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Stoyadinoviç 
Krall1 k naibi Pı·en Pol la· 
rafından vukubuları teklif 
üzerine tekraı· kabine teşkil 
eylemiştir. 

Fiatı (100) Par 
- yıl : 3 - N o : 638 e e on . 

Fransız Ordusu faali yete geçnıiş v en. 
havzasındamev~ilera!mağahaşlaınıştır 

-- ~ ---~sansör Adis -Ahaha ş ,hri 
Aınelesinin grevi ... _.,.,, tah}ı·ye edı.}dı• 

, 

Almanysnın Reni 
işgali, her tarafta 
derin akisler yaptı 

--······--........ -
Fransız . bahriye, lıaı~biye .. 
ve hava bakanlıkJarıııa, 

ahvalin icabetti rece w i a -
keri tedabiri almak üzre 

salahiyyet veri hniştir 
---.. ··---'Reu'I, hudutlarında, alelaceıe 

tahşidat haşlamı tır 

Paris 8 (Radyo) - Bakan· Bahriye ve Hava Bakanla· 
lar kurulu Alman muhtirasını rına ahvalin icap ettirdiği 

man ordusu genel kuman· 
danı general (Vorner Von 
Blomber), bir söylev vermiş 
ve Alman ordusunun, şimdi 
her vakitten ziyade kuvvetli 
olduğunu söylemiştir. 

kaitulU ırayrikabil telakki askeri tedbirleri almak llzere 
etmeie, mes' eleyi derhal salibi yet vermiş, a-eneral 
milletler cemiyetine tevdie Moren tarafından hudut mu· 
ve Lokarno mu hede ini im- hafaza hattı ve askeri ha· 
ıal mış olan devletlerle der· rekat hakkında evvelce ve· 
hal müz kereye girişmeğe rilmiş olan k rarları tasvip 

karar vermiştir. etmiştir. 
Bakanlar kurulu, Harbiye Berlin, 8 (Radyo) - Al· 

----------•r• _.._. 

Bt:lfur, 8 (Radyo) - Ge
nel barbtlen sonra tevakkuf 
etmiş olan a keri harekat, 
tekrar hummalı bir surette 

· Devamı 4 ncü snhifc<IP -

lstaabul, 9 (Özel) - Nev· 

york ve Amerika'nın diğer 

şehirlerinde asansör mele· 

sinin grevi devam etmekte· 

dir. 7500 işçi, :zabıtanın hi· 
mayesinde re mi dairelerde 

çalışmağa ba~lamıştır. Her 

türlü nümayiş yasak edil-

miştir. 

---------------~-1 n gi li z-M ısır 
Müzakeresi 

-···---Talıas Paşa, !\hsır'uı 

istiklali mes"elesini 
ileri sürecek 

Is tan bul, 
9 (Özel) -
Kurban · 
ba yra ml 
mü o se· 
betlle te· 
hir edilen 
Mısır.- in· 
gilizl:mü
zakerele
rine bugü;; 
baş la na· ... 
caktır.• "' Nabas Paşa 

Bugünkü toplantıda Mısır 

delegasyonu reisi Nabas 

Paşa, Mıs1r'ın iıtiklili meı'e· 

lesini ileri sürecek ve Suda• 

mes' elesi ile Süveyş kanah_

nın müdafaası ve lngiltere 
tarafından Mısır'ın müdafası 
ıçm alınacak tedbirlerin 
bilahare müzakeresini istiye· 
cektir. 

l\f. Sofulis kabine teşki- -----------.-.~·1·~~--------

line çalışıyor 
- ---= ... --·--

Çaldari iıı dahiliye, Mihalakopulo-
uu ıarciye ve l\letal sa 111 da sO 

llakanı olacal ları söyleniyor 

M. Sofuli 
Atin 9 (Özel) - Kabi

~e teşkilile memur edilen 
S enizelist parti lideri M. 

ofulis, arkadaş! ril görüş· 
tnelerin devam etmektedir. 

M. 'Sofulisin geniş bir ko· 
vali;yon kabinesi teşkiline 
çalışa tığı söylenmektedir. 
Eğer M. Sofulis kabine teş· 
kil edemezse M. Çaldaris'e 
müracaat edilecek, o da 
muvaffak olamazsa kral va· 

ıiyete mudahale ederek bir 
temerküz kabinesi kurulma· 

51011 çalışacaktır. 
M. Sofulis kabinesinin liste· 

ini henüz hazırlamamıştır. 
Fakat ısrarla söylendiğine 
nazaran, general Metaksas 
Sü bakanı, Mihalakopolos 
Hariciye Nazırı, M. Çaldaris 
Dahiliye Nazırı olacak ve 
Bahriye Nuırlığıda da Çal
d ris Partisine mensup bir 
zata tevdi edilecektir. 

y eni kabineyi gene M. 
Stoyadiııoviç teşkil etti 

----------------~~ Genel kuı·may ~ başkanı"~ yeni 
kabinede:sn ha anlığını deriıhte etti 

• 

Pren Pol 
Belgrad, 8 ( Radyo ) -

Kralık naibil Prens Pöl, 
yeni kabineyi teşkile tekrar 
M. Stoyadinoviç'i memur 
etmiş ve eski başbakan ka· 
binesini teşkil eylemiştir. 
Eski kabinede defişiklik 

yapılmamış, yalnız harbiye 

bakanlığına, erkanı barbiyei 
umumiye relSI M. Moriç 
getirilmiş, harbiye bakanlığı 

boş bırakılmıştır. Yeni ka· 

bine bu akşam Sloyadino· 
viç'in riyasetinde bir toplantı 
yapmıştır. 

-~-···---1 Altay döndu 
Bayram münasebetile lstan· 

bul'a giden Altaylı sporcu· 
lar dün lımir vapuru ile şeb· 

rimize dönmU lerdir. 

Ras Muleğeta hastalıktan öldü. "i
n1al , ,e enubta mulıarebele~· oluyor 

Adi • Ahahada 

Adis ·Ababa 8 (A.A) -
ltalyan tayyarelerinin bom
bardıman tehlikesi kor· 
kusile halk şehri terkettiğin· 
den Adis ·Ababa boş ve ölü 
bir şehir manzarasını gös
termektedir. 

Dün gece saat yirmi iki
de dellillar imparatorun şu 
emrini ilio etmişlerdir: 

- " Bir hava hücumu ib· 
timalini karşılamak üzere 
yarın saat 6 iJii 7 den itiba
ren halk şehri tahliye ede· 
ccktir.,, 

i tnsyon bina ı 

Bütün şayıalara rağmen 
dlin bombardıman yapılma· 
mıştır. Otomobiller, kam· 
yonlar, kalırlar balkı şehir 

haricinde kırlara taşımakta
dır. Benzin depoları boşal
tılmışhr. Şimdi şehirde 
yalnız itfaiye neferleri, as· 
kerler ve gazeteciler kalmış 
gibidir. iki Fransız'ı soyan 
üç hırsız yakalanmışlar. Fır· 
aattao istifadeye çalışan bu 
bıruılardan biri ibret için 
asılacaktır. Altı ltalyan tay· 
-Der)(ımı 4 ütıcıi wlıifide---------• .. •-...•~-------

Dün sahada kavga oldu 
maç yarıda kaldı! 

--------~·4_._ ______ _ 
Şeref ile Cemil dövUştnler. Beşik· 

taşlılar 2-1 maglôp vaziyetle sa· 

hayı terkettiler 
, 

Beşiktaş tukımı 

Şehrimizde iki maç yapan mütad merasimden onra 
yerlerini aldılar. lzmirspor 
takımında, dün lımir v puru 
ile lstanbuJ'dan dön4!n Hak· 
kı ve Said de oynayordu. 
Oyun, çok seri başladı . Her 
iki taraf ta tehlikeli kın-

Beşiktaş takımı, dün son 
defa olarak lzmirsporla oy· 
namış ve fakat Cemil ile 
Şeref . arasında çıkan bir 
kavga neticesinde maç ya· 
rıda kalmıştır. 

Havanın bozuk olmasına 
rağmen sabada oldukça ka· 
labalık vardı. 

Her iki takım da alkışlar 
flllDd sah 'j8 çıktalar ve 

luia oyunun heyecanını art
tırıyordu. 25 inci dakik da • 
Beşiktaşlılar ilk gollerini 

- Devamı dürdünca salıif ede-



(Ulu l Birlik) 

iM ça 
a lar • 1 

937 y lında gen l 
kil b"r harp 

E 

9 Mart 95~ 

ve çok tahrip· 
e diye iliz 

--------------..---------'akili: KAMi OllAl. • 
-67- lll1 

!(ömürden yağ 
çıkarıyorlar mış 

Almanya kömür ara tır
ma hey'etinin kömürden 
muhtelif yağlar ve bu yağ
lardan da ahun istihsal et
tiği iddia ediliyor. Yazıldı

ğına göre, Dusseldof'ta Pa · 
ris araştırma heyeti ile teş
riki mesai eden Vittondaki 
Marfişe sal;,un şirketi, rür 
üzerinde, uzun tecrübeler
den sonra, Vittonda kömür· 
den geniş mikyasta asid is · 
tibsal etmeğe ve ondan sı

nai yağları, sabun ve maki· 
ne yağları yapmağa başla

mıştır. 

1 intli hayan 
ha hı 

" Ley la " ltal ya · aheşi~tan 
atil Lüi zap iye nezareti binasını için neler söylüyor? 

1 

Pek yakın bir :ıa~auda Yu· kat 1937 senesinde umuoı1 
görünce vaziyeti anJaınıştı Hindistan'da uzun sene· 

lerdenberi Astronomi iJe iş· 

tiğal etmiç (Leyla) adında 
bir Müslüman kızı , muhtelif 
ulusların talii için yazm ğa 
başladığı kitabı tamamlamak 
üzere Avrupa seyahatına 

çıkmıştır. 

naniıtan 'da tam bir ittifak bir harp bekliyebiliriz. sı 
Arabayı çeken hayvanlar, 

bayii kuvvetli olduğu için, 
çok geçmeden rıhtımlar ge· 
çilmiş ve (Ponnof) dan sonra 
(Orloj) rıhtımından dolaşıhb 
birdenbire, iki tarafında bi
rer nöbetçi dikilmiş olan 
büyük bir kapının önüne 
gelindi. Piyedoş, kapının 
önünde duran arabanın ka· 
pısını açta ve süratle dışarıya 
fırladıktan sonra: 

- İşte geJdik müsyü! 
Dedi. 
Lüi, hayretle Piyedoşun 

yüzüne baktı ve: 
- Hani komiserin evine 

gidecektik?. 
Piyedoş, alayh bir tebes· 

sümle: 
- Hepsi bir kapıya çı

kar müsyü! Burası da zab· 
tiye nezareti. 

Dedi. 
Lüi, sap • sarı kesilmişti. 

Bir kere etrafı süzdü ve ara· 

banın öbür kapısından çık

mak istedi ise de, o ana ka

dar arabacı vazifesini gören 

Piyedoş'un arkadaşı bafiye 

Pigaş'ın, kapının önünde dur 

duğunu görünce ceplerini 

karaşhrmaia başladı. Piye· 
doş, Lüi'nin niyetini anla-

makta gecikmiyerek dedi ki: 
- Zahmet etmeyiniz müs· 

yü! Silahınız yerinde değil

dir. Onu ben, (Croel) köp· 
rüsünden geçerken size his 
ettirmeden çekip aldım. 
Zannedersem, nam ve hesa

bınıza iyi etmişim. Zira o 

silah elinizde kalmış olsaydı, 
belki de bir budalalıkta 
bulunurdunuz ben de meyus 
olurdum. 

(Lüi) derinden bir ah çek· 
tikten sonra: 

- Ya!-dedi-demek nefsimi 
telef edecek aletten de 
mahrum kaldım. 

Piyedoş, birkaç saniye da
ha bekledi ve sonra : 

- Haydi mösyö! Sizi bek· 
liyorlar! dedi. 

Lüi, arabadan çıkmak İs· 
temiyordu • Mütereddit bir 
haJde : 

- ieni nereye götürüyor
sunuz? 

Diye haykırdı. 
Piyedoş tekrar: 

- Haydi mösyö! Emniyet 

direktörünün nezdine gide
ceksiniz, dedi. 

(Lüi) bu sözü işitince: 
- Ya-dedi-demek oluyor 

k .. ı sız ... 

Piyedoş, gülümsiyerek: 
- Evet Müsyü-dedi-beo, 

hizmetinizi ifaya hazır, v zife· 
şinas bir asayiş memuruyum! 

(Lüi) o vakte kadar hü
viyetini anlamamış olduğu 

bir adamın hakiki çehresine 
vakıf olunca: 

- Hay sefil bay ! 
Diye bağırdı . 
Piyedoş, gene itidalini boz· 

mıyarak : 

- Ben - dedi - size her 

nişanlınızın önünde pek ali 
tevkif edebilirdim . 

Piyedoş'un bu sözü bey
hude bir tefahurdan başka 
birşey değildi. Çünkü ica· 
hında kendisine muavenet 
için (Pigaş} ı da arabacı 
diye beraberinde götürmüş 
olmakla beraber, canavar 
gibi hizmetkarlarla dolu 
olan bir konakta (Lüi) yi 
kolayca tevkif edemiyeceğini 
anlamış olduğu içindi ki, 
onu sokağa çıkarabilmek 

üzere bud'aya müracaat Jü. 
zumunu bisseylemişti! 

Lüi'nin ele geçirilmesi, Pi-

yedoş için, birinci Napolyo· 
nun Osterliç muharebesini 
kazanmasına muadil bir mu· 

vaffakiyetti. Kendisi, bu mu
vaffakiyetin ne şan ve şere· 
fini ve ne de maddi menfa

atini başkasile taksim etmek 
istemiyordu . Binaenaleyh, 

katili Zaptiye Nezaretine pa -
tırdısız getirmeğe gayret edi· 

yordu. Sevinci nihayetsizdi. 

Lüi arabadan inerken, Pi· 

yedoş ta için için gülüyor, 

gösterdiği maharetten dolayı 

amirleri dahi hayrette kala

cağını düşünerek gururla· 
nıyordu. 

(Lüi) nin heyecanı araba
dan endikten sonra biraz 
mündefi olmuştu. Katil., Pi· 
y !doş'la Pigaş'ın ara y~rinde, 
sağına soluna bakmadan 
ilerliyordu. Büyük koridorun 
sol tarafındaki merdivenin 
önüne gelince Piyedoş'un 
yüzüne bakarak: 

- ' Bana yol gösteriniz. 
Dedi. 
Piyedoş: 

- Evet müsyü! Birinci 
kata çıkınca karşıya gelen 
odaya gireceğiz. 

Dedi. 
Lüi, kendisile beraber yü· 

rüyen iki hafiyenin ne için 
daima bir adım arkasında 
yürümekte olduklarının hik-

metini anlamıştı . Polisler, 

tevkif eyledikleri bir adamın 

daha yakından ve daha iyi 
tetkik etmek ve kolayca kaç· 
masına mani olmak için da
im arkasından yürürler. 
Yani bu hususta nezaketleri 
basiretkarhktan ileri gelir. 

-Arka ı 11ar -

Bu kumpanya birkaç mil
yon marklık bir istikrazla 
işe başlamaktadır. Bu proje 
ile Almanya'nın artık yaban
cı memleketlerden sınai yağ 
ithal etmiyeceği beklenmek· 
tedir. 

Evvela Atina'ya uğtayan 

"Leyla,, ; Yunan gazetecileri
ni (Akropol) otelinde kabul 
ve gelecek için şu beyanat· 
ta bulunmuştur: 

- Memleketinizde siyasal 
ihtilaflar çok ilerlemiş ve 
senelerden beri hükmünü 
sürmekte devam etmiştir. 
Kral, ihtilafları ortadan kal
dıracak ve siyasal partileri 
birbirine yaklaştıracaktır. 

Japonyadaki "Kara ej
der,, nasıl bir teşkilattır 

~·--
öldürülen fjnans hakanı Takahaşi, 

''hen daima ayaklaı~ım üzerine 
düşerim" diyordu .. ~ 

japonya'daki ihtilal ve 
cinayetler bizde olduğu ka
dar o memlekette dehşet 

uyandırmaz. Japonya tarihi 
bu gibi birçok vak'alarla 
doludur. Elli yıldanberi ya· 
pılan bu cinsten suikestler 
daima "Kara ejder" adını 
taşıyan gizli bir cemiyetin 
eseri olmuştur. 1932 de baş 
vekil loukaiyi öldürenler de 
gene bu cemiyetin azası 

idiler. Hatta bu son isyanda 
öldürülen finanı bakanı Ta
kahaşi o zaman da kabine
de bulunuyordu. 

Japon'lar "Kara ejdere" 
hiyanet etmek şöyle dursun, 
reisi ihtiyar T oyamayı hemen 
hemen mukaddes bir şahsi· 
yet gibi telakki ederler. 
1923 te olan büyük zelzele· 
de, cemiyetin azası olmıyan 

pekçok kimseler bile bu 
reısın hayatını kurtarmak 
için kendi canlarını tehlike
ye atmışlardır. 

Bu son isyanda, 1932 deki 
suikasd 1904 de yapılan 

Rus· Japon muharebesi, 1894 
de Çin'e karşı açılan harpta 
yalnız bu adamın emir ve 
iradesinden çıkıyor. Avtupa 
ıçın meçhul bir kahraman, 
yarı tanrı kuvvetine malik 

1 
olan, kendi düşüncelerini 

imparatora kadar telkin et
mesini bilen bu adam, bugün 
seksen yaşındadır. Ran Ta· 
raba adında bir kadından 

tahsil görmüştür. Kendisi 
için ilkin milli kahraman 
Hideyosi'yi, sonra da Napol· 
yon'u örnek edinmiştir. Fa· 
kat gençliğinde meydana 
çıkmamış, kırk yaşını bek
lemiştir. O yaşa gelince, 
1894 de hükumeti Çin'e 
karşı harp açmak için zor
lamak suretile ortaya at.1-
mıştır. 

Hükumetin bu husustaki 
karara bir az geciktiği için 
başvekile karşı bir suikast 
tertip etmiştir. Böylece Ka· 
ra ejder cemiyeti varhğmı 

ve kudretini göstermiş olu
yordu. Toyama imparatorlu· 
ğun bir düşmauı için hiçbir 
zaman idam emrini verme
miş, sadece o adamın mak
bul olmadığını söylemiştir. 

Bu söz beienilmiyen ada
mın ortadan kaldırılmasına 
geliyordu. Rus Japon harbın 
açmak için de o zaman dış 
bakanı olan ltoyu gene bu 
suretle zorlamıştı. Artık Ja
ponya'nın en ileri gelenleri 
- DPt•amı 3 ncii ~nhifode-

T;!~:00 Tayyare 
Snyğıh izmiı· halkından gördOğQ sevgiye bir karşılık olmak Qzere 

fevkaltide bir proğram hazırladı 

1 · 11amamen renkli, danslı, şarkılı essiz bir san'at eseri 

• :.• K o lk O rr a ç a :~~· 
2 · " aı·yoka~, Kral ve kraliçesi tarahndan yüzlerce gilzel kız

ların iştirakile çevrileıı ve Karyokadan daha güzel olan 

lk O lfi1 t ü ifil a n 1t a o 
3 · Herkes tarafından beğleoen, herkes tarahndan alkışlanan 

hisıl olacaktır. Bu mes'elede harpte Yuoauiıtan bitar• 
Venizelos'un önemli bir rolü· kalacak ve komşu uluslard•11 

nü daha göreceksiniz. kısa bir müddet için birk•f 
Venizelos, bugün 75 ya- yüzbin muhacir kabul ede· 

şındadır, fakat zannetmeyiniz cektir . 
ki ömrünün son günlerini Yunanistan, çok tahripl<ir 
yaşıyor! Venizelos, daha olacak olan bu muharebıofe 
hayli yaşıyacak ve iyi günler .. k iştirak etmemekle büY" 
görecektir. Buseoenin orta-
larında bir saylav seçimi faydalar temin eyliyecektİt·~ 
daha yapacaksınız. Bu seçim " Leyla,,, refakatinde ik

1 

sonunda paranızın değeri hususi sekreteri olduğu halde 
yükselecektir. bütün Avrupa paytabtlarıt11 

ltalya - Habeşistan muha- gezecek ve her yerde tet· 
rebesiode ne ltalya tam bir kikat yapacaktır. Atina'd•

0 

galibiyet görecek ve ne de sonra evvela Paris'e gidece~ 
Habeşistan mağlubiyete uğ· ve orada bir ay kadar k•1' 
rıyacaktır. Bu mes'ele, üçüncü dıktan sonra Berlin, Vorşof• 
büyük bir kuvvetin müdaha· ve Moskova'ya get.ecek .,e 
lesile yakında bitecektir. oradan da Stokholm'a gide' 

Bu sene harp yoktur, fa- cektir. 
------------ıetı-•~·~._. ... ~~-------

Lo n d ra mahkeme-
lerinde • • 

yemın 
--·-· . l\Jlukaddes kitabı olmadıt?ı için, bit 

Hintliye nasıl yemin ettiri
leceği mesele oldu 

D. A 't'k d nore Birkaç gün önce Londra 
mahkemelerinin birine Hin· 
dulardao biri bir dava ile 
alakadar olarak getirilmiş ve 
~abadetine müracaat olun· 
ması lazım gelmiştir. lngil
tere' de yeminler, mukaddes 
kitapların üzerine edilir. Fa· 
kat Hindu, lngilizlerin tanı
dıkları kitabı mukaddes say-
madığı için hakim kendisine 
hangi kitabı mukaddes say· 
dığını sormuş, Hintli ise: 

- Bizim mukaddes kita
bımız yoktur! 

Dediği için mes'ele çatal
laşmış ve müzakereden sonra 
işin içinden şu şekilde çı
kılmıştır : 

Hakim şahide: 

- ını ı ı a ına & ~ 

hangi yemine karşı bağlıl~ 
b. d' " 1 e1011' ısse ıyorsan oy ece Y 
et! Demiştir. 

Şahit de elini kaldırar•~: 
- Kudretli Allah naoı10' 

yemin ederim ki yalnız do~· 
ruyu söyliyeceğim ve do~: 
rudan başka birşey söyleı01 

yeceiiml Demiştir. • 
Bunun üzerine hakim sor 

muştur: 

- Senin 
kim? 

Allah 

Şahit cevap vermiştir: 
- Allab, Krişna'dır. 
Ve herkes şahidin ne d~' 

d. v. . 1 k b'rib•' ıgını an ayamıyara ı 

rine bakakalmış! 
--------------.. -~~-------------

Kral Edvard 
Çoeukken neler 
düşünüyordu 

Sekizinci Edvard daha ye• 

di yaşında bir çocukken bir 

takım kanunlar koymayı dü

şünüyordu, O zaman diyordu 
ki: 

- Ben hükümdar olunca, 

kimse küçük k öpcklerin 
kuyruklarını kcsmiyecck. 

Balıklar kendi haJJerine bı· 

rakılacak. Balık avcılığını 

menedeceğim. Cenaze tören

lerinde atlara takılan ağır 

koşumlar kaldırılacaktır. Çün

kü bunlar hayvanları ya· 
rabyor. 

Acaba yeni kral bunları 

şimdi hatırlıyacak mı'? 

afi Atuf 

Yunan 
Donanması, 6 ıı1 
sürecek olan ıt1tl' 

nevralara çıkıy0' .,,, 
Son posta ile gelen At• 

gazetelerinde okudug" uoı1111 

e· 
göre, Yunan donanması, id' 
lecek Nişan ayı iptidası1' 

1
, 

umumi manevralara başhf 
bl' 

cak ve bu manevralar, ~· 
rinci Teşrine kadar sürece 1 
tir. Donanmanın maııe"' 
alanı, adalar denizidir. , 

Kral ikinci Yorgi, ınaııe O' 
ralar baclamadan evvel b 

7 6r' 
tün donanmayı Kaliroo 1' 
fezinde teftiş edecektir· ,. 
Söylendiğine göre, bu rJ' 

nevralara Yunan deoiı t•~, 
yareleri de iştirak edece 

Dün gece şehrimize lerdir. __..,/'. 

büyük film 

•••••lf3 a ğ <dl a <dl y o 
geldi ~ fe' 

O 
miştir. Nafi Atuf, ilk k 011

0 
JI 

Y :a.:.:~..ıı1ıı.::.a.: Erzurum saylavı Nafi Atuf ~ 11 

:.: ,.,,..,,..._::.:....: · ransını bu gece saat 20,;7 ,. 
şehrimiz Halkevinde inkılap ıl" 

arkıh bOyük şark ve istiklal mevzuları üzerinde verecektir. Aziz say)avıo:J' ' Ayrıca: Tilrkçc sôzlO. (l?OKS) dünya haberleri: Tilrkçc 
• suretle riayetkarhkta bulun
duğum halde sizin bana bu 
yolda küfiir etmeğe hakkınız 
yoktur. Zira isteseydim, sizi 

ı opereti <Ali Baba) dan bazı purçnlar 

-1 
iki konferans vermek üzere konferanslarını bütün ge"~ 
dün akşam şehrimize gel- lik zevkle dinliyecektit• 

----------~--------------~~~~-

j 

Dl 

D 

Dl 

y 
ri 

rı 

8 

s 
d 
ç 

= §§ 

i 
§ -:::::: :::::: 
§ ------:::::: -:::::: 
1 :::::: -§ 
::::: :::::: 
....... :::::. 



t 

r 

. ~.... : .. . . . . . ., .. . . . - .. ·'" 

• 
ı za 

M iicel lithaııesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No . 

• ~atıl k motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
.,,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlar1 
ilin olunur. 

BAŞ DURAK 

H Ai\toi (Nüzııı~ı~ 

S hhat Ezanesi 
hl· 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanıo halis Morina Balık yağı hı 
Şerbet iİbi içilebilir iki defa süzülm\.Hiı. · 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nllzhet 

s~111111111J _H_A .. T EzANESI 

N~ -
cl 

o 11ıu11;
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'~•,__ .. ;,a.~a.., . • ------
(Uluaal Birlik) 9 M,$ 

1 Ot __ ız Tabutlu Ad~ 
Moris LöblanınEn Meraklı R'.:11) 

Jap ların; Mançuri sınırlarına bir hafta içinde• Tefrilw s•J""' 

lOOhin kişilik bir kuvvet gönderdikleri söyleniyor 
on haberlere göı·e, 12 japon bataryası daha yola çıkarılmıştır. Bütün 

llu hareketler, Moskovada dikkat ve heyecanla takih olunuyor 
1 tnnbul 9 (Ô7,el) - Muoçuri hudutlarmda başltyan 

askeri faaliyet, g iuikçc hararet keshetmekledir. Japon· 

lurm bir hafta içinde bu hudutlara &evketmiş olduk· 

rında başhyan Japon u. keri harekatının , Moskovıı si· 
yasal çeveolerinde dikkat ve heyecanla takip edilmekte 
olduğunu 'bildirmektedir. 

Tokyo'dan ıoo dakikadu alman bir habere nazo-
ları kuvvetin, Jfizbin ki iye baliğ olduğu söyleniyor. ran, Rus hudutlarma sevkedilmek llzere ] 2 batarva 

" 
Moıkova'dao alıuıın 1011 haberler , Mançuri hudutla- top ve muhtelif kıtaat yola çıkarılmıştır. ......... 
Italya'nın Cevabı U. kurumu gelecek Per

-ltalya kendi~ini galih addettiğinden 

fedakarlık yapmıyacakmış 
Roma, 8 (Radyo) - ltalya nazırlar meclisi, h>planmış ve 

13 ler komitesinin sulh tekhfi etrafında tekrar tetkikatta 

buluntluktan senra ~arışın temini için daha ilui gitmiyerek 
bu teklifi kabul etmeie karar vermiştir. ltalya, Cenevre'ye 
vereceii ceva~tla, kendisini galib addettiiini ~ildirecekmiş. 
Mesacere ıazetesi, ltalya'uın fetlakirlak yapmak mevkiinde 
olmatiıiını yazmaktadar-' 

lstaıabul, 9 (Ôıel) - ltalya bükümeti 13 ler komitesine 
vereceii cevabı laazırlaauilır. Fakat Almanya'nın Reni 
işgali üzerine ~u cevabi muhhrayı vermekten sarfınazar 
etmiş ve bugün, yeni bir cevab hazırlamaia karar vermiştir. 

-------~· ---------
Alıııanya'nın Re
n'i işgali, her .. la· 
rafta derin akisler 

yaptı 
Ba~ıaraf 1 inci salıifcde 

başlamışhr. Fransız orduları, 

Ren havzasında mevziler 
almak ta ve büyük tedarikitJa 
meş2ul bulunmaktadırlar. 

Londra 8 (Radyo) - ln
giltere dış işleri bakanhtı 
Almanya'nın Lokarno mu
ahedesini hükümsüz bırak· 

tıiını ve Versay muahedesi 
hilafına hareket ettiiini ka· 
bul etmiş ve Almanya'nın, 
Ren laavzasındaa erdularını 
geri çekmtsi liıım ieldiii 
kanatini iÖstermiıtir. Dış 
bakanhiının protestosu bek
lenmektedir. 

iiyasi çevenler, büyük 
Brit nya'•ın, Hitler'in tek
lifleri esnsı üzerinde ve 
milletler cemiyeti müraka
besi alhnda müzakerelere 
sririşmeie taraftar olduiu 
fikrinde.lirler. 

Esasen Lendra'nın selflbi
yetli mabfelleri, milletler 

cemiyeti paktının Versay 
mualaetle inden ayrılmasına 
taraftar ltulunuyorlardı. 

Paris 8 (Radyo)- Genera) 
More•, sreç vakıl toplanan 
ulusal müdafaa komitesine 
askeri vaziyet hakkında iza· 
hat vermiş ve Ren mıntaka
sında alınan seri tedbirleri 
bildirmiştir. Fransız bava 
kuvvetleri de Ren havzasın
da harekete ielmişlerdir. 

Batbakan Alber Saro, dün 
gece radyo ile ,vaziyet hak
kında siyasal bir söylev ver· 
miştir . 

Berlin, 8 (Radyo) - Bü
tün şehirde dün gece heye
canlı tezahürat yapılmıştır . 

Başbal!anlık binası önünde 
toplanan halk kitlesi, milli 
marılar söylemiıJerdir. Al-

Van Zellund 
Yakında Varşovaya 

gidecek 
IstaDbul 19 (Özel) - Po

lonya tlış ltakanı M. Bek 
Varşovaya danmüştür. Brük· 
sel seyabatında Belçiks-Le
hiıtan ticaret . andlaıması 
imzalanmış ve Avrupa vazi
yeti gözden geçirilmiştir. 
Belçika başbakanı Van Zel
land yakında Var.şova ya ıi· 
decek ve M. Bek'e iadei 

. ziyaret edecektir. 

Adis-Ababa şehri tab-
liye edildi 

-Başt•rafı 1 inci ~alıifede
yueıi demiryoJu üzerinde 
uçmuştur. 

Adis-Ababa, 8 (Radyo) -
Ras Muleieta, ansızın yaka
landığı bir hastalıktan kur
tulamıyarak ölmüştür. 

Istanbul, 9 (Ôze1) - Şi
mal ve cenup cephelerinde 
muharebeler devam etmek· 
tedir. Adis-Ababa'daa ve-
rilen haberlere iÖre, Tem
biyen '.le ltalyaıt ordusunun 
ilerlemesine mani olmağa 

çalışan küçük küçük Habeı 
çeteleri, ltaJyan'lara önemli 
zayiat verdirmetedirJer. 

man kıtaları Kalsrule, Ko
lombo şehirlerine girmişler, 
iaalkın çoşkun tezabürlerile 
karıılanmışlardır. Düseldorfa 
hava kuvvetleri girmiştir. 

Paris, 8 (Radyo) - Sala
hiyetli mahfeller, AJmanya
nın Ren'e kuvvetler 
göndermek suretile yaptığı 

hukuki vaziyeti değiştiremi
yeceğini ilave etmektedir. 

Moskova 8 (Radyo) - Lo
karno muahedesinin feshi 
burada derin bir tesir yap
mıştır. AJmanya'nın bu ha
reketi, Avrupa su)hü üzerin-
de tehJike telakki edilmekte 
dir. Hitler'in nutkunda,~~usya 
ile ittifak eden Çekoslovak
ya'nın zikredilmemesi manı
dar görlUmektedir . 

şeinhe günü toplanıyor 
Koıısey, Almanya'nıı1 •'Ren,, cleki 

askerini geri çeknıesini istiyecektir 
Cenevre 8 (Radyo) - Mi1Jetler cemiyeti konseyinin Per· 

şembe iÜnü toplanması muhtemeldir. Konsey, Almanyadan 
İşial ettiii Ren arazisini derhal tabliye etmesini istiyecek

tir. Almanya kabul etmezse Lokarno muahedesini bozduf[u 

resmen tcsbit olunacak ve milletler cemiyeti paktının 17 ioci 
maddesi kendiliğinden mer'iyete girecektir. Alakadar hü
kumetler, tatbikine karar verilmeıi münasip görülen zecri 

tedbirleri, işgal devam ettiği müddetçe tatbik edecekler· 

dir. M. Titüleskonun yarın buraya gelmesi beklenmektedir. 

Londra 9 (Radyo) - Etlen'in 10 Martta toplanacak olan 

miUetJer cemiyeti konseyi içtimaının 12 Marta b11ak1Jmuıoı 
istemesi muhtemeldir. 

--~------·..-·····-.--~~-------
Dün sahada kavga1 

oldu. Maç yarıda 
Lord Eden 

Baldvin 'Je görOşUl 
Londra, 8 (Radyo) - Dış 

k- ldı 1'akanı Eden baıbakan Balcl
-Başıarafı birinci sahifede- vin'le konuşmak iizere 
yıphlar. Birkaç dakika ıon- Baldvin'in sayfiyesine gitmiş 
ra lzmirspor da bir gol çı- ve alelacele tekrar buraya 
kardı ve devre 1·1 berabe- dönmliştilr. Baldvin de ıeç 
ı:e bitti. vakit Londra'ya avdet et-

lkinci devre başladıiı za· miştir. 
man, oyunun bızlandıiını gö- Inıiltere kabineıinin, ya-
rüyoru:z. Hakemin bitarafane rıo (bugün) bir toplantı ya· 
hareket etmemesi, oyuncuları parak vaziyeti geniş bir şe-
asabileştiriyordu. Her iki kilde tetkik edeceği ıöyle-
taraf ta sert oynamaia baş· niyor. 
lamııtı. Bir aralık lzmirspor· ------• 
Jular Beıiktaş kalesine ka- ŞO k ı·O Kava 
dar indiler ve ikinci rolleri- Viyana'dan ls ... tau-
ni de yaptılar. Bu gol, he-
yecanı ziyadeleştirmiıti. Oyun bul'a döndll 
favullu ıeçiyordu. Bu sarada 

Cemil ile Beşiktaş kaptanı 

Şeref arasında kavga çıktı. 

Şeref elinde bulunan topu 

Cemilin yüzüne çarptı. Ce· 

lıtanbul, 8 ( Öıel ) - iç 
işleri bakanı Şükrü Kaya 
tedavi için ~itmiş o1duiu 
Viyana'dan bu sabah şehri· 
mize dönmüştür. 

mil de Şeref' e bir yumruk p a V (OV a' D 1 n 
indirdi ve iki sporcu birbi- • • 
· · d'I z b t b•d' Beynını saklayacaklar 
rıne a-ır ı er. a ı a, • ıseye 

"'d b ı b · t' d Rusya'da şöhret kazanan . mu a a e mec urıye ın e .. , 
biye.ık Ruı ların beyni için 

kaldı . Oyuncular, kaYgacıları b' .. l t L' · •· 
ır muze açı mış ır. mın ın 

güçlükle ayırdı)ar. Biraz son· b · d d B ı t t' t' 
d B 

'k l l 
2 1 .. eynı ora a ır. a e ar ıs ı 

ra a eşı taş ı ar - mag· d 
Pavlova'nın beyni e bu 

lup vaziyette sabayı terket· 
tiler. müzeye konulacaktır. Mos· 

Beşiktaşh)ar bugün htan- keva'daki müzede her beyin 
bul'a döneceklerdir . bir şite içindedir. Ve her 

Bükreş radyosun
da Türkiye gece~i 

lstanbul, 9 ( Özel ) - 10 
Martta Bükreş radyosunda 
bir Türk gecesi tertib edil
miştir. Bükreş büyük elçimiz 
Hamdullah Supbi bir söylev 
verecek ve bunu bir konfe· 
rans takib edecektir. Bundan 
aonra şarkılar taganni edi
lecektir. 

ıişenin üzerinde bir etiket 
bulunur. 

Eskiden Mısır'hların fira
vunların ceset)erini muhafaza 
ederlerdi. Rus'larsa büyükle
rinin dimağlarını muhafaza 
ediyorlar. 

Daha başka yerlerde, ölü 
lerin suratı alçı ile alınır ve 
bu alçı muhafaza edilir. 

Daha başka yerlerele ise 
ölüler yaln1ır ve külleri 
saklanır. 

· ikinci kısını: MOcize taşı! · 
Anne~i gösteriyordu. - Demek ki buratıd•~ 

Deiil mi?. Ve sen bu fotoğ- - Evet.. Fakat ~ıJO!° 
rafı kaybetmiş idin. kaddes bir taştır. G0 ' 

1 
Geçen sene kabetmiş· ıun ya .. Burada birde kıl\ 

zebhine mahsus yer ~·.'~ 
tile burada dereler gıb• 

tim. 
Daha doirusu, kaybet

miı olduiunu sanıyordun!. 
- Kayboldu;una eminim, 

çünkü yeri boştur! 
- Hayır, yeıinin bot ol

olduğunu sanıyorsun? Hal· 
buki boş deği1dir. inanmaz· 
san bak!. 

Derhal itirazsız, mihaniki 
bir hareketle V orski boy
nundan madalyonu çıkardı. 
Yalnız kadrosunda bir ka-
dın resmi vardı. 

- O .. Annemi Dedi. 

ban kanı akardı. 
- Aadık. Ş imdi . ~ 
- Acele etme caoıoı· c' 

Ü ıı. "l k •. .. coile o 1 guru ece , Oif b' 
it çok! Hele yukarıya ı 
Gördüğün şu bir çift 
yok mu? 

- Mabud taş yok '° 11 ~ 
- Uzaktan dejil, f~ 

yalundaa bunlar! Buol•'_, 
Bunların ·mucizevi kıY 

ve mahiyeti büyüktür·. 1 
- Hali hangi _mucııc 

- Vorski, mağlub ve den bahsediyorsun? ff 
bitkin bir halde idi. - Ölüm veya b•Y't ıe 

- Nasıl, Vorski.. Doiru- rir. Daha pekçok şef 
mu söylüyorum? muktedirdir. . 

- Doiru.. . - Nelere muktedird•~e 
- Pekili.. Bunlara ne - Her suale cev•P ~ 

dersin? Benim kudretime meğe mecbur mccbu;jl# 
inandın mı? Beni artık takib ğilim.. Hem ben de 
edecekmisin, 

- Evet! uzakta mıdır? 
- Hayır, bitişik maiarada! 
Konratl iJe Otto bu mu

havereyi hayretle dinlemiş· 
lerdi. Konrad, muhalefet 
etmek istedi; ·fakat Vorski 
şerik cürmünü susturdu ve: 

- Eter korkuyorsan, biz· 
den ayrılabilirsin!. Bununla 
beraber, tabancalar elimizde 
hareket edeceğiz. En küçük 
bir tehlike halinde ateş 

edeceğiz. 

ihtiyar adam: 
- Bana mı ateş edecekti

niz? Diye Sordu. 
- Düşman lizerine. Bu 

düşmanın kim olduiunu şim
di biz de biJmiyoru4. 

- Haydi. Geç ileriye .. 
Neye duruyorsun ya?. 

ihtiyar, onları davarın yı

kılmış gibi duran kısmına 

kadar götürdü. V orski küçük 
bir tereddütten senra geçti, 
fakat geçmek için diz çökün
ceye kadar eğilmek llum 
geldi. Biraz sonra bUyük bir 
magaraya ıeçilmiş oldu. 
Arkasından ötekiler de gel

diler. ihtiyar adam, bir teş
rifatçı vaziyeti ile : 

- Mabut taş salonu dedi. 
Bu salon derin ve nazarı 

dikkati calipti; şekli ve bü· 
yüklüğü hayrete layıktı . Sa· 
londa yerden dikilmiş sütun
lar veya kubbeden aıağı 
sarkmış avizeleri andıran 

taılar o kadar harikulide 
idi,ki gören bir müddet şa-

ımr kalıreı. Nereden girdiği 

malum olmıyan ışıklar, bu 
parlak taşlar arasında binbir 
renge giriyordu. 

Vorski, iıtemiyerek: 

- Burası mı? diye ıordu. 
ihtiyar, vaziyetini biç boz

madan: 
- Ne diyorsun? Bizim ec· 

dadımız, san' atlarında usta 
şeylermiş, deiil mi? Buraya 
bu Işıkların nereden geldiiini 
biliyor musun? Biz şu anda 
adanın tamamca dibindeyiz; 
dışardan buraya hiçbir men
fez yoktur. Buraya ışık, Man 
genok'un bahçesindeki büyük 
Menbir'den 2eliyor, fakat 
ne kadar aan'atkirane olarak 

yorum ki.. . bil-' 
- Ne?. Siz de IJJI 

yorsunuz?. ~ 

. ~inle Vorski.. b~raı b'f 
gıttım halbuki beoılP .ıt 

1 • ı ,... mabud taıın mubafıı 1~ f' 
vazifem çok mübiıııd•~j~ 
kat benim vazife ve • dr'' 
yetlerim de benim k&J ~ 
min çok fevkinde ol~0 
kuvvet tabdid ediJa>İftır· 

- Hangi kuvvet? tı 
- VeUedanın ku''' 
- Velleda mı? i• 
- Biz kendisine b&J ~ı~ 

veriyoruz. Belki de 11'.,,~ 
ismi budur. Benim ..,e ,o 
oldutum eski tarik•tıll 
ruhani reisesidir. d'f• 

- Keadisi saered• 
1 

- .Buratlal 
- Burada mı? 

1 
O 

- Evet .. Kurban tıf 
rinde ve oyuyor! 

- Uyuyor mu? ob' 
- Evet.. Aıarlard~ b' 

uyuyor. Ben kendiıi01 bl' 
uyur bir halde iö~dO~;ıı; 
peri kızı gibi ıüzeldır· ~
kendiıini uyandırıc•~ 04•' 
senin mabutlar tar• 

1cı~t' 
gönderilmeaini bekle'° 
clir. Bu da. 

- Buda? V ,,~ 
- Bu da, se:uİPı ~e~ 
Vorski durtlu, l~elt~ 

birkak defa kırptı . 
bu haller? e ı 

lbtiyar adam de\f•ÇoP~ 
- Yanhı ıanm•· ~ 

ıı" ellerine bak, kıp·kırll' bot0 

zıl kan içiude. Otuı t• 461 
dolduran, dört çarib•Y' S'~' 
kadını geren sens;ıı. ~ 

birşey daha söylüyeyiıs> 14 
..ıe 

V clleda güzel, çok gu jlİ~ 
Güzelliii beşeri goı~o~~ 
fevkindedir. Ne o? . 1•' 
kalbinde aşk ateşi os• 
mağa başlayor? :: 

1
,11, / 

{)pı·ıı~ 

Yağnıtıı' 
Faideli of(I•\ 

f' 
Geçen cuma akŞ8 rJJ1 ~ 

rimiade yaj'an yaiaıu'• '/' 
bakata da yağaııştlf·f,i&' 
murun mezruata çok r 
oldufıu haber veriliY0 

' 


