkıyor ki ... v 

BUTada üç maaa vardı. Köıedelıi I ~net~lflı"!. ~··· • • b~ da çok beğe~ktedir. ve bu suretle - mü~külatı tamaınile hal Fakat bUyük bir meziyete sahip bulunu- nın Lehistan ve Romanya ile milnase-
biilenin camları araaından çefitli - Bu ıatiyen ••• dedı. lpelılı bır Gri il vi ınd 'L! k1 rln h etmekle beraber - içinde bulunduğu va- yorlar: O da ateşli ve şuurlu vatanper- batı iyi olmaktan ziyade dostanedir. Bu 

. ı . Balı ibel d e ma aras a.ıu ren e e~ b verlikleridir. iki memleketin Berlin boyunduruğu al-
~lıi ıiıelerı görünüyordu. Benim 

1
..,ı~:'yend.. l '."~ ~~ I ·:, anlıte- si de grlperl maviden, koyu arduaza ka- ziyeti iraz düzeltmiştir. 

baleye balılığımı gören Nihal: cuarı a e lfl·· uaayı to,,.ar en dar rağbettedir. Fakat, bunun üzerine Lehistanın da Bugün Lehistarun her tarafında görü- tına girmesine seyirci kalabilir mi? Hiç 
- Bu gÖTdüğünü:z fİfeler •• de. ncuıl oldu da bana ıörmeJim... Bunlara bilh yilnlill rde rastla - askeri vaziyeti doirudan doğruya çok len içten gelen tezahlirler bunun delHi- zannetrneyiz. 

di, bir gece içinde biler. Halta 1' Benim böyle balanmaı ~ylerden ınaktadır 1 k ~ lanl ~ eti n vahimlomiş bulunuyor. Slovakya 24 dir. Lehliler memleketlerini kanlarının Her halde Sinyör Mussolininin ne dü· 

b l M l .L b" boh dol F · pe çm 0 ar uvv e, çe- son damlasına kadar müdafaa edeceklr- §tindüğünü öğreniriz. Führerle olan be-
yetmez. i e.. ut URta da kcua • 1uı1" H çal d~aabö'yleıyam 

1
vard. ~,.- lik, suri veya arjan rengı"dir. Y-il eskisi mart anlaşma11nı kabul ederek istiklalini 

L ___ b al y ~ dir. raberliğini tekrar ilan etti. Fakat bu 
11UUa ır ar var. e en 1 e ıey er e 1 • ' bi akbul bir k ılmamaktad fiilen kaybetmiştir. ve bir müddet sonra 

mali h · .ev B · • al· · gı m ren say ır. Bir milletin değerinin baş şartı, c:imdi- 1-eraberlik hakikatte mevcut değil<lr .. ikinci oJa, çok :zari/ bir -lıil. ~ç . mez.: ır m.ı• ı.nn ı Açık ve sarı, cuartröz hafif roplar ve ko- Almanyanın kuvvetli bir ıilah deposu ~ 
T- llu b 1.--lı b ..- kad .. d ı us ta d Şu muhakkak ki, Lehistan meselesinde Je •Ü•lenmiı küçük bir •alon ha- ana ga ır fe)'l UUf' a ır mua- tol l d blül · · · aranmakta haline gelecektir. Slovakyanın Lehistan ye ar, muca e e arz u şıınası ır. -

li "n oörmem • • · ı N rl ol yu man ar a u erı ıçın - Kuvvetli ve emniyetli bir evladı olan Roma - Berlin mihveri devletlerinin line konulmaıtu. Burada iki di. drıd •b ebe8lnı 1ıa ker. '" • ı dır. Tam yec:il renkler az görülüyor, fa- hududu her halde takviye edilecek ve 
~ Leh ili ti t k b b ·1 kal menfaatleri birbirine muhaliftir ve dlliı-van, bir fezlong ve iki orta mcua- du aAllu~un. dn ar ına 1varm~: kat çok koyu yeşile epey tesadilf edil- burası Almanyaya bir kapı teşkil edece- rn e e aşına 1 e sa, mu-

an .,z en azı R hakkak akt N ol l yanın en güzel nutukları bile bunu de-•r vardı. Pen,,.erelerde perde yeri- ım. r 0 mn 1 mekt·.J ' ~gibi. Alman orduıunun •arka ve cenu- çarpışac ır. e ursa 0 sun • ld" . J b k .. ~r. o• y Leh' k dık k ] ğiştremez. ne halı vardı. Odada iıkemle na- ge ını:z e arayı geur en gor- Büyük kadın terzileri, hazan ruj kar- bu şarkiye doğru ilerleyişinde yandan ıstan as eri ananesine sa a a • 

b . k Od düm caktır İtalyan ordulan Alman ordulan ile mına tr ıey yo tu. anın içi : . • .. .. .. dinal yani kuvvetli ruj anglene çalan takviye vazifesi görecektir. · 
Ae•kin bir levanta kokuyordu. Nıhal, el~ktrıklerı •o'!.durduk- r enkli gece tuvaletleri de teklif ve arze-,1 Berlin Memeli alarak ve Litvanya üze- Memleketimiz kendi istiklalini milda- hcraber Lehistana, Romanyaya, sonra 

B d l ki v len ve hakıkaten ,,.ok guzel olan !aa ederken, lüzum gördüğü anda, sulh da Yugoslavyaya hücum eder mi? a o anın tavanının a ça ıgı ~ diyorlar. rine tnzyik icra ederek Lehistana şimal-
nazarı dikkatimi celbetti. wtyeni buruıturarak avucu içine Bej, kat'i surette roze olmalıdır. Bu d en de çevirmek istiyor. Bu suretle Al- ve hürriyeti korumak için çarpışanların Sinyör Mussolini ne kadar hiddetle-
Nı·Lal.· •ıklıklan •onra: _,_ 1 d k 

11 
_1__ 

0 
L h yanı başında da yer alacaktır. nirse hiddetlensin, tehlikenin Fransa-

" re~ ya nız gün üz için u anıuyor. manyanın e iqtan üzerindeki kıskacı 
- Şimdi siu öteki odaları göı- can veya İngilizden gelmiyeceğini ken--Beye/endi mahıu• böyle yap

tırdı.. dedi. Buraya gelen miıa • 
lirler yiilııek tavandan ho,ıan • 
mcnlarmlf.. Baltrnuı ba görJüiü-
11iiz mavi boyalı lavan.. talata de
;il .. camdır. Gece lfll oJaya ta-

da, kendisini gösterecek brün bir renk gittikçe daralmaktadır. * tereyim, dedi. 1 disi her halde çok iyi bilir. Onun içhı, 
ile birlcttirmek prtile, vasat brün renk- Bu, Lehistanı ümitsizliğe düşürmekle 

bıgünkü endişeli meselelere Mister 
ler artık beğenilmiyor, çok kırmızıya ça- beraber, enditcye sevkeden bir nokta- Rusya, bir harp çıkarsa kendi hesa- Ç ı.~ 

•• BtTMEDt •• 

== 
a:andan gelir •. Tavanın alh tama- Romanya 
men elelıtrilı. ampulleri ile dola .• 

Nihal böyle söylerlıen lıqmın ~----
yanındalıi eıe1ıtri1ı daime.ini fe- Hariciye nazırının 
"irdi .. 

Odanın içine biitiin tavanı itap- be yanalı 
lıy.n ve İfe1'İye falı tatlı bir maoi- --tr--
lilr oeren biT siya Jolda. Bülaeş 5 (A.A) _ Hariciye D82.ll'ı 
. Niltal_, baflra bir diiim'Yi çeui- Gefenkonun gazetecilere olan Timpül, 

nnce dıvanların ve pe2lonınn ba- Çamberlaynın beyanatı etrafında diyor 
lunJaia lıö,elerin Jiplerinden Je ki· 
lrmnuıı siyalar lı,lmdı v. 6iitiin · 
6a siyalar oJaJa öyle tatlı bir Romanyanın hattı hareketi hiç bir 
(ıJa. lıl L_ fUpheye meydan vermiyecek ıurette sa-

n e IOTlflYorJa iti iıuan111 rlhtir. Romanya başvekil ve hariciye na
lrenJmni cenetle aanacaiı w.li • zmnın da dedikleri gibi taahhütlerine 
yordu. 

riayet edecek ve her ne olursa olsun 
- Bu oJa .. ne oJcuı? 1_.,,_,..,,_, üdaf li ..JJ:- B ·· 
Di d N•ı. 1 lı .. QLJ.AliiUIU m aa ey yecC'Jlo.ı.u. u soz-

ye •or um. ına , ço mu • l . il% • d t fslr tta bul v 

hiın ıeyler biliyor da ıöylemek i• 1 healrın ktuerın Be .. el ba. . uruntt agbaitmatab: 

' 
· 'b · b · dd.. d . yo r. oy e ır vazıye e ı 

•mıyor gı ı ır tere ul evreıı R di v d ı t1 · ilzah ti omanya ger ev e erın m ere -

Çocuk dünyası bir alemdir. Onun 
ufuklarında istikbalin şafakları gö
rülilr. 

ABDÜLHAK HAM!T 

nl haiz olursa memnun olur. Fakat onun 
ideali ananevi istiklal siyasetine devam 
hususunda diğer bütün milJetlerden yar
dım görmektir. Böyle bir yardım sağ
lam esaslar üzerinde sulh davasının tu-

~zY?.7-z~:za,.. ........ ıı ~~ tulmasma h§dim olacaktır. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 59 
Aslen Flanderli olan Kilyom Franko 

adında Sevilde yerleşmiş idi. Çok güzel 
olan karısına bir papas göz dikmiş ve 
ı.avallı adam bu yazden belAsını bul -
muştur. Zavallı adam, papasın karısına 
yaptığı tecavözlerden bahsederken bir 
gün: 

- Bu kadar rezalete tahammül ede-
miyeceğim! demiş ve hern~n engizisyon 
ZJndanlarına atılmıştır. 

Jspanyada bir zamanlar cengiıitörler 
Jı:adar cahil, zalim, hasis, Allahtan kork-
maz! sözü darbımesel olmuştur. 

ikinci Filip zamanında, engizisyona 
verilen müsaade ve imtiyazlar, kralın 
\azı yakın adamları, chazreli Meryemin 
beyaz kılıncı> adı altında askeri bir ce
miyet daha kurmuşlardır. Cemiyetin 
maksat ve hedefi. imparatorluk hudut-

Nakleden : F: Ş. B. 
besi bulunan bu cemiyet, ne papasları, 
ne de sivil amirleri tanımazlar, sadece 
baş engizitörün emri altında bulunur
lar idi. 

Fakat, ikinci Filip, engizisyonun doğ
rudan doğruya kendi himayesi altında 
bulunmasını istediği için, bu cemiyeti 
kurulurken dağıtm~br. Ve, hukuku 
hükümranisini müdafaa hususunda Fi
Hpin yaptığı ilk ve son hareket bwıdan 
ibarettir! 

Tarihin şu karan çok doğrudur: Has
ta ruhlu, son derecede milteassıp ve kin
dar bir adam olan ikinci Filip, hükm 
sürdüğü yerler çin hakild bir Afet olmuş.
tur! Bu adamın haluızlık ve zulümleri 
yüzünden ispanya fakirle§mi.§, zaiflemiş 
sefalete dliimüş ve nihayet memleket 
iysan ve ihtilAl içinde kalmıştır. 

.. .. kanlı 

em~rlayn ile beraber al çaresi ara-
lan akaju bugünlerde çok sevilmekte- dır. bına Japonya ile ugrv aşacakbr (burada 

1 
ı...ak ister ... Bir taraftan Almanyaya, 

dir. Malzeme itibarile. Almanlar Bohem~ benim ve arkadaşlarımın şarut fikrini Fransa ve İngiltere arasında bir köprll 
Siyaha habiyye saatlar için, gündüz yayı ilhak ederek 40 fırkanın silahını ifade ediyorum), fakat bir çok iptidai kurmağa çalışır. 

veya gece, ipekli veya yÜruülerde rast- bin hücum otomobili ile bin tayyare ka- maddeler ve silAh vererek bu devletlere Bu, kolay bir şey değildir. Bunu tek-
gelinmektedir. Umumiyetle, bu rengi, zanmı,lardır. yardımda bulunabilir ve hüsnüniyet ta-

rar edelim. Fakat sulh imkAnlan arasın-
az miktarda beyaz ilavesile daha çekici 1 Çeklerin hir taraftan ağır sanayii, şıyan bir bitaraflıkla, iaşe ve mühimmat da bu da var, ki pekte uzak bir ihtimal 
bir hale ifrağ ediyorlar. Zaten hafif açık demir, kurtun, gümüt sanayii, diğer ta- temin edebilir. d 
beyaz tutlar hemen bütün koyu renkler raftan Çek ziraati Almanya için d yedek 
üzerine ~onulma1r.tadır. malume tetir.il edecektir. 

--~-tr·---
Son iki sene zarfında Almanya iki yüz 

kilometre arazi, yinni milyon nüfus ka
:umarak gerek askeri, gerek coğrafi va
riyetini kuvvetlendirmiş bulunuyor. Bu
nun için, Almanyanın artık kısa bir harp 
fikrinin hülya olduğunu anladığı ve 

--+-- dünyayı fethetmek için uzun bir harbe 
Bazı belediyelerin, devlet vergi ve re- ' l~ıwrlandığı düşünülebilir. 

Sovyet ordusunun en eyi ailAhı olan 
Rus hava kuvvetlerinin yardımı ihti -
maline gelince, bu, tetkik edilmesi lA -
zım gelen bir meseledir Ru.s tayyareleri
nin yardımı, Rusyanın ko~ olan 
devletlerin ondan görebilecekleri en bU
yük yardım olacaktır. 

Almanya ile müşterek hududu olını
yan Rusyadan garp devletlerinin istiye-
bilecekleri şey bundan ibarettir. 

Lehistana Rusyanın ya.adım edebil -
mesi için vaziyetin artık ümitsiz bir çl;h · 

eğil .. 

GA.UUS. 

---=:---
Türkiye • Yagosla97a 
müşterek alyon 
sat11ıarı.. 
Belgrad 5 (AA) - Türk.iye ile Yu

goslavyanın milfterek Afyon sabf}an 
bakında bir kaç haftadan beri devam 
etmekte olan müzakereler neticelenmit 
ve bu husustaki anlaşma bugijn imza 
edilmiıtir. 

Eimleri hakkındaki müruru zaman müd- Bu harbin ilk safhası Alınan kıtaları
detinin yalnız hazineyi alAkadar ede- mn Praga girmeleri ile kazanılmış sayı
ceğini, belediye vergi ve resimlerinin labilir. O gün Her Hitler •Milli devlet. 

müruru zaman hükmünden müstesna umdesini bırakarak ·Mukaddes impara- yeni Belçika kabinesi üç partili 
olduğu kanaatiyle belediye alacakların- 1 torluk. kelimesini parola olarak alınış-

ca müruru zaman aramadıkları anlaşıl- tır .. Bu, her halde Sinyör Mussoliniyi bir Cephe mi arzedecek? 
mıştır. Dahiliye vekaleti vilayetlere bir 

1 
dü~ünceye sevketrniştir. 

tanılın yaparak belediye vergi ve re- ı [•.•] Brüksel 5 (Ö.R) - Kral, eski başvekil B. P iyerloyu kabul etmiştir. B. Pi-
m] d d ahs"li ı k hU Alın yerlo yeni kabinenin, intihabatın, neticelerini ve memleketin şimdiki vazi-

si erin e e t 1 
. emva anunu - ı anyanın orta ve şarki Avrupaya yetini göz önünde bulunduracak bir program ve şekille nasıl teşekkill edebi-

kümlerine göre müruru zaman bulun- doğru ilerlemesine mfın.i l lmak üzere leceğini tayin için kralın kendisini tahkikata memur ettiğini söylemiş ve üç 
duğunu ve buna göre muamele yapılma- clınacak her türlü tedbiri Almanya ken- partili bir hükümete taraftar olduğunu gazetecilere bildirmiştir. Yeni kabi-
Ellll bildirmiştir. disi için bir çevirme hareketi sayacak- neyi teşkile B. Piyerlonun memur edildiği zannediliyor. 

Bu kanlı haller ve hareketleri daha tiği zaman, zekavet, cesaret ve liyakat 1 Ama, mevkii çok nazile ve tehlikeli idi. Bu milnakaşa ve konferansın sonun-
eyi anlatabilmek için, bir tanesini ro - ve kuvvet erbabı da bol bol bulunuyor- 1 Bundan başka, Reformayı bu kadın, di- da, Egmont ve Horn kuvvetleri, Kiloma 
manlaştırılm~ şekilde, dercediyoruz: lar!. Bunlar arasında, Brederodt?, Mar- ni bir ihtilfil addediyordu. Bu ihtililleri harp ilan ettiği takdirde her §eyden 
KONT Dö EGEMONT VE KONT DÖ niks dö Sen Aldegovin, sükUtu lakabiyle bastırmak veya geçiştirmek için de ken- mahrum kalacağını ihtar ederek: 

HORN meşhur Kilom Doranjı zikredebiliriz. disine mahsus bir takım fikirlere ma - - Allaha ısmarladık, topraksız prens! 
- 1 - Bunların sonuncusu olan, ve bu ma- likü. Kendisini bir anlaşma siyasetiyle dediler. 

imparator Şarlken Flandrisleri sever- cerada yeri bulunan Kilom Doranj, ha- mükellef görünüyordu. Halbuki milli Kilom Doranj ta bunlara: 
di. Gand'da doğmuş, gençliğinin en eyi kikatte beşinci Şarlın iç oğlanlarından parti ıefleri büsbütün başka düşünilyor- - Allaha ısmarladık, başsız prensler 
senelerini orada geçirmiş idi. Kendi ar- birisi ve ihtiyar imparatorun omuzuna lardı. dedi. 
zu.siyle Brükselde oturuyor ve 9 EyHil dayanarak oğluna uçlu tacını verdiği 1576 senesi Teşrinisanisinin 8 nci gil- Ve, Kilom, bilmeden bir kehanet te 
1556 da, oğlu Filip lehine tahündan fe- genç idi. nü afiolunan Vilbrüt konferansında, mil- göstermiş oldu. 
ragate mecbur kalmıştı. Görülüyor ki, imparatorluğun en bil- ll şefler hükümetin ittihaz etmiş olduğu 

Flamanlar, imparatordan nefret etıni- yük düşmanı, sarayın hariminde bulu- bazı tedbirleri hoş görmediklerini bil -
yorlar, ve ona her zaman için ve serbest nuyordu. Ve, Kilomun, Felemenklilerin dirdiler. Ve aynı zamanda dini serbesti 
fikirlere taraftarlık ve siyasi ve dini re- ademi memnuniyetlerini kral Filipe açık ile milli istiklAli istediler. 
formayı istemekle beraber, sadakat gös- o1arak söyliyen bir kimse olduğunu da Bu içtimada hazır bulunan asilzade -
teriyorlardı. ilAve olarak söyliyebiliriz. leri hepsi de silAhlı isyan ve mukave-

Felemengin şimal kısımlarında ise Bu ademi memnuniyetin sebeplerini mete taraftar değildiler. Bunlar, hllA 
protestanlık büyük bir terakki göster - sayarken, kral ikinci Filip Kiloma hid- Şarlken dostluğu güdüyorlar, ve protes
mekte idi. Bu münevver ve tttakki se- detle: tanlara verilecek küçük bir serbesti ile 
ven halkın, zamanın büyük dini cere- - Sebep mi? Hiç bir sebep yoktur! Kom ünlerin haklarının tanınması hak
yanlanna karşı hissiz kalmasına imkan Fakat bir müşevvik vardır, o da sizsi - kında bir ferman istemekte idiler. 
yoktu. Lüterin ve Kalunistlerin akide - niz! demişti. Bu sonuncular arasında Egmont ve 
leri süratle ilerliyorken, katoliklik ~ Filip Flamanları hiç sevmez idi. Bu- Hom kuvvetleri de vardı. 
sılıyor ve lspanyadaki fAcılar gittikçe nun için, papas ölünce, papasın mirası- Bu sonuncular, mil§terek dostları, Sil
çirkinleşiyordu. Dini kanaatler ve me- na korunak emeliyle ispanyaya hareke- k1lti llkabiyle anılan Kiloma ficMletli 
seleler, siyasi cereyanlar ve hA.diselere tinde Adeta istical gösterdi ve şimal eya- bir muhalefet gösterdiler .Kilom l>fr 
karIJıyor, karakter itibariyle birbirine Jetlerini idare için de Margarit dö Par- ranj, papalık ve krallıkla hemen alAka 
zıd olan Ispanyollar ile Flamanların ara- mı vekil tayin etti. Bu kadın, Filibin kesilmesini ve ispanya htıktlmdarları -
sında aşılmaz çurumlar husule geliyor- gayri mefl'U hemşiresi idi. nın kendi memleketleri Userlnde hiç bir 
du! Piç olmasına ratmen bu prenses eyi haldan obnadıtmm kabulünü istemek-

** Bundan bir kaç gün sonra, iki yüz efü 
müttefik asilzade Brüksele geldiler ve 
Margarite talepnamelerini verdiler. 
Bunların hepsi de protestan, ve pro

testanların u~ul ve Adeti tiıere, gayet 
basit geyinmiş idiler. 

Margaritin dö Parmın yanında bulu
nan ve azamet ve debdebesi ile meşhur 
bulunan Sir dö Berlaymon, istihfafkA
rane bir tavırla, Margarite: 

- Bunlann hepsi de dilenci! dedi. 
Bu tahkiri müşteki asilzadeler duy .. 

dular ve hepsi birden müzakereye bile 
lüzum görmeden ~kilip gittiler. 

Bu, kat't bir kat'ı münasebet idi ve 
bilyük bir muvaffakıyet vesilesi de oldu. 

Şikayetçiler, saraydan çıkarlarken, b 
tahkir Amiz kelimenin aralarında b 
anıl telAW edilmesine karar verdiler 
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''Ek · onomı haftası,, Harp inıkansızdır 
. 

Mevsimin tabii olan durgunluğuna akat nl~in? 
rağmen eşya fiyatlarında endişe 

edilecek bir değişiklik yoktur Petit Paristen bu sualin 
bulmağa çalışıyor .• 

Şehrimiz ticaret ve zahire bQrsasında 1 kirdeksiz üzüm muamelesi olmu ;(u. 
~on ekonomi haftası içinde aşağıda isim-1 Yapılan hesaplara göre mevsim başın
leri yazılı eşyadan karşılarında işaretli dan son tarihe kadar borsada 60500 ton 
ınikdarı hizalarında gösterilmiş olan fi- 1 çekirdeksiz üzüm satılmıştır. Tahminle
atlerle satılmıştır. 1 re nazaran stok 4500 tondan aşağı de-

Mezkilr eşyanın piyasa vaziyetleri ğildir.. Çekirdeksiz üzüm fiatleri son 
hakkında alakadarları nezdinde yaptığı- hafta içinde oldukça değişiklikler gös
ımz tahkikatın verdiği neticeler de hü- !ermiş bilhassa 7, 8 ve 9 numaralı mal
IAsatan ve ayn ayn keza aşağıda arzo- !arda tenezzül kaydedilmiştir. 
lunmuştur : Ekonomi haftamızın ilk ve son günle-

rine ait fiatleri aşağıda işaretliyoruz: 
BORSA SATIŞLARI : No. 28 - 3 - 939 4 - 4 - 939 
Cinsi mikdan az çok 7 13.50 13.00 

s 14.00 13.50 
Mclıtelif buğday 

'.Arpa 

çuval 
5020 

619 
Kumdarı 22 

5.4375 
4.25 
6.625 

6.00 ll 
4.25 10 
6.625 11 

15.00 
16.00 
19.00 

14.50 
16.00 
19.00 

f'asulya 90 
Pamuk balya 75 
Pamuk çeki. ton 153 
M. Çekirdeksiz ilz. 1143 
Muh. incir 315 

12.625 
38.50 
3.875 

11.50 
4.75 

19.00 

12.75 Şu hesaba göre 7, 8 ve 9 numara üzüm 
39.00 liatlerinde son hafta içinde 0.50 santim 

tenezzül hıi.sıl olmuş ve 10, 11 numara
lı mallar eski seviyesinde kalnuşbr. 

8.00 

Bl.'CDAY: 

21.00 İ§lerin bugünkü cereyan şekli fiatle
rin şimdilik istikrar göstermiyeceğini 

i~aretlemekte ise de talep vukuu takdi
rınde işin bir aksi olması ihtimali de 

Haftalık sabşlarda mikdar itibarile ge- kuvvetlidir. 
çen haftaya nisbetle esaslı bir fark yok- Yukarıda 4 - 4 - 939 tarihine ait ola
tur. Maamafih fiatlerde biraz daha can- rak gösterilen fiatler 31 - 3 -939 da te
lılık hissedilmiştir. Haftalık satış yek(l- essüs etmiş ve son tarihe kadar ayni va
nunu teşkil etmiş olan 5020 çuval huğ- ziyeti muhafaza etmekte bulunmuştur .. 
lfayın 3703 çuvalı yumuşak, 1197 çuvalı Şu hal talep vukuu halinde fiatlerin 
ı;ert ve 120 çuvalı karışık mallardandır. derhal yükselme meyli göstereceğine de-
Yumuşak mallar 5.4375 - 6, sertler ise W olarak kabul edilmektedir. 

fi.5 - 5.75, karışık mallar da kfunilen 
f.8125 kuruştan muamele görmüştür. 

Son günlerde piyasamızda az mikdar
da mal gelmiş olması fiatler üzerinde az 
çok müessir olmuş gibidir. Maamafih 
piyasa vaziyeti normal telfıkki ediliyor. . 

ARPA: 

Arpa işlerindeki sük(lnet devam et
mekte ve kuvvetli işler olmamaktadır .. 
Son hafta satışı olan 619 çuval mal be
J78% arpadan olup kilosu 4.25 kuruştan 
ın.uamele görmüştür. Fiat vaziyetinde 
geçen haftaya nlsbetle tahavvül yoktur. 

Arpa mezruatı hakkında gelen haber
lerin müsaadesi karşısında mevsim iler
Jedikçe fiatlerin bugfuıkU seviyeyi mu
hafaza edemiyeceği tahmin ediliyor. 

KUMDARI: 

İNCİR: 

Son hafta içinde piyasada yine faali
yet hissedilmiş ve 16 - 21 kuruş arasın
da fiatlerle 181 çuval süzme, 11 - 18 ara
sında fiatlerle 14 çuval elleme, 15 - 16 
kuruştan 24 çuval paçal ve 8 kuruştan 
96 çuval hurda satıldığı anlaşılıruştır. 

Mevsim başından son tarihe kada< 
borsada 206614 çu\•al incir ve 18426 çu
V'11 hurda satıldığı hesaplanmaktadır. 

İncir talepleri vaki ise de mal olmadı
ğından muamele olmamaktadır .. Fiatler
de mütemadi ve kuvvetli bir ilerleme 
meyli vardır. Hurda nevinin 8 kuruşa 
kadar fiat bulması keyfiyeti bilhassa na
ıan dikkati calip brr variyet olmakla 
beraber piyasada stok bul11nmaması rnu
amelatm inkişafına marn teşkil eylemek
tedir. 

cevabını 
Bu harp .. meşru müdafaa hali mÜs· 

tesna - en korkunç bir cinayet olduğu 
için mi imkansızdır? Heyhat ki hayır 1 
Çünkü cinayetten çekinmiyen adamlar 
mevcut olduğunu bilmemezlik edeme· 

yiz. 
Harp milyonlarca insanla birlikte. asır· 

lar zarfında biriktirilmiş muazzam hazne 
ve servetleri imha edeceği ve bizzat me· 
deniyeti tehlikeye koyacağı için mi İm· 
kansızdır? Hayır - o da değil - çünkü, 
dünyamızın muhtelif yerlerinde maddi 
ve manevi harebeler biribiri üstüne yığıl
makta ve hac;a gerilen adalet barbarlığa 
doğru bir gerilemiye acz içinde seyirci 

kalmaktadır. 

Hayır, aulh tansları mantıktan ve be
şeri idealden alınan bu yüksek amiller
den değil fak.at sadece gurur. ihtiras ve 
tahakküm arzusunun harbi çıkarmamalc. .. 
ta menfaatleri olmasından doğmaktadır. 

Harp. buna teşebbüs edecekler için çok 
ağır tehlikeler arzettiği takdirde karlı bir 
iş olmaktan çıkar. Onlar için, yalnız kor· 
ku akıllı davranmanın mebdeini teşkil 

eder. 
Onun içindir ki sıkı surette mütesanit 

lngiltere ile Fransanm ve icabında daha 
başka milletlerin kuvvet ve azimleri, su] .. 
hun esaslı Amilidir. Bunun her gün biraz 
daha kuvvetlendirmek icap eder. Fakat 
bu tek amil değildir. 

Başkalarının hukukunu ve verilen sözü 
istihkann karakterize ettiği son h&dise
ler, bütün hayallere nihayet verdiği gibi 
en gevşeklerin bile bu defa anlamış gö
ründükleri bir ihtarda bulunmuştur. 

lıalya da - mihvere sadakatini her fır
sattan tekrarlamasına rağmen .. harbin 
korkunç şümulünü sezmekte sonuncu 
kalmamıştır. 

ltalya, bugüne kadar ihtiyatsız bir ve· 
kilde uğrunda hizmet etmiş olduğu al
man hegemonyasının kendisi için ancak 
öldürücü olabileceğini ve ltalyanın em· 

niyet ve mukadderatını Fransa ve lngil

tere ile anlaşmaya istinat ettiren ananevi 

siyasetinden beyhude yere aynlamıyaca· 

ğını bugün nuıl görmemezlik edebilir-? 
istisnai h8.diseler ve bunların yarattığı 

vahim auitefehhümler yüzünden ltalya 
haksız yere Fransaya münfail olmuştur. 
Geçici zevahire aldanarak memleketimi-

Esaslı işler yoktur. İhracat için mü
bayaat yapılmadığından fiatler eski de
recesini tedricen kaybetmektedir. Maa
mafih stoklar azalmış olduğundan mev
cudun yeni mahsule kadar elden çıka
rılacağı ümidi kuvvetlidir. 

ÜMUMİ VAZİYET : zin kolaylıkla ve kargap.lığa doğru sü
Mevsimin tevlit ettiği durgunluğa rüklendiğini, tek batına ve iciz içinde 

rağmen eşya fiatlerinde endişe edilecek kalacağını, o zaman kendisinin bundan 

FASULYA: 

Geçen haftaya kadar iştihalı hareket 
eden alıcılar bu hafta gevşeklik göster
ıni§ ve 90 çuval mal satılmış ise de fiat
ker eski seviyesini muhafaza etmiştir .. 
Mezkilr 90 çuval fasulyanın 12.625 - 12. 
rzs kuruş arasında satıldığına göre fiat
lcre müsait gözüyle bakılmak icap eder. 

değişiklikler yoktur. menfaatler temin edebileceğini sanmıftı. 
Toprak mahsullerimizin zirat vaziyeti Hesabın tamamen yanlıı olduğu bu-

hakkında her gün yeni ve memnuniyet gün tezahür etmiştir. F ranaa kuvvetlidir 
verici haberler alınmaktadır. ve her gün kuvvetini daha ziyade arttır-

ABDİ SOKULLU malı: azmindedir. 

Musulda 
Örfi idare ilan 

edildi 

Bu kaı'i prtla Fransa dünkü gibi bu
gün de, bütün matbuat polemiklerine 
rağmen, takdir ettiği büyük bir milletle 
anlatmaya amadedir. Çünkü bunu Avru
pa muvazenesi ve aulh için lüzumlu te
lakki eder. 

lıalyaya gelince, alman hegemonya
ıının korkunç tehlikesi karşısında diplo-

matik sahada lngiltere ve Fransa ile an
laşmanın temin edeceği emniyeti baıka 

nerede bulabilir. 
Bugünkü realiteler karşısında, ltalya 

için bir alman tehlikesi ihtimalinin bir gün 
tahakkuk edebileceğini inkara kim cüret 
edebilir. Ebedi lıalya için, onun mukad
deratı için başka yol yok.tur. 

Bazılarının cbunlar hep bot söz, lıal

ya harp istiyor.> diyeceklerini biliyorum. 
Size charp imk8.nsızdır> diyorum. Ni

çin mi? Çünkü bu ,yeni Prusya kralı için 
dövüımek olur; çünkü bir harp halinde 
lıalya ilk ve en büyük kurban olur. Coğ
rafi vaziyeti itibariyle lıalya kadar tehli
keye maruz ve nazik bir memleket yok· 
tur; ltalya yanmadası İngiliz ve fransız 
donanmalarının henüz hakim oldukları 

denize upuzun uzanır ve beslenme Üs· 
!eriyle irtibatı k':"ilen Afrika imparator
luğu derhal tehlikeye düşer. 

Şunu da il8.ve edeceğim ki bir harbin 
neticesi ne olursa olsu::ı, bu harp kayhe· 
dilrnif olacaktır. Çünkü en müsait ve pek 
şüphc!i ihtimal olan Almanyanın yanında 
muznffer olması takdirinde, lıalya pek 
c;abuk iohemya ve Slovakyanın akibe
tine miruz kalacaktır. 

Bu büyük milletin mukadderatını üze· 
tine almı' olanların bu hakikatleri gözden 
kacırdılan neden farzedilsin ~ 

Bazı alimetler bunun aksine delalet 
etmek•odir: Bu:ı devletler gibi duçenin 
yeni Almc.n fetihlerini tebrik etmemiş 
olduğu ve ltalyanın Berlin elçiliğinde za .. 

fer nümayiflerine kimsenin iştirak etme
miş olduğu, Hitlerin Mussoliniye endi· 
§elerini teskin için uzun bir mektup gön· 
dermit olduğu alman matbuatının lngil
tere aleyhinde ateş püskürdüğü bir sıra .. 
da ltalya kralının, lngiltere ile dostane 
münasebetler temennisinde bulunduğu, 

ve nihayet Piyemon prensinin üç aydan· 
beri bunu bekliyen fransız elçisini kabul 
etmiı olduğu dikkatten kaçmadı. 

Baait ve zayıf alametler denecek? Şüp
hesiz, fakat mi.nidar ali.metler. O ince

cik tomurcukların baharı haber verişi gİ· 
bi. 

Louis Rollin 

FRANSA.NIN KUVVETi 
• 

Bir kuvvet ki çılgın gibi insan ihtira· 
lltntn. hudutlarından dışarıya çıkıyor, bü
tün fenleri kırıyor, bütün setleri yıkıyor; 
iyi am.a sonu neye varacak) 

- Hiç bir ite yaramıyacak. Dağılacak 
ve zayıflıyacak. sefalet ve ümitsizlik için
de mahvolacak. Akibet, hakkı, adaleti 
ve hakkaniyeti anyacak. 

Bizim kuvvetimize gelince, bu az de .. 
ğildir. Korkulmıyacak derecede az olma
dığı gibi, bizi tehdit eden kuvvetlerden 
de apğı değildir. Bundan b91ka bizim 
kuvvetimiz hep uyanıktır. Fakat hatin 
değildir. l.i.kin sulh hizmetine her an için 
hazır bir vaziyette bulunuyor. 

Petit Parisien 

Pi.r8"8daki stokların azalması karşı
ııında talep vukuunda fiatlerde yüksel
meler h!sıl olması ihtimalleri vardır. 

PAMUK: 

Londra, 5 (A.A) - Musulda örfi ida
de ilan olunmuştur. 

Pres Associationun aldığı bir habere 
göre İngiltere konsolosunun katli hAdi
sesiyle alAkadar olmak üzere dört ~i 
tevkif e~tir. 

Son hafta işleri cansız ve iştihasız ol- Irak başvekili bu hftdiseden dolayı İn-

Müstakbel harpte 
Kanatlanın vaziyeti .. 

ınuştur- 75 balyadan ibaret haftalık pa- giltereye teessürlerini bil·"-: ... : •. 
ınuk sabşı 38.5 - 39 kuruş üzerinden ce- =u.u;ı~ Londradan bildiriliyor: 
reyan etmiş ve satılan mal yerli birinci -*- Kanada baıbakanı King, parlamento-
neviden bulunmuştur. Askeri merasim daki beyanatında, parlamentonun önü-

İ§lerin bugünkü durgunluğu mevsime hakkında bir tamim müzdeki günlerde mecburi askerlik hiz-
atfCdilmektedir. ihracatçıların mal mü- Ankara, (Hususi) - Meclis Reisi, meti ve bir harp takdirinde Kanadanın 
bayaa etmemesi ve alivre satışlara ko- başvekil ve vekillerin memleket dahilin- alacağı vaziyet etrafında müzakerelere 
nulmuş olan şartlar dolayısiyle piyasa- deki seyahatleri esnasında askeri mera- b91lanacağını söylemiı ve bu münasebet
aald durgunluğun devam edeceği anla- sim yapılıp ynpılmıyacağuun daha ev- le dıı politikadan bahsedeceğini ilave et-
§!lmaktadır. velden garnizon kwnandanlarına bildi- mi,tir. 
Şu kadar var ki stokların azalmıı ve rilmesi Dahiliye vekA!etinden vilılyete Bu müzakereler, yalnız hükümetin gö-

ınahdut ellerde kalmış bulunduğuna tamim olunmuştur. rüıü neden ibaret olduğunu anlamak 
nıebni fiat gerilemeleri hAsıl olacağı da bakımından değil, aynı zamanda, Kana-

&öylenmektedir. lf B O R S Al, dadalci partilerin enternasyonal mesele· 
!eri nasıl telakki etmekte olduklarını gös-

PAMUK ÇEKİRDWİ : ._ ______________ .,. termek ba.lcımından da çok entereun 

Son günlerde bu madde üzerine mua
mele azalmışbr. Fiatlerde istikrar mev
cut olup muamele azlığı mevsime atfe
dilmektedir: 

üzüM 
168 S. Paterson 

671379 Eski yeldlıı 
671547 Umumi yekfuı 

No. 7 

No. 8 · 

15 16 75 

13 

olacaktır. 

Söylendiğine göre, hatta Kanada mu
hafazakarları bile mecburi askerlik hiz-

Kanadadak.i fransızların, her ne su
retle olursa olsun, Kanada menfaatleri· 
nin lngiltere menfaatleriyle bir araya ge .. 
tirilmcsine muanz kalacakları kuvvetle 

tahmin edilmektedir. 
Kanada fransızları başbakan Kinge 

çektikleri bir telgrafta, dıt politika it
lerinde Büyük Britanya ile mesai teıri

kinde bulunulmasına aleyhtar olduklarını 
bildirmi,Ierdir. 

Bu telgrafta cAvrupa meselelerinde 
Londra ile birlikte hareket etmek, biz
lerce, Kanatlanın milli birliği için fev
kalade tehlikeli ve Kanada menfaatle
riyle istiklaline aykırı telakki edilecekti.• 
denilmektedir. 

Bu telgraf, Montrealde yapilan bir 
toplantıdan sonra başbakana gönderil· 
miatir. 

F rankfurter Saytung 

SAHIFE7 

Ankara Radyosu 
---*·---

DALGA VZVNLVCV 
P 'k .............. . 

ratl .............. . 
• •••••••••••••• 

' :::::::::::: Bı'lgı'ler BVGVN •••••••••••• 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 K<a./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
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- HER GÜN BİR REÇETE -

Y ıızıın C. ôdl!'I' 
PERŞEMBE - 6/4/39 

12,30 
12,35 
13,00 

Program. MOZIK ALETLER! iÇiN VERNiK 
Türk müziği - Pi. 
Memleket aaat ayan, ajans ve Sandarak 20 Kısım 
meteoroloji haberleri. Gomlak 60 > 

13,15,14 Müzik (karışık program - Pi.) Mastik 30 > 
18,30 Program. Ben joan 30 > 
18,35 Müzik (Romans, halk p.rkıları Tcrebantin 60 > 

19,00 
19, 15 

20,00 

20, 15 

ve saire) Pi. Alkol 1000 > 
Konuşma (ziraat saati} Bunlar hamam maride eritilir. Ve gü-

Türk müziği (fasıl heyeti) zelce süzülür. Çok yapışıcı ve iyi bir ver-
Çalanlar: Hakkı Derman, ıref niktir. Safran ilave edilirse güzel renk 
Kadri, Hasan Gür, Basri üfler, meydana gelir. 
Hamdi Tokay. 

lZMlR BELEDiYESiNDEN: Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Sa
fiye Tokay. 1 - İnönü caddesi umumi ceza 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi- evi Önünden itibaren 1300 metre 
raat borsası (fiyat) kadar olan caddenin dötemesi sökü-
Türk müziği. lerek 6 metre genİ§liğindeki kısmının 

Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, oaket tll§larile ve diğer kısmının da 
Cevdet Çağla, E,ref Kadri, Ke- i4lettirilecek kesme ta.şiarla dö,etti
mal Niyazi Seyhun. rilmesi iti bil§ mühendislikten 1 lira 
Okuyanlar: Sadi Hoşseı, Melek 1 O kuruş mukabilinde tedarik edile-
Tokgöz. cek kqif ve §artnamesi veçhile ka-
l -Tatyoı - Süzinak peşrevi. palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Zeki Arif - Süzinak prkı Muhammen bedeli 42612 lira 50 

• Sevdim seveli. kuru§ olup ihalesi 21. 4. 39 cuma 
3 - Necmi - Süzinak şarkı- Sa- günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
na candan sözlerim var. nunun tarifatı dahilinde hazırlarunıf 
4 - Y. Asım Süzinak şarkı Ay- te1<lif mektut)l:ın ihale günü azami 
rı düştüm sevdiğimden. 533.t 16 va kadar encümende riyasete 
5 - Y. Asun halk türküsü - n- verilir. Muvakkat teminat 3196 li

radır. 
2 - Belediye hava gazı fabrikasi

dim dağdan ovaya. 

6 - Kemal Niyazi Seyhun- Ke-
mençe taksimi. • na lüzum olan 5250 ton Zon"1!1dak 

7 - Faize - Şetaraban prkı Ba- 0.10 Zerodis Lave Maden kömürü 

21,00 
21,00 
21, 15 

21,25 
21,30 

21,50 
22,00 

dei vu.lit içilsin. Hava gazı direktörlüğünden 1 lira 
8 - Şemoeddin Ziya - Ey gonca 25 ku:~ mukabilinde tedarik edile
açıl. cek ~3l'tnameıi veçhile kapalı zarflı 
9 - Semoeddin - Şetaraban şar- pl,gjltme suretile satın alınacaktır. 
kı - Hayli demdir. Mı:ıhammen bedeli 55387 lira 50 

1 O - T anburi Cemil - Şctaraban kuru~ olun ihlllesi 21. 4. 39 cuma 
saz semam. günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka-
Memlket saat ayan. nunun tarifab dahilinde hazırlana-
Konuşma (mizah saati) cak teklif mektuolan ihale günü 
Esham, tahvilat, kambiyo - nu- i.zami saat 16 ya kadar encümende 

kut borsası (fiyat) rivuete verilir. Mu •akkat teminatı 
Neııeli plaklar -R. 4019 lira 50 l-uruftur. 
Müzik (tan resitali Soprano Azi

ze Duru tarafından) 
1 - Schubert - Ninni. 
2 - Schubert - Gül ile çocuk 
3 - Smetana .. SatılmıŞ, nişanlı 

kız operasında Maryanın aryası 

4 - Massenet - Manon operası· 
nın: 1 inci perde arası. 

5 - Puccini - cLa Boheme> ope
rasından: Mimi nin aryası. 

6 - Maaeenet - Mavi gözlerini 
aç! ... (Melodi) 
Müzik (Bir soli>t - Pi.) 
Müzik (küçül: orkestra - Şef: 

Necip Atkın) 
1 - Azzoni - Melod.i. 
2 - Holzner - Saksunya köylü 
dansları. 

3 - Schmidt - lnc;Jer - vals. 
4 - Gebhardt - Romans - viyo
lonsel ve or~estra için 

5 - Beethoven - Skoçya hava
lan 
6 - Ganglberger - Aık çanları 
prkı. 

7 - Gounod .. Ave Maria. 
8 - Recktenwald - Grizingde 
potpuri. 

6, 1.1. 14. "~ 1168 (704) 

Bavmdırlık sahasında 57 inci ada
nın 519 metre murabbamdaki 22 sa
yılı arsası ba.okitiplilrteki şartname
si vechHe açık artırmava konulmuı
tur. Muhammen bedeli 3114 lira 
olun ihlileıi 21. 4. 39 cuma ıriinü sa
at 16 dadır. l~tirak edecekler 233 
lira 55 kuru~lu1< teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

6, 11, 14, 18 1164 (702) 

Bayındırhk schasında 57 inci ada
nın 527,50 metre murabbaındaki 
19 sayılı anası baski.tiplikteki prt
nameıi vecbile açık artırmava ko
nulmuftur. Muhammen bedeli 3165 
lira olup iJ-.. 1 -.ıi 21. 4. 39 cuma gÜ

nü saat 16 dac:lır. l4tirak edecekler 
238 lira teminat makbuzile encüme
ne gelirler. 

6, 11, 14, 18 1166 (701) 

23,00 Müzik (cazbant - Pi.) 

Bayındırlık sahıısınra 57 inci ada
nın 543,50 metre murabbaındaki 18 
sayılı arauı ba§kitiplikteki •arlna
meıi veçhile açık artırmaya konul
muttur. Muhammen bedeli 3207 
lira olup ihalesi 21. 4. 39 cuma gÜ
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
240 lira 55 kurUJluk teminat mak
buzu ile encümene gelirler. 

23,45,24 Son ajans haberleri ve yannki 
program. 

LONDRA (National) 
1 7,20 Senfonik konser 

20,45 
20,30 

Wagner ve 

eserleri) 
sair 

Oda musikisi. 
Senfonik konser 

( Beetl.oven, 
bestekarlann 

(Suhumannın 

6, 11, 14, 18 1165 (700) 

l~iiiiimii~~ZZZiiiiriii 
Resimle biiyük 

eseri) ) " t 
24,25 Eğlenceli konser. uga 

PARIS (Radio) 12 Lugat kitabı bir arada 
18,20 Piyano konseri. Türkçe - Fransızca - İngilizce • Al-
19, I O Oda musiki8 i. manca dilleri üzerine 
22,35 Mignon (Thomasın operası) HABER gazetesi memleket kültürü-

HILVERSUM il: ne bir hizmet olmak üzere 

18,15 Koro konseri. JJ MAYIS J9.J9 
19, 15 Hafif musiki. Tarihinden itibaren hl!'I' g'ln HA-
20,50 Piyano konseri. BER gazeteli içinde forma forma 
22,05 Mendelıısohnun eıeri. bu kıymetli eaerin neşrine lıa§lı-

ITALYA (1 inci grup, 421- 713) yor. Esl!'I' hakkında fazla tafıilat 
18,20 ltalya - Brezilya mübadele kon- ıılmak istiyenll!'I' 

ııeri. •İstanbu1da HABER gazetesi idare-
22,05 Verdinin bir eseri. hanesi• adresine bir kartla müraca-

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

13 50 
14 50 
16 

metine muarızdırlar. Muhafazakir parti 
lideri Manion, gazetecilerle yaptığı bir 
görüşmede, Kanada gençliğinin anava· 
tan hudutları dışında harbetmek için si
lah altına alınacağını sandığını söylemio· 
tir. 

24,20 Karışık nusiki. at edebilirler .. 
PAR 1 S FAKULTESINDEN VARŞOVA S.7 1-2 

d i P 1 o m a 1 ı 18,30 Çello ve piyano konseri. ll•mmmmm11111ıa:::ıııii:2nSr.r::.ı::z;;ıı::ıız~ 
Tarih sıra.siyle haftalık muameleler şu 19 DIŞ r ABİPLERI 20,20 Orkestra, piyano ve ıan konseri _lZ_M_l_R_s_ıc_ıu __ TI_C_A_RE-TE 

icl<ilde cereyan etmiştir : 
Tarih Çuval Az 

11.50 
çok 1 2JNISAN 

Manion, gönüllü, cephane, İalf: malze· 
mesi ve sair zaruri ihtiyaç maddelerini 
müttefiklere göndermek ve Kanadanın 
hudutlarını müdafaa ebnek suretiyle, Bü .. 
yük Britanyaya kartı daha mükemmel 
bir rol oynanabileceği kanaatindedir. Ge .. 
ne Maionun ıöyledigine göre, Büyük Bri· 
tanyanın Kanadadan. cihan harbinde ol
duğu gibi, ayrı bir ordu tertip edip Av-

Muzaffer Erog.., ul 24~ERO OEM.kiO'ESmuTEsikRi. MURLUöUNDAN: 
Jak F antuia ticaret unvanile lz-

29-3-939 132 
80-3-939 373 
81-3-939 174 
1- 4 -939 108 
3-4-939 224 
4-4-939 132 

YekOn 1143 

13.00 
12.50 
16.00 
15.25 

19.00 
17.001 
17.001 
17.00 
18.00 

15.25 16.50 

ÇOCUK BAYRAMI 
Sine1114 sahiplerine: 
Çocuk bayramında çocuklara öğ

retici, eğlendirici, terbiyevi filim -
ler hazırlıyarak bayrama iştirAk 

ediniz. 

VE 17,05 Oda musikisi. mirde Atatürk caddesinde 134 nu-

Kemal Çetindağ 
22

iıo!~~ =::4U:::':ıa~~U:~a~~ 
22,05 Orkeatra konseri (Raval, Far- Fantuiarun :-Lu ti'~••et unvanı ti'-

Hastalarını her gün sabah saat 9 ~ ~ 
dan başlıyarak Beyler - Numan za- kaa ve sair bestekarların eoerleri) caret kanunu hükümlerine göre ıici-

24,05 Orkestra konseri (Schumann, !in 2475 ka il de • 21 numaralı muayenehanelerin- · numarasına yıt ve teac 
,_ .._~-~· . -· __ ON: 392~1~~---•Haydn vesair bestekarların eoer- edildiği ilin olunur. 



. , 

Rer GiinBir llifuiye 

Karısını Teşhir Eden Adam 
Re••am Haliık, her akşamki gibi kü- onu kendisine daha çok bağlıyordu. Ba-

çük. içki masasının b~ına geçmi§ gülen 
küçük gözleri ihtiyar annesinin dalgah 
yüzüne dalmıştı. ihtiyar kadın bir kaç 
defa gözlerini elindeki yün örgüden kal
dırarak oğluna baktı. Haliıkun aaçlan 
artık iyice açılmağa başlamışb. Şakakla
rında çokluk teşkil eden aaçların da 
epiycesi byazlanmışb. Yüzünde, sefih ve 
sefil geçen kırk iki senenin derin izleri 

okunuyordu. Oğlu artık ihtiyarlıyordu. 
HalUk. annesinin neler düe:ündüğünü 

hissederek gülümsedi.. Şişmanca bir ka .. 
dehi dudaklarına götürdü; sonra başını 

aallıyarak sordu: 
- Ne o anne .. Kaşların çahk gene ne 

dii§Ünüyor.sun ~ 

- Seni evladım .. Seni düşünüyorum. 

Bu hayatının bu sefaletinjn bir sonu gel· 
ac artık, diyorum. 

Ressam Haluk kalın kahkahalarla gül
meğe başladı. 

- Oh .. Bir anne için ne güzel bir te· 
menni 1 Sabırlı ol anne<:iğim. Elbette ha-

zan birc:Jenbire elinden fırçasını atar, bo
yalı parmaklariyle kansının dık vücudu
nu okşıyarak onun cefa çekmesini bilen 
gözlerinden kendi akislerini bularak gü
lümserdi. Onunla evlenmekle ne iyi et
mişti. Onun. tanıdığı bir çok kızlar gibi 
fazla tahsili, fazla görgÜ•Ü yoktu. Fakat 
ne güzel ne aabırlı bir ev kadınıydı. 

Günler. biribirini takip eden mesut, 
tatlı günler akıp giderken Haliika cansız 
fakat kansının tam bir Örneği olan hari
kulade bir eser hediye ettiler Şöhreti ilk 
zamanlarda yalnız oturduktan odaya İn· 
hisar eden bu büyük tabii gitgide günün 
en mühim hi.disesi oldu. Arhk her mce· 
lisin her sanat toplantısının baş mevzuu 
HalUkun yeni eseri olmuştu. Nihayet ar
kadaşları Haluku razı ettiler: Bu güzel 
ve muvaffakıyetli eserini ilk açılacak ser

gide gösterecekti. Bu e:Vvela ona karısı
nın bir teşhiri gibi geldi. Fakat sonra 
tebrikler, takdirler çoğaldıkça bunu tabii 
görmeğe çalıştı; ve eseri sergide birinci-

yatımızın bir sonu gelecek göçüp gidecek liği kazandıktan sonra da §Öhretini ya-

ğiz. 

Anne, elindeki yün Örgüyü minderin 
bir k.ö!')esine fırlattı. 

- Ge:ne anlamamazlıktan geliyorsun 
Haluk~ Fakat biliyor mu•un ben artık 
senin çocuklarını sevmek istiyorum. Ya .. 
tın kırkı geçti, hi.li bu ısrarın neden bil
mem ki"> 

-.- Güzel.. Peki öyleyse evlendir beni 
anne ... 

Buru~uklar arasından iki nokta pırıl

dadı. Sevinçle gülen anne gözleri şimdi 
yaşarır gibi bakıyorlardı. 

- Banak imi alacaksın anne). 
- Kimi istersen evladım .. 
Haliik kahkahalarla, ellerini dizlerine 

vurarak gülmeğe başladı. 
- Kimi istersem mi?.. Ah ıu erkek 

anneleri ne kadar da geniş gönüllüdürler. 
Ellerinde yumru yumru bir oğlancıklan 
bile olsa zannederler ki her gördükleri 
kıza kaynanalık edebilecekler. Bak şu 
tepeme.. Sabahları tarağa bile gelecek 
saç bulamıyorum .. Bak fU suratıma bir 
lı:erre .. lnııanlann hayvan neslinden oldu
ğunu gösterir ne güzel bir nümune .. Hele 
tu cüzdanıma bak bir kerre .. Ayın onun· 
dan sonra içinde borçlu teskerelerinden 
ba~ka ne bulabilirsin] Sonra da benim 
gibi bir adama İstediğim kızı alabilecek
sin ha .• 

- .Tabii alabilirim. Senin elinde san· 
atın var. Bugün az olan paran yarın ço· 
ğal:b;\ir. Cefakeş birini bulmak güç ol
maz pibi geliyor bana. ~1e!~l8. Haslet .. 
F cna kız mı} Hem de güzeldir. 

- Onun için hiç kimseyle evlene:medi 
değil mi? 

- Evlenmemesi bir sebep neticesi 
midir zannediyorsun benim koca çocu· 
ğum. Hasletin güzelliğini inkar edebilir 
misin) Ne yapsın kızcağız, kısmet .. Öy· 

le giize] vücutlu bir kızı sadece seyretmek 
bile bir bahtiyarlıktır. 

- Ama giydirip ku,atıp seyretmek. 
Peki ama her.im gibi bir züğürt bu i~i 

nasıl yapacak~. 

pan kansını kucak1amak için evine koş
tu. Artık saadet on1ar1n küçücük evleri
ni tamamiy1e doldurmu!jtu. Parasızlık 

şik8.yetleri de günden güne azalıyordu. 
Fakat Halıikun eserinin töhretiyle he· 

raber kan.sının şöhreti de etrafa yayıl

mağa başlamıştı. Herkes Hallıka gıpta 
ediyor onu ne vde ne .sokakta. ne bir 
mecliste yalnız bırakmıyorlar. Ağdalı tal
tifler ve lüzumundan faz1a hürmetleriyle 
Ha~leti göklere çıkarıyorlcirdı .. Halükun 

güzel kart.sı bir sanat modeli nümunesi 
olmuttu. Kendisini tanıyanlar ve tanımı
yanlar arasında perestişk8.rları günden 
güne çoğalıyor ve kendisinin çirkin koca· 
sına hiç te lılyık olmadığını hal, hareket 
ve gözleriyle imadan çekinmiyorlardı. 

Artık Haluk akşamları eve geldiği va
kit karısını kendisine hazır bir vaziyette 
kapıda değil ekseriya ayna karşısında 

süslenir, güzelliğine yeni bir güzellik ihi
ve etmeğe uğraşırken buluyordu. O eski 
munis bakışlarının yerinde, hırçın, diken 
gibi .sert, kırmağa hazır bir çift gözle kar
şılaşıyordu. Sabırlı, iyi huylu Haslet git
miş, yerine aynı güzellikte fakat bütün 
çirkinliğini kocasının yüzüne haykırır bir 
İnsan bırakmıştı. Küçücük evlerinin artık 
sükünetinden ve saadetinden eser kalma-
mıştı. 

Hasle:t güzel Vücudunun artık ev iş

lerine hasretmeği pek minasız buluyor· 
du. Ellerinin zarifliğini, renginin tarave· 
tini, vücudunun kıvrak hatlarını kaybet
memek İçin hayatının bütün yürüyüşünü 
değ!'itİrmişti. OsteJik kocasının çirkin yü
zünden artık hiç bir haz duyamadığını da 
açıkça her fırsatta söy)emekten çekiİı.mi- 1 

yor. Kendisine ene kadar zarifsiniz, ne 
nefis vücudunuz var> diyen her erkekte 
ac;:ılmış bir mesut kucak !!ezmekte tered

düt etmiyordu. 1 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 Nisan (1) duhul için askeri ıı> 
pmnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska teferrüat ihtiyacınızı ace
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET G'ÜLAY
LARDAN askeri nümunesine muva
fılt ısmarlama usuliyle yaptınrsımz. 
Fiatlerde mühim tenzilAt vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD· 
DESİ SARRAFLAR KARŞISL. 
Y alııız N o. 399 
Büyük levhaya dikkat : Aldanma· ~ 

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER vel 
şeriki MEHMET GÜLAYLAR 

H. 3 1 - 13 (612) ,! ____ , __ __ 
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DÜNYADA 
En biiyük rağbeti kazanan 

BRONZ 
Dit Fırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiye<:ide bulunur. 

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

~Oğretmen vekır -~ 
~tasiyecilerin dik-~ 
kat nazarlarına~ • . 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa): • 
firmasının kırtasiye ve okul defter- E 
lerini imal eden müccllithanem bu : 

~ kerre başlı başına siparişleri kabul$ 
E edeceğinden, sayın müşterilerin NA-: 
: İL BASJMEVİNE uğramaları men-: 
: faatlerini her cihetten temin ede. 5 
~ DİKKAT : Adres : Odupazarı Kü-~ 
: çük Demirhan No. 40 S 
: İZ MİR : . . 
E H.3 1 - 13 (657) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hastanesi 

esfıi operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız basta-

nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

- Zararı yok. O kanaat sahibi bir 
kızdır. Simdi biraz cefa Çt"kse de sonra 

rahat eder. Seni tanıyanlar git gide ço
ğalıyor. Elbet bir kuvveti eserin olacak: 
ve ıen tanınacaksın. 

- Ne güzel ııı.öyliüyorsun benim gü
zel anneciğim. Bayağı bayağı inanaca
ğım geliyor. 

Halıik bu ilk muvaffak eserinden sonra 
kendi~ini tamamen çökmü'! hissediyordu. 
Kendisinde onunla mücadele edebilecek 
bir kuvvet bulamıyor ne derse kabul et
miyor fakat itiraza da kuvvet bulamıyor
du. Evinin rahatsızlığı günden güne artı
yordu. Artık ak~mlan da evine erken 

gelmiyordu. Zaten geldiği günler de ra
kısını evde bulamıyordu. Hatta güzeJlğe 

1 
presteş eden sanatkar arkadaşlannın Qiit~ıİİalii:iiİİİİİİmİİİİİİİİİİİiiiİDİiİİaİİliİİİİİİİİİİİ~ 
meclislerinde karısına yapılan kompli· 
manlara bir uzak seyirci gibi kalıyor, 

çirkin yüzünü acı tebessümler gölgeliyor· 

HalUkun bu ak!}am neşesi üzerindeydi. 
ihtiyar anne bu'1u hir fırsat bilerek bir 
hayli uğra~h ve sonunda oğlunu Hasleti 
almağa razı etti. 

Ufak bir hazırlıktan aonra Haslet, Ha
IUkun karLSı olmuştu; ve artık bu küçü. 

cük aile, saadetin bir nümunesi idi.Genç 
kadın re9~mı hayata daha bağlı yaşa

manın yollannı buluyor. güler yüzünde 
en ufak bir sıkıntı eseri görünmüyordu. 
biraz da paralan olsa belki dünyanın en 
bahtivar İn!'tnnları sayılacaklardı. Fakat 
Haslet. munis bakışları, tatlı sözleriyle 
kocasının bu düşüncelerini de bertaraf 
edt>bilivordu. 

1-l~lUk bir akşam eve p,eldiği vakit ka
nsını haf•f b:r rahat~nzlıkla kanapeye 
uzanmı'} b:.ıldu. Oatünde ?.r;ık çilek rengi 
vücud"nun hütün ~zel hatlarını c;:izen 
ince bir ~ec~ltk vı:ı:rdı. Siyah saçları en
sesino rhcın•k bukleler halinde dökül
mü : rdi. ';' akın111daki ~arı bir pirinç 
man,...~J ir-inde kıpkırmızı i'\teşler yüzüne 
re~k V'"'rivcır,. ~özlerini daha parlak. vü .. 

cudunu d'lha ıhk hi~settiriyordu. Res
!tam: t.Ne v.üzel> diye mırıldandı. \!e 

daha fazla dii~ünmeden bu dekor ieinde 

karı-ının rr!\mini i~lemeğe başladı. Kendi 
-kudretine kendi de hayret ediyordu. O 
mu bu kadt'r güzel çizgiler çizmesini bi
liyor yoksa kansının mı hatJarı bu kadar 
bariz ve kol::ıy bir güzelJjkJe parmaklarını 
i"'1et~biliyordu?. 

Günler .. aynı dekor içcriı-inde ltart!nnın 

du. 

Şehir ıehir dolaşan şöhreti ona büyük 
bir servet temin etmişti. Şimdi küçücük 
evi büyümüş, ge:ni!} salonları, mükellef 
eşyalan göz kama,bncı bir hale gclmiııti. 
ilk bakışta bu muni• evdek; can 51kıntı
sını bulmak ve söyle ek belki de bir hak-
81zlık olurdu. Fakat Haluk kapısından 
attığı daha ilk adımda o küçücük iki oda
lı , basit döşemeli evini. saadetini anyor· 
du. Gece, sabahlara kadar içerek eve 
baygın düştüğü oluyordu. H .. let muhak
kak ki bugün hayahndan çok memnundu. 
içinde gizli bir şekilde sakladığı ve göz
lerinin önüne Rrildiği vakit hayranlığını, 
çılgınlığını •aklıyamadığı maddi rahatı 
şimdi tamamen bulmuş oluyordu. Koca
sını işlerine karışllrmamak suretiyle her 
İ'\tı:diğini de yapabiliyordu. Fakat buna 
rc~:men gene bir eksikliği vardı. Küçük 
evinin rahatı, sükUneti yoktu; tamamen 
bozulmuştu. 

Bir akşam Haluk erkenden eve döndü. 
Karısiyle karşı karııya ayık bir kafay)a 

konu~mak, anlaşmak istiyordu. Küçük 
bir anahtarla kapısını açarak içeri girdi. 
Etrafta. ses seda yoku. Yatak odasında 
küçük bir tıkırtı duyar gibi oldu. Heyecan 
ve dehşetle kapıyı itti. Açık pençereden 
giren se:rt bir rüzgi.r odayı dolduruyordu. 

Döndü, evin her tarafını aradı, yok. Si· 
gara.s.ını yaktı, arka. üstü bir kanepeye 
uzanarak le.arısını beklemeğe karar verdi. 
O sıra.da masanın üzerinde bir kapalı zarf 
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Audet etmiş lıastala· 
rını lıallule bqlamq· 
tır .. 
Kılniği Hilal eczanesinden gösteri

lir .. 
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tı. Karısı yazıyordu: 

cHaliik• 
Gidiyorum.. Nereye olduğunu ne sor 

ne de arattır. En kestirme yoldan yürü, 
Seninle mesut olcağımı zannetmittim, fa
kat olmadım. Yalnız zenginliğin aaadet 
için kafi gelmiyor. Ben senin vinden her 
ıeyi buldum yalnız kendi ayarımda bir 
güzelliği ula.. Gözlerimin ve gönlümün 
zevki için gidiyorum .. Sana temin ettiğim 
bu büyü.le ıöhret ve parayı düıünerek 
bu hareketimi hoı göreceğini tahmin edi
yorum. Allah ısmarladık .. 

Haluk yavq yavaş yerinden kalktı. 

Büyük bir boy aynasının karşısında .ahit 
gözlerle kendisine bakarken çivi gibi eert 
ve kuvvetli bir yumruğu karşısındaki ay .. 
nadaki adamın kafasına indirdi: 

- Apdal adam, kendi ııaadetini kendi 
elinle bozdun, kendi töhretin için karını 
teşhir etin. Cezandır çek ,imdi .. 

Yere yıkıldı .. Ayna kırıklarının çiz diği 
parmaklarından koyu kırmızı damlalar 

. ·-·. • 

ARSLAN MARKA TERAZiLER 
BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T I Ş DEPOSU

f Sr ANBUUJA rAHrAKALE CADDESİ,, No. DA 

KONULAN MARKA 

M. Kapamacı 
İZ M t R 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSi PAVYONUNDA TF.ŞBİR ET
Tt(;t TERAZİ VE TARTILARI Btl'
YilK RA(;BET GÖRMtl'Ş VE GtlMtl'Ş 

İZMİRDE : Kantarcılar çarşısı Kan- MADALYA İLE MüWatlandmlmıştır .• GVMVŞ MADALYA 

tarcı İSMAİL HAKKI PUSMAZ VE 

HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 
HER YERDE ARAYJNIZ 

H. 3 (641) 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALİOOLU .• 
EDİRNEDE : A. HALFON mahdumbn 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

T.C . 
UŞAK 

Ticaret ve sanayi odası 
Genel sayı: 144 
Özel sayı: 

Uşak 31-3-1939 

öZtl': 
Yeni Asır gazetesi direktörlüğüne: 

IZMIR 
Uşakta Yılancı oğulları Komandit şir

keti, Mehmet Yılancıoğlu ve ortakları
na ait mukavele sureti bağlıdır. Işbu 

mukaveleye nazaran odamızca tescil 
edilmişlerdir. Tescil ilanının gazeteniz 
vasıtasiyle il8.n1nı rica eder ve intişar 

edecek ilan nüshalarından (yfrıni beş) 

adedinin odamıza gönderUmosini saygı
larımızla dileriz. 

Uşak Noteri 
166840 

Başka 

Şorif Akçay 

Y.No: 542 
Türkiye Cümhuriyeti C.No: 

Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
mart ayının yirmi beşinci Cumartesi 
günü ben zirdeki imza ve mührün vazıı 
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarının bah
şettiği salahiyeti hdz Uşak mülaki! no
ter vekili Asım 'ı'opuz dairemde iş gör
mekte iken vukubuLn talep ve davet 
üzerine Uşakta Mehmot Yılancı oğlunun 
evine gidilerek yanıma gelen ve Uşak 
Noterliğinden tastikli 17-3-939 tarih ve 
478 numaralı vek5lctn.ame ile Uşakın 
Cuma mahallesi.-ıden Yılancı oğlu ölnıiiş 
Osman kızı ve çalık oğlu mehınct karısı 
Azime çalık, ve mumaileyh Osmanın di
ğer kızı ve yılancı oğlu Ismail Azmi ka
rısı Habibe ve Osmanın diğer k:zı ve 
yılancı oğlu mehmet karısı Ha~if• ve 
yılancı oğlu ölmüş kazımın oğlu hakkı 

yılancıoğlu ve khımın diğer oğlu Os -
man yılancıoğlu ve mumaileyh kazımın 
kızı ve mehmet yılancı oğlu karısı Fah
riye ve mumaileyh kazımın ölmüş kızı 
Hacerin küçük oğlu 1931 doğumlu il -
yas, Erol namına yegane velisi babası 
Fehmi tirioğlu ve yılancıoğlu ölmüş ba
san karısı ve kadir kızı şerife yılancıoğ
lu ve yılancıoğlu hasan kızı Adilenin 
1337 doğumlu küçük oğlu basanın veli
si babası Ahmet yılancıoğlu ve muma -
ileyh basan yılancıoğlunun diğer kızı 

ve ahmet yılancıoğlu karısı ismet yılan
cığolu ve ytlancıoğ]u ölmüş bekir kızı 
ve tirit oğlu hüseyin karısı Atiye tirit 
oğlu ve mumaileyh Bekir yılancıoğlu -
nun diğer oğlu Cemal yılancıoğlu ve di
ğer oğlu Şerefettin yılancıoğlu ve yılan
cıoğlu ölmüş ali kızı ve kara kadı oğlu 
Şükrü karakaya karısı Hasibe karaka
ya namlarına haizi salfilılyet vekilleri 
mE'hmet yılancıoğlu bunlar namına ve
k5leten kendi namına esaleten ve keza
lik Uşak noterliğinden lastikli 6-2-939 tac 
rih ve 160 numaralı vekaletnanıe ile 
uşakın karağaç mahallesinden yılancı

oğullarındnn ali oğlu mehmet yılancıoğ
lu ve aynı mahalleden yılancı::>ğuUann
dan ali oğlu ahmet yılancıoğlu ve yılan
cı oğlu ali kızı ve ölmüş lütfi karısı re
fiye namlarına kezalik haizi salahiyet 
vekilleri Ismail azmi yılancıoğlu bunlar 
namına veklleten ve kendi namına asa
leten ve Izınir ikinci noterliğinden mu
saddak 27-2-939 tarih ve 18687 numara
lı vekaletname ile Izınİl'de pazar yerin
de kara kadı sokağında 12 numaralı ev
de oturan bekir karısı Zehra yılancıoğlu 
ve bekir oğlu reşat yılancıoğlu ve be -
kir oğlu kemal yılancıoğlu namlarına 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplannı kll

.ldinden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız.. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski ve 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumun, mesanede taşların teşekkiilüne mani olur. 

Sıhhat Vekruetinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : BELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

-· Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadeie istasyonundan: 

Yeni istimlak edilen bina pazarlıkla tamir edilecektir. Keıif bedeli 
S41 lira 45 kuruştur. Taliplerin 40 lira S7 kurU§ muvakkat ve 81 lira 
kat'i teminat makbuzlarile bu ayın 20 inci cuma günü aaat 11 de Bur
nava ziraat mücadele istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla malu
matın müessese müdürlüğünden alınabileceği ilin olunur. 

6, 8, 11, 13 1167 (698) 
a ...._ m .... e.-ı 

Vilayet daimi encümeninden : 
Nafıa tamiratı mütemadiye amelesi için aatın alınacak olan sapı ile bir
likte (SOO)kazma, (230)kürek, (200)tınnık, (IOO)yaba, (lOO)aü
pürge, ( 100) etrafı kapalı toz için gözlük 985 lira muhammen bedel ile 
ve IS 'gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 17 
Nisan 939 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine bat 
vurmaları. 1117 (697) 

Denizbank miidüriiiğiinden: 
Karııyakada Osmanzade mevkiinde deniz banyolan 939 yılı yaz 

mevsimi için kiraya verilecektir. Açık artırma 17 Nisan pazartesi gü
nü saat lS de Denizbank Jubeıinde yapılacaktır. Arhrmaya girmek 
için 195 lira pey akçesinin veznemize yatırılması yahut milli bir ban
ka mektubu getirilmesi tarltır. 

Fazla izahat almak istiyenler muhasebe §"iliğine 
lirler. 6, 9 

müracaat edebi-
11S6 (699) 

lancıoğlunun mahdumu Cemal yılancı- ne müştereken Mehmet yılancıoğlu ve 
oğlu bana müracnatle resen bir şirket Cemal yılancıoğlu memur edilmişlerdir. 
mukavelesi tanzimini istediler. Ken<lılc-

1 
Madde 5 - Şirketin mevzuu: Alelu

rinin kanuni ehliyetleri olduğunu anla- mum Ticaret ve fabrikacılık ve hususi
dım. Uşak tüccarlarından halil akçay le Uşakta yılancıoğulları ailesine ait ip
v• yine Uşak tüccarlarından hasan bay- lik ve kumaş fabrikasını işletmeisdir. 
gın şahit ve muarrif sıfatiyle hazır bu- Şirket, mevzuu iştigali olan işlerle ala
lunuyorlardı. Bu şahitlerin şahadcte kadar her türlü mali, sınai ve ticari mu
mani halleri olmadığı sorularak anlaşıl- ameleleri yapan başka şirketler tesis ve
dı. Bunun üzerine şu şekilde takrire ya mevcut şirketlerle iştirak. veya hisse 
başladılar. senedi ve tahvi!Mı mübayaJ edebilir. 
Uşak noterliğinden musaddak 1637 Şirk~t muameHltını yapmak için Jazıın 

umumi ve 1152 hususi numara ve 25 olan gayri menkulleri tasarruf edebilir. 
kanunuevvel 1340 tarihle musaddak Madde 6 - Şirketin merkezi Uşakta
(Yılancı zadeler kumpanyası) unvanlı dır. 

şirket mukavelenamesi aşağıda yazıldı- Madde 7 - Şeriklerin k~r ve zararda
ğı şek.ilde tadil edilmiştir. Madde (1) ki hisseleri sermayeleri nisbetinde ola
Şirket şürekasından 1 Bekir Sıtkı yı - caktır. 
laocıoğlu 2 hüseyin Khım yılancıoğlu Madde 8 - işbu mukavele hliküınleri 
3 Hasan hilıni yılancıoğlu vefat etmiş - bir Nisan dokuz yüz otuz dokuz 1-4-939 
!erdir. Bunlardan (A) ilk evvel vefat tarihinden başlıyacaktır. Şirketin müd
eden hasan hilmi yılancıoğlunun varis- deli bir KAnunusani dokuz yliz kırk beş 
!eri hisselerini şirket şürekasından Be- 1-1949 tarihine kadar devam edecek -
kir Sıtkı, hüseyin khırn, Ahmet Fuat tir. 
ve mehmet Necdete devretmişlerdir. ve Madde 9 - Şürekadan Ismail Azmi 
varisler şirketten çıkarılmıştır. (B) Hü- yılancıoğlu muraltip yapılmıştır. diye 
seyin kfızım yılancıoğlunun varislerin - sözli bitirdiler. Verilen bu takriri ben 
den hakkı yılancıoğlu, Osman yılancı- yeminli Noter bir nüsha olarak tanzim 
oğlu gayri mahdut Slll'e11e mesul şerik ettim ve muhteviyatını kendilerine ceh
olarak ve (1) Fahriye yılancıoğlu (2) ren okudum ve mealini anlattım, arzu
Erol tirit oğlu da komanditer şerik ola- !arının tam istedikleri gibi zaptolundu
rak şirkette kalmışlardır. (c) Bekir sıt- ğunu tasdik etmeleri üzerine bu senet 
kı yılancıoğlu varislerinden Cemal yı- zirini hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
lancıoğlu, Re:;at yılancıoğlu gayri mah- Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi Mart 
dut surette mesul şerik olarak ve (1) ayının yirmi beşinci Cumartesi günü• 
Zehra yılancıoğlu (2) Kemal yılancıoğ- dür. 
lu (3) Şerefettin yılancıoğlu (4) Atiye Bilvekale ve bilasale Akit imza, 
tirit oğlu komanditer şerik olarak şir - Bilveklıle ve bilasale Akit imza 
kette kalmışlardır. Bunlardan maada BUveklıle A. Akit imza 
(1) Refiye yılancıoğlu (2) Şerife yılan- Şahit Şahit 
cıoğlu (3) Ismet yılancıoğb (4) Habibe imza imza 
yılancıoğlu (5) hmife yılancıoğlu (6) Işbu suret dosyada mahfuz 542 nu • 
Azime çalık (7) hasan yılancıoğlu (8) maralı aslından çıkarılarak alfil<adarlar
hasibe kara kaya yeni komanditer şerik dan Cemal yılancıoğluna ita kılındı. 
olarak şirkete alınmışlardır. Noter 

Madde 2 - Şirketin unvanı (Yılancı Resmi mühür 
oğulları komandit şirketi mclıınet yı - ve imza 
lancıoğlu ortakları) olarak kabul edil- Aslı gibidir. 
miştir. Uşak ticaret ve sanayi odası mührü 

Madde 3 - Şirketin sermayesi 300000 imza okunamadı 
(tl'ç yüz bin liradır) 25 Mart 1939 
l 0 İılıİÜr ' 

ı 


