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en reylerimizi Cumhuriyet 
it partimize veriyoruz ? . ·---·--------------llat · ~-~ 
~ ın cevabını, "Halkın Sesi, Hakkın Sesidir.,, Sütu-f azetemizin dördüncü sahifemizin son iki sütununa 
cet le iftihar ettiğimiz fırkamızın ebedi umdeleri en 
kllkllbı .v~rmekle beraber, biz burada bu umdelerden 
· : ettırılmiş, başanlmış bazı mühim işlerden bahse-
ı 

Almanya hakimiyeti altında 
SLOVAKYA VE KARPAT UKRANYASI 

DA iSTiKLALLERiNi iLAN ETTiLER 
Almanların Notasına Çekler Bir Türlü Cevap Veremiyorlar 

------------nııını-----------

NilmayiŞçller bir beyanname neşraderek diyorlar ki: Para ile hareket edenlere ve 
kendilerini satanlara itimadımız yoktur 

;r\'ctimizin harice akmaması için alınan iktisadi - - -- - -o' ierek bu iktisadi ve ticari hayatımızın inkişafı ve 

11 
!llJanJı imparatorluğu tarafından viraneler halinde 

' ~ Yurdumuzun imarı ve gerek müdafaa işlerinde 
ıa,' Yapacağı işler için devlet demiryollarımızm hari

tererek yaptığı hizmetler, bu hayırlı ve feyizli dev
ti eıesinin başında bulunan Ali Çetinkayanın eski 
İç~ nıeş'um bir mirası olan ağır şartlı imtiyazları yok 

· i~~tl sarf ettiği emekler ve himmetler, adliy\!mizde, 
._ 11

1l~e, sıhhi ve harici işlerimizde yaptığımız akılları 
• 

1nkılar hamleleri ve bilhassa halkımıza ve köylü-
lilrdırn elimizi uzatmak, şefkat kucağımızı açmak 

~tıı \Milli Şefimizin J>ize gösterdiği taklit ve tatbike 
tec '

1 
. Ve prensip, hep C. H. Partimizin faaliyet saha-

. ?e lı etmiş parlak ve göz kamaştırıcı eserleri de
~ Cumhuriyet H. Partisinin bütün bu unudulmaz 

Prag ıs ( Radyo ) - Al
m: nyanın Çekoslovakyaya 
verdiği nota dolayisile nazır
lar meclisi dün gece yarısına 
kadar içtimalarına devam 
etmiştir. Hükumet notaya 
elan cevap vermemiştir. No
tanın metni mahrem tutul
maktadır. 

Berlin ıs (Radyo) - Hit
lerle Tisso dün gece saat 
yirmi ikiye kadar görüşmüş
ler ve müteakiben hususi 
bir tayyare ile Viyanaya ve 
oradanda otomobil ile Bratis-

1 lavaya gitmiştir. 

Varşova ıs ( Radyo ) -
Slovakyada da vaziyet çok 
tehlikeli bir şekil almıştır. 

Çek kJtaatı mühim y~rleri 
işgal ederek Tunanın her 
iki tarafını tutmuşlardır. 

VarŞova 15 ( Radyo ) -
Slovakyada yapılan dünkü 
nümayişte Çek askerleri nü
mayişcileri süngü ile dağıt
mışlar ve bu esnada 27 kişi 
ölmüştür. 

Varşova ıs ( Radyo ) -
Slovak nümayişçilerioin neş
rettiği bir beyannamede 
"para ile hareket edenler, 

kendilerini satanlara Slovak
lar itimad etmezler,, yazılı
dır. Beyanname Çek polisi 
tarafından toplattırılmıştır. 

Hlinka muhafız teşkilatının 
Bratislavada Çeklerlerle ya
pılan müsademede 19 ölü 
vermiş olduğunu büyük harf
lerle tebarüz ettirmektedir. 

Popolo Di Roma, Çekle-
Budapeşte, 14 ( A.A ) -

Çekoslovakya".\aki Macarların 
Prağ mümessili olan Kont ' 
Esterhazi Slovakya başvekili 
Tisso ile gör ştükten sonra 
ansızın Prağdan Budapeşte

ye hareket etmişiir. 

rin zorbalıkla Slovakları hür
riyetlerinden mahrum edemi

yeceklerini yazıyor ve diyor ki: 
! Prağ hükumeti tarafından 

Roma ı4 (A.A) - İtalyan 
gazeteleri Çekos!avakya ha
diselerine büyük bir ehem
miyet vermeğe başlamışlar

dır. Messagero gazetesi, 

1 teşkil olunan Sidor hükume
ti Slavakların hiç de itıma-

dına haiz değildir. Binaena
leyh böyle vahım bir bühra. .. 
nı halletmeye mu•affak ola
mıyacaktır. d~ 111~n biraz daha büyüyerek 1 ürk milletinin refah 

· Ilı 111 temin edecek bu eserleri, bu hizmet ve him
~Ydanda iken, bütün komşularımız, vücude getiri
~ef ~e kahramanlık abidelerine gıpte edip durur-

OOOl CX OCOOOOOOOOOOOOOOOOOO oooooooooooonoaoooooaooc. oo ooooocooaoooooxooooooocoo 000000000000000000000000• 

ij ııulletin reylerini neden böyle büyük bir iştiyak 
~ e o kurtarici ve kuruyucu partiye verdiklerini 

ttlç bir şey midir ? 

GÜL İSTER AGLA 

~U~~~-;~~;;-;;~~SEVDASI 
ıqı>, -

~'llleli\'e Amerika mecmualarında kadınları, erkekleri güzelleştiren ve bu yüzden her 
~.ttt111 Yat yapan müeesseselerin bin türlü ilanlarını görmek mümkündür. Bü

. it dtrı küçültmek, fazla çıkık çene ve alınları düzeltmek, sarkan yanakları germek 
'~he~ çıkartmaktan korkan kadınların öyle bir istekle ameliyat masasına yatışları 
~ ttah,f~tnıemek . elden ~elmiyor. . . 
~, he kaba etınden hır parça et kestırıp alnına yapıştıranların alnına bir sinek 
tıt ba ~eıı bu ameliyatı yaptıran erkek veya kadın herkesin içinde o kaba tarafını 

ite, f 1Yormuş! 
lllek sevdası ile ne yapacağını şaşıran bu güzellik delisi insanların bu haline: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

Ankara, 14 (A.A) - Türk 
Tarih kurumu tarafından her 
üç ayda bir neşredildekte 
olan belletenin 9 uncu sayısı 
kurumun ı938 yılındaki haf
riyatlarından bir kısmına ait 
raporları ve ayrıca orijinal 
tarihi etütleri ve garp dille
rinde intişar eden muhtelif 
mecmualardan 78 nüshanın 
fihristini ihtiva etmek sure
tile intişar etmiştir. 

1 ····'*23 .. Ni:~-·;~~k···lı;;;:~~ 
ve. onu takip eden çocuk 
h ıftas. yurdun en büyük ve 
en ilc:·i davası olan çocuk 
meselelerini önümüze koy
maktadır. 

Secime Başlandı , . 
ŞEHiR BAŞTAN· 
BAŞA DONANDI 
Devamlı Y a2mura Rağmen 

Halk Reyini Kullanmak için 
Sandık Başına Koşuyor 

Valimiz dün gazetecilere 1 yılların tecrübesine göre in-
yaptığı beyanatında " İkin- tihap işlerinin şehirde l·gll11 
ci müntehipler seçimi her ta- ve köylerde iki günde bite-
rafta başladığı vilayetimizde -Devamı 4 üncü sahifede-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
---~---~--~-------------------

Neden Halkın Sesi, Hakkın 
Sesidir - -- - ·~ ........... 

Halkın Sesinin halkın · d • · · h Ik :----::-: . - . . . . ' ıra esının, a ın ıstegının hır hak 
sesı, hır hak ısteği oldugw unu gösteren h Ik . d . . C h · , a ıra esının, 

u.m urıyet rejiminin temellerini teşkil eden şu hakikatleri 
daıma göz önünde bulunduralım : 

*** Memleketimiz büyük M·11 t M 1. · · · . . . d .. ı e ec ısının yenı seçımının ba-
şın a go.z ka?1aştırıcı bir vaziyette bulunuyor. Türk milleti 
Beynelmılel sıyasetin yarın için beklenmedik had' 1 h -
zırlaması ihtimali karşısında h"'r türlu·· nı·fakta ıse er a 

··t ff 0 b. n masun ve 
mu ene ır ır halde, kendine güvenir vaziyettedir. 

Millet· ·· k b · ·d ı. ınönü ın mura a esı, ı are üzerinde h k•kA f .. 1_ 1 dık b .. 1 ld a ı ı ve ıı ı o ma-
. ça . ve oy e 0 . uğuna Milletçe kanaat edinmedikçe halk 
ıdaresı vardır denılemez. Onun ı·çı·n b·· .. k ·11 t ı· .. ·f ·f t . uyu mı e mec Hının 
valz~be tıl a el meksı en ufak bir tereddüde mahal vermiyecek 
sa a e e o aca tır. 

Bü ük Millet . . . . . İ. İnönü 
k Y • meclısı Mılletın menfaat ve ideallerini haki-

aten temsıl eden bir Millet hülasası vaziyet ve itiyadında 
bulunacaktır. 

İ. İnönü 
Cumhuriyet H Ik t• · ı k · b a par ısı, mem e etın ütün menfaatlerini 

ve bütün evlatlarını kucaklıyan bir siyasi ailedir. 
V ~~andaş reyini kullanmayı ihmal etme. Çünkü ve

recegın reyle milletin siyasi kudretini kuracaksın. 
Cumhuriyet Halk Partisi halkın, halk için ve halk tara

fından idaresini şıar edinmiştir. Bütün bu hakikatleri öğ
rendikten, ezberledikten sonra herkes anlar ve tasdik 
eder ki: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~=-rs•••••••··-......-



15 MAıtl . 
mm~ Dünyanın En Uzun 

r"'Aif;Qç;Ja;.';;-Sö~ilren ~ ! Düny~n~!i~:nl~~~n boylu 
AYRILIK Ankara Radyosu 

(Bugünkü program) 
Türkiye Radyodifüzyon Postal•'' 

DALGA UZUNLUGU ~ Canavar! . . ~ adamı olarak tanılan 2 met
~J;::.t:::l[~Ji;;:.t:::l[~vAzAN : G\.INÜL EMRE~~ re seksen boyundaki Mister 

Vadlo 21 yaşına h~':m1ştır. 

Ufuktan bir yığın kül dağılırken göklere, 
Gözlerim tutmuş ayı serpiyor mavi yere. 
Işıklar kıvılcımdır, .örs olmuştur kalbimiz, 
Kayalara çarp:nadan neş'e saçan sesimiz, 
Gömülüyor suların yanık çalan sazına. 
Sahillere sürünmüş yeşil çimenden kına. 
Yuvamı terkederken, gözümde her damla yaş 
Topraklarla yapıyor buhar olmadan savaş. 
Sertleşmeden şu dallar düşüyor başka yere, 
Sarıyor yaprakları sanki alevden dere. 
Sesimden anlamıyor gökte uçan yıldızlar, 
Kalbimi dikenlere dikiyor çuvaldızlar. 
korulukta haykırtmak, ağlatmak istiyorlar, 
Ayrılığın kardeşi oradadır diyorlar. 

163Pm. 183Kcı. 120K:· 
T .A.Q. 19,74m. 15195Kcı. 'JOI< 'fi• 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20K ' [

9
] • Bu münasebetle do.stlarına 

12.30 Proğram, 12.35Tiirk 
müziği - pi. 13 memleket sa" 
at ayarı, ajans, meteoroloji 
haberleri. 13.15-14 Riyaseti 
cumhur bandosu- şef : İhsan 

Şimdi 18 :seneye !l.'Iahkôm 
Ve Çifte Cinayetin Faili 
Bekirle Karşı Karşıyayım __ :;-...:.....::--

Garip tecrübelerle içeriye ~ ma gitmiyor ... 
doğru açılan kapıdan bak- Dedi.. 
tım.. Oda oldukca genişti... - Aldırma, bizım bir ar-
Ve sol kenarda bir sedir, kadaşın dediği gibi "Sipsi 
üstünde bir yatak vardı. efkar dağıtır!..,, İç şunu ... 

Hapis hane müdürü: Beni kırmadı ve sigarayı 
- Haydi Bekir çık artık!.. aldı. 

Dedi. Genç ve yakışıklı - Bekir, dedim, beni 
mahbus istemiye iştemiye kendine en iyakın bir arka-
yanımıza geldi. daş sayarak hikayeni anlat!.. 

Mahbus, kapalı bir yerden Çifte cinayeti nas•l işledin .. 
dişarıya çıkınca geniş bir Buna sebeb neydi ? 
nefes aldı. Elite göğsünü Muhatıbım, önce yere, 
oğuşturuyor, ikide birde ma- sonra akşamın pencereye 
vi bir örtüyü andırak gök vuran yüzü gibi sarı ışıkla-
yüzüne bakıyordu.. . rını baktı. 
Açık havaya hasret kal- Bütün 

manın bütün izdiraplarını 
bu genç mahbusun yüzünde 
okumak mümkündü .. , 

Ah şu insanlar... Bir asa· 
biyet uğrunda, sonu düşü
nülmiyen taşkınlıklar yapa
rak veya bir kaç kadeh ra · 
kıya bütün ömürlerini sata
rak kendi hürriyetlerine 
kendi ellerile son veriyorlar ... 

Fakat bu satırları yazar
ken, bu işte her mücrimin 
ağzından düşürmediği şu 

mahud "kaza ve kader ... ,, 
sözlerininide unutmadığımı 
söyliyeyim. 

Evet, bu ekseriya insan 
indesinin dışında olan kötü 
tesadü~ler: :le hesaba katmak 
lazım gelıyor ... 

Bekirle 1 era1Jer ga.-diya
nın kovuşuna girdik. Hapis
hane müdürü, bizi yalnız 
bırakmak için bir bahane 
ile gitti.. 

Şimdi 18 seneye mahkum 
ve çifte cinayetin faili, Be
kirle karşı karşıyayım ... 

Söze mukaddeme olmak 
üzere bir sigara yakıp mah
busa uzattım. 

- İçme~.. Sigara hoşu-

halinde açık bir 
perişanlık vardı ... 

Benden şunu sordu : 

- Benim hikayemi neden 
öğrenmek istedin beyim ? 

Böyle bir , suale muhatıp 

olacağımı önce dü~ündüğüm 
için derhal cevabını verdim: 

- Bekir, gazetelerde işle
diğin çifte cinayeti okudu
ğum zaman sanl?, herkes 
gibi ben de kızdım. Fakat 
bir çok kimseler senin iyi 
bir delikanlı olduğunu, bu 
işi nasıl olup yaptığına şaş

dıklarını söyleyince doğrusu 
merak ettim. Ve seni dinle-
mek arzusunu duydum. İn
sanın bu cinayetleri yapması 
için çok mühim sebebler 
olmak lazım gelir ... Anlat 
bakayim neler oldu ? .. . 

Sözlerimin cidaen samimi 
tesiri altında kalan Bekir, 
bir müddet başını salladık
tan sonra, yürekler parçala
yıcı hikayesine şöyle başladı: 

- Madem ki bukadar me
rak etmişsin .. Anlatayım da 
dinle! 

- Devam edceek 

E L HA M R A Sinemasında 
Senenin en büyük sinema hadisesi 

LUise Ralner - Fernad Ciravey - Miliza Korjus 
Tarafından yaratılan 

BUYUK 
ALS 

Muvaffakiyetini yüksek kademesini yükselerek sayın 
İzmirlileri hayran etmekte devam ediyor. 

Proğrama ilave olarak: Milli Şefimizin Ankarada] İngi
liz sefirini kabulü - İstanbula teşrifleri, Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini di ı leyişi, Ünivıersiteyi ziya
retleri ve gençliğe hitaben i ·ad buyurd11kları tarihi nu-
tukları - Balkan antantı Haı iciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları. . . TÜRKÇE İZAHLI .. 

Seanslar: Her gün 1.30 - 4.00 - 6,30 ve akşamları 

1 9.00 da başlar. . . Cumartesi ve pazar 11 de. 
TELEFON: 2573 

----~~-....~ 

bir ziyafet vermiştir. 

Nevyork Üniversitesi 
Talebesinin Parmak 

izlerl Ahnacak 
Amerikada Sirakusada 

· Nevyork üniversitesi talebe
sinin gelecek seneden itiba
r,. o parmak izleri alınacak 

ve dosyalarında saklanacak
tır. 

- :...--:= .... :--

Bir Aslan Yavrusu Bir 
Mahalle Halkın• 
Ayaklandırdı 

Londralı bir kadın şehir
den uzak bir sayfiyede otur
makta, kocasının bir bahiste 
kazanmış olduğu 10 aylık 

1 

bir aslan yavrusunu besle
mektedir. Aslan, hanımına 

1 

okadar çok alışmıştır ki, 
sabah, öğle ve akşam ye

( meklerini onun elinden ye
mektedir. Her öğle vakti 

1 bir kuzu başını miderine in-
diren aslan yavrusunu çekel miyen lnğiliz kadının kom-

i 
şuları, belediyeye müracaat 
ederek: "Bu ayvanın yeri 
hayvanat bahçesidir. Sayfi-

!
I yemiziu şerefini bozuyor!,, 

diye şikayette bulunmuşlar

dır. 

ı Genç kadın: "Ben aslansız 
yaşayamam!,, demektedir. 

1 
........ ., ....... . 

Bernard Şov'a Yeni 
Bir MUkAfat Verildi 
Los Angeleste şerefine 

verilen bir ziyafette, lngiliz 
ediplerinden Bernard Şov' e 
"Pigmalyon,, isimli eserinin 
senenin en güzel filmi diye 
seçilmesi münasebetile Hol
livot akademesinin senelik 
mükafatı takdim o'unmuştur. 
Gündüz Açık Havada 
Sinema Seyretmek 

MUmkün oluyor 

Gündüz açık havada sine
ma seansları vermek tecrü
beleri geçenlerde Rusyada 
yapılmıştır. "Sinemacılık ta
harriyat ve tetkikat Sovyet 
Enstitüsü,, Moskova parkla
rından birinde bir tecrübe 
yapmış ve tecrübe muvaf
fakiyetle neticelenmiştir. 

Projeksiyon makinesi per 
denin arkasına yerleştirilmiş
tir. Perde de henüz gizli 
tutulau bir usule ile yekpare 
ipekten nescedilmiştir. 

Haber alıkdığına göre bu 
yaz bu tarzda sinemalar fa
aliyete geçebileceklerdir. 
Soğu kkanh tayyareci 
Pormouthta denize düşen 

bir tayyare ci, badireyi atla
yıp ta, !IU! un yüzüne çıkınca 
yarı bc.tmış olan tayyaresi· 
nin kanadına tırmanmış, ü
zerine o' uı ı r ş , bir sigara 
yakarak kendisini kurtarmıya 
gelmekte olan motörü bek
ı ~miştir . 

Önüm alevden deniz, arkam bir yığın hasret, 
Yıldızlar haykırıyor; ayrılacaksın elbet .. 

O zaman çekiyorum ufuktan hançerimi, 
Kanlara bulayorum dünkü tatlı yerimi. 
Gurup ederken orda, doğuruyorum burada, 
Fazla ağlayan zaten eremiyor murada .. 

Burhaneddin Şarbalkan 

YAÖMUR 
Odamdayım; bu gece yağıyor yağmur 
Varile fısıldaşan bir aşık gibi 
Artık kalbim derinden derinden vurur 
Yaklaşıp uzaklaşan bir çıkrık gibi. 

Gök, çıtırtiyle yanan saçtan bir soba 
Şikayetsiz ağlıyan yoksul bir baba 
İnce ayak sesleri bir aksi seda 
Damlalar raksediyor bir ışık gibi 

Kalbimin vuruşu da bir ince yağmur 
Kıpkızıl alev gibi beni doldurur, 
Heyhat verdiği canı bir gün soldurur 
Kendi de unutulur, hıçkırık gibi. .. 

N. Ulvi Akgün 

Kanarya 
Bir ilk bahar günü güneş 

bütün tatlı hararetile tabiatı 

uyandırmağa çalışıyor, rüz
gar baharın kokusunu uzak
lara sürüklüyordu. Kendime 
sevgililerden ayrı bir yer a

ramağa çıktım. Yeni yeşil

lenen ağaçlar arasında baha
rın kakusunu çiğerlerime sin
dire sindire ilerliyordum. Ne 

kadar :zaman böyle geçti, 
bilmiyorum. :.Yalnız hayatta 
bana, tabiatın aşkı sevgilile
rin aşkından daha lkuvvetli 
gelmişti. Yolumun : üst ünde 
yeşillere hürünmüş""gül bah
çesi gördüm. Burada bülbül
ler güllerin üzerinde oynaşı
yorlar, sevgilerini onlara an
latıyorlardı. Ötüşlerile sanki 
beni aşka davet ediyorlar ve 
bana " Sev Sevil ,, diyorlar
dı. Güldüm, kendi kendime 
" Talisiz aşk gülsüz bülbüle 
benzer ,, dedim. Bu aşk bah
çesinde dinlenmek istiyor· 
dum. Bülbülleri ürkütmeden 
gül çardaklarının altına otur
dum. Etrafımda bir kın r ı ı 

"Ş,, ye 
uçuyor, ötüşile bana derdini 

anlatmak istiyordu. Bu kuş 
o kadar güzeldi ki.. . 

Çok dolaştım; yardan ayrı 
yer bulamadım. Şimdi de ka

naryayı seviyor, onun aşkile 
eve dönüyordum. Bir bulut 
altın gibi parlayan güneşi 

örttü. Hafif hafif esen rüz

gar şiddetlendi. Kara bulut
lar gök yüzünü kapladı. Şid
detli esen rüzgar fırtınaya 

döndü. Şimşekler ç;kmağa 
başladı. Kendimi civardaki 
bir kulübeye zor attım. Ar

tık bülbüller susmuş, güller 
ler yağmur darbeleri aitında 
boyunlarını bükmüşlerdi. Şim 

di onu, yalnız onu; karıar
yayı düşünüyorum. Acaba o 
nerede? Şu mel'un fırtınanın 
önünde nerelere sürüklendi? 
Ben onu bulamayacak, onsuz 
yaşayamıyacağım. sanıyorum. 

Acaba o heni bulabilecek, 
bensiz yaşayabileck mi? .. 

NEJAT GÖKÇÜL 

İzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonirn şirketinden: 

Evvelce.de ilan edildiği üzre sayaçlarını satın almış bulu
nan abonelerimizin ayar masrafı olarak ödemiş oldukları 
parayı, geçen ilan tarihinden itibaren bir ay içinde şirke
timize gelip almaları lüzumu ilan olunur. 

Künçer 1-Mozat Türk marşı 
2-Lereu - göl kenarında 
bir akşam. (Obua için fan" 
tazi) 3-A. Thomas- raymond 
operasının Uvertürü 4 - Kal
man - cambazhane prensesi 
operetinden potpuri. 
19.30 proğram, 18.35 Müzik 
pi. bir konserto 19 konuşıııa 
19.15 Türk müziği fasıl he
yeti - Celal T okses ve ar
kadaşları, 20 ajans, meteo" 
rolo ji haberleri, ziraat bot" 
sası fiyat 20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fa
hire Fersae, Refik f ersao, 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Safiye Tokay. 1-Refik Fer" 
san - Şeddiaraban peşrevi. 
2-Faize-Badei vuslat içilsin 
3-Kazım Uz-gam seni ter
keylemezse. 4 - Şemseddin 
Ziya-ey gonca açıl. 5· Bimen 
Şen~- gül _ olsam. 6 - Cevdet 
Çağla - taksim. 7-Refik Fer
san· yaktı cihanı ateşin. 8 .. 
Ali Galib - her lahza seni. 
9-Şemseddin Ziya- olalı ben 
sana bende. 10 - Refik Fer
san-oyun:havası. 21 memle .. 
ket saat:ayarı. 21 konuşma 
güzel sanatlar. 21.15 esham, 
tahvilat kambiyo-nukut bor· 
sası~ fiyat 21.25 neşeli plak· 
lar. 21.30 temsil yurdum, 
her şey senin için. yazan: 
Teymen Cemil! Akıncı 22 
müzik küçük· orkestra - şef: 
Necip Aşkın. 23 müzik caz 
band - pi. 23.45-24 son ajans 
haberleri ve yarınki proğram. 
.1 ~ıımımıınnıııııım ·munııııım1DD1Dmıımmnoınııımmııır. 
ın O O K T O R ı 
~mıaıı ınıımımınııııııou ııııııaııımımım ı ıınmııımıııııımımıımt 

Etle Şeker 1 
İkisi bir araya gelince tat· 

lılı yahni olur. Onu da fyi
yebilirseniz, afiyet olsun. Fa· 
kat etle şekeri bir iarada 
yemek hoşa gitmediği için 
tatlı yahniyi yiyenler pek 
azdır. Onlarm ikisi de layni 
sofrada yenilseler bile ayrı 
ayrı yemek daha iyi gelir. 
Zaten benim maksadım da 
onlardan ayrı ayrı bahset· 
mektir. 

Etle şeker bizim için birer 
sevinç alametidir. Bayram· 
larımızın birine kurban bay· 
ramı, birine de sadece şeker 
bayramı demekle beraber 
her ikisinde de hem şeker, 
hem et yemekadet olmuştur. 
Düğün yemeklerinin esası 
etle şekerdir. Ahpabımızı, 
bir' i de çorba içelim, diye 
yemeğe davet ettiğimiz va· 
kit bile yalnız sadece suya 
pirinç çorbası ile zerzevattın 
başka bir şey yedirmcssek 
ayıp olur. Mişafir çorbasınıJI 
- Devamı 3 üncüde -

~........................................ -=ıı ...................................... ... 

lsu Venı·sı·nemaDA TAYYARE Sineması 
g Un l ~ T E L E F O N: 3646 

Matineden itibaren. Fedakarlık buna derler 
SENENİN EN BÜ YÜK PROGRAMI 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 

Saraabosna Faciası 

BİR KAVUK DEVRİLDİ 
Tamamile TUrkçe sözlU ve şarkılı 

Kadın Katili 
Müthiş macera filmi ayrıca foks jurnalı İstanbul 
siuemalarile ayni zamanda göstereceğimizi muh .. 

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

..... ag31m1~~SE!i4JID~lm ................... . 

1914 
ULTİMATOM 

Büyük harbi ateşliyen .ilk kurşunun romanı 
D TA PARLO - ER:C VON STOHEIM 

mart cuma proğram~ızda ABDuLVEHABIN 
ikinci büyük şaheseri 

YAŞASIN AŞ~~ 
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Qndi 70 yaşından sonra 
veniden nicin aclık ' , 

15 MART 

Şen Yazılar 
...... ~~······ bir 

Sevgilim. 

~ grevi yaptı? 
d' 

Ü •~tanın istiklal dava
ttı .. 

Evet onu sararım 
Kalkibim boşluğunda 
Hayalini ararım 
Gecenin boşluğunda 

İnce bir beli vardır 
Ve nermin eli vardır 
O ki beni seviyor 
Her yerde bana yardır 

1 ayyarede 
izdıvac 

t• . •urerek bir zaman-
• 

111 
1919 senesinde 

· ~, n1Uslüman bütün t • 
, l'i bayrağı altına 
•

11 \re sonra yalnız me
b li~eri olan Gandi 
G 6t~n dünyanın dik
terıne çekmiştir. 

' •~t hlücadele ve boy
ti 

1
•.tildal ve hürriyet 

" ~ llı elde etmeğe çalı-
lldinin en kuvvetli 

Ateşli vücudunu 
Sararım elbet bir gün 
"Sen,, kesmez umudunu 
Bir zaman yapar düğün 

Fakat şunu söyleyim 
O nedir, bende neyim 
Sarmaşıkta değilim 
İşte carıım öyleyim :~bk .grevidir. Davası 

- a Ingiliz hakimiyeti 
Onun bir kusurunu 
Söylesem cana değer 
Fakat duymasın bunu 
Göz.Ü şaşıymış meğer. 

'• 

~1 
-:;, 

Şen 
Fıkra 

Gandl 

Bay Ahmet bir akşam zi
yafeti verecekti. Birkaç 
ahbabını ve ençok sevdiği 
arkadaşı Cemali davet et- ·-tt:-:ı1mı1m. -

~ . 
~· . 
1 t 
1 °1lların çoğunun e-
~ ·~ ~ki dar etekler 
I~ •lknıadı, fakat kah 
tt tib kloş lveya plili 
~k ler onlarla reka • 
, tı. iki zıd biçimi 

törenlerin aklından 
;i~·•Ual geçiyor: Aca-
'"-ı' güzel? 
t .e kafi bir 'cevap 

11tıkan yoktur. Ya
t eskisi de güzeldi, 
" Dar etekler daha 
:ı6•~eriyordu, daha 
i ll 1di. Bir bakıma 
dda.ha kolaydı. Bol 
~a genç gösteri· 

. ,~e hoş bir ahenk 

. llhassa belleri sıkı 
~ı· 
· ~~lerine bakarak di-

l her iki tarzda 
· >'anyana devam 
~: ?olgun vücudlüler 
t

1
, 1 •rıce dal vücudlü-
1t, ~llrdan vazgeçmi

gibi muazzam engeller dikil
diği zaman hemen açlık gre• 
vine başlar. Şimdiye kadar 
üç defa bu greve girmiş ve 
hayatını tehlikeye koymuştu. 

Şimdi de zehirde ehemmi
yetsiz ve hakikatte çok bü
yük bir dava uğrunda dör
düncü defa açlık grevi yap
mıştır. Lakin bu defaki oru-
cu sıhhatı ve hayatı için çok 
tehlikelidir. Yaşı yetmişi geç 
miş olduğundun eski zinde
ği ve mukavemetini kaybet
miştir. ıbtimal son siyasi sa
vaşı olan bu mücadeleden 
sağlam ve berhayat çıkmıya-
caktır. 

Barbaros un 

Lakin son dakikada Hind 
umumi valisi müdahale ede
rek dört günlük bir oruçtan 
sonra Gandiyi mezarın ke · 
narında kurtarmıştır. 

Gandinin açlık grevi za
hirde ehemmiyetsiz bir şey 
ise de hakikatte çok müessir 
bir kuvvettir. Çünkü Gandi
nin hayatı 400,000,000 insa
nın üzerinde titrediği bir 
varlıktır. 

Bu silahı ilk kullanan 
Gandi değildir. Açlık grevi, 
Hindu mistisizminin çok de
rinlere gök salmış bir ana
nesidir. 
- Devamı 4 üncü sahifede-

Türbesi 

mişti. 

B. Cemal midesine çok 
düşkün bir zattır. Şöyle se
mizce bir kuzuyu bir oturuş· 
ta başlıbaşına yeyip tepsiyi 
pirpak bırakmak ona hiç 
de güç gelmez. 

B. Cemal ziyafet saatın · 
dan birkaç saat evvel arka· 
daşının davetine icabet ettL 
Bir müddet konuşarak va-

' kit geçirdiler. 
Diğer davetlilerin gelme 

saatı yaklaşmıştı. Fakat an
sızın hava bozdu. Gök gü · 
rültüleri, şimşek çakmalarını 
müteakip bardaktan boşa
nırcasına yağmur başladı. 

Yağmur hızlandıkça B. 
Cemal'in neş'esi artıyordu. 
Arkadaşı ise büyük bir mas
raf sarfiyle yaptırdığı ye
meklerin ziyan olacağını dü
şünerek üzülüyordu. 

Davetlilerden hiç gelen 
olmadı. B. Cemal büyük ma-

.. sanın başına geçti. Yarım 
·saat içinde bütün yemeklerin 
yerinde yeller estiğini gören 
B. Ahmet hayretinden aı 
daha dilini yutacaktı. 

Bir kaç gün sonra yeni
den ziyafet hazırlandı dr -
vet olunanlar arasında B. 
Cemalde vardı . 

B. Ahmet "ne olur .n.e ovl
maz diyerek ahırdakı ınege 
0 g;celik başka bir yer te
min etti .. 

........ J ...... . ... . ........ ........ ................. Dokt Jr 

Yakında (Halkın Sesi) nde 
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Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrupanın y:i 'o!'< t!rL İ ~ ~1' 

binden diplomalı • 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her) ürlü elbise 
Diker. 

~~~~~~~~~~ınmu~~~ 

Alkol, gomlak, 
santrak, pomza 
taşı ve analin 
boyalar. 
Telefon 3882 
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Dr. Demir Ali 
--- KamÇıoAıu j 

-
;- "~ l»::ı _ Baştarafı 3 üncüde - ,_ 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ızcnir • Birinci beyler So 
No.: 55 T~lefo ıı : 3 179 

içinde et parçaları aradıktan 6:: ~ ~ 
d~ bataktan bacaklara 
~atti tka başka güzel
t~t llecektir. Elverir 

~ ll Yanılmış olmı-

Büyük ve kahraman denizci Barbarosun 
canlandıran bir levha 

Beşiktaşta Barbaros Hayrettin türbesinin 
naların istimlaki hakkındaki İstanbul imar 
Dahiliye V ~iletince kabul olunmuştur. 

bir zuferini 

etrafındaki bi-
heyeti kararı 

başka fırında kızartılmış bir ~· ...- ,:r, 
rosto, bir de tatlı ister. Zer- - 1'"t ~ 
zeyattan hiç ikram etmese- -g ~ § 
niz de kusura bakmaz... a_ "' ... !: 

Etle şekere gösterdiğimiz ~ ,_ §'" 
bu rağbetin sebebi, şüphe- ~ ~ c:ı:ı 2 

~··~~~~~ 
-UROLOG OPERATÖR 

DR. Fuat S:>yar 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. ~ 
21nci Beyler Numanzade No. 5 

it iııı, içtimai ve ahlaki mevzuları ihtiva eden 

, ... lf<>tttren KÜL TÜRP ARK 
ltı~lllas-. Gene bu hafta ailevi bir mevzu-

S~\'Gii.'iDEN fGELENiyor. 
~rıııc ... ~ Le Messager ) 

ltarones ve Uşaiı 
ı(d-ll iNNA BEELA • VİLİAM POVEL ... 
~ '\V~-ftsi) edilmiş son derecede eğlenceli komedi 

1 1-t: S N : FOKS JuRNAL. .. 
•roneı: 2-5,15-9 sevgiliden gelen 3,1Sve7.15te ,,..,,.... .... __________ __ 

Ci' 9 111 !:! siz, onların hayatımıza temel .... ı:: e,. ;ıı;-
~ ...-:-~-~.~::.....-;nıırmı~ .... .:.~~ ol . alarmdan ileri gelir. 3 ~ ~ ! 
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1 
Acele Satılık 

g ASRI Sinemada 
a Mart çarşamba gü~~nde~ itiba~en dünya sine

macılığının ıkı eşsız harıkası .. 
ŞEYHİN oGLU Rojil~ava~:l!~no 

Sesli ve TÜRÇE musikili aynca hey~ca~dad tüyleri 
ürperten bü) ük macc::-a fılmı 

Vahşi . Orman!,~ r HUkOmdarı 

Otomobil 
8 Silindirli, 85 beygir kuv-

f vetinde modern bir F ort 

~ı lzmir Memleket Hastanesi otomobili acele satı lıktır. 
Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve Konak karşısında (Oska) 

Elektrik tedavisi yapılır mağazasına müracaat. 
ıkinci Beyler So. No. 29 ~=•=:uı==~~ ~~~-

~~~:.E~~ ~ l! OH Salıh Sonad 1 
Dr. 8mail Hakkı Bllğeer t; Cilt, Saç ve Zührevi has- 1 

Dervişoğlu - +J talıklar mütehassısı ~ 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkları [+ 2-'"'nci Beyler sokak No. 81 

saat 11- 14 ıkiçeşmeiikte [t Her gün öğleden sonra 
3- 7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da ft) Telefon: 3315 I 

T. 3760 ~$- :a:t.s~~k.tK 



Gelenler 
Denizli mebusu Mazhar 

Müfit Denizliden, İzmir me
busu Sadettin Epikmen İs
tanbuldan, Kula müddeiumu
misi Fazlı Öztao Karacabey
den gelmişlerdir. 

Karşıyaka da 
Yangın 

Dün öğleden sonra Kar
şıyakada Sadık bey soka · 
ğında B. Kemale ait 16 no. 
lu evin bacasında kurmların 
birikmesinden yangın çık
mıştır. Fakat itfaiyemizin 
çabuk yetişmesile yangının 
büyümesine meydan verilme
den söndürülmüştür. Zarar 
pek cüz'idir. 

Taşla yaraladı 
Alsancak Şehitler cadde

sinde berber Kemal Öktan 
Oyun meselesinden Mehmet 
oğlu Osman Gürbüzü taşla 
başından yaraladından yaka
lanmış ve bilahara davacı 
dasından vaz geçmiştir. 

Seçime 
Başlandı 
- Baştarafı 1 ncide 

ceği anlaşılmıştır. Bu intihap 
ların arkası perşembe günü 
nü akşamı alınacaktır. 

Halkımız vazifesinde müd
rik .. Mukaddes seçimin hak
kını seve seve kullanacaktır. 
Eyi netice alacağımız muhak
kaktır. ,, Demişlerdir. 

Müntehibsani seçimine bu 
gün sabahleyin saat yedi de 
Vilayet merkezi ile bütün ka 
zalarda başlanmıştır. 

İzmirde bugün akşama ka
dar kazalarda ve köylerde 2 
günde nihayet bulacaktır. İz
mir otuz beş intihap daire
sine ayrılmıştır. Her intihap 
dairesinde mebus intihabı 
teftiş heyetinin bir muteme
medi, bir katip ve belediye 
1abıta memurları bulunmak
t.ıdır. 

Seçim münasebetile şehir 
baştan laşa donaiı 1mıştır. 
Halkımız havanın yağmurlu 
olmasına rağmen sevinç için
de reylerini kullanmak için 
sandık başlarına koşmağa 
başlamıştır. f nkılap partisinin 
tespit ettiği seçiciler listesi 
her intihap dairesinde mev
cuttür. 

-z-... ....... ~--

22 Yahudi öldü 
Londra, 13 - Hayfada bir 

bomba patlamış 22 Yahudi 
ölmüş, bir diğeri yaralan
mıştır. Arap tedhişçilerinden 
26 kişi tevkif edilmiştir. 
Hafta sonunda vukua gelen 
diğer bir hadisede 2 yahudi 
ve bir arap ölmüş, on arap 
yaralanmııtır. 

Satılık yeni 
• 

pıyano 
Zengin bir ailenin az kul

.candığı Alman kontordıya 
markalı tannan sesli piyano
su acele ikiyüz elli liraya 
satılıktır. 

Sadık Akseki 
Eski Tevfik paşa oteli 

Telefon 3206 

________________________ ._. ................ _. ....... . 
FRANSA MATBUATI 

"Almanlar Slovakyayıda Yutuyorlat" Diyor 
Paris, 15 - Bugün matbuat Çekoslovakya meselesi için yazdıkları makalede "bu işleri 

karıştıran d<;>ğrudan doğruya Almanyadır. Almanya Şarka doğru mütemadiyen genişlemek
tedir. Bugünlerde Slovakyayıda yutacak bakalim sıra nereye gelecektir. Bunun önüne 
geçmek lazımdır,, diye Alman hükumetine hücum etmektedirler. 

lngiliz Gemileri Singaoura Gitti 
Paris, 14 (Radyo) - 25 lngiliz harp gemisi Singapura gitmiştir. 

Macar Hariciye vekili iyileşti 
Budapeşb, 15 - Bir müddetten beri rahatsız bulunan Hariciye Vekili Kont Çaki dün 

hastaneden çıkmış ve vazifesine başlamıştır. 

Slovakya Alman idaresine 
Budapeşte 15 - Slovakyanın Almanya idaresinde müstakil bir 

Giriyor 
hükumet olarak idare 

edilec~ği katileşmiştir. 

Karadenizde Karayel Fırtınası Durdu 
Sinop 14 (A.A) - Karadenizde dün öğleden sonra başlıyan ve gece sabaha kadar de

vam eden karayel fırtınası şimdi sükunet bulmuştur. Havanın şiddetinden yoluna devam 
edemiyen Ankara vapuru ile İneboluya uğramıyan Aksu vapuru yolcularını limanımızda ak
tarma ediyorlar. 

Çin Parası Tedavülden Kaldırıldı 
Vaşington, 14 (A.A) - Velles bugün Tokyodaki Amerika büyük elçisini Japon harici

ye nezaretine müracaat ederek şimali Çinde Çin parasının kaldırılarak yerine Japon para
sının tedavüle konulmasını protesto etmiş olduğunu teyit eylemiştir. 

Bul2'ar Başvekili S9fyadan Hareket Etti 
Sofya IS (Radyo) - Bulgar Başvekili Köse lvanof resmi ziyaret maksadile bugün An-

karaya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır. Başvekil.e Bulgar matbuat mümessilleride 
refakat etmektedir 

İstanbul lS (Hususi) - Yarın lstanbula gelecek olan sayın misafirimiz Bulgar Başvekili 
Köse lvanofu karşılıyacak heyet Uzunköprüye hareket etmiştir. 

KAHRAMANLAR GÜNÜNDE 

15 MART 

C. H. Partimizin 
Türk inkılabını yaratan ve 

yaşatan umdelerinden: 
Cumhuriyet Halk Partisi bir ferde, hiç bir aileye hiç 

her zaman halkın hükumet bir sınıfa, hiç bir cemaate 
işlerini mürakabe etmesine imtiyaz tanımayan fertleri 
ve dilekleriyle düşüncelerini halktan ve halkçı olarak ka· 
arasız bildirmesine imkan bul eden Cumhuriyet halk 
veren en domokrat bir partisidir. 
reJımın ifadesidir. Türk kadınına da hürriye• 

Halka bağrını açan, gön- tini ve rey hakkını ilk verell 
lünü açan, onun derdini din- Cumhuriyet halk partisidir. 
liyen tek rejim Cumhuriyet Türk vatanını az zamanda 
halk partisinin kurduğu dev- refaha eriştirmek Cumhuri• 
lettir. yet halk partisinin ileri ül• 

Kanunlar önünde mutlak külerinden biridir. 
müsavat kabul eden ve hiç -[Sonu var)_.. 

---•-+--+---

Türk Parası Hatayın Resmi 
· Parası Oldu 

Antakya Anadolu ajansı

nın hnsusi muhabiri bildiri
yor: _Millet meclisi .Babdul
gani Türkmenin başkanlığın
da toplanmış hükumetin tek
lif ettiği Türk parasının Ha· 
tayın resmi parası olarak ka
bulu:hakkındaki:kanunu mü
zakere ederek ittifakla ve 
alkışlarla kabul eylemiştir. 

Kanunun metni şudur: 
Madde 1 Türk parası Ha-

tayın resmi parasıdır. Mad· 
de 2 kanunun neşri tarihine 
kadar Suriye parası üzerin· 
de tarih ve tahakkuk etti· 
rilmiş bilumum vergi resiııı 
harç ve para cezaları bu ka
nenun neşri tarihinde Tür· 
kiye cumhuriyeti Merkez ban 
kasınca kabul edilmiş olan 
kur üzerinden Türk parası· 
na tahvil edilir ve Türk pa· 
rası olarak tahsil edilir. 

Gandi 
Alman Donanması Kumandanı Neler Söyledi? Yetmiş Yaşından Sonra Niçin 

Berlin 14 (A.A) - Donanma kumandanı Amiral Roder dün ordu günü münasebetiyle A 1 k G • y t ? 
söylediği nutukta büyük harbin tanınmış Alman generallerini yadettikten sonra Almanya- Ç 1 revı 8 p 1 
nın yanında çarpışmış olan milletlerin büyük askerlerini de hürmetle anmış bilhassa Ke
mal Atatürk'de tevakkuf ederek demiştir ki: 

Atatürk mümtaz şahsiyetinde hem büyük bir sevkülceyşçi parlak bir silah arkadaşlığını 
kahraman bir milli şefliği ve devlet koruculuğun~ toplamış olan bir dahi idi. 

Onun adı ebedi olarak tarihe geçmiştir. Eski müttefiklerimiz bizde minnettarlık hisleri 
uyandırıyorlar. Bize karşı mertçe harbedip kendi kanlarile vatanlarına karşı olan vazifele
rini ödemiş olan milletleri de unutmak istemeyiz. 

.... --------- rmıın IWW 

lsoanyol Mültecileri Arasında,!JDi 
Korkunç Hastalıl.~ 

Smirna Fig 
· Pakers Limited 

Perpinyan, 14 (Radyo) -
İspanyol mültecileri arasında 
korkunç hastalıklar başgös

termiştir . Günde yüzlerce in-

san ölmektedir. Bu vaziyet 
karşısında Frrr.sa hükumeti 
geniş mikyasta sıhhi tedbir
ler almışt: •·. 

'IDlll!anmıııuıııııuııııı uıııu ımın ıımı •mu •ıımı uınıı uııııı ııııııu ıımıı ıwım"ımıı • mru~·ııınıınım~ıımmınıı:ıı•ıım wnm aıtDHDllQııımııııum 

Namzetler tesbit ediliyor 
- Ankara 14 (Hususi)- Me
bus namzet listesinin tanzi
mi etrafında faaliyet, seçi
min ilk safhası başlamış bu
lunması hesabiyle hararet
lenmiştir. Mebusluk için mü
racaat edenlerin ekseriyetini 
orduda hizmet etmiş emekli 
generaller ve emekli subay
lar teşkil etmektedir. Bun
ların yekunu 1200 kadardır. 
Yeni namzet lis tesinin ilanı 
ile birlikte Milli Şefin de 
millete seçim etrafında bir 
beyanname neşretmesi muh
temeldir. 

Namzetlerin tesbitine baş-

1 
lanmıştır. Namzetlerin ayın 
24 ünde ilan edileceği anla
şılmaktadır. Parti namına se
çime nezaret etmek üzere 
28 intihap dairelerine gide-
c k olan zatlar tesbit edil
miştir. Bunlar mebuslardan 
mÜ rP.kkeptir .. Aralarında ge
neral İhsan lzmire, Denizli 1 

mebusu Necip Ali Aydına, 
Halit Bayrak Denizliye, Sa
lah Yarğı Konyaya gidecek
ler lir. 

Bugün Ankarada münh
hip~ani listesi ilan edilmiştir. 

Listenin en başında Reisi
cürnhur İnönünün refikaları 
bayan İnönünün ve bayan 
Cevriyenin isimleri vardır. 

Şirketin hissedarlar sene
lik umumi toplantisi 22mart 
1939 çarşamba günü saat 
10.30da lzmir Atatürk cad
desi 88 No.lu binada bulu
nan yazıhanelerinde yapıla
caktır. Mezkur toplantıda 

müzakere edilecek maddel~r: 
1.-ldare heyeti ve müra

kıp raporlarile 31birinci ka
nun 1938 tarihinde kapatı
lan bilanço ve kar zarar he
saplarının tasdiki. 

2.-Müddetleri biten ida
re heyeti azalarının intihabı 
ve tasvili. 

3.- Hesap mürakiplerinin 
tayini. 

işbu toplantıda bulunup 
reylerini kullanmak isteyen 
hisse ·senetleri sahipleri top
lantıdan iki gün evveline 
kadar aşağıda yazılı yerlerin 
her hangi birine hisse senet
lerini kayt ettirüp duhuliye 
varakası almaları lazımdır. 

lzmir veya Londra da şir
ket yazıhaneleri lzmir Tür-
kiye iş bankası İzmir 
İzmir banka komerçiyale 
ltalyana lzmir 
Osmanlı bankası ve şubeleri 
LLoyd bank ve şubeleri 

İdare heyeti emrile 
Sekreter 

L. G. Lochner 
lzmir 8 mart 1939 

(8Sl) 

Baş tarafı 3 üncüde -

Gandinin iki türlü şahsi
yeti vardır: Biri mistik, so
fu, zahid olarak yüz milyon
larca insanı kendisine bağ
lamış olmasıdır. Diğeri cin 
fikirli bir politikacı, devlet 
adamı ve büyük planlar dü
şünen bir dünya adamı bu
lunmasıdır. Gandi tam otuz 
sene çalışarak her iki şah

siyetini birleştirmiş ve bugün
kü muazzam Hint milliyet
perverliğini yaratmıştır. 

Şimdiye kadar Gandi 

Hindistanın üçte ikisini doğ
rudan doğruya kendi idare
sinde bulunduran İngiltere 
devleti ile mücadele ediyor 
du. Her biri kırk elli milyon 

rıüfuslu birer imparatorluk olan 
Hindi fngilizinin on bir eya
letini geniş muhtariyete eriş
tirmeğe ve bunları federas-
yon halinde bir devlet ha
linde birleştirmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Lakin Hindistanın kalan 
üçte birini elinde bulundu
ran yerli hühumetlere şahsi 

ve idari hürriyet esaslarını 

ve demokrasiyi kabul ettire
memişti. Bu noktada Gandi 
İngiltere} i sıkıştıramıyordır. 
Çünkü lngiltere kendisile 
muahedeleri bulunan bu yer
li hükumetlerin dahili işle
rine karışmak salahiyetini 
kendisinde görmüyordu. 

işte Gandi bu yerli hüku
metleri de yola getirmek 
için Bombay eyaleti dahilin
de Gecerat yarımadasındaki 
Rajkot hükumetini ele ala
rak son siyac;i mücadeleyi 
yapmıştır. 

f u küçük hükumetin aha
lisine hürriyet ve demokra-

si için çoktan beri Hind 
kongre partisi uğraşıyordu. 
Bu partinin teşviki ve hima· 
yesi ile ahali dahi bir kaç 
defa hükumetin ve bunun 
başında bulunan Mihrace 
Thakore Sahibe karşı isyan 
etmişti. 

Her tarafta yapılan taı· 

yikler üzerine nihayet mih· 
race demokrası ahkamına 

uygun bir kanunu esasi ve• 
receğini vadetmişti! Fakat 
sonradan mahrace vadinden 
vazgeçmiş ve eskisi gibi is· 
tibdat ile memleketi idareye 
devam etmek istemiştir. 

Gandi mahraceyi yola ge· 
tirmek için zevcesini Rajkot" 
un merkezine göndermiştir. 

Uurada Gandinin zevcesi bit 
nümayişe iştirak ettiğinden 
dolayı tevkif edilmiştir. Bu· 
nun üzerine Gandi son si · 
labı olan oruca başlamıştır. 

Bütün Hindistan ehalisi 
Hind vali umumisini, Gandi~ 
nin hayatını kurtarmak için 
zorladıklarından nihayet Lord 
Lesitbgov müdahale ederek 
mihraceyi kanunu esasiyi ver 
meğe mecbur etmiştir. 

Rajkot mesahası 282 mil 
murabbaı ve nüfusu 75,540 
kişi olan küçük bir hükiı• 

mettir. Lakin burasının Ga11• 
di için büyük ehemmiyeti 
vardır. Çünkü kendisinin p• 
deri ile ceddi bu hükumette 
mühim nezaretlerde bulun" 
muşlardı. 

Gandinin kanunu esasiyi 
bu küçük hükumete kab.d 
ettirdikten sonra bunu ısr· 
nek göstererek büyüklerine• 
de kabul ettirmek için ınl1'" 
cadele edeceği bekleniyor. 

Zengin Ol n ı k p• 
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