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Elhamra Sinemaaının 
Biyilk ıilm mÜ88hakası 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mildürü: 
HAKKI OCAKOaLU 

.._ABONE ŞERAiTi 
OEV AM MUDDETf Türkiye için Hariç ~ 

Senelik............ 1400 zm 
Altı cıwlık •••••••• ••••••• 150 1650 

1 
Günü_g5mi1 nüshalar (25) lrunqtur. 

T E L E F O N : 2697 
~ .............................. . 

1lan münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Seçimin 

il 

Cümhtıriyetin ve Ciimhuriyet e&erinin bekçi&i, Mıbahlan ~ıkar &iya,t gazetedir 

ilk safhası 

Çok • ngin hediyeler 
J,tiralt ıahildhnı ei ildn-

lanncla okayıınus _I 
Yeni Asır Matbaasında Buılnntbr. 

başlıyor 
Vatandaş% Beyini kullanmayı ihmal 

Inkılipçı, inkılip partisi Partiye 

Emekli 
• 

müracaat 

generaller 

edenlerin 

ve emekli 

bin iki yüzü 

subaylardır 
-------------------------------------------

DID. saflarında yer alır Milli Şef in seçim etrafında bir 
beyanname neşretmesi muhtemeldir ----tr---

lzmir ikinci mün-
tehiplerin intiha .. 
hını akşama ka-

dar bitirecek 
-tr-

M ün tehi b i sanı seçimi bu sabah saat 
yedide vilayet merkezinde ve kazalarda 
başlıyarak şehirde bir günde, kazalar \'e 
köylerde iki günde nihayet bulacaktır. 

Ankara 14 (Huıusi) - Mebuı 
namzet liıteıinin tanzimi etr~lın-

1 da faaliyet, seçimin ilk saf hası 
başlamış bulunması hasebiyle ha
raretlenmiştir. Mebualuk için par
tiye müracaat edenlerin ekseriye
tini orduda hizmet etmif emekli 
generaller ve emekli subaylar tef-

Dün gece 
Beyoğlunda feci 
bir cinayet oldu 
İstanbul, 14 (Hususi) - Dün gece 
Beyoğlunda çok fecl bir cinayet vu

ku bulmuştur. 
Şehir 35 intihap dairesine ayrılmıştır. 

Her intihap dairesinde mebus intihabı intihap teftiş heye tinin dünkii topumtıUırı 

i kil etmektedir. Bunların yekunu 
1200 kadardır. Yeni namzet li ... 
teıinin ilanı ile birlikte Milli Şe
fin de millete seçim etrafında bir 
beyanname neıretmeıi muhtemel
dir. 

Ameleden Erzincanlı Hasan, kız. 

kardeşi Esmayı, bir kahveci i]e met
res hayatı yaşadığı için tam sekiz 
yerinden bıçaklamak suretiyle öl
dürdü. 

teftiş heyetinin bir mutemedi, bir katip ı caktır. ı na<'ak ve halkımız medeni bir vazife olnn 
ve belediye zabıta memurları buluna- Seçim dolayısiyle bugün şehir dona-. - SONU 4 t)NCÜ SAHİFEDE - - SONU 3 ONCO SAYFADA -

Madrid Juntası sulha 
nasıl razı olacakmış 

---·-1:!---

venı· Secı·m Kindar politika ·devam 
ı ı ederse son adar 

---tr--' ~u ·avemet edecekler 
Bütün vatandaşlar j 
~Çin yeni bir imtihandır 

--tr
HAKKI OCAK O li L U 
-------

Yeni seçim için bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır. Bugün bütün va
tandaşlar siyasi ve medeni haklarım 
kullanacaklardır. 

Reylerin ittifakla yurdun kurtarı
cısı ve koruyucusu olan inkılap par
tisinin üzerinde toplanacağında şüp
he yoktur. 

Neticeyi daha şimdiden görüyor 
ve elJe tutuyoruz. Bu hususta en kü
çük bir tereddiide bile mahal olmadı
ğım biliyoruz. 

Türk mil1etinin vatanseverlik, ka
dirbilirlik hasletlerinin bu neticeyi 
doğuracağını bilmiyen Ye takdir et
miyen bir vatandaş tasavvur edeme
yiz. Neden mi diyeceksiniz~ 

Kasado Çünkü C::ümhuriyet Halk Partisi
nin bütün demokratik memleketler- Paris, 14 {Ö.R) - Madrid Milli mil
deki eşlerinden üstün bir vasfı var- dafaa konseyi erkanından kolonel Ka
dır. sado, ecnebi gazeteler muhabirlerine bc-

Cümhuriyet Halk Partisi muhtelif yanatta bulunmuşt~. . 
siyasi cereyanların doğurduğu mu- - SONU 5 1NCI SAlllFEDE -

Amele Hnsan, cinayetten eV\·cl kız 
kardeşini evinde ziyaret ederek bu 
metres hayatından vaz geçmesini 
söylemiş ve onu bu yoldan geri çe
vinneğe çalışmış ise de Esma muva
fakat etmemiştir. Hasan bundan mü
teessir olarak saldırmasını koynun
dan çıkannış ve cinayeti işlemiştir. 
Kardeş katili, kız kardeşini öldür

dükten sonra kaçmış ise de zabıta- 1 
1 mız tarafından sabah yakalanmıştır. f 

Tepecik cinayeti 
Osmanın saldırmasile yaralanan 

Necmiye de hastanede öldü •. 

- Ken Aml'Tikan mecmuasından -

Nazırı 
lngilterenin yalnız başına dünyanın 
inzibatını muhafaza etmesi lazım 
olduğu fikrinin aleyhinde bulundu 

Tepecikte 4 mart cumartesi günü çok 
feci bir surette işlenen cinayetin ilk 
kurbanı olan Ayşe Münevverin yanına 
bir kurban daha iltihak etti. Ağır yara
lılardan Necmiye de evvelki ak.5am sa
baha karşı tedavi edilmekte olduğu 

memleket hastanesinde hayata gözleri
ni yumdu. Bu bedbaht kızın yegane ta
lisiz.liği azgın katilin kanlı kaması ile 
saldırdığı yol üzerinde bulunmasından 
ibarettir. Hayatını kurtarmak için bah
çeye kaçan ve orada vücudunu duvara 
yapıştıran Necmiye, katil Osmanın kanlı 
gözleri ile karşılaştığı zaman : 

- Kıymn bana! .. Ben sana bir !ena
Londra, 14 (A.A) - Diln akşam Sun- fikrinin aleyhinde bulunmuştur. Muma- lık yapmadım .. Seni tanımam bile .. 

derlandda bir nutuk söyliyen Lord Ha- ileyh demiştir ki : Diye yalvarmış, fakat Osman : 
lifaks İngilterenin yalnız başına dünya- Eğer İngiltere Barselona Kanton ve - Bana değil.. Allaha yalvar .. 
nın inzibatını temin etmesi lazım olduğu - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE - - SONU 4 ONCO SAYFADA _ Necmiye 

ayyen fikirlerin etrafında toplanmış ----------------------------------------- ---------------------------

muayyen kanaat sahiplerinin kurdu- ç k 1 k t • d • • 
ğu bir teşekkül değildir. e os ova ya r&Je ısı 

Onun hayatı Türk milletinin ihti-
lal ve inkılap hayatile başlamış, inkı
lap hamleleri ile yuğurulmuş, Türk 
milletinin hayati menfaatlerinin ifa
desinden kuvvet alarak taazzuv eyle
miştir. 

Onun tarihini okuyanlar Türk ih
tilali ile muvazi yürüyen varhğım 
müşahede eylemekte zorluk çekmi
yeceklerdir. • 

Türk milleti için hayat ve istiklal 
hakkının bütün dünyaca inkar edil
diği günlerde hür doğan, hür yaşı
yan ve dünya durdukça hürriyet ve 
istiklalini muhafaza edecek bulunan 
Türk milleti bütün bir dünya husu
metine karsı ayaklanmıştı. 

İşte bu ihtilnlin dayandığı siyasi 
teşekkül « Miidafaai Hukuk Cemi
Yeti » oldu. 

İhtilal muzaffer olunca hür ve 
rnüstakil Türkiyenin varlığı biitün 
dünyaca knbul edilince « Müdafaai 
Hukuk > Halk Fırkası ismini aldı. 

Halk Fırkası ulusumuzun medeni 
hayatın icaplarına uyarak, üstün bir 
~ilfet vasfını .kazanmak için hızla 
ınkılap hamlelerini atarken, Fırka da 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Slovakya ve Karpat Ukranyası 
dün istiklallerini ilan ettiler 

---·-tı----

Çek ahali 
Bratislavadan kaçıyor 

--tr-
Cek cümhurreisi .. . 
Tayyare ile Berııne 
gitti. Hitlerı zlyaretJ 
edecelıtir •• 

--tr-
Alman ordusu 

Çek topraklarını ııgal 
etmeğe mi hazırlanıycır 

Paris, 14 (Ö.R) - Çekoslovakya hA
d.iseleri aktualltcye hfiltlmdir. Almanya
nın Çekoslovak dahili işlerine müdaha
lesi son yirmi dört saat içinde bUtUn çıp
laklı · le kendini öste · ür. Motörbe 

Bugün kardeş Iranın 
en büyük bayramıdır 

Iran hem büyük kurtarıcısının yıl· 
döniimüııü hem de veliahtın Kahirede 
yapılan nikah törenini kutluyor 



SAHIFE2 rENIAl'IR 

FIKRA.: 
···-··· 

Seçim münasebetivle 
Şinasi REvt 

l Yeni Secim 
~ t 

---·~----
B .. - t şiar 

Bahtiyarhk.lann en büyüğü içimizden kopan ve· imizden taşamdır. Yıllarca 

ışahsi menfaatlerin kurbanı olan, cehalet. ve idnresizlikler elinde Bürüklenen bu 
miti et kurtarıcı ATA" nın mübarek elne (makus tali) ini bir paçavra gibi yır-

amuk V. Umumi meclisinde 
için yeni bir ·mtiha du.· 

- *-HAKKI OCAKQCW 

• . 
tıp, ayakları .altıııda çiğnediği .gündenheridir ki, iktidarını, azim ve İradesini 

kendi eline almı~ bulunuyor ... 
'Mukadderatırmzm llledeni diinya ikaTŞlsmdakİ yirbelc. minast ve yapıcı 1:e

cellisi gözöniindc bulundurulacak olursa, bu saadetin nice kı5knnç ıJ.•e hasud 

nazarlara uğ~ ve bka.t el\ scnrunda topuna · den ders meaıiyeı.inde ol

duğu neticesi de lkc:Ddiliğindca ımeyd a çıklll'-
Bu ne biiyük ~ ~ ıalı.ıml Öa bvanQtır •.. 

Düne klldar taşlı kavukların - alan şaşaası hı.rşısında, ancak keçeden kü
lah giydirilen ve kendi iktidar,akıbct.ine tesahiip .e.drme)'jp .zıılüm. .kahır ve 

neff den baska güler yüz ıı:öremiyen milletin hakiki cvladları, artık pre.o:ıiple· 

rindt-ki hür ve ideAI a"J:eleriıii J mı: aşına ha1dbk cuiıiyor. Onu bütiin 

felaket ve musibe~aen kurtaran Demokrat fıinin .çizdiği pliıdarla ~·ürü

yor. Böylece dünya nizamında iç ve dış yaşayışile örnek oluyor .. 
Millet; iç yapının gayede en büyük rol oynıyacağına, 'kendi içbirliğini yap

mak :mnka-ddes aı:znsıma kanrşac ;ına lı:-anid.ir. Ilunun için .de en büyük ısa

lahi>:c.t .sahihi · 'ne kendisidir. Onun is.tedi~i olacak, kendi mukadderatını yine 

kendisi tayin edecektir. 
Sıra ve ımygı bidemi en >İ)'İ ln1en ·rVl'k'tiir. Hatta onun Tnanevi lıawyetini 

hülasa eden belki bu iki 'keiimeciktir. 1manına, yapıcı1ik ve yaratıcilı'k 'kudre

tine kani olduğu her vatandaşa kendisine bas tacı yapar .. Tevazuu şıar edinen 

fcd ve feraı;:a:t l:>i ulu bir .neslin; ırnedli ine bEandırııcağı yeni fcrdleır

hep bu mukaddes gayelerin ileri gelen fedakar kahramanları -olncnktır. 

lec ; ideallerimizin memleket hesabına yarıyan en büyük icra.atın tahnk

edec~ - r (aütlet ül~) d!L 
Rey, tesanüdümüzün kutsal semholii. hnyatiyetimizin en kuvvetli yapı tasln

.rmdan biridir ••• 

Münevver' in Ayşe 

Hazin 
____ .,.... ...... 

Hayatı 
Nihayet sokak .. ~ O kadar çok kork
tuğu soka·k ona, bu riyakar insanla

nn ihtiraslı pençeleinden daha 
görünmüştür. • mun1s 

•• '1 •• 
- Ne ılıniill ı·.arsa ır.Jrr:rnr~..,....~~~n-~-,i".r~~-:::TI'!l'r.n<'0'...., 

gör
.E ıeL. Ne hali ;\'arsa 

g ör.ecekt.i. •• 
. • ae do,ğc!uğu evin 

uı yüzüne bu 
suretle "e bu sözle lka
panfügını gören Ay§e, 
~·a1nız kendi halini de
ğil, insnnlarm dn ıhnli
ıı i nördü ... 

Önünde beş taş O)'

nadığı kapı onun hınç
kırd<lı yah "armalarına 
ı;ağır kaldı .. 

Kızlığına ;\'eda ettiği 

~~ • .desti
parçaladığı yalak 

bru:ret1e iba'ka-

murdroı baJ:nıaıcalı: 

Yme riyUi:r dı:l;amalaı: ihtiıraS!ı 

v.1Perle ~ Edudda:iu bı E t o_ fbr.ap ~hayatı ile bıda-
bek'liyen ciimeı1liklerin sm,. br. ~ ~ ~ V-bn ,.I! 

tiDdm., ~ y.apıbjı §Dm'- saıldunllan bir~ -
suz fedakir'lıldarl brpladı.. Çüıı1ai ey- Bir gün, mütbiş ~ içinde bv
le lh.un ıoldıığıtmı ~'Old.u. r.ma kın:ana Na7J1liye girm.iş .. .Karcılık 

Onun eıı çok ~ §el'-· ~ mahaDesinde ~"' tiJdjği ıve hasta-
UU!ı;aıt:z... :$o1adda blmaıt,_ ldh tükiiriili 'll" liüı üffiri.ikle teda-
Baıi bu bdarcik bir nimete' . ri eden bir bdma '\'W11"l'lf • 

kavuşaJd.ı- Son değeri avocun-
F: kaderin insafsır çarla ııiöınüym- da tuttuğu elli babama mt-

du '\"e dönecrkti de.. "'e ilk - - · §ifa ~· , * - Anarağun Ôliiy.onmı. ' 
As:ı;enin dert yandığı nasipsiz .arka- Diye inliyen Ay.şeye ancak elli ku· 

das.1armdan Hayriye an!abyo.r ! n.ı.,"1uk §iia!_ verilmiş ve ona ! 

---~·---
İllracatanda büyük 
titizlik gösteriliyor. 

Yine bu h afta a ilevi bir ..mevzudan a 

takdim cdi) . 
SEVGiLiDEN GELEN 

(l.E MESSAGER) 
Kcmtisiai lıa: bste:a ihıtün cörme neticesi elinaeki iişi b~ ıb:ir aıJa. 
mm hayatı müddetmoe ıstuabı, uzun ımiiAldet ıWemıiea ayn y~ ,.. 

neticeı;i hasıl olan elim vaziyeti - bu. "üzcl l.i1im 

JEAlf P. AVMONr • JEAN GABİN Gally Mor.lq 
~ Fransız ~ema halkının ~n namdar artistleri t.andıaaa. liemsil e-'ilnriıtfir 

A YBfCA: 

BARONES VE UŞAGI 
ANHA P~Lf,A • W'İLİılM PO'VEL... 

- Bır giın ona neden o adamın ya- - Her gün elli kuruş getirirsen 
1 A,~ , n:Mı 

tarafından temsil cdilmi~ smı dc.rec..ede qienccli lbiiyük L.-omedi_ 
İLAVETEN : FOKS JURNAL.. 

scnı •- ~N.!_~:_Baroı~s.: 2. - 5.15 -9. Se\•giliden gelen 3.15 Ye 7.l:i te ... 
·~ .. .l.'\.r.& ...... - • ·-- ----

müzakeresine 

••Gfllfc•"l!AIJ'j'Q////7//.///.Y././//.hThJI IR'77nrT.fZTY7Jl"Z''/777!7.775 

BUGÜN Yeni Sinemada :~:!ıı;:cn 

IEDAKARl.IK BUNA DERLER.-

SERENDi Elf BiiYllK PROGRAMI 

BiR KAVUK DEVRiLDi 

K AD l N KA TİLİ 
JftirBiŞ M.tCER4 FİLMİ •• 

BUI\'DAN BÖYl.E IÜBKÇE rox JURNAL İS1'ANBUL SİNEMA.LA!"- N 

iLE AVNİ 7.A:MA IDA göstereceğimizi mu'btcrcnı 

harla ilciiririz.. 

nıiida:vimlcrimize ifti-



15 Mart ~·· 9J9 rElflilSIA 
8 EC:Z& 

Namzetler tespit ediliyor 
General Ihsan seçime nezaret 

gelecektir • • 
ıçın 

Ankara 14 (Telefonla) - Seçim faa
liyeti parti umumi merkezinde ilerle -
mektedir. Namzetlerin tesbitine başlan
mıştır. Namzetlerin ayın yirmi dördün
de ilan edileceği anlaşılmaktadır. Parti 
namına seçime nezaret etmek üzere yir
mi sekiz intihap dairelerine gidecek olan 
:ı:atlar tesbit edilmiştir. Bunlar mebus-

lzmire 
fardan mürekkeptir. Aralarında gene -

ral Ihsan Izmirc, Denizli mebusu Necip 

Ali Aydına, Halit Bayrak Denizliye, Sa

lah Yargı Konyaya gideceklerdir. 

Namzetler arasında seksen beş kadar 

yeni isme tesadüf edileceği söylenmek

tedir. Bunlar arasında Maarif orta ted-

Hatayda Türk 

risat müdürü Avni, başvek~let kalemi 
mahsus mildilrU Nccmeddinin olduğu 
söyleniyor. 

Bugün Ankarada müntehiblsanl lis -
tesi ilm edilmiştir. Listenin en başında, 
Reisicümhur Inönünün refikaları bayan 
Inönünün ve bayan Cevriyenin isimleri 
vardır. 

parası 

Hatay Millet Meclisi Suriye parasını 
tedavülden kaldırnıa· kararını verdi 

Ankara, 14 (Ö.R) - Hatay Millet 

Meclisi Hatayda Suriye parasının teda

vülden kalkmasına ve bunun yerine 

Türk parasının ikamesine karar vermiş

tir. Suriye parasiyle yapılan maaş, üc

ret, tekaüdiye ve bu mahiyette bilumum 

istihkakların Türk parasiyle tediyesine 

lngiliz 

devam olunacaktır. Umumi ve hususi 
bütçeler veznelerinde mevcut Suriye pa
rasını Türkiye Cürilhuriyeti Merkez 
bankasının Hatay şubesi nezdindı:- resmi 
kur üzerinden Türk parasına tahv•l ede
ceklerdir. Buna muhalif olan diğer bü
tün ahkam ilga edilmiştir. 

Türk parasının Hatayda milli para 

Hariciye 

olarak kabulü münasebetiyle meclis ha

raretli tezahi.irat yapmıştır. Mebuslar

dan bir çoğu ile maliye nazın ve başve

kil Abdurrahman Melek beyanatta bu

lunmuşlardır. 

Türk parasının resmi para olarak kn

bulü her tnrafta sevgiyle karşılanmıştır. 

nazırı 

"Kuvvetsiz adalet bir işe yaramaz,, 
esası üzerinde bir nutuk söyledi 

Londra, 14 (Ö.R) - Hariciye nazın 
Lord Halifaks dün akşam söylediği bir 
:nutukta meşhur Fransız .filozofu Paska
Jın §U vecizesini hatırlatmış ve ilngil\z 

&iyasetine tatbik etmiştir : •Kuvvetsiz 
adnlet bir şeye yaramaz. Adaletsiz kuv
vet ise istibdattır. İyi patronlar ikisini 
1clif ederek adaleti kuvvetli ve kuvveti 
Gdil yapmasını bilenlerdir.• Lord Hali
faks şöyle devam etmiştir : 

·ı' 
.u· 
.·.~ 

,,, 

li 
in önü 

BinlHqı rütlJesindelıl 
subaylara llir ~ay 
ziyafeti tertip etti 

Ankara, 14 (Hususi) - Cümhur
reisi İnönii bugün saat 17 .30 da An
knrada bulunan binbaşı rütbesini 
hfüz subaylarla eşlerine riyascticiim
hnr köşkünde bir çay ziyafeti tertip 
etmişlerdir. Milli Şef, davetlilerine 
mutadı olduğu üzere mütebessim 
çehreleri ile iltifat etmişlerdir. 

Vekiller 
--.f:ı:-

Heyeti toplandı 
----.f:ı:---

A nlcara 14 (Telefonla) - Veküler 
heyeti bugün başvekil Refik Saydam'm 
riyasetinde toplanmıştır. 

-------
Partiye müracaat 

edenler 
- BAŞT ARAF! 1 tNCt SAYFADA -

Namutlerin aeçimden bir kaç 
gün ~vvel ilan olunacağı bilidiri
liyor. Be,inci büyük Millet Mecli
ainin, memleketin her •ahada en 
kudretli ve yapıcı simalarını için
de loplıyacağı kanaati umumidir. 

-------
SITMA Mtl'CADELE 
KONGRESİ 
Ankara, 14 (A.A) - Memlekdimizin 

muhtelif mıntakalarında faaliyette bu
lunan Sıtma mü~dele teşkilfıtı reisleri 
dün Sıhhat vekilimizin başkanlığı altın
da ve kongre halinde toplanmışlm-dır. 

1 Bugünkü toplantıda, Ankara, Antal
ya, Aydın mıntaka1anndn yapılan mü~ 

cadelc ve neticeleri, sıtma va7Jyeti hak
kındaki raporlar okunmuştur. 

AVUSTUBYADA 
Siyasi nıevkullar 
alledildiler-
viyana 14 (ö.R) - Avusturyada 

l\lman polis şefi ve S. S. milis kumandanı 
B. Hitler, Hükümet komiseri B. Bürke 
ile mutabık 'kllliirak, Almanya ik ;ltiha~ 
km yıldönümü münasebetiyle birçok si
yasi mevkufların serbest pıraJolmasını 
emretmiştir. Bunlar dün tarJiye cdH -
mişlerdir. 

Bir hava faciası 
-*Lonmea • Brüksel 

yolunda bir posta 
tayyaresi düştü 
Londra l 4 ( ö.R) - Londra - Brük

sel hnva postasını yapan tayyare düştü. 
mürettebatını teşkil eden üç kişi öldü. 
Kaza, atmosferik sebeplerdendir. 
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SON HABER 

Atatürk • • 
ıçın 

Alman donanma amiralı ''Onun adı 
ebedi olarak tarihe geçmiştir,, dedi 

Berlin J 4 (A.A) - Donanma kumandanı Amiral Roder dün ordu 
günü münasebetiyle söylediği nutukta büyük harbin tanınmış Alman 
generaJlerini yadettikten sonra Almanyanın yanında çarpışmış olan 
milletlerin büyük askerlerini de hürmetle anmış bilhassa Kemal Ata
türk'de tevakkuf ederek demiştir ki: 

Atatürk mümtaz şahsiyetinde hem büyük bir sevkülceyşçi parlak 
bir silah arkadaşlığını, kahraman bir milli şefliği ve devlet kuruculu~ 
ğunu 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 
vazifelerini ödemiş olan milletleri de unutmak istemeyiz. 

Tıbbiyenin 120 nci yıl-
dönümü kutlandı 

Istanbul 14 (Telefonla) - Tıbbiyenin 120 inci yıl dönümü müna
sebetiyle bu~n Üniversitede merasim yapılmış, nutuklar söylenmiş
tir. Nutuklarda bilhassa, Osmanlı imparatorluğunun T unadan, Adir
yatikden Afrika ortalanna uzandığı devirlerde bile Tıbbiyenin bu yıl
ki kadar mezun talebe yetiştiremediği tehariiz ettirilmiı::tir. 

Filistin hakkında 
lngiliz kararı icap ederse Araplara 
ve Yahudilere zorla tatbik edilecek 

Londra 14 ( ö.R) - Filistin meselesinin halli için lngiliz teklifleri 
şimdi kat'i §eklini almıştır. Ve yarın arap ve yahudi delegasyonlarına 
tevdi edilmesi muhtemeldir. Bu tekliflerde tali ehemmiyeti haiz tadi
lat yapılması mümkün olmakla beraber lngiliz hükümeti bunların 
müzakere esası olarak kabulü hususunda israr edecektir. Aksi takdir
de bu plan gerek arnplara, gerekse yahudilere, gerekse bütün Filistin
lilere karşı zorla tatbik edilecektir. 

Kraliçe Mari 
İngiltere kral ve 
krat!çesi ta!.4ahndan 
kabiıl edildi 

! Papa on ikinci Pi 
. Fransız katolik 
mttmeuıııerini 
kabul etti 

Belgrad, 14 (A.A) - Mar~n onuncu Vatikan sitesi 14 ( ö.R) - Papa on 
cuma günü Yugoslavya kraliçesl Marie ikinci Pi, kırk ki ilik Fransız heyetini ka
ingilterc kral ve krali~si tnrafmdan ka- bul etti. Bunu müteakip F ransanın bütün 
bul ed~ir. katolik cemiyetlerinin mümessilleri Papa 

Hükümdarlar, kraliçe Mariyi ~·emeği.! tarafından kabul edildiler. 
alıkoymuşlarclır. --*--

-'-*- - BELÇİKA BUHRANI 
İngjliz Uzak Şark Hakkında başvekilin 
lilosuncn manevraları b t . eyana ı ... 
Londra 14 (~.A) - . Sıng~purdan ge- Brüksel, 14 (A.A) - Başvekil Picrlot 

len haberlere gorc lngılterenın uzak ~ark 1 In' d d B 1 t · h b' · . . . .. .. .. epen ancc c ge gaze csı mu a ırı-
fılosuna mensup 25 harp gemısı onumuz- tı~ b tt B l ik d l ti · . . . .. ne yap gı eyann a e ç ·n ev e nın 

dekı hafta Sıngapur sahıl mudafaa ba- b .. . kt ld v b h h . .. ı ugun geçırme e o ugu u r.ının n-
taryalarıle mu§tere~ mnnçvralarda bulu- . • be I d c1 v·ı .. h . ncı se p er en egı , mun asırnn \'C 
nacaktır. Bu manevraların hedefı geçen 1 k ,. d h'l. b ı d ·ı · ıa· . . . • ·at ıyycn a ı ı sc epıcr en ı erı ge ı-

•Dünyaya bundan daha yük.sek bir 
ideal teklif edilemez. İngiliz siy~·.ı-eli bu 
idealin istihsali için elzem olan şartlnrı 

hazırlamağa matuftur. Halen sılahlan
ına mnsraflnrı o derece müthiştir ki ba
:r:an, sosyal hizmetler için sarfedilcn mu
azzam mebaliği bile gözden k~çınyor. 
Halbuki gelecek mali sene içinde İngil
terenin sosyal hizmetlere ayırdığı tah
sisat, istikraz harici silahlanma masraf
larından 28 milyon lira daha fazla ola
caktır.• 

Ingiliz hariciye nazın Lord Hali faks -ı:e lngilterenhı Berlin sefiri lI enclssoa 

seneden beri İngiltcrenin ihracatı 900 Oliver Stanley avam kamarasında ~u 
milyon frank derecesinde artmış, itha- izahatı vermiştir : 

senc yapılmış olan sahıl ıstıhkamlarının 1 V• • .. l . . 
r"'6~'.lllY.l:Lr___.--,,,-..,,.,-7.._-LY.!l-"9-, ... --,--------- • 1 • • "b k, gını SOY cmıştir, 
~.,,,...,, __ __,,_...,_._,"'",,,,,.,,, __ ,.~--.--- tesır erını tecru e etn1c tır. 

!77./;Q7J777.X7.ZY77X77.7Z7J.Z:rLZJ~ 

Londra, 14 (Ö.R) - Ticaret nazırı 
Lord Stanley İngiliz endüstrisi istihsalat 
hacminin 1931 senesinden beri yüzde 35 
40 derecesinde arttığını söylemiştir. İki 

It\tı ise bir milyar 250 milyon azalmıştır. Harp halinde İngilterede gıda madde
Ticarct müvazenesinin açığı 40 milyar !eri kontrol altında ve vesika usuliyle 
derecesinde azaltılmıştır. dağıtılacaktır. Gıdn maddelerinin müsa-

1S Tayyare Sineması 
~ Bugün 3 - 5 - 7 \'e 9 seanslarında N 

~SARAYBOSN~ . , 
~ FACIASI 

Enternasyonal 
ve Oniversel 

izmirin en yüksek 
halkı 

vi şekilde dağıtılması için plfınlnr hazır
Londra, 14 (Ö.R) - Ticaret nazırı sir dır. Fiatler hüki.imctçe tay.in cdil('cektir. ~ ı 'ı 4 Paris Fuarı Şen Gazinoda 

GREGORVH perşem· 
IJe galalarını tahdir 

ediyor 
Hindistan kongresi 

Ingiliz pplitikasını tenkit ve Gandiye· 
karşı itimat beyan etti 

Londra 14 (A.A) - Tripuri'den bil-, Hindlilerin kendi mukadderatına ken -
dirildiğine göre Hindistan milli kongresi dilerinin sahip olması hakkını istemiş
dün kabul ettiği karar suretinde Ingil-ı tir. 
terenin harici siyasetini tenkit etmi~, Milli meclis gelecek toplantısını Ilk
Gandiye itimadını beyan eylemiş ve kanun sonlarında Biharda aktedecektir. 

• •• iıte senenin sayılı filimlerinden ilıi tanesi... 
ı .. DVHYAHIH EN BiiYVK SAHATKARI 

HARRİ BAVRVH YARATTIGI 

VATAN HASRETi 
2 - SON SAV AŞ Cinotri 
3 - Türk.ce harba hazırlık , 

Kültür filmi 
4··METRO JURNAL 

YENİ HAVADİSLER 
5·6··FRAGMAHLAR 

HEPSi BUGÜN LALECE 
SEANSLAR : 9,30 - 13.00 - 16.30 - 20.00 DE 

Fransada 
---~---

8 i r ekspres bir 
marşandizle 

çarpıştı 

ÜLTİMATOM 
Ve zengin tefcrrüat 

-. -----. . --. -. --- - . 
17 MART CUl\IA GÜNÜ 

Yaşasın 
AŞK 

Paris 14_(_Ö_._R_) __ 1:f Şato Ru'de bir me- Mısırlı sanatkar ABDÜLVEHHA
~ BiN İKİNCi F'I.LMİ 

eajeri treni ile bir ekspres müsademe ..ı••••••••••••I 
etti. 1 6 ölü, 30 yaralı var. 

Bütün dünyanın iş ve 
ticaret merlıezidir 

s.500 Ekspozan 
2.000.000 ziyaretçi 

13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de
vam edecek olan PARİS fuarını ziyaret 
ediniz ... 

}'uar ziyaretçilerine pek çok seyahat 
kolaylıklan gösterilir. Bunun için yalnıı 
fuara iştirak kartını hamil olmak kili
dir. Bu kart hmir Fransız general kon
solosluğundan temin olunabilir. 

Pa. Ça. Sa. 3 1 - 15 

ı ·~r. "' - . .. ~ ..,,. •· ... . . . . "' . . "' 

Yarm akşam Büyük 

Şikago Gecesi 
NEŞE! NEŞE! NEŞE! 

ŞEN GAZİNODA ... 

(Alsancak karakol altında) 

El~HADRA Sl~EM ASIIWD A 
BUGtiN SENENİN EN BÜYÜK SİNEMA HADİSESİ 

LİİİSE RAİNER ·FERHAD GRAVEY • MİLİZA KORJVS 
tarafından ~aratılan 

•• •• 

BUGÜN 

BUYUK VALS 
Murnffakıyetin en yükc;ek kademesine yiikselcrek sayın hmirlilcri lın;}Tan ctın:!ktc de\'am ediyor .• 

Programa Hiıve olarak : Milli Şcfiıniıin Anknrada İngiliz sefirini kabulii - lstanbulu tcşrifl<·:-i, Dolmabahçe .sarayında halkın dileklerini dinleyişi, Üniver
siteyi ziyaretleri ve gençliğe hitaben irad buyurdukları tarihi nutukları - Balkan :ınt:ınh Hariciye nazırlarının Biikreşte toıılantıları ... TÜRKÇE İZAHLL 

SEANSLAR : Jler gün 1.30 - 4.00 - G.30 \ 'C akŞamları 9.00 da başlar ... Cumartesi ,·e pazar 11 de.. TELEFON : 2573 

~=.=·;;;;:;;;;;··;~·;;·~·~;~;;·~··Be·····u·~~Y·····u·~~k········v······a····ı···s····· .. ···~:ı·:::;·i;:~~;··~·;;1~·~·i~·~·i:·:;ı::~·······~=. 
ınada göstcrilmiyeccktir .. 

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



SllBIFEf 
• 
Cümhuriyet hükümeti
nin ha yındırlık zaferleri. 
"Memleketi baştan başa demir ağlarla 

örülmüş görmek en büyük azmimizdir,, 

Yahşıhan 17 Nisan 935:/SMET lNlJNV 

A"eTbaycıın yolunda ki tünellerden biri 

Milli Şefimiz sayın ismet Inönünün hattı dahil olarak Sivas - Erıurwn hattı 
bundan 14 yıl önce irad buyurmuş ol- için, ray, travers gibi yol malzemesi, lo
dukları nutuklarından bu vecizeyi ya - komotif ve vagon gibi muharrik ve mü
zımızm başına koyduk. teharrik edevatı, istimlak ve nakliye 

Bundan gayemiz, 14 yıl evvel ilan edil- ile sair masrafları da dahil olarak şim
mi§ olan metin bir azmin bu kısa zaman diye kadar takriben (80 milyon) lira 
içinde demiryolculuk savaşımızda ne masraf yapılnuş ve hattın ikmali için 
zaferler başardığının bir plfuıçosunu daha bir miktar sarfına lüzwn hılsıl ola
rapmaktır. cağı anlaşılmakta bulunmuştur. Bu hat-

Muhterem rei.sicümhurumuz Ismet In- tın çok sarp ve fevkalade arızalı boğaz-
6nünün (Türkiye Cümhuriyeti Demir- !ardan dolaşmasına rağmen (lokomotif 
yolları) tarihindeki açılma törenini teş- ve vagondan başka umum masraflar da
kil eden Yahşihan nutuklarındaki «... hil olarak) üstüste beher kilometresi -
Şark hatlarının başlaması tarihi siyase - nin masrafı 110 bin lira tutmaktadır ki 
timizde belli bir merhaledir. bu miktar son derece müşkül ve arızalı 

... Büyük Millet meclisi bu hattı ya- olan böyle bir hat için katiyen çok değil
,pacağız deyince Türk milletinin kabili- dir. En sahih takdir ölçüsü ancak bu 
yetine istinad etmi§tir. milli demiryollar üzerinde bir tetkik se-

• · · Başladığımız yolun biteceği nokta yahati sonunda kullanılabilir. 
~oktur. na nihaye gidecek namütenahi Sivas-Erzurwn hattının ve bilhassa 
devam edecektir .... > gibi vecizeler de - Sivas - Erzincan kısmının güzergahı 

miryolu politikamızın esas ve hedefleri üzerindeki muazzam eserler, her Tür
olmuştur. Bu kaynaklardan hız almış kün kalp ve vicdanını en tatlı gurur 
olan kuvvet iledir ki Türk haritası de- duygulariyle heyecanlandırmaktadır. 
mir ağlarla çelik raylarının izleriyle be- işte bizi bu satırları yazmağa sevke
zenmiş, yurdun bütünlüğü milli demir- den müessir de demiryolu politikası ve 
yollarla perçinlenmiştir. Erzincan garı karşısında duyduğllmuz 

Yaratıcılık, yapıcılık vasıflarını da bu sevinç heyecanlarıdır. 
bünyesinde yaşatan ve milli kaynaklar- Sivastan hareketle Erzincan garına 

dan kuvvet alan Cümhuriyet hükümeti gelirken muhtelif açıklıkta : 
doğu bölgede yeni fakat, çok şanlı bir 1105 adet kdrgir ve beton köprü. 
zafer ilan etti. Feyizli Cümhuriyetin 13 adet demir köprü. 
ümran abidelerinden bir şaheseri de 3 adet betonarme büyük viyadük. 
Erzincanda kuruldu. Bu kurulan abide- Açılmakta ve uzunlukları yekfınu 

nin adı (Erzincan Garı) dır. 23227 metreyi bulan 117 tünel geçilmek-
Bu gar, Haydarpaşadan kalkarak An- tedir. 

kara, Kayseri ve Sıvas mahallerini aşa
rak Erzuruma ve daha ileride kafkasla
İ:a uzanmakta olan (Ankara - Sivas -
Kafkas) demiryolunu Sivastan itibaren 
335 inci kilometrede karşılanuş ve Er
zuruma serbest yol verıni§tir. 

Bazı hlidiseler vardır ki: Umwni bir 
bakışla, mahiyet ve kıymetleri, mfuıa ve 
Uadeleri birdenbire ve bütün derinlik
leriyle kavranamaz. Fakat, tafsillıta giri
şilerek incelemeler kökleştirilirse basit 
görünen hadiselerin her birinin hüvi -
yet ve değeri meydana çıkar. 

Türk Cümhuriyetinin demiryollar po
litikası ve bu politikanın birbiri arka -
sına sıralanan başarıları ve bu başarı
lorın geçirdiği safhalarda yüksek kud -
retin, dinamik enerJının muhassalisı 

olan bu kabil mühim hadiselerdendir. 
Sarsılmaz azmin yüksek enerjisi ile bu
gün memleketi saran demir ağların 

uzunluğu 2975 kilometreyi bulmuştur. 

925 senesi Nisc:ın!nın 17inci günü, 1150 
kilometre uzunluğunda bulunan Anka
ra - Erzurum hattının ancak 86 kilomet
relik Ankara - Yahşihan kısmını işlet -
meye açmıştık. 

938 senesi birinci Kanununun 11 inci 
günü de 938 kilometre uzunluğundaki 
Ankara - Erzincan kısmını açtık. Ve 

Erı.incan garını açtık. 

Bu hadise bile Cümhuriyet inkılabı -
nın Türk ümranının b~lı başına bir za
fer tarihidir. 

Bu tarih. fen ve tabiat sav~ının, fe -
raı:>h ,.. fedakarlıkların şehamet desta
nıdır. 

(Demiryol politikası), bu iki kelime
nin manası, 3000 kilometre yeni ve mil
li demiryol şebeke5idir. 

Yine bu iki kelimenin para cinsinden 
kıymeti: 

c350.000.000• üç yüz elli milyon lira
dır. 

Şu bir kaç rakamın tefsir ve izalu ise 
bu sütunlara sığmıyacak kadar engin 
\'e geniştir Malatya - Çetinkaya iltisak 

Sivas - Erzincan kısmında yapılmış 

olan toprak işlerinin tutarı: 
c9000000> dokuz milyon metre rnika

bını bulmuştur. Bu da büyükçe bir da
ğın dinamitlerle parçalanıp dağıtılması 
ve ortadan kaldırılmasına muadil bir iş 
demektir. Bu bölgede bilhassa yazın mü
sait günlerinde çalıştırılmış amele ve iş
çinin günlük sayısı 27000 i bulmuştur. 

Bir hat üzerinde günde vasatl 27 bin 
amele ve işçinin çalıştırılması başlı ba
şına bir kuvvet ifade eder. 

Bu yüzden demiryolu politikasının 

feyizli verimlerinden biri de vatandaşın, 
öz toprağını kendi eliyle bayındırlığa 

ulaştırması ve kendisini huzur ve refa
ha kavuşturmasıdır. 

Demiryolu güzergahlarına rastlıyan 

köylerin ve köylülerin göze çarpan kal
kınmaları, hep demiryolu politikasının 

ana yurtta yarattığı refahın kıvançlı v.,.. 
rimlericlir. 

Dünkü Erzincan, aziz yurdumuzun 
ulaşılması zor bir köşesi zannolunuyor
du. Artık demir ağlar içine alınmış bu
lunan bugünkü Erzincan ise Ankaranın, 
Istanbulun ve uzak bölgelerin yakın bir 
komşusu oldu. Fakat. bu komşuluk için 
yüksek dağlar yarıldı, büyük köprüler 
kuruldu. Uzun tüneller delindi, çok çe
tin boğazlar dolaşıldı. Bu büyük hlm -
metle nihayet Cümhuriyet lokomotifle
rinin zafer düdükleri Erzincan ovasını 
da çınlattı. 

Sürat asrında bulunuyoruz. Çabuk, 
daima daha çabuk düsturu bugünkü 
medeniyetin idealini yaşatıyor. 

YEflfl AS'IR 

ihracatta 
--~-tr·---

Talepnamelerin 
tescili 
-.er-

2 - 8099 sayılı kararnamenin birinci 
maddesinin sureti tatbikine dair talimat
nameye müzeyyel bir talimatname İktı
sat vekaletince hazırlanarak şehrimizde
ki alakadarlara tebliğ edilmiştir. Bu ta
limatnamenin iiçüncü maddesinin sonu
na a~ağıdaki fıkra il5.ve olunmu~tur : 

•Malın Türkiye cümhuriyeti :Merkez 
bankası şubesi bulunmıyan y~rlerdcn 

ihraç edilıncsi veya talcpnameyi veren 
firmanın bulunduğu mahalde böyle bir 
şube mevcut olmaına" halinde, alakadar 

Seçimin ilk safhası 
başlıyor 

firmanın posta ile taahhütlü olart.k gön- Intihap teftiş heyetinin dünkü toplantıları 
dereceği talepname, tescil edildiği tak- - BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - lüzumu gibi tenvir olunmaktadır 

ıs Mart fU!8111Da ,. 
DOKrORV.N K0ş&S1: 
••••••••••••••••• 

Etle ekmek ve 
mercimek 

YAZAN: Dr. G. A. 

dirde tescil tarihi, taahhütlü mektubun seçmek hakkını kullanacaktır. C.H. par- Halkımız vazifesini müdriktir... Mu
postaya verildiği tarih addolunur. Fa- tisinin tesbit ettiği ikinci müntehipler kaddes seçmek hakkını seve seve kulla
kat talepnamenin reddedilmesi ve ara listesinin bütün vatandaşlarca tetkikin- nacaktır .. İyi netice alacağımız muhak
yerde malın da ihraç edilmi§ bulunma- den sonra aynen kabul edileceği mu- kaktır.• 

Yeni dünyanın bize tanıtnıı§ olduğu 

fasulyenin kurusu timdi mercimekten da
ha me~hurdur. Et lokması bulamıyanlar 
kuru fasulyeyi cvelinimet>ıaydıklan gibi, 
istedikleri kadar et yiyebilenler de ros
tonun yanında garnitür olarak kuru fa
sulye yemekten hoşlanırlar ... Fakat mer
cimeğin tarih kitaplarında yeri bulundu
ğu için şöhreti pek eskidir. Y esuanın bir 
bir çanak mercimek yemeğine karşılık 

«ekberi evlat> olmak hakkını kardeşi 

Yakuba sattığı rivayetinden sonra filo
zoflardan bazıları onu dünyanın bütün 
nimetlerinden üstün tuttukları için o va
kittenberi mercimek «fikir gıdası> diye 

tanınmıştır. 

Bundan dolayı mercimek besleme ba
kımından etle ve ekmekle de mukayese 
edilmek 8.det olmuştur. Vakıa kimyaca 
terkipleri bakımından mukayese edilince 
mercimek etten de ekmekten de üstün 

sı halinde, ihracatın mevzuata aykırı hakkaktır. İnkılap partisinin teshil etti- SEÇİM PROPAGANDASI 
düşmesinden tevellüt edebilecek akıbet- ği güzide ikinci seçiciler listesi hazırlan- Seçim faaliyeti dün akşam vırnyetin 

ler doğrudan doğruya muamele ile ala- mıştır ve her intihap dairesinde mevcut- her yerinde başlamış bulunuyordu. Dün çıkar: 

kadar fırma veya firmalara racidir.• tw" akşam Kültürparkta muharrir arkadaşı- Yüz gram mercimekte 23 albümin, 59 
şeker cinsinden madde, 2,5 türlü türlü 
madenler bulunduğundan içinde yağı pek 
az, yüzde bir olmakla beraber: 

Talimatnamenin yedinci maddesi aşa- Vali ve Paı·ti başkanı B. Fazlı Güleç, mız Orhan Rahmi Gökçe seçim hakkın· 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : bugünkü seçim dolayısiyle •Yeni Asır•a da bir konferans vermiş ve bu konfe-

·Talepnamede bidayeten gösterilen aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : rans hoparlörlerle şehrin her yerinde ya-
ihraç malı, fiili ihraç muamelesine ba~- •İkinci müntehipler seçimi her tarafta yılmıştır. 
!anmazdan önce, Merkez bankasınca, bugün başlıyor. Vilayetimizde, yıllann Bugün konferanslara devam oluna-
alakadarların müracaatleri üzerine bir tecrübesine göre intihap işlerinin şehir- caktır. 

defaya mahsus olmak üzere değiştirile- de bir günde ve köylerde iki günde bi- Son dakikada elde ettiğimiz malı'.lma-
bilir.• kceği anlaşılmıştır. ta göre İzmir vilayetine bağlı bazı kaza-

Talimatnamenin 18 inci maddesinin Bu intihaplarm arkası perşembe günü !ar, İzmir şehrinden geri kalmamak için 
sonuna şu fıkra ilave edilmi§tir : akşamı alınacaktır. ikinci müntehipler seçimini bir günde 

•Acele ihraç vaziyetlerinde, talepna- Her tarafta yapılan hazırlıklar üzerine ikmale çalışacaklardır. 
menin ihracatı takip eden 15 gün içinde arkadaşlarla konuşlwn. Hazırlıkların MÜSTAKİL NAMZETLER 
tescili caizdir. Fakat bu takdirde, talep- yerinde olduğunu gördilm. İntihaplann Dünkü sayımızda Dr. Faik Muhittin 
namenin reddi halinde, ihracatın mev- intizamla cereyan edeceğine ka~aat gc- ile avukat Reşat Ağaoğlunun İzmir müs
zuata aykırı düşmesinden tevellüt ede- tırd;m, !akil mebusluğuna namzetliklerini koy-
bilecek avalap, doğrudan doğruya mua- Partice halkın tenvirine müteallik bü- duklarını haber vermiştik. B. Mehmet 
mele ile alakadar firmalara racidir.• !ün tedbirler alındı. Arkadaşlar her ta- Talat Tanrının oğlu da İzmir müstakil 

rafta faaliyettedir ve halk köylere kadarı mebusluğuna namzetliğini koymuştur. 

Döviz kontrolü 
Hakkari vilayetindeki hudut gümrük

lerinden yapılan ihracatın döviz kontro
lü İzmir kambiyo müdürlüğüne tevdi 
olunmuştur. 

--&
Hayat sigortaları 
hakkında bir tebliğ 

Hayat sigortaları hakkında İzmir kam
biyo müdürlüğüne yapılan bir tebliğe 
göre, hayat sigortası olanlara poliçeleri
ni Merkez Bankasına devretmeleri şar
tiyle sigorta primlerinin serbest dövizi 
verilecektir. 

Poliçelerin irat veya tazminatı veya 
raşaya tabi olanların raşa bedeli Mer
kez Bankasınca tahsil olundukta muka
bili Türk lirası olarak sahiplerine veri
lecektir. 

Kahirede Iran veliahdı
nın nikah töreni 

Asıl düğün şenlikleri için Iranda 
yapılan hazırlık büyüktür 

Bir gün Iran kraliçesi olacak olan 
prensca F evziyenin düğünü için bir ta

raftan Mısırda, diğer taraftan Tahranda 
hazırlıklar yapılmaktadır. Munr kralının 

hemşiresi, Iran veliahdı ile nikahlandık

tan sonra beraber Tahrana gidecek ve 
Kahircdeki nikAh şenliklerinden sonra, 
Tahranda da düğün ıenlikleri yapılacak-

Sigortanın vadesinden evvel mem.le- lir. 
ketlerine avdet zaruretinde kııl8nlara T ahailini F ransada ve lsviçrede yap
verilmiş primlerin serbest dövizi rnem- mış olan Prens Muhammed Rızanın. ali.

lekele getirilmek şartiyle poliçeleri ken- YİJ taraftarı olmadığı ve Kahiredeki nikah 
dilerine geri verilecektir. münesebetile fazla tenlik yapılmasını is-

----·'1:!- temediği söyleniyor. Buna göre, Kahire
de yalnız 15 Mart çarpmba akşamı -

Tepecik ciyayeti yani nikah merasiminin yapıldığı günün 
akşamı - şenlik yapılacak., ve gene o ge

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA - ce valide sultan Nazlı kızı ile damadının 

Diyerek bıçağını kızın vücuduna sap· 
lamıştı .. 

Hastanede yapılan bütün tedavilere 
rağmen Necmiye kurtarılamaınıştrr. 

Necmiye, evvelki akşam, ölü'11ünden 
bir kaç saat evvel kendisini ziyarete ge
len arkadaşlarına genç y~ında ölmek 
istemediğini, fakat bir kerre bu yola 
düştüğü için bu defa olmasa bile yine 
nasibinin bıçak altıncln ölmek olduğunu 
söylemiş ve ağlamıştır. 

Necmiye 24 yaşında idi. Ce:ıazesini 
arkadaşları ve yoldaşları kaldırmışlar

dır. 

Korkunç hatırası lı1ila tüyleri ürper
ten tesiri ile unutulmamış olan bu cina
yetin yaralılarından Hidayetle Şükran 

evvelki gün hastaneden çıkmışlardır. 
Hastanede yalnız Aysel kalmL5tır. Bu 

kızın da yarası oldukça ağırdır. 

şerefine kır sarayında bir ziyafet vere
cektir. 

Iran veliahdının, asıl düğün şenlikleri
nin kendi memleketinde yapılmastnı iııı

tediği anlaıılıyor. Zira Tahran Martm 
on beşinde Kahirede nik8.h kıyılırken 
şenlik yapacağı gibi, ondan sonra Irana 
gelecek olan müstakbel kraliçe ve veliahd 
için büyük bir düğün merasimi hazırlan
maktadır. 

Nikah tarihi olarak 15 martın intihap 
edilmesine sebep şudur: Bu tarih gerek 
Mısır1 gerek Iran için bir milli bayram

dır. 1 S Mart Mısırda kanunuesasinin ili.-
nı yıl dönümü olduğu gibi, Iran Şehin- p F • 
ahı R . . • .. .. .. renses evzıye 

ş ıza Pehlevının dogum gunudur. 1 sarayına mensup diğer kimselerin resim-
Bu suretle 1 5 Martta yani bugün ge- : )eriydi. 

rek Mısır, gerek lran, ayrı ayn ilci bay-ı Fakat, nişan hediyeleri arasında bir 
ramı bir günde yaşamış olacaklardfır. şey daha vardı ki, bilhassa. Prensesi en 

Prenses Fcv2iye ile Veliaht Muham- t fazla memnun etmiıtir diyorlar. Veliah
med Rızanın evlenmelerine geçen sene dın, nişanlısına yazdığı aşk. mektubudur. 
bu vakitler karar verilmi§ ve iki memle- Pren• Muhammed bu mektubunda 

Aynı miktarında 20 albümini, 6 gram 

yağı, 1 gram mi.deni olan fakat şekeri 
hiç bulunmıyan etle: 

Gene o kadar miktarında ancak 7 
gram albümini ve 5 5 tekeri, birer gram 
yağı ve madeni bulunan ekmekten gerek 
kalori, gerek mi.den cihetinden merci
meğin değeri daha yüksektir: Yüz gram 
et ancak 134. o kadar ekmek 25 7 kalori 
verdiği halde yüz gram mercimek 3 .3 7 
kalori verir ... Demek oluyor ki bir mik
tar mercimek aynı miktarda etle ekmeğin 
iki!İne birden hemen hemen müsavi tu

tulabilir. Besleme kudreti pahasına nis
pet edilince en ucuz gıda da gene merci
mek.tir. 

içindeki madenlerin çokluğundan do· 
layı, eskiden, çoklukları beslemek için 
de pek değerli gıda diye tanıtılırdL Fa
k.at mercimek albümin ve mi.den yönün· 
den etten üstün olsa bile etteki aminli 
asitler başka hiç bir türlü gıdada bulun
madığı için şimdi mercimeğin değeri hay
lice düşmüştür, denilebilir. Çocuklar ve 
gençler için mercimek_ hiç bir vakit etin 
yerini tutamaz.. 

Vitaminler bakımından da mercimek 
etin yanında haylice yavan kalır. Etler
deki vitaminlerin daha önce - bellci de 
<JİZİ sılc.acak kadar - yazdığım için tek
rar etmiyeceğim. Etlerin şuraaında, bu
rasında vitaminlerin hemen hepsinden 

bulunduğu halde şimdiye kadar merci
mekte ancak B 1, B 2 ve C vitaminlerin
den birer miktar bulunmuştur. Vitamin 
nispeti cihetinden kuru faaulye bile mer
cimekten daha zengindir. Buğday ekme

ğine gelince. ondaki - neslin devamına 
hizmet eden - E vitamininden merci
mekten bulunduğuna dair bir şey söy1i
yen olmamıştır. 

Vitaminler çıkıncıya kadar, yani pek 
yakın zamana kadar, mercimeğin hekim 
kitaplarında da pek önem.Ji yeri vardı ... 
Eski Yunanlılar, galiba Israil oğullarını 
sevmedikleri için, onların tanıtmış oldu
ğu mercimek yemeğinden hoşlanmamı~
lar ve edebiyat kitaplarında mercimeği 
pek gülünç bir halde göstermişlerse de, 
lpokrat hekim yunanlı fakat filozof ol
duğunu unutmıyarak, fikir gıdası denilen 
mercimeğe hekimlikte de bir paye ver
mişti. Hatta tedavi ettiği hastalardan 

Alk.manın adı bile, mercimek suyu içe
rek böbreklerinde, karaciğerinde, yÜ

reğindeki ağrılardan, nefes darlığından, 
inkıbazdan kurtulduğu için, mercimekte 
birlikte tarihe girmiştir. 

Eski romalılar da eski yunanlılan sev
medikleri İçin larail oğullarını ve onlarla 
birlikte mercimeği sevmişlerse de, on .. 
lara hizmet eden Calinos hekim kendisi
nin Bergamalı olduğunu elbette unutma
dığından mercimeği ancak bayanlann 
belli günlerde çektikleri sancıları azalt
mıya faydası olur, diye göstermişti. Hal
buki eıki romalıların kendi aralarından 
yetişen tabiat ilimi Plin mercimeğin in

Dün ikinci sorgu haiciml.iğince katil 
Osınanın ifadesi tekrar alınmıştrr. 

ği hatların senelere düşen miktarı 
cak 60 kilometreyi geçmemiştir. 

an-

ket aarayı arasında her ,ey tamamilc ka
rarla,tır.Idılc.tan sonra prensese, kendi.sini 
evlendireceklerini ıöylemişlerdir. Kral 
Farukun hemşiresi, ıarklılara mahsus ita
atle, müstakbel kocasının kim olduğunu 
sormadan cpekit demiş ve ancak ondan 
sonra, Iran veliahtı ile evleneceğini öğ-

prensesi ne kadar sevdiğini kendi ifadesi sana keyif ve neşe verdiği iddia ederdi. 
ve el yazısı ile anlatmış. içine gene ken- Bizim büyük lbnisinanın larail oğulla
disinin yazdığı &şi.kane ~iirler de ilave rına kartı mahsus bir fikir bulunduğu bi· 
etmiştir. linmezse de, galiba mercimekten pek de 

Cümhuriyet hükümetinin demiryol 
politikası ise: MilletirıMzin medeniyet 
yolunda inkişafı için bütün hayat şube
lerinde düşündüğümüz maddi ve mane
vi tedbirler, ancak (şimendifer) ve 
(yollar) ile hakiki verimini v~rebilir. 

K. ATATORK 

renmiştir. 

Prenses Fevziye kendisini çok sevin- hoşlanmadığından, onu yalnız çiçek has
diren bu mektııba derhal cevap yazını~. talığma tutulanlara faydalı olabilecek 
o da nişanlısına karşı duyduğu sevgiyi bir yemek olarak tavsiye etmişti. .. Şim
anlatmıştır. di, çiçek ~ısı sayesinde, çiçek hastalığına 

Yazın annesi ile beraber Avrupaya tutulanlar hemen hiç gibi olduğundan, 
geçen prenses, Pariste düğünlük elbise- mercimeğin de bu zamanda hasta yemeği 
!erini ve mücevherlerini intihap etmiş ve olarak sayılmasına artık lüzum kalma
bir çok roblar, mantolar, kürkler, elmas- mıştır. 

Garp alemi bundan yüz küsur yıl ön
ce yollarını, demiryollarını yaptığı, ço
iıalttığı halde çok yazık ki Osmanlı im
paratorluğunun batıl ve atıl zihniyeti, 
kıymetli yurdumuzu bu nimetlerden 
mahrum bırakmL~ ve memlek~timizin 

bütün serveti türlü sefahet yolunda sarf 
ve israf edilmiştir. işte bu zihniyet, mem
leket içinde ecnebi sel'!llayesinin faali -
yete geçmesini ve siyasi, mali bir hayli 
menfaatlerin çarpışmasını kolaylaştır -

!!'~••1111ır;ır.~'9H.,,..lllP'•W .. _ , mıştır. Ve bu yüzden: 
Yurtda 35 MiL YON TCRK ne bü- 578 kilometrelik Haydarpaşa - Anka-

ük kuvv~t ve '8.adet kaynağıdır. 

ocuk e~irgeme kurumu teşkil8.tını 

.'ardımınızJa kuvVetlendirmek bu saa-~ 
Jeti bize bir batanda lt"mİn etmf':ğe kB
fidir. .. ~. 

ra demiryolunun inşa..o;;ı ancak 21 sene -
de tama!l1lanabilmiş. 

Ve 609 kiloın.,trelik Izmir - Aydın 

hatlarının normal inşaatı vaziyetini ala
bilmeleti d~ tam 50 sene sürmüş. 

, ~~anlı ~Y.!7att~rluğunun demiryolu 

Gibi hakikatlere istinad etmiştir. Asil 
milletimiz ve ona dayanan Climhw·iyel 
hükümetinılz bu inan ve iman iledir ki 
Türk öz parası, öz kafası ve öz kazması 
ile senede 200 kilometre demiryolu yap
mış ve yurdu 3000 kilometrelik yeni 
hatlarla kaplamış, Kayseriyi, Sivası geç
miş bugün Erzincaru aş111ıştır. Yarın da 
Erzuruma kavuşacaktır. 

Fevziye, o zamana kadar veliahtın 

resmini görmemişti. Yalnız, kendisine, 
nişanlısının güz~( bir delikanlı olduğu 

böylenmiş ve nihayet bir gün resmi gös
terilmiştir. 

Haziranda Iran başvekili Mahmut 
Cem Kahireye gitmiş ve prensese veli
ahdın nişan hediyelerini götürmü~tü. 

Prens Muhammedin, nişanhıııına gön
derdiği bu hediyeler başlıca bir nişan 
yüzüğü, üç İnci gerdanlık, eski Irandaki 
sultanların kullandığı tarzda ıedef kak
malı bir el aynası. yaldızla yazılmış el 

lar alarak Mısıra dönmüşlerdir. Bununla beraber, kış günlerinde mer· 
Düğün günü küçlik prensesin takacağı cimekle ve hamurla, yapılan kulak çor

mücevherlerin kıymeti bizlm paramızla bası in~anı hem ısıtır hem doyurur. Etin 
yanın milyon lira kadar tutmaktadır. : yanında garnitür, yahut ayrıca yemek 

Bunların arasında 75 bin liralık bir elmas olarak kuru fasulyeyi mercimeie tercih 
gerdanlık. 1 5 bin liralık bir taç vardır. edenler çok olmakla beraber, bir karlı 

Fakat veliahdın ona, şark ad~tine gö· aünde avlanan yabani 1'.:ızartmasının ya
re takacağı yüz görüm1üğünün ve diğer nı sıra mercimek püresinin pek keyifli 
hediyelerin, bütün bunların bir kaç misli 

1 

geleceğine r,imdiye kadar, onu yemiş -- ·----
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZV 
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Sofi anne nihayet saraya girmişti 
Bahçenin çimenleri üzerine serpilmiş olan ipek sedirler
de Bizansın en güzel ve en asil kadınları yer almışlardı 

Haşmetlu imparator Leon ile yine 
Haşmetlu imparatoriçe Zoiçenin izdivaç
larının takdis merasimi Bizans içinde, bu 
dedikodulu izdivacin ilk merasimi gibi 

ııaltanatlı oldu. 
Bizans başvekili ve imparatorun kain 

pederi olan Stilyen Zautzes bu dini me
rasimde 'ile bizzat baş papaz Eftimyosun 

yanında bulunuyordu. 
Saray ve saltanat törenlerini seyre teş

ne olan halk o gün daha sabahtan qo

kaklara dökülmüşlerdi. 
Koca göbek, Yengeç ve Hırnıtidi, Sal

tanat alayını ne kadar kabilse o kadar 
alayişli gösterecek tertibatı alını"lardı. 

Sebastiyanoya gelince ... O, bu suretle 
boş kalan sarayda Yengeçle koca göbe· 
ğin adamlarından kendi seçtiği kimselerle 
kendi kumandanlık odasında garip bir 
ameliye ile meşguldü. 

Karilerimizi fazla merakta bırakma· 
mak için hemen söyliyelim ... 

Sebastiyano, bu sadık adamlar vasıta· 
sile kendi resmi makllm oda~ının altına 
bir yol açtmyordu. 

Bu yol... bir insan geçecek kadar olan 
bu dehliz... Sarayın yalnız imparatora 
mahsus olan ve tesadüfen kumandanlık 
makamının hemen hemen altında bulu
nan şarap mahzenine uzanıyordu. 

Sebastiyano bu yolu niçin açtırıyordu} 
Odasının köşesinde ve masanın bulun

duğu noktada... Üzeri halı ile kaplı bir 
methal bu yolu ... şarap mahzenine bağ
hımakta idi. 

Bu tertibata .. Daha doğrusu kimseye 
haber vermediği bu gizli yolu açmağa 
neden lüzum görmüştii? 

inzivaya çekilecek olan baş papazın 
haftalık saray ziyaretlerinde ikametine 
bu odanın tahsis edileceği düşünülürse 

Sebastiyanonun bu tedbirini yerinde bul-

mak İcap eder. 

Bu yeraltı lağımını kazanlar tamamen 
Y engeçin ve Koca göbeğin sadık adam
ları ve haydutlar olduğu İçin Sebastiya· 
nonun onlardan şüphe etmesine hakkı 

yoktu. 
Saraydaki erkeklerin ve muhafızların 

tamamen mera imde bulunmaları da bu 

ayni yoldan saraya döndüğünü görme- Onu... Yardıma gelenlerden birinin 
mişlerdi. anası veya analığı sandılar .. 

Bu suretle saraya giren de .. . Sofi anne * 
idi. Bizans sarayı ... Etrafını çeviren bahçe· 

Aspazya ... Baş papazın kendisine ver· sini aydınlatan meşalcleri ve saray sa· 
diği talimat dairesinde hareket ederek !onlarını ışık tufanına boğan şamdanları 
Marinadan müsaadeyi koparmış, sarayın ile ııayılı günlerinden birini yaıııyordu. 
merasim için boşaldığı sırada arka kapı· Büyük mera.11im salonuna kocaman 
dan çıkmış, bir arabaya atlıyarak doğ- bir masa kurulmuştu. 
ruca Vlaherma sarayına gitmiş ve orada Burada, imparator Leon, kilisa men
kendisini bekliyen Sofi anneyi alarak sa- suplarına. din adamlarına ziyafet vere-
raya dönmüştü. cekti. 

Sofi anne.. Zehirli ve sihirli hançeri Bahçede, sık ağaçlarla çevrili Ye ev-
koynunda, intikamının alınmasına ve sa- velce imparator !larhoş Mişelin cünbüş 
ray saltanatının yıkılmasına engel olan alemleri yaptığı geniş çimenlik Üzerine 
adamı bu gece kendi elile öte dünyaya 1 de masalar değil.. sedirler konulmuştu. 
göç ettireceği sevinci içinde harem kile- Ayrı ayn birer köşe teşkil eden bu 
rinin bir kenarına büzülmüştü. ipek sedirlerde Bizansın en asil ve en 

Ziyafet dolayısile saraya hariçten yar- güzel kadınlan, sarayın ve İmparatoriçe
dımcı hizmetçiler de getirildiği için Sofi j nin hususi davetlileri olarak yer almış
annenin mevcudiyeti kimsenin dikkatini 

1 
ıardı. 

çekmedi. • •• BirMEDİ .... 

Madrid 
Juntasr. sulha nasıl 

razı olacakmış 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

Trakyada 
Bir çok yerlerde 
arteziyenler açılıyor 
Edirne 14 (Huslısi nıuhabirimizden)

Trakyanın bir çok yerlerinde arteziyenler 
Kolo~cl söz~e. şöyle b~J~ııu~tır .=. açılmaktadır. Bu cümleden olarak Lüle-
- Millet ne ıslıyor? .. Mıllı scref ıçm· b d 1 • 1 A k 

• 
1 

• " • • urgaz a açı an artezıyen su an n ara-
de emnıyet... Konscv ışte bunun ıçın ku- d hl"I d'l · ld d'I · a ta ı e ı mııı ve e e e ı en suyun 
ruldu. Biz, mukabclebilmisil tedbirleri- .. b' ld v ı ı t M 1 1 

. . . en ıyı ır su o ugu an aşı mış ır. urat ı, 
ne bas vurmayacak, spanyol mılletını K l kd k"' 1 · · · · 1 ızı ce ere oy erının artezıyen son-
bu kadar derin yaralardan sonra fiheıık d .1 d t kt d" U k" .. . . · . . l . . aJ arı evam e me e ır. zun opru 
ve nfak lemde yaşatacak bır su h ıstıyo- K ki "" k 1 . d d h. . 
ruz. 

" ır areıı mer ez erın e 'l ı artezıyen 

Muhabirler sordular : 
- Diğer taraftaki dirijanların fikrini 

biliyor musunuz? 
- · Hayır, bilın'yorum . Fakat bir İs· 

panyol olarak: onlarla anlaşmanın müm

sondajları başlamıştır. 140 metreye va
ran Meriç arteziyeni bugünlerde ustabaşı 
Edip tarafından ha~anmak üzeredir. 

Çanakkele arteziyen takımlarını hazır· 

lamış ve son eksikliklerini almak Üzere 

kün olabileceğini ümit etmekteyim. ziraat müdürünü göndermiştir. Kırklar
Eğer, yabancılarm teşviklerine kapıla- elinde iki arteziyen birden başlamıştır. 
rak intikam fikirleri, ınukabelebilmi.sil Hayrabolu ve Keşanda da yakında İşe 
dü.:ıünceleı·i devam edecekse biz de har- başlanılacaktır. Seymen taraflarında 
be devam ederiz .. Bunun için icap eden Hüsnü ustanın başladığı arteziyen 140 
bütün tedbirler ulmınıştır. Burada bii- metreye varmıştır. Muratlı 1 1 O metrede 
~·ük bir dnhili harp faciasının kat'i tas- olup taş tabakasını da geçmiştir. Bütün 
fiye.sini istiycn insanlar vardır. Muvaf- bu arteziyenler valilerin Vf! fen heyetle-

i"i gizlice ve kolayca n-örmek fırsatını · · k .. ,.. l d b l k d .. ., fak olacağııruz.ı ümit etmekteyiz. rının ontro u a tın a u unma ·ta ır. 

ı.·ermişti. Madrid 14 ( ö.R) - l\ladrid Milli Vilayetlerin, hususi idarelerin. beledi-

-
EV KJ/7ZX7..777LJ. {7.7ZZZ7JJ.Y..7..7Y.7..7.7..T.'L777ZZ7..7ZZ7:rLT./ZZZ;D, 

••••••• . . . . . . . . . . . 
E ekli G eral 

•••••••••••••••••••••••• 

adın . 
• . •••••••••••••••••• MODA ..... 
Faydalı tavsiyeler 

---f?·---
• Saçlarının döküldüğünden ıikiyet 

Kazım Karabekir:in 
HATIRA Ti 

edenler, şu reçeteyi yaptırır ve her gün 
saç köklerini hu mahlul ile ovarlarsa çok 
istifade ederler: 

-62-
Rezorsin 2 gr. 
Hindyağı 1 O gr. 
A~~ 300 ~ 
Kolonya 100 gr. 
.Y. Yüzdeki buruşuklulcların önüne geç

mek için faydalı bir reçete. Haftada üç 
defa bu mahlulden bir parça yüzünüze 
sürerseniz faydasını görürsünüz: 

Alcoolat de lavande 5 
Alcoolat de Romarin 5 
Teinture de noiş vomıque 2 
Alcoolature de Zest de 20 
citron. 

gr. 
gr. 
gr. 
gr. 

Fakat bu muğlak noktayı, büsbütün 

karanlıklaştıran başka ve daha mühim 
bir vazıyet \'ar. Enver pa..58, hükümetçe 
resmen harbe girmemiz takarrür etme
den evvel Liman ve Bronzart paşalarla 
haşhaşa ı.·ererek ve hükümetten ve Türk 
erkanıharbiyesinden gizli olarak harbi 
emrivaki haline getirecek bir hareketin 
ve harbi müteakip cihad ilanı gibi muaz· 
zam bir dini davayı tespit eden bir ve
sika imzalamıştır. Bu vesika mündere· 
catını da 2 1 ( 8) Birinciteşrin t 9 l 4 de 
ayni bizim Bandırma ~eyahati günü 1 Al~ 

11- Karıncalardan bizar olanlar karınca- man erkanıumumiyesine iblağ ettirmiştir. 
tarın çıktıkları yeri gözetliyerek buraya Ioin daha acıklı tarafı, Enver paşanın im
petrola batırılmış bir bez par~ı korlar- zaladığı vesikanın karargahıumumi erka· 
sa karıncalardan kurtulurlar. Karıncalar nıharbiye reisi Bronzart paşanın yaptığı 
petrol kokuııundan hoolanmadıkları için tahriri bir teklife istinat etmekte olma
gelmezler. sıdır. Şüphesiz Bronzart paşa da teklif 

" Camları temizlemek için yakılacak ettiği hususlara ait talimatı Alman hiikü
adi ispirto ile ıslatılmış bir bez parçasiyle metinden almış olacaktır. { 1 ) 
silmek, sonra kuru ve temiz bir bezle Sefirin davetine icabet edenlerden Ct..'

ovmak kafidir. mal paşa Ye TalBt beyin yazdıkları hatı-
~ Cam eşyayı temizlemek için karbo- ralara göre Enverin verdiği karardnn hn

natlı su kafidir. Bunlar karbonatlı su berleri yokmuş. Enver paşanın bu i§i Sa
içerisine batırıldıktan sonra soğuk su ile it Halinı paşaya açmış olması da hiç bek
yıkanır ve kurulanırsa temU.lenirler. lenemez. Zaten kendisi de isticvabında 

* Kırılan porselen eşyayı yapıştırmak bunu tasrih ediyor. Şu vaziyete göre En
iç.in (gümü§ beyazı) ismile satılan ilaçtan ver pa§llnın artık hükümete harp kararı
alır. kmk yerlere sürer ve yanyana ya- nı vermek için kabine arkadaşlarının en 

pı§brarak kurutursunuz porselen biblo- nüfuzluları üzerinde tesir yapınağa çah~
larınız eski halini alır. mış veyahut kendi yaptığını onlara sez-

Jt. Yumurtanın taze olup olmadığım dirmemek için ihtiyatkar bir yol tutmu~ 
anlamak için iki ucunu dilinize dokundur- olması birer ihtimal olarak lmrşımıza çı· 
mak kafidir. Taze yumurtanın bir ucu sı
cak, öteki ucu da soğuk hissini verir. 
Eğer iki üç arasındaki sıcaklık farkı duy· 
muyorsanız yumurtanız bayattır. 

Ketencilik kursları 
ED1RNE, 14 ( Hususi muhabirimiz

den ) - Trakya için yeni bir Ziraat olan 
Keten - Kendir ziraati de son yıllarda 
ehemmiyetle tutulmu~!ur. Trakya top· 
raklarında incelemeler yapan Keten -
K~ndir mütehassısı Celalin raporundan 
sonra Kocaeli Vilayetinden tohum getir
tilmiş ve mütehassısın gösterdiği Kay
narca köyünde ekilmiştir. Bu sene Ke
tencilik için Trakyada bir kurs açılacak
tır. 

Çanakkalenin dağ köylerinde yeti ·tiri

len Ketenlerin nümuneleri Çanakkale 
Ziraat müdürlü.ğünden gönderilmiştir. 

Orada da bu iş sa.ğlam tutulacak ve ge
nişletilecektir. 

kar. F..saııen Enver paşanın vazife ve ar· 
kadaşlık bakımından en yakını olan er· 
kinıharbiye reisisanisi Hafız I Iakkı beye 
bile haber vermeden kendi ba~ına Al
manlarla harp ihdasına karar vermesi, 
kendisi için hem hukuki hem ahlaki nok
tadan ağır bir suçtur. Buna yukarıdaki 
ihtimallerin ifade ettiği şıklardan herhan· 
gi biri eklenince paşanın mesuliyet yükü 
daha ziyade ağırlaşır. 

Şu halde Enver paşa, hiç olmazsa zi
yafete gitmeden evvel arkadaşlarına Al
manlarla yaptığı tahriri anlaşmayı haber 

vermemiş ve ziyafette bunu hükümet ar
kada~lanna da kabul ettirmek yolunu 
tutmuı ise kendisinin Almanlarla Alman 
generalı, Türklerle de Türk generalı ro
lü oynadığını kabul etmek liızım geliyor. 
Bu vaziyet, hem Enver paşa için hem de 
memleket için çok acıdır. Paşanın bayağı 
menfaatlere kapılmış bir adam olduğunu 
tasavvur edemeyiz. Bu hususta başka 

akisler aramak lazımdır. Bu nokta üze· 
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GENERAL 
Kazım Karabekir 
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miş olacaktır. Zira onun bildiklerini or
taya koyması Türk münevverlerini derin 
derin dü ündürecek ve hiç olmazsa bun
dan sonra bu kabil faciaların tekerrürüne 
mani olcak tedbirlerin alınmasına yardım 
edecektir. 

işte tarihin beklediği cevapla doldu· 
rulmak Üzere bir knç satırlık yeri açık 
bırakıyorum. 

25 ( 12) Birincite rin Pazar günü yani 
Alı~an sefirinin yemeğe ve harbe davet 
ettiğ'inin ertesi günü encümen vükela top· 
lanıyor. (Harbe derhal girmek lüzumu) 
müzakeresi açılıyor. Burada Sadrazam 
ve hariciye nazırı Sait Halim paşa tered
düt göstermiyor, maliye nazırı Cavit bey 
aleyhtar bulunuyor. Bu suretle ortaya iki 
teklif çıkıyor. 

1 - Alman arsuzu veçhile artık harbe 
derhal girelim. 

2 - Altı ay daha bitaraflığımızı mu· 
hafaza ederek kışı geçirelim. 

Cavit beyle Sadrazamdan başka nazır
lar; derhal harbe girmek taraftarı olmllf• 
tur. Neticede meclisi mebusan reisi Halil 
beyin Erkanıharbiye reısısanısı Hafız 
Hakkı beyle Alman karargahıumumisine 
giderek ikinci fikrin kabul ettirilmesine 
karar vermiş, i~in ciddi ve samimi ol· 
duğunu göstermek için de erkanıhnrbiye 
reisi Bronzart da birlikte gönderiliyorl 

Bu mesele çok naziktir. Çünkü Hafız 
Hakkı bey bu kışın harbe girmenin tama· 
mile aleyhinde idi. Bir münasebetsizlik 
çıkarır kaygusile memleketten çıkarıldı
ğı anlaşılıyor. Çünkü bu heyetin hareket 
ettiği gün Osmanlı donanması da Enver 
paşadan lazım olan emirleri alarak Kara· 
denize çıkıyor! Ve Rus sahillerini tope 

tutuyor. 
Burada Halil beye tarihi bir suııl daha 

teveccüh eder ki o da şudur: 

•• BJrMEDİ •• 

Denizlide 
-*Bisiklet yarışlarının 

ücüncü haftası 
Pamuk ziraatinde rinde ısrarımın asıl sebebi; 1 ın tarihi- D;nizli, 14 (Hususi) Seri bi<;ikJet ya-
Dikkat edilen mizle ve siyasi terbiyemizle ('Ok yakın- rışlanmn üçüncü haftası İstiklfd mnhal-Harem kısmında İse ziyafet hazırlıkla- müdafaa konseyi Milli müdafaa nazın lerin ve büyük köylerin kollektif olarak 

nnı Marina idare ediyor. Karbonopsina Albay Kasado gazetecilere ispanyanın is- arteziyen makinelerinin satın alınmasına noktalar dan alakalı olmasıdır. lesinden beş kilometre mesafode olan 
ise misafir gibi bulunduğu bu sarayda 
kendi zekasının işareti ile Marinaya tav· 

tiklaline ve mukabele bilmisil yapılmıya- ve her vilayetin elinde iki veya üç takı· Edirne, 14 (Hususi muhabirimizden)- Hem hükümet i~lerimizin nasıl yiirütül- Bağbnşı kahvesine gidip gelme olaralı 

8İye yardımlarında bulunuyordu. 
Halbuki ne Karbonopsina ve ne de 

Sebastiyano, bütün ihtiyat tedbirlerine 
rağmen Aspazyanın Marinadan izin ala
rak sarayın arka kapısından ~m·ı~tığını ve 
imparator daha kilisadan dönmeden ev· 
vel de yanında siyahlara bürünmüı ve 
saçlarına ak düşmüş bir kocakarı ile yine 

cağı teminatına ınüstenid bir sulh akdini mın hazır bulunmasına karar verilmiştir. Trakya bölgesinin bir çok yerlerinde düğÜne, hem de Enver paşanın hukuki tesbit edilmişti. 50 kilometrelik elan bu 
ümid ettiklerini söylemi~ ve ilave etmit- Bunlardan başka devlet demiryolları ekilmekte olan yerli cins Panıuk mene- ve ahlaki kıymetine taalliik eden miihim ko~uya Mehmet, Ali, Halit, Nadir isti· 
tir: Bu şartlar yerine gelinceye kadar idaresi de arteziyenler açmağa karar ver· dilerek bunların yerlerine randunanı noktanın cevabını; o zaman Meclisi rak etmişlerdi. Saat dokuzda ajan Riu 
ordu harbe devam edecektir. miş ve İşe Seyitler istasyonundan baş- yüksek, elyafı ince ve dayanıklı Anıeri- mebusan reisi olan ve ziyafete davetli Akanın işaretiyle hareket ettiler. Bu ko 

Diğer taraftan general Franko Madrid lanmıştır. Önümüzdeki Ha.ziran ayında kan cinsi akala tohumu ikaıne edilecek bulunan bay Halilden haklı olarak bek- şu başlamazdan evvel bir çok gençler 
etrafında tahııidatına devam ediyor. Bur- yeni bütçe ile bütün arteziyenlerin arkası ve bir kaç sene içinde Pamukculuk ta liyebiliriz. Bay Halilin sıkı ve samimi mü- ınerakta bırakıyordu. Geçen hafta Meh· 
gosdan bildirildiğine göre Nasyonalist alınacaktır. Bu sayede şehirlerde, köyler· düzene konmmuş bulunacaktır. Ke~an nasebetine ve resmi mevkiine göre arada ınedin 'Zinciri kırılması, Halidin sele5iniıı 
hükümeti komünistlerle milli müdafaa de ve suya muhtaç ovalarda arteziyen ve Tekirdağında bu tohumun denenme- geçen sözlere muttali bulunması pek mel- bozulmasiyle koşucuların bu seneki ça· 
konseyinin taraftarları araı;ında hiç bir kaynaklarının bereket kaynağı olacağın· si için hazırlıklar yapılmış ve Ziraat ta- huzdur. Sa} ın bay Halil bu noktayı ten- lışınalarının farkı öğrenilmemi.5ti. 
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: 23 NiSAN- -ÇOKUK BAYRAMI: 

fark gözetmediğini bildirmiştir. Valan- da şüphe yoktur. rafından mahallerine gereken tahsisat vir etmekle hem tnrihe, hem de mem- Bunun için bu hafta çok güzel bir ya 
siya bu sabah 1 O tayyare tarafından bom- t h 1 d 1 lf"ketimizin siyasi terbiyesine hizmı;t et· rış olacağı düşünülüyordu. Yarışçılm 

Eve onu takip eden çocuk haftası yur-E 
AKTUC ve o um ar gön eri ıniştir.Ayrıca Keş:ı- onuncu kilometreyi bitiriyorlardı .. Önd 

bardım:ın edilmiştir. 15 ölü ve 1 O yaralı na gönderilen bir Çırçır makinesi faali-. . 
:dun en büyük ve en ileri davası olan: . . vardır. 1000 milis bu sabah saat onda hududu yete geçirilmiştir. Bu makine köylünün (1) Bronzart paşanın teklifi vt• Enver Melunet. Ali Mehmcdin rüzgfırından is 

Paris 14 ( ö.R) - Mültecilerin mem- geçerek Hendeye sevkedilmiştir. 1000 elinde bulunan Pamukların çığdiğini pa§&nın imzalıyarak Alman karargahı- tifade ederek geliyordu. Halit meydanda 
leketlerine iadesi için Burgosla bir anla§- kiııilik diğer bir tren Bayonda bekleni- kolaylıkla ayırm~kta olduğundan köylü umumisine iblağ eylediği maddeler ata· yoktu. Bu koşucunun her halde bisiklc
ma yapılmıştır. ilk kafileyi teşkil eden yor.. tarafından rağbet görmektedir. ğıda 1rörülecektir. ti bir arızaya uğradığı sanılıyordu. Ha· 

CP!!ll!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!'!!!~'!!!!~!!'.!!!'!"!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!~~~~!!!!~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~ lidin arka tekerleği &kışmış başka bit 

;çocuk meselelerini önümüze koymak-: . . 
:ıadır. : . . 
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'ZTJ.LT./.L7.7J///ZLZTL?'rr/Y..F.Z/.LZZZ/Z7.7.7YL/'Vh':.?.70..7-TD/TJ.77J_n-bi;Şe)rtan tesiri yapmıştı. -Alt;;° üstüne getirmeksuretile kadı-·-- B~rada~Çıktığ; zama~se eli yüzü ter bisiklet alarak koşuya iştirak ettiği an· 
Bu fırsattan istifadeyi kaçırmadı. nın altın dolu torbasını ele geçirdi. temiz yıkanmış, arkasına bir asilzade el- laşılmıştı. Yirminci kilometreyi bitirir· 

DEMiR MASKE~ Ne zamandan beri kesmediği upuzun Torbayı koynuna soktu. bisesi giymiş ve adam olmus bir halde ken yine Halidin lastiği patlıyor. Başkrı 
tırnaklı ellerini uzatarak kadıncdbzın Masanın örtüsü altından anahtarı ala- idi. bir bisiklet daha değiştiriyor. Mehmet 
üzerine yürüdü. rak ahıra gitti. Onu, tüylü şapkası, sırmalı elbisesi ve ile Ali ayni \'aziyette koşuyorlardı. Otu-

Kadın: Kaybedecek zaman yoktu. yanında kılıncı ile görenler muhakkak zuncu kilometreyi bitiriyorlardı. Hali· 

Büyük tarihi ve macera 
-110-

- Merhamet... Merhamet... Diye · Elli altmış metre öteden eve doğru bir asilzade zannederlerdi. din üçüncü bisikleti de anznya uğrıyor 
inledi. Ben, bütün i§lediğim günahlara bir kadınla iki erkek geliyordu. Hiç şüp- Atına da semer ve yular uydurmuştu. bu sefer orada bulunan eski yarışçılar-ron1an1 
nadim oldum. Bundan sonra bütün para· hesiz bunlar ev sahibi idiler. Doğruca Luvr sarayına gitti. Fakat dan Abdullahın markasını bilmediğimil 
mı fakir fukaraya sadaka olarak dağıta· Ahırda üç at vardı. Biri kuzguni si- ııaray kapıcıaından. kralın bir müddetten bisikletini alıyor. Açılan mesafeyi bu 
cağım.. Benim canımı alma 1 

Ormanın Parise giden caddesine mün-ı fon yandaki odada sofranın kurulmu,, Cniafon, hakikaten şeytani bir sesle: 
tehi yolu iizerinde bulunuyordu. Sıçra- ekmeklerin etrafına dizilmiş ve ortaya - Kadın ... dedi, paraların nerede? 
ya sıçraya \'e ağaçların altlarını kendine da koca bir tencere yemek. oturtulmuş _ Paralarım mı'? 
siper yapa yapa bu caddeye çıktı. olduğunu gördü. Tirtir titriyordu. Cniafonun üzerine 
Kurtulm~tu. Karnı açtı. doğru yürüdüğünü görünce hay:. · dı: 
Şimdi bir an evvel Parise gitmek ça- Her şeyden önce karnını doyurmak - Orada ... Orada ... Köşedeki ceviz 

relerini bulmalı idi. ve ... Kuvvet almak ihtiyacında idi. sandığın dibinde ... 

Caddede bir müddet yürüdükten son- Sokağın aralık kapısından içeri girdi. - Ahırda at var mı'? 
ra kenarda tek katlı bir ev gördü. Sofranın üzerindeki ekmeği açlıktan - Var ... 
Şüphesiz bir çiftçi evi olan bu evin kudurmuı bir köpek gibi kaptı.. - Ahırın anahtarı nerede? 

bacasından duman çıkıyordu. Tencerenin kapağının açılan sesini du- - Orada ... Masa örtüsünün ... Al-
Gniafon evin önüne geldi.. yan içerki odadaki koca karı seıılendi: tında ... 
Güneş, batmak üzere idi. - Geldiniz mi çocuklar .. Bugün geç Cniafon bir sevinç sayhası daha ko· 
Bu e\•in adamları tarladan henüz dön- kaldınız. pardı. 

:rneınişlerdi. Böyle söyliyerek yemek odasma girdi. Kadıncağızın üzerine doğru eğildi ve 
İçeride onlaruı dönmelerini bekliye11 Gniafonu görür görmez bir çığlık ko- elini onun alnına koydu. 

ve yemek ha'Zlrlamakla meşgul bir koca pardı ve İstavroz çıkararak diz üstii çök· Kadın, hakikaten şeytanın eli zannetti-
karı vardı. tü.. ği bu temas altında sapsan kesildi. Göz-

Bu koca karı şüphesiz. çiftçilerin ana- Kanbur, iğrenç ve kan içinde olan su· leri kapandı ve ... Kendinden geçti, ba· 
M \cya kaynanasıydı. ıatı, yırtık elbiseleri ile Gniafon bu koca >·ıldı. 

Pençereden içerisini gözetliycn Cnia· karı Üzerinde cehennemden kurtulmuıı Cniafon aandıi:a l:ostu. 

yahtı. beri Luvr sarayında değil, Sen Jermen şekilde kapıyordu. Dönme yerinde bu 
Hemen onu dı~arı çıkardı. Yularsız ve sarayında oturduğunu öğrenince hayret 

semersiz hemen üzerine atladı. Kısa ba- etti. Kendisine ehemmiyetli bir tavır ve
caklarını hayvanın karnına yapıştırdı.. rerek ve kapıcı tarafından işitilecek bir 
Boynuna doğru eğildi ve ... yayından fır- sesle: 
lamış ok gibi akşamın basan karanlığı - Çok şey .. Dedi. Majeste böyle nak-
içine atıldı. limekin arzuıunda olduğunu kendisi ile 

Eve dönen kadın ile iki erkeğin ya- son görü,tüğüm sırada bana söyleme· 
nından geçerken de şeytani bir kahkaha mişti .. 
ile onlan ~elamlamağı unutmadı. Kapıcı, muhatabının mühim bir adam 

Gidiyordu .. Adeta uçuyordu. olduğu zehabında bulundu. 
Saat on bir vardı ki Parisin Sen Mar- - Şüphesiz ki, dedi, Majeste ile 1rö· 

ten kapısının önüne gelmişti. rüşmiyeli epi zaman oldu. 
Sür kapıcılarına: - Buna neden hükmediyorsun ~ 

- Ben Majeste kralın postacısıyım.. - Çünlcü kral iki senedenberi Sen 
Yol açınl.. Jermen sarayında ikamet etmektedir ve 

Diye daha uzaktan bağırdı. bu iki sene zarfında bir defa bile olrun 
Bir çeyrek saat sonra atını eılci elbise Luvre gelmemiıtir. 

satan bir dükklnın önünde durdurmuıtu. Cniafon cevap •ermedi. Atının ba
Bu dükkan sahihini tanıyordu. Dükle.inan Jtnl çevirdi ve Sen nehri istikametini 
kapısını vurdu. Herifi uyandırdı. Dük- tuttu. 
l.~na 2irdi. ... BiTMEDİ •• 

bisikletin de lastiği patlıyor. Dördüncü 
bir bisiklet alarak yine koşuya devam 

ediyor. 
En sonuncu olduğu halde bu kadar 

bisiklet değiştirmesiyle üçüncü olan Na
diri geçerek Uçüncülüğü alıyor. Netice· 
de Ali bir saat 33 dakikada birinci, ~ 
kilometre farkla Mehmet ikinci, Halit 
üçüncü gelmişlerdir. Bu yar~lardan ev
vel ayni alanda liseli talebeler arasında 
1700 metrelik bir koşu yapıldı.. Faruk 
birinci, Muzaffer ikinci, Cemal ilçilncü 

gelmişlerdir. 
Öğleden sonra futbol sahasında pehli

van güreşi ve maç vardı. Hava çok futa 
rilzgarh olduğundan yapılmadı. 

Bu yanşlan intizamla idare eden Ri
za Akanla hiç bir tehlikeye meydan ver
memesi için bizzat alakadar olan komi
ser bay Mahire teşekkiirü bir \'azif E" bi
lirim .• 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 
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itiraz edemedim. 
- Bu adam yalan söyliyor .. Bu 

adam sizin dostunuz değil! diye 
bağırmak iatediğim halde bunu 
yapamadım. 

Muhlis bey iıe: 
- Haydi .. ııkılma .. Burada ve 

kafalar dumanlı bu muhitte kim
ıe seni tanımaz .. 

Diyordu? Neden böyle söyle
mişti? Kimıe ıeni tanımaz sözü 
ile Hikmet beyin (o senin ne mal 
olduğunu bilir) ıözü araaında bir 
münaıebet mi vardı yokıa? 

lfte bir taraftan bu tereddüt
ler, bir taraftan Hikmet beye kar
'' birden içimde hii.ııl olan nefret 
hiui araaında ayağa kalktım .. 

Locadan çıkarken Muhliı bey: 
- Ben sizi buradan ıeyrediyo-

ram .. 

- Kadınların hepsi birdir Ser
vet hanım .. dedi. Erkekler de öy
ledir. Bana inanınız .• Belki yük
sek bir aileye mensupıunuz.. Fa· 
kat madam ki bu yola düştünüz .. 
dünyanın en eyi adamı dahi olıa 
metres vaziyetine girdiniz .. Sizin 
ıçın ..• 

Daha kim bilir neler 
cekti. Fakat bu 11rada 
muş .. Pist boşalmağa 
tı .. 

söyliye
caz dur
baılamış-

Kızların bir kısmı kavalyeleri 
ile beraber masalarının ba,larına 
dönerlerken bir kısmı da hep be
raber toplu oturdukları yere gitti
ler. 

Ben.. locaya çıkan merdivenin 
kadife perduine doğru yürüdüm. 

Hikmet bey arkamdan geliyor
du. 

Diyordu. lJnde ben, arkada Tam perdenin önüne gelmiftim 
Hikmet bey merdivenlerden in- ki yan maaalardan birinden bir 
ılik. Ve piıt üzerinde danıedenle- seı yükıeldi .. Bu sea, Hikmet be-
rin ara11na katıldık. yi çağırıyordu. 

Buranın devamlı müfterileri Seıin ne geldiği tarafa ve ne 
ile müdavim kızları pek çabuk de ıahibine bakmadan kadife 
benim yabancılığımı ıe:zmi,ler, perdeyi açarak merdivenlerden 
gözlerini hep bana dikmiılerdi. çıkmağa bafladım. 

Ben, bafımı hep Hikmet beyin Hikmet bey ise afağıda kalmlf· 
yüzünü görmemek için yana çe- tı .. 
virdiğimden onların üzerime diki- Locaların bulunduğu koridora 
len teceısüs nazarlarını larkedi- gelince burada nöbet bekler gibi 
yordum. duran garsonla kar,ıl~tım. 

Caz, bir aralık durdu ve hemen Herif, sanki kırk yıllık ahba-
bir valıa ba,ladı. Pi.ti dolduran bım İmif gibi yanıma geldi: 
yarı sarhoş ve dekolte bar kızları, - Sakın bozma .. dedi. Viski 
barın köfelerinden piat üzerine kadehi bafına elli kuru,un var .. 
çeıJTilen renkli projektör ziyaları iç içebildiğin kadar .. Zarar ver
altında caza uyarak kavalyeleri- mez. içindeki fekerli ve boyalı su
nin kollarında dönerlerken caz dur. Şampanya da açtırabilirsen 
yerinden kalın bir ses bu vals ha- tam bef papeli hak edersin .. Tabii 
oa11nın Türkçele,tirilmiş farkı- bizim bahfifi de unutmazsın .. 
11nı ıöyliyordu: Büıbütün aptala döndüm .. 

Hatırla Margarit Bunlar ne demekti? Erkekler 
O meıut geceyi. böyle mi eğleniyorlardı?. içtiğim 
Çamların altında Viskinin mahiyetini şimdi anlı-
Caldığım buseyi yordum. Ve garıon beni bu yola 

·Hikmet bey: düımüf kadınlar gibi telakki edi-
- Servet hanım .. dedi. Eğer yordu. O da .• Hikmet bey gibi dü

ad·nız Margarit ve bizim loca da ıünüyordu .. 
çcmlar altı olıa idi muhakkak bu Halbuki ben dÜfmÜf değildim 
fQTkı bizim üzerimize olurdu. ve dü,mek te istemiyordum .. Bü-

Cevap vermedim. tün bu Fena telakkilerin, ba Fena 
- Daha barıfmadık mı .. dedi. fÜphelerin ıebebi de Muhlis be-

Yüzüne bakmadan: yin yanında bir kapatma, bir met-
- Hikmet bey .. dedim. Ben si- res balunmaklığım ..• Onun nikah

:ııin zannettiğiniz kadınlardan de- lı karısı olmamaklığımdı .. 
iilim .. 

Güldü: ··BİTMEDİ·· 

Bankalar ve milli mües
seseler arasında spor 
Cumartesi 

muhtel iti 

N N gunu Alsancakta bankalar 
Kurum takı mile karşılaşacak 

E>ııaf Ahali ve Emlak bankaları muhteliti 

Bar;kal_ar ve milli müesseseler arasın- milli müesseseler arasındaki futbol mü
oa spor temaslarını teşvik maksadiylc sabakaları tekaütler maçı hududunu 
tertip edilen futbol müsabakaları heye- "Ş3l"ak cidden iddialı ve enteresan bir 
canlı bir safhaya intikal etmektedir. mahiyet iktisap etmektedir. 

Geçen hafta İş Bankasına karşı oy- : Her iki takımda Ömer, Namık, Re
ruyan Emlak Eytam ve Esnaf Ahali şat, Cemil, Ziya, Şevket, Esat, Kenan, 
bankaları muhteiiti önümüzdeki cumar- 1 Kadri ve İsmail Hakkı gibi spoı· muhiti
tesi günü saat 14 te Alsancak stadında I mizdc tanınmış laymetli oyunculhl" bu
Üzüm kurumunw1 kıymetli futbol takı- lunmaktadır. 
miyle ikinci maçını yapacaktır. Maçlarda bütün bankalm·ın miidür ve 

Üzüm kurwnunda tanınmış eleman- memurları bulunmakta olduğundan 
lar mevcut olup çok kuvvetli olduğu 1 oyunlar büyük alaka toplamaktadır. 
söylenmektedir. Buna mukabil !ş Ban- _..*_ • 
kasına kar:;ı faal ve kıymetli oyuncu!a- KAVGANIN SONU 
nru oynatmak mecburiyetinde kalan Ödemişin Çaylı köyünde Tahir Çetin· 
Esnaf Ahali ve Emlak Eytam bankaları le Hüseyin oğlu Mefunet arasında çıkan 
muhteliti bu defa Ziya, Kenan ve Melih' kavgada Tahir Çetin tabanca ile Meh
gibi kıymetli oyuncularına takımda yer 

1 
met Özcanı sol ayağından yaralamıştır. 

,.,.rmekt~dir. Bu itibarla bankalar ve 
1 
Suçlu yakalanmıstır. 

Bugün kardeş Iranın 
en büyük bayramıdır 

Iran hem büyük kurtarıcısının yıl
dönümünü hem de veliahtın Kahirede 
yapılan nikah törenini kutluyor 

Şahinşahın biiyülı eserine bir balıış 
İran konsolosunun gazetemize mühim beyanatı 
Bugün İran Şahinşahı S. M. l. Riza 

şah Pehlevinin doğum yıldönümleri Iz
mir Iran konsoloshanesinde parlak tö -
renle tesit olunacaktır. Mahalli hükü -
met erk3.nı, konsoloslar, matbuat mü -
messilleri ve şehrimizin ileri gelenleri 
bu törene davetlidirler. 

Şehrimizdeki İran konsolosu bay Hü
seyin Ghods İranın yüksek kültürlü bir 
şahsiyeti olup uzun yıllar Ingilterede, 
Amerikada mühim memuriyetlerde 
bulunmuştur. Iran hariciye nazıriyle bir
lilcte Ankarayı bir kaç defa ziyaret et -
miştir. 

Bu cihetten kendisinin memleketimi
ze karşı bilyük bağlılığı vardır. Aynı 

zamanda ebedi Şefimiz Atatürkten çok 
k1ymetli hatıralar saklamaktadırlar ki 
bunlar nazarımızda. en kıymetli olan 
şeylerdir. 

Yeni lrana ve onun lcurucusu Şahln
şaha dair bay Hüseyin Ghods'la aramız
da geçen bir konuşmayı ehemmiyetli 
bulduğumuzdan okurlanmıza bildirme
ği faydalı görüyoruz. 

Bay Hüseyin Ghods' fU beyanatla bu
lunmuştur: 

cHakik1 bir büyük Şeften, bir mil -
Jetin fevkalbeşer bir halask!rından, bah
solunduğu zaman Türk milletinin öteki 
milletlerden ziyade bu sözlerdekl haki • 
kl ve ruhi tesirleri derhal kavramasını 
son derece memnuniyetle karşılıyorum. 
Büyük Türk milletinin mazisi bir çok 
cihetlerden bizim mazimize benzer. 
Türkler gibi Iranlılar da öyle buhranla· 
ra, talisizliklere, musibet ve mihnetlere 
duçar olmuşlardı ki bu yüzden yalnız 
medeni bir cemiyet olarak varlığımız 

değil aynı zamanda hayat ve istiklali· 
mizin kökleri de sarsılmıştı. Ancak ha
laskarımızın zuhurudur ki bize en kıy
mettar varlığımız olan hayat ve istikla
llınizi kazandırdı. 

Türkler her milletten fazla olarak bir 
milletin makQs taliini yenen böyle bir 
Şefe nailiyetin azametini takdir ederler. 

Viran ve perişan bir tarihi ülkeye es
ki azame-tini iade eden gelecek nesillere 
en hakiki kuvvet kaynağı olarak şeha
met, şecaat ve merdlik duygularını ve • 
ren bir Şefe sadece asrın darusi adını 
vennek bile azdır. Bunlar ve böyleleri 
öyle fevkalbeşer varlıklardır ki eserleri 
önünde huşU içinde eğilmemek imkan
sızdır. 

Kanaatime göre yalnız bugünkü Iran
lılar değil gelecek nesiller hatta Iranın 
geçmişteki tarihl mefahiri bile bütün 
haşnet ve şevketini azametli kurtarıcı
sına borçludur. 

Neden? Çünkü son asırlar bizim ha -
yatımızı, istiklalimizi öyle çürütmüş, 

bozmuş, mahvü harap etmişti ki memle
ketimiz ancak eski coğrafya haritaların
da, eski tarih kitaplarında yaşıyan ismi 
var, cismi yok bir anka kuşundan başka 
bir şey değildi ve yalnız bundan ibaret 
kalmıştı. Fakat bugün Iran halaskarının 
eliyle eski devirler ve eski asırlarda göz
leri kamaştıran tarihi ihtişamını aynı 

temeller üzerine yeniden kurmuştur. 

Dünyanın her tarafında gazeteler Şahin
şahın yüksek şahsiyeti ve eserleri hak
kında uzun boylu makaleler yazmışlar
dır. Her yerde onun eserlerini alkışlı· 
yan kitaplar basılmıştır. Lakin bence 
bütün bu telifat eserin hakiki büyüklü
ğünü ufak mikyasta bile tebarüz ettire
memişlerdir. 

On se-kiz yıl önce Iran nasıl bir Iran 

idi? 
Hayatın nizam ve inti1.amı bozulmuş 

ve mukaddesat ortadan kalkmış, içti· 
mai hiç bir esas ve bağlantı kalmamış, 
herşey dağılmış, mahvolmuş ve nihayet 
yabancıların entrikaları, tahrikleri, si· 
yasi nüfuza istilfılarının zoriyle tama -
miyle mefluç, malul, müzmahfıl, hasta 
ve biçare bir halde kalmıştı. Her taraf
ta bir hercümerç vardı. Asiler şimalde 
ve cenupta yağma ile meşguldu. Payi -
tahtın kapıları her saniye ormanlar ve 
dağlardan gelen çapolcu aşiret ve eşkı · 
yaların hücumlarına maruz bir halde idi. 

Başvekiller, nazırlar, dahili keyif ve 
arzuların veya harici tahrikatın tesir -
]eriyle her gün elden ele değişiyor. şa -
hıstan şahısa geçiyordu. Hükümeti mer
keziyenin bütün teşkilatı altüst olmuş, 
mali vaziyet acınacak hale düşmüştü. 
Ve bunların neticesi olarak yabancıların 
siyasi nüfuzları günden güne artmış, 

istiklalimiz tehlikeye ginnişti. 
O zavalLlık devrinde Tahran civarın

daki şehirlerden birine yaptığım ufak 
bir seyahatin şu küçük lakin acı bir ha
tırasını bu keşmekeşe bir misal olarak 

size anlatayım: 
cBu seyahatim feci sergüzeştlerle do

ludur. Vaziyeti tamamiyle gösteren bu 
vakada ve bu misfılde zerre kadar mü
balaga yoktur. Birkaç kişiyle birlikte 
Save şehrine seyahate çıkmıştım. Robat 
Kerim denilen yere birkaç kilometre 
yakın bir mesafede harap bir han var -
dı. Üç kişiyi bu handa maktill buldum. 
Vücutları delik deşik edilmişti. Oradan 
biraz uzaklaşınca rastgeldiğim kahveha • 
neler ve evler eşkıyalar tarafından yağ
ma edilmişti. Ev ve kahvehane sahip -
!eri gelip geçenden medet ummak ümi
diyle pek acıklı bir halde yol üzerine 
toplanmışlardı. Asyabek ve Ze -
rend adlı yerlere vardığımız zaman ora
nın yarıdan fazla halkının enflüenza 
hastalığından öleceklerini haber aldım. 
Bir doktor bile yoktu. Kasabada iki kay
makam vardı. lkisl de merkezden tayin 
~ş değildi. Bunlar birbirlerlyle mll
cadele halinde bulunuyorlardı. Bu ilci 
mıntakadaki atlılar karşılıklı olarak bir
birlerinin nilfuz ve tesallllt sahalarına 
muttasıl taarruz ediyorlar, çapolculuk
ta bulunuyorlardı. Save şehrine vardığı. 
mız zaman şehirde üç kısım ve üç taba
ka tarafından istihkAmlar yapıldığı, si -
perler kazıldığını gördüm. Bunlar jan
darmalar, kaz.aklar ve hükümet süvari· 
lexi idi.. 

Bu üç zümre cidden utanılacak bir 
mesele yüzünden birbirlerine girmişler, 
şehrin su yollarını kapıyarak halkı su
suz bırakıruşlardı. Ayru zamanda şehir
de kıtlık ve çeşit çeşit hastalıklar hilküm 
sürmekte idi. Ayrıca Şahsever, Helec ve 
Serdar Kolli adlı kabileler efradı da şe
hir haricinde çarpışıyorlardı. Civar köy
lerden birinde- dehşetli bir çiçek hastalı
ğı ahaliyi kırıp geçinnekte idi. Koca bir 
köy halkı hazan yaprağı gıbi yerlere 
seriliyordu. Sağ kalanlar kurtuluş ümit 
ve çaresiyle Save şehrine akın etmiş]..,. 
di. ldareten Tahrana tabi bulunan bu 
şehrin Tahranla hiç bir alakası ve mü
nasebeti yoktu. Ordu, aşiretler ve muh
telif halk zümrelerinden her biri mer
kezdeki nüfuzlu şahsiyetlerden birine 
güvenerek payitahttaki hükümete en 
ufak bir itaat hissi bile beslememekte 
idiler. Bu payitahta yakın ve hükümet 
merkezinden bir kaç kilometre ötedeki 
bir şehrin hali idi. Iktidarsız, Aciz ve z"'" 
lil bir merkezden fersahlarca uzak yer
lerde oturan milyonlarca insanın elim 
vaziyetini arhk siz düşünün ve tasavur 
edin ... 

Koca memleket asırlardanberi Dara, 
Keyhüsrev ve Şah Abbasıkebir zaman· 
!arından kalma tarihi harabelerden ma
ada hiç bir ümran eseri görmemiş, ta -
mamiyle metruk ve mün.si kalmıştı. Ne 
bir fabrika yapılıyor, ne bir yeni bina 
yükseliyordu. Çamur, !Aıprak ve balçık
tan yapılmış bir kaç ev, fakir bir kaç 
köyden başka bir şey görünmiyordu. 
Halbuki bugün 18 yıllık bir himmetin 
mahsulü olan yeni ve muazzam bir 
memleket meydana gelmiştir. Biltün 
escrleTiyle medeni bir vatan, kuvvetli 
ve muntazam bir ordu, yüzlerce fabri
ka, müteaddit yeni limanlar, binlerce, 
on binlerce binalar, erkek ve kızlara 

mahsus okullar, şirket ve hastaneler, 
bankalar, menafii umumiyeye hadim 
müesseseler vücuda gelmiştir. 

Her köşede mütemadi bir sai ve gay
ret, c<hdü himmet ve umwni sıhhat gö
ze çarpmaktadır. Hültısa darmadağın bir 
İran yerine kuvvetli, büyük bir Iran, 
sulh, adalet, vahdet, samimiyet manza
rası veren, milli gururla fedakarlık ve 
imanla, ümitle dolu yepyeni bir Iran 
meydana gelmiştir. 18 yıl önce dağların 
geçit yerlerinde yırtıcı hayvanlar gibi 
gelip geçenleri paralamağa ve parça par
ça etmeğe, adam öldürmeğe, eşya yağ
ma etmeğ~ hazır bulunan kimseler az 
bir zaınanda medeni birer insan şekline 
girmişlerdir. Onların yalnız yaşayış tar
zı değil düşünüşleri, ruhları ve hissiyatı 
da harikulade Şefimizin yaratıcılığı sa
yesinde büsbütün değişmiş, cidden bam
başka bir şekil almıştır. Bu bir mucize 
değil midir? Iş güçleri haramilik, hır· 
sızlık ve cinaye!!en başka birşey olmı
yan insanların öz çocukları bugün mem
leket dahilinde veya dışında hükümet 
hesabına tahsil gönnektedirl<>r.Hatta on
ların çoğu vatan ve ulus hizmetinde bu
lunuyorlar. On sekiz yıl önce yegane 
meşgaleleri facia ve şenaatten, kan dök
mekten, ocak söndürmekten başka bir 
şey olmıyan o babaların evlatları bugün 
kızıl arslan ve güneş cemiyetinde (Iran 
Hilaliahmerinde) veya sıhhi mü<>ssesat-
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- Mau t. .. Sana yalvarırım f. •• Orada 

ben ne yaparıam sen de yap!. .. Verilen 

veya sana yapılan hiç bir şeyi sakın red

detme! Cezası ölümdür!. 
Dedi. 
Pohuaya hiç cevap vermeden, yalnız 

tasdik makamında, başımı sa11adım. 

Esasen, nihayet, o kadar merak etti

ğim bir sırrın, gizli bir cemiyetin Ayininin 
bu kadar yakinen gelmi~ bulunduğum 

için ıon derece müteheyyiç bir halde 

idim. Hatti. ormanın ağaçları arasından 
geçerken vücudumu sıyıran dikenlerin 

kanathkları yerlerin acısını hissetmiyor
dum. 

Nihayet bir kaç dakika daha aıklaıan 
iri gövdeli veıarmaşıklarla i.deta örül

müı gibi geçmek pek müıkül olan ağaç
lann aralıklarından bin güçlükle ııyrı

larak birdenbire ormanın ortasında ge· 

niı bir meydana çıkhk. 
O vakit hayret ve heyecanımdan te

peden tırnağa kadar titredim. Bir ıüya 

görüyorum zannettim. 

Zira, ormanın ortasında bo§ bir saha 

olan bu meydan hepsi bizim gibi yüzleri 
kireçle eıvanmı§ kadınlı erkekli yüzlerce 

in.sanla doluydu. Meydanın ortasında bü

yük bir alet, kızJ alevle yanmakta, bu 
ateşin üzerine konmuı kazan gibi bir şey 

dumanlar tüterek kaynamakta idi. 
Yüzleri kireçli olan bu mahlUkların 

diıi veya erir.ek olduklannı çırçıplak bu
lundukla:ından anlatılabiliyordu. 

Yanan ateşin etrafını yere bağdaş 

kurmu~ bir sür;j dümbelekçi çevirmiş 

başlarını sallaya sallaya, dümbeleklerini 
çırpmaktaydılar. Büyük bir kalabalık 

adeta karmakarışık bir halde ayakta 
dansetmekte, ikide birde, Polinezyalılar

da hiç görmediğim bir şekilde bir metre 
kadar havaya aıçramakta idiler. Pohua 

bu hali görür görmez sanki dizlerinin 

bağı çözülmüş gibi hemen toprağın üze

rine diz çöktü, ve el çırparak başını iki 

tarafa sallamağa: 

- Hü]u ... hülul.. diye bağırmağa 

baıladı. 

Ben. evvela, bu kızıl ateşin aydınlı

ğından tozu dumana karıştırarak yapılan 

garip dansın vahşi manzarasından ürk

müı, son derece müteheyyiç bir ha.lde 

etrafıma bir müddet taıkın şaşkın bakın
dıktan ıonra ilk merak ettiğim şey o ateş
te kaynamakta olan kazan ıeklinde kap 

oldu. Orada insan pişirdiklerini tahmin 

ettiğim için meydanın kenarından yavaş 
yava~ yüriiyerelc kazanın yanına kadar 
gittim. 

Orada hemen bir ağacın üzerine ur-

Ağaçtan hayretle bu garip ve vahşi 
manzaraya bakarken meydanın karanlık 

tarafından bizim arı beslediğimiz büyük 

kovanları andıran bir takım küme1eıin 

yanyana dizili olduklarını, bu kovanla

rın başında upuzun sakallı simsiyah bir 

adamın hora teptiğini gördüm. 
Ateşte kaynıyan esrarengiz kazanın. 

arka tarafında da kızarmış taşlar üze

rine türlü türlü balıklar, bütün bütün do· 

muzlar, av kuşları gibi bir çok yiyecekleT 

konulmuş, pişirilmekteydi. 

Yüzleri beyaz kireç maskelerle boyan· 

mıo Bohu ~ Bohular, kazandan tüten al• 
kole benzer garip buharla kızgın kordon 

taşları üzerinde pişen envaı yemek.1erin 
kokuları arasında gürül gürül yanmakta 

olan ateşin kızıllığında bir kat daha vecd

le dans etmekteydiler. 

Dans edenler arada •ırada birdenbire 

açılıyorlar, büyük bir halka halinde top• 
]anıyorlar, sonra birer bire; ortada otu-

ran saçları pek karışık tiıtman bir adamın 
önünden geçiyorlardı. Başı üzerinde pek 

kabarık kadın saçları bu1unmasından hu 
adamın Bohu .. Bohuların ıei!li olduğunu 

anlamıttım. 

Bu adam elinin tersiyle önünden ge· 

çenlerin göbeklerine, tam bana Pohuanın 
gösterdiği o siyah noktanın üzerine vu· 

ruyordu. 

Bütün bu adamların ortasında çıplak 
olmıyan, yalnız reisti. O, biliki! kalın 
kumaşlara sarılmış pek heybetli bir hal
deydi. Önünden geçenlerin göbeklerine 

vuruşu ise her halde Bohu .. Bohuların 

karınlarındaki bu siyah noktalardan cin~ 
leri çıkarmak için olsa gerekti! 

Nitekim göbekleri üzerine bu tokatı yi· 
yenler öbür tarafa geçer geçmez daha 

coşkuh bir vecdle dans etmeğe ba§lıyor ... 

lardı. Bohu - Bohuların bu şişman reis .. 
!erinin önünden geçmiyen galiba yalnız 

ben oldum. 
Fakat bu garip gizli cemiyet reisini son 

derece merak ettiğim için oldukça yakı .. 

nına sokularak adamı tetkik ediyordum. 
Bohu - Bohuların reislerinde hiç de 

kıyafeti gibi heybetli bir yÜz yoktu. Bi
lakis reisin yüzü son derece tatlı, adeta 

bir çocuk yüzünü andıracak şekildeydi. 

Evvela, bu kadar mühim bir cemiyetin 

reisini ha,.dut yüzlü, sihirbaz veya kihin

lere benziyen bir halde bulacağını zanne

derken karşımda bilakis böyle halin, 
yumuşak ve tatlı yüzlü bir adam bulunca 
pek ziyade hayret ettim. Fakat biraz da~ 

ha yakınına •okulup da daha dikkatli ba
kınca hayretim büsbütün arttı. 

Zira Bohu • Bohu1arın reislerinin kadın 

mandım ve kazanın içine büyük bir me- olduğunu görmüştüm. 
rak ile bakmağa ba~ladım. Demek ki Bohu • Bohular ilk ceıleri· 

Bu kazan gibi §eyin içinde insana ben

ziyen hiç bir §ey göremeclim. Yalnız kır

mızı renkte koyu bir su fokur fokur kay
namakta idi. 

Kazandan tüten buharlar, o vakite ka
dar. hiç bir yerde kok111unu almadığım 
gaTİp bir koku neşretmektc idi. 

Bu koku bizim (Rom) dediğimiz iç
kinin kokusuna benziyordu. 

O vakit bü•bütün hayret içinde kal
dım. Zira Polinezyahlar üzümden mamUI 
alkolü bilmezler, Romu hele rüyalarında 
dahi görmüı değillerdir. 

Fakat kazanda kaynıyan ~eyde koyu 
bir alkol kokusu olduğu muhakkaktı. 

nin ananelerine hala riayet etmekteydi

ler. Zira bütün bu havalideki ilk kabile 
ve hatta ilk kalanlarda reislerin kadın ol
dukları malümdur. lnsanlar hayvan sü

rüleri halinde ilk şuurlu insan cemiyetleri 

haline geçtikleri zaman, henüz erkeklik 
ve dişiliği dahi sarih surette farketme

dikleri devirlerde kabilelerin erkekleri 

yiyecek ve av tedarikile meşgul oldukları 
için kabileye bir kadın rjyaset etmiş ol
duğu tarihi tetkiklerle anlaşılmıştır. 

Hiç şüphesiz İnsanlığın o devrinde ka

dınlarda yırtıcılık ve kuvvetlilikte erkek
lerden hiç de aşağı değildi. Fakat hay· 
vanları taklit ederek dişi yuvada, yani 

kabilenin obasında kalmakta, bütün oba 
ta biçarelerin, alillerin ve hastaların te- i~lerini kadınlar görmekte, erkekler yal-
davisiyle meşguldurlar. nız kadınlara hizmet etmekteydiler. 

18 sene zarfında husule gelen böyle Okyanusya adalarında hô.la kadın re· 
bir değişiklik asümani bir mucize değil- isleri olan kabileler vardır. 

dir de nedir? Böyle bir Şef ilahi bir •• BİTMEDİ •• 
mevhibe değil midir? Bir kaç sene ev- ---------------

veline kadar evlerinin köşesinde aciz ve ----------------. 
meskenet içinde bütün içtimai haklar- f IB O R S A 1. dan ve hakkı hayattan mahrum bir hal-
de yaşıyan ve memleketimizin en bed -
baht ve zavallı unsuru sayılan ve bu 
yüzden türlü türlü fakrü felaket içinde 
çürüyüp giden kadınlarımız bedbahtlık 
ve musibetten tamamiylc sıyrılmışlar, 

kurtulmuşlardır. Yalnız çarşafla peçeyi 
atmamışlar, yalnız şapka geymekle kal
mamışlar. Aynı zaınanda içtimai bi.itiin 
haklarına da sahip olmuşlardır. Onlar 
bugün memleketimiz.in en eyi, içtimai 
hayatının, iş hayatının en mühim unsur
ları olmuşlardır. izcilikte ve sair saha
larda erkeklerle boy ölçüşmekle de kal
mamışlar süratle ilerliyerek onları geç
mişlerdir. Yaşayışlarını değiştirmişler, 

serbest bir hayata kavuşmuşlardır. Şim
di kendilerini iradelerine sahip bir in -
sanın saadet ve refahı içinde görüyor -
!ar ve buluyorlar. Bu da bir mucize de
ğil midir? 

Jnsanlık Alemi kendini böyle bir ulu 
öndere karşı borçlu bilmez mi?> 

ÜZÜM 
190 S. Paterson 
59 Suphi Erkin 
44 Nihat Üzümcü 
25 Ş. Riza ha. 
20 İ. Üzüm tarım 
10 Hikmet Besim 
8 Talat Taner 

356 Yekiln 
668198 Eski yekfın 
668554 Umumi yekfuı 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 10 

15 75 16 50 
16 16 50 
15 50 15 50 
14 14 75 
18 18 
18 18 
14 75 14 75 

13 

No. 11 
ZAHİRE 

13 75 
14 50 
15 50 
18 50 

120 çuval Buğday 
271 kental Palamut 
10 balya pamuk 

250 
47 

5 5625 
460 
-49 
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- BEK Gtl'N BİR REÇETE -

DALGA UZUHl.UOU 

Sovyet gazetelerinde --=-
BUG'UH 

1639 rn. 183 K cs./120 Ww 

Slovakya ve Karpat Ukranyası dün 
istiklallerini ilan ettiler 

Yazan C. öder nasıl karşılanmıştır? T. A.. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

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

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA - Prag, 14 (A.A) - Nazırlıµ- meclisi bu 
Alman kuvvetleri Bratislava karşısında sabah saat birde içtimaına nihayet ver
tah~iit etmişlerdir. Slovah.-yadaki Çek- miştir. Meclis mühim bir karar ittihaz 
ler endişe içinde Çek topraklarına ka- etmemiştir. Nazırlar bugün saot onda 
çıyorlar... Brnoda binlerce silahlı Al- toplanacak olan Slovak parlfunentosu
man hafif mitrolyözlerle mücehhez ola- nun vereceği kararları beklemektedir. 
rak hareket halindedirler. Brno Alman Almanyanın Praga bir nota göndere
~ Uksek teknik talebeleri, kendı mektep- rek Slovakyanın istiklalini ve nazırlar
leri önünde toplanarak nümayi ler yap- dan Siravi ve Fischerin istifasını istedi
nuşlardır. ğine dair dolaşan şayialan s.;yasi mah-

Limon esansı 
Alk.ol 100 cm. 
Chloroforme 1 cm. 
Nitratc d'ethyle 1 cm. 
Aldehyde acetique 2 cm. 

Moskova - Pravda gazetesi beynel
milel icmal sütununda lngilterenin silah
lanma masrafı olnrak bu seneki bütçe
sine 65 O milyon lngiliz lirası konuldu
ğundan ve böyle büyük bir masrafın ka

tın ltalyan-Alman mütecavizlerin f ngiliz 
Fransız tnvassutlan için parlak bir pres
pektif vadedeceği muhal bir şeydir, 

LIBYADA TAHŞIDAT 

Acetate d'ethyle 10 cm. 
Valerinnte d'amyle 10 cm. 

Soulda işba edilmiş alkol 10 < m. 
Acide tartrique mahlülü 
Soğukta işba edilmiş alkol 1 cm. 
Acide succinique mahlulü 
Glyccrine 5 cm. 

Kiraz esansı 

Alkol 100 cm. 
Aceetate d'ethyle 5 cm. 
Benzoate d'ethylc 5 cm. 
Ocnanthylate d'elhyle 1 cm. 
Soğukta acide bcnzoique'le 1 cm. 

işba edilmiş alkol 
Glycerine 3 cm. 

- - - -:---
Ankara 
Halkevinde 
"Erzurum Gecesi,, 

rerll oyunlar oynandı, 
mayalar, türküler 

okundu-
• Erzurumun halis Türk karakterini ta-
§ıyan folklorunu memlekete ve Ankara
)llara duyurmak ve göstermek için Er
,ıurumlular dün gece Halkevindc bir tö
J"en tertip etmişlerdir. Tören saat yirmi
ile başlamıştır. Hakim Lütfi Doğrutürk 
~çma sözifnde, Erzurumun taıihi boyun
!Ca geçirdiği acı ve tatlı günleri yadettik
len ve asırlarca bu vatana serhat vazi
fesi görmüş bu güzel diyarın hususiyet
lerini tebrüz ettirdikten sonra demiştir 
ki: 

• - Cümhuriyeün feyzine, huzuruna, 
refahına kavuştuğu güne kadar çektiği 

.azaplar sonsuz olan Erzurum, cümhuri-

~
etin kurulduğu günden itibaren refah, 
uzur ve imar yüzü görmüştür. Ve bun

<lan sonra da bu refah ve huzurun ebe
lai olacağına kanidir. Bize bu huzuru 
)getiren büyüklerlınize, burada ebedi 
)ıninnet borçlarımızı bir daha tekrarla

l"lm.ıı 

Lütfi Doğutürkten sonrcı sahneye, Er
'mrumdan bu gece münasebetiyle gel
)niş olan Faruk Kaleli tarafından bir 

)naya okunmuş ~~ mayayı koro ~alinde 
~öylenen Palandogen şarkısı takıp et
Jniştir. Bundan sonra da gene Erzururn-

an bu gece için gelmiş olan dadaşlar 
tarafından Erzurum oyunlan oynanmış, 
}>unlar çok beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 
pyunlardan sonra şfil.r Ahmet Kudsi 

urum şairleri hakkında bir konuşma 
pmıştır. Dün gecenin en göze çarpan 

ususiyetlerinden• biri de yaşlan yediyı 
~eçmiyen küçük yavruların Erzurum 
~yunları olmuştur. Yavrular çok alkış
lanmışlardır. Program, projeksiy,mla Er
'lr.urum manzaraları da gösforildikten ve 
weniden mahalli şarkılar okunup oyun
lar oynandıktan sonra sona ermiştir. 

patılabilmesi için 800 milyonluk bir is- 1 c Roma - Berlin mihveri> ile cParis
tikraz yapılması teklifinin avam kama- Londra mihveri> arasındaki mücadele 
rasında büyük bir ekseriyetle tasvip edil- yalnız lspanyadn keskinle miş değildir. 
diğinden bahis mahaleye ezcümle şöyle Libyada da mühim miktarda ltalyan kuv
devam edilmektedir. vetleri tahşit edilmi bulunmaktadır. 

dngiltere hükümetinin müdafaa maıı- Yalnız son g\inler zarfında Libyaya ilfı.
Taflannı bu derece arttırması da cmüsa- veten 30 hin ltalyan askeri gönderilmi -
!emel> siyasetinin suya düşeceğini gös- tir. 
termektedir. Bugün lngilterede ııilahlan- INGILIZ TAV ASSlJfU 
ma meselesine bu derece büyük bir 
ehemmiyet verilmesi bir takim sebepler- fngilterenin ltalya ve Fransa arnsmda 
den ileri gelmektedir ki, bunlar l) parla· mutavassıtlık meselesi Romada pek so
mentodaki münakaşalardan ve büyük as- ğuk karşılanmmtır. Bu münasebetle ftal
keri mütahassısların matbuatta intişar yan matbuatı, ltalyanın hiç bir mutavas
eden mütalaalarından da anlaşıldığı Üze- sıta ihtiyacı olmadığını. zaruret halinde 
re. lngilte.renin bugünkü askeri kudreti talep ettiğini cebren alacağını ve bir mu. 
Britanya imparatorluğunun müdafaa ih- tavasaıta ihtiyaç görüldüğü takdirde bile 
tiyaçlarına tetabuk etmemesi ve kafi de- Italyanın mutavassıt olarak Hitleri Çern
recede bulunmamaııı; 2) F aşiat müteca- heri ayna tercih edeceğini beyan etmi"'tir. 
vizler önünde boyun eğme siyaseti ne- Ingiliz diplomasisi mütecaviıı:lerle an
ticesinde lngilterenin stratejik vaziyetinin !aşma yollannı aramakla beraber, kendi 
fevkalade fenalaşması ve bundan başka, pozisyonunun zayıfladığını hisseder~. 
lngilterenin en yakın müttefiki olan açıktan açığa hariçten yardım aramakta
Fransanın hemen hemen izole edilmiş I dır. Londra ile Pariste Birleşik Ameri
bir hale girmesinden, merkezi ve Cenu- kanın Pozisyonuna şimdi verilen ehem
bu şarki Avrupadaki müttefiklerinden miyct bundan ileri gelmektedir. 
mahrum kalmasından sarfınazar, Britan- Birleşik Amerikanın pozisyonu haki
ya imparatorluğunun en mühim deniz katen dikkate şayandır. Ruzveltle Ame
yollarının ciddi bir tehlike altında kal- rikanın diğer ileri gelen siyaset adam
mış olması ve 3 ) mütecavizler blokuna larının nutuklarına bakılırsa, faşist mü
dahil devletlerin pozisyonuna nisbeten tecavizlerin taarruza geçmeleri birleşik 

lngilterenin pozisyonunun, yine bugünkü Amerika efkarı umumiyesini fevkalade 
hükümetin esas itibariyle kollektif em- havfa düsürmektedir. Birleşik Ameri
niyet prensibinden vazgeçmesi neticesi kanın müdafaasının kuvvetlendirilmesi, 
olarak, oldukça fenalaşmış bulunması- ııilahlanmaya, deniz ve hava üsleri inşa
dır. cına büyük tahsisat ayrılması doğrudan 
INGIL TERE KOLLEKTIF EMNiYETi il doğruya faşist tecavüzünün geni'1emesi-

-------- nin kuvvet bulmasından ileri cdmekte-
Bütün hu noktalar parlamentodaki dir. Hattii bu hakikati birle~ik ~rilca 

münakaşalar esnasında işaret edilmiştir. hü1~ümeti vekilleri nutuklarında '·~e
Libernl Mander, lngiltere kollektif emni- mektedirleı·. 

yet siyasetine dönmedikçe, lngilterenin 
kendi içinde bile bir vahdetin ve umumi 

sulh ümidinin muhal olduğunu söylemiş 
ve hükümetin Fransa ve Sovyetler Bir
liğiyle birlikte miitecııvizlere karşı hare
kete geçmeğe müheyya bulunduğunu 

bc}an etmesini talep etmiştir. 

JAPONYA VE INGIL TERE 

SULH MOD.r 
B RLEŞMELIDIR 

Faşist mütecavizlere karşı mücadele 
için bütün sulhsever memleketlerin, bü
tün hakiki sulh müdafilerinin birl~me
sinin elzem olduğunu birleşik Amerika 
da idrak etmektedirler. işte bilhassa bu
nun içindir ki, fngilterenin boyun eğme 
ııiyaseti hu kadar kat"i tenkide maruz bı
ıakılmaktadır.> 

--"i ..... --

AMERiKADA 
İfsizler hakkında 
Rooseveltin mesajı 
Vaşington, 14 (Ö.R) - Reisicümhur 

Roosevelt kongreye bir mesaj ~öndere
ı ek i:isizler lehinde mum.anı tahsisat ka
bul edilmezse hükümetin 1.250.000 kişi
yi işsiz bırakmak mecburiyetinde kala
cağmı bildirmiştir. 

AL MA N YAD A 
Balta ile dört kişi 
idaın eclildi-

Salonu dolduran halk, bu gil7..el doğu 
l>eldemizin samimi havası içinde birkaç 
saat geçirmiştir. Dün gece Ankara rad
yosunda da Erzurum hakkında kısa bir 
konuşma yapılmış ve muhtelif Eı-zurum 
havalan çalınmıJitlr. 

lngiltere hükümetinin boyun eğme si
yaseti neticesi olarak lngilterenin itiban 
da oldukça düşmüştür. Japon tayyare
lerinin Honkongu bombardıman etme
leri münasebetiyle Japonyanın özür di
leme tarzı istihza amiz değil midir? Ja
pon askerlerinin Cenubi Çine girmeleri 
ve Haynan adasını işgalleri, Japon em
peryalistlerinin gerek lngiltereyi gerek 
f ransayı hiçe saymağa başladıklarına bir 
delil değil midir? ltalyan ve Alman mü
tecavizlerin kuklası olan General Fran
konun hattı harekatı lngiltere ile Fran
sanın itibarının düştüğüne iyi bir delil 
sayılmaz mı? F ranko lngiltere ile Fransa 
tarafından tanınma şartları hususunda 
müzakereleri reddetmekle kalmayıp, Pa
risle Londraya karşı küstahçasına hücum
lara bile kalkışmıştır. 

BOYUN EcME SiY ASETI 

Berlin, 14 (Ö.R) - Bu sabah dört ki
şi kafaları balta ile kesilmek ı:;uretiyle 
idam edilmiştir. "Üçü ihanet, biri de ko
münist faaliyeti suçu ile maı.nundu. 

Halk mahkemesi tarafından mahkum 
edilmişlerdi. 

Zayi 

12.30 Progı:am 

12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me

teoroloji haberleri 
13.15.14 Riyaseti cilınhur bandosu 

Sef : İhsan Kilnçer 

18.30 
18.35 
19.00 

lŞ.15 

2Q.OO 

20.15 

1 - Mozart - Türk marşı 
2 - Lereux - Göl kenarında bir 
aksam 
(Obua için Iantazi) 
3 - A. Thomas - Rayınont ope
rasının uvertürü 
4 - Kalman - Canbazhane pren-
sesi operetinden potpw·i. 
Progrnm 
Müzik - pl. (Bir konscrto) 
Konuşma 

Türk müziği (Fasıl heyeti - Ce
lal Tokscs ve arkadaşları) 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
rnat borsası (Fiat) 
Türk ,müziği 
Çnlanlar : Cevdet Çağla. Fahire, 
Fersan, Refik Fersan 
Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Sa
fiye Tokay. 
1 - Refik Fersan - Şeddiaraban 
peşrevi 

2 - Faize - Badei vuslat içil.sin 
3 - Kazım Uz - Gam seni terk 
ey leınc::.se. 
4 - Şemsettin Ziya - Ey gonca 
açıl .. 
5 - Bimen şen - Gül olsam 
6 - Cevdet Çağla - Taksim 
7 - Refik Fersan - Yaktı cihanı 
ateşin. 

Monsenyör Ti o Berlınden geldi ve fellcr tekzip etmektedirler. 
derhal Slovakya başvckUlet binasına gi- Milli birlik partisinin merkez komitc
derek Slovak Diyetini hafi bir toplantı- si nazırlar meclisinin dağılısını mütea
ya çağırdı. Bu toplantıda hazır bulunan kip toplanmıştır. 
altmış Slovak mebusu reylerin ittüakı Berlin, 14 (A.A) ·-Havas ·~jansından: 
ile Slovak devletinin istiklalini ilim etti- Çekoslovakyanm Berlin sefiri B. Voj-
ler. Monsenyör Jozcf Tiso hafi celsede tech Mastny dün öğleden sonra hariciye 
Berlin seyahatinin neticelerini izah etti. nezaretine gitmiş ise de bir türlü ken
Slovakyarun istiklaline Almanların mü- uisini kabul ettirememiştir. Her müra
zaherette bulunacaklarını söyledi ve şa- caatinde kendisine Alman hariciye er
yet Çekler bu istiklale karşı durmak is- kfuıının miıhim konferanslarla meşgul 
terlerse (Vay hallerine ... ) dedi. oldukları cevabı verilmiştir. 

Meclisin rumamesi bir cümleden iba- İngiliz sefiri B. Henderson da Alman 
retti : (Müstakil bir devlet ister misi- hariciye erkanını görmeğe uğraşmış ise 
niz?) de muvaffak olaınmnışt.ır. 

Evet mi, hayır mı'..' Varşova, 14 (Ö.R) - Resmen hildiril-
Bütün ·mebuslar birden ayağa kalka- diğine göre Polonyanın Slovakya ile 

rak •Evet• dediler ve Slovakyanın milli Karpatlar altı Ukranya üzerind" hiçbır 
marşını okudular. arazi talebi yoktur. Polon~ a kıtaatmın 

Monsenyör Ti.sa hükümetin istifasını bu memleketlere ait araziyi işgal etme
vermiş ise de yeni hükümeti tcşkile si ihtimali mevcut değildir. 
meclis tarafından tekrar kendisi memur Londra, 14 (Ö.R} - Sovyct Ukraı -
edilmJ.ştir. I yası üzerine emel besliyenlere karşı 

Slovak cümhurreisi iki hafta}•a kadar Moskova komünist kongresinde Ukran-
seçilecektir. 1 ya delegeleri tarafından ihtard:ı bulu-

Slovakyadaki Çekler, diyet meclisinin nulmuştur. Bunlar Ukranya ile .Sovyet
ıstikl5.l kararuu vermesinden önce Bra- 1 ler birliğinin diğer kısımları arasındnkı 
tislavayı büyük kafileler halinde terket- fıhengi işaret etmişler ve faşist taarruz. 
liler.. larının bu 5.hengin karşısında p:ırçala-

Hilnikanın adamları Bratislava istas- nacağını kaydetmişlerdir. 

yonunda memleketi terkedenleıin ba- Prag, 14 (A.A) - Nazırlar mcdisi da 8 - Ali Galip - Her lahza seni 
9 _ Şemsettin Ziya _ Olalı oon gajla!'mı muayene ederci... mücevhen1t, 
sana bende. para, kıymette n.ğır yükte hafif ne varsa 
ıo _ Refik Fersan _ Oyun havası ve ne:: buldularsa hep: ini müsacfon.• et-

imi içtima halindedir. Haber alındığın 
göre nazırlar arasında derin ihtilaflar 
baş göstermiştir. Ho.riciye nazın Chval 
kovski kabine toplantısında Çekleı ı"" 

Slovakya ve Ukranyadaki hareketlerm 
şiddetle protesto etmiş, öteden beri A -
manya ile kayıtsız ve şartsız ~c;riki m" 
sai siyaseti istediğini hatırlatmış ve Si -
vakya hadiselerinden bu hfıd:sclerı 

vukuundan sonra haberdar edildiğı 

beyan ederek arkadaşlarını tahtiye ey
lemiştir. 

21.00 
21.00 
21.15 

Memleket saat ayarı mişlerdir. 
Konuşma (Güzel sanatlar) Slovakyadan kaçanlar arasında yahu-
Esham, tahvilat, kambiyo, nukut diler en başta geliyorlar. Böylece Çc
borsası (Fıat) koslovak trajedisinin bir pcrde"ı ilaha 

kapanmıştır. 
Neşeli plaklar 1.25 

21.30 
Budapeşte, 14 (Ö.R) - Macaristan 

Temsil (Yurdum, her şey senin .. .. .. . . . 
. . ) y T C .1 bugun Prag hükumetıne 24 saatlik bır 
ıçm.. azan : eymen emı .. 
Akıncı ültimatom vermi:ıiir. Ultimatory.un muh-

teviyatı şudur : 
22.00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın) •Çek ülkesinde mevkuf bulunan bü-
tün Macarlar derhal tahliye edilmeli-

1 - Lahr - Tempo tempo - Galon 
2 _ Johann Strauss _ Sabah ha- dir. Macarlar aleyhindeki taadd!_yat ni-
vadisleri (Vals) hayet bulmalıdır. Çek askerleri Karpat 
3 _ Toman _ Viyana hülyalan Ukranyasından derhal çekilmelidir. Son 
(Vals) hadiselerde Macar tebaasının düçar ol-

duğu zararlar tazmin olunmalıdır.• 
4 - Kalman - Kontes Mariça 

Berlin, 14 (Ö.R) - Doyçe Nahrihten operetinden potpuri. 
5 - Zander - Polka 
6 - Lahr - Düğün marşı 

23.00 Müzik (Cazband - pl.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program 

OPERALAR VE OPERETLER 
20.35 Sofya : Karmen 
22.05 Droitvich ; Ressam Mathias 
22.05 Milfıno : İl Piccolo Masat 
22.35 Paris (P. T. T.) Uçan Holandalı 

BÜYÜK KONSERLER 
16.20 Prag : Vagner ve Jirakın eserleri 
18.20 Varşova : Vivaldinin eserleri 
20.20 Kolonya : Büyük konser 
21.05 Beromünster : Çaykovski ve Mül 

le.rin e.serleri 
21.15 Stuttgart : Boherini, Moz.art w 

Çaykovskinin eserleri 
22.15 Doyçlandzender : Brahms ve Gri-

Büro bu sabah Macar askerlerinin Mon" 
gajda Çek hudutlarını geçerek Karpat 
Ukranya.sında bir kasabayı işgal ettik
lerini bildirmiştir. Bu haber, ihtiyatla 
karşılanmalıdır. 

Prag, 14 (Ö.R) - Cümhurreisi Emil 
Haha, hariciye nazırı ile birlikte tayyare 
ile Bcrlinc gi~iir. Hitleri ziyaret ede
ceklerdir. 

Berlin, 14 (Ö.R) - Karpat Ukranya
sı başvekili şansölye Hitlere bir telgrn! 
göndererek memleketin istiklalini ilan 
ettiğini, bu istikl5lin muhafazası için Al
manyadan yardım beklediğini bildirmiş
tir. 

Londra, 14 (Ö.R) - Çekoslovakyada 
:->ıldırım süratiyle inkişaf eden hadise
ler burada hiç bir sürpriz uyandırma
mıştır. Bugünkü vaziyet, Münihten son
raki vaziyetin bir neticesi telakki edili-
yor. 

Çekoslovakya reisiciiınhuru akşa c 
üzeri hariciye nazırını kabul etmiştir. 

Bratislıwa, 14 (A.A) - Bu akşam 

halka beyannameler dağıtılmıştır. Bu be
yannamelerde deniliyor ki : 

Praga para ile hizmet eden haiı\lere 
artık Slovakya milleti itimat etmiyor. 
Çek tedhişçileri Slovakyanın milli tcza· 
hürlcrini bastlrıyorlar. Bir Slovak dev
leti olmaksızın Slovakyanın muhtariye
ti mevzuu bahsolamaz. Slovakya ÇEK 
tedhişçilerinin tazyiki altında hür yaşa
yamazlar. 

İglau, 14 (A.A) - Süngülü Çek as
kerleri bugiin öğleden sonra sukaklar
da dolaşmışlar ve Almanlara mütema
diyen fena muamele yapmışlardır. Çek 
marksistlerinin de silahlandıkları haber 
alınmıştır. Vaziyet çok gergindir .. Yeni 
müsademelerin vukuundan korkuluyor. 

Gissebclde tevkif edilen Almanlar 
meçhul bir tarafa gönderilmislerdir. 
Orada Alınanlardan bir çoklarının ya
ralandığı bildiriliyor. Çek jandarmaları 
burasını muhasara altına alıru§lardır. 
Halk civar ormanlara kaçısmaktadır. 

lngiliz Ha. nazırı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Nankin bombardımanları gibi facialara 
nihayet vermek için harbe girmiş ol
saydı bunlara mümasil bombardımanla
rın mü~ bir surette arttığma şahit 
olacaktık. 

egin eserleri 
Strassburg : Beethovenin eserleri 
Münih : K lasik musiki (Beetho-
ven, Mozart ve Rumen hestegar
larının eserleri 

l zmir Esnaf ve Ahali bankası- 22.35 
nın 10151 sıra numaruında yazıh 23.35 
200liralık hiaae senetlerimin m ak
buzlarını k ayb ettim. Y enisini ala 
cağımdan e sk ilerin i n hükmü kal
madığını ili n ede r im. ODA MUSİKİSİ 

Paris, 14 (A.A) - Bonncl ile İngiltc-
re sefiri Phipps dün akşam Slovak me

~ele.<;ini tetkik etmişlerdir. Salahiyetta'l" 
mahfellerde söylendiğine göre İngilter~ 
ve Fransa hükümetleri vaziyet ne şekil
de inkişaf ederse etsin müdahal..: etme
meğe karar vermişlerdir. Ve Miinih iti
Iafnamesinde derpiş edilen bazı şartln:

yerine getirilmedikçe de garanti cdilmi-

lglau 14 (A.A)- Kahramanlar gü

nünü kutlamak için burada Almanlar dün 
gamalı haç taşıyan bayraklar çektiğinden 
Çek polisi ev ev dolaşarak bu Almanlan 
mezkür ba)'Tağı indirip Çekoslovak bay
rağını çckmeğe mecbur etmi~tir. 

Sokaklarda kollarında gamalı haç İp· 
reli ta§ıyanlar Çekler tarafından döğül· 
müştür. Alman jimnastik evinin bütün 
camlan kırılml§lır. fglau Almanlannın 
şefi Slovak ile diğer iki Alınan Çekos
lovak bayrağı çekmek istemedikleri için 
tevkif olunmuslardır. 

Tur gutluda Terzi Mehmet 
Aıım 

(536) 

18.05 Berlin : Mozartın eserleri. 
19.25 Doyçlandzender : Nefesli saz.larla 

oda musikisi 
19.25 Münih : Eski musiki 

yecektir. ' 
Hatip İspanya i§lerine ademi ınüdaha

ie siyasetini müdafaa etmiş ve demiştir 
'iti : 

Mütecavizler önünde boyun eğme si
yasetinin mukavemetsizliğini ve tesirsiz
l iğini ispanyadaki hadiselerin inkişafı da 
bütün çıplaklığı ile ortaya koymuş bulun
maktadır. lngiltere ile Fransanın idareci 
mehafili ltalyan - A lman işgalcilerine 
ispanyayı boğmaları yolunda yardımda 
mümkün olanı yaptılar ve yapmaktadır

lar. Bu mehafil şimdi de, cümhuriyetçi 
hükümeti kapitülasyon altına girmeğe 

mecbur bırakmak için ona tazyikd e bu
lunmaktadırlar. Yine hu mehafil F ran
konun bilikaydı şart yolunda hazırlıklar-
tir. 

tZMtR SULH HUKUK HAKIM
LlcltNDEN: 

21.20 Milano : Muhtelif parçalar 

Bu meşum ihtilAfın tevlit etmiş oldu
ğu sefalet kurbanlarına yardım etmeğe 
ve mühim mikdardaki hasarları tamir 
eylemeğe İspanyol kanına bulaşmış olan 
ellerimizle daha iyi çalışabiliriz. 

da bulunuyorlar ki böyle bir tanıma ha
disesi d e b ugün yarın vuku bulacaktır. 

fngiliz ve F ranıı ız reaksiyon matbuatı, 

Katalonyanın düşmesiyle clspanya me
selesi> nin en yakın bir zaman zarfında 
halledilmiş olacağını ve bununla f ngiliz 
ve Fransız menafiine karşı Pirenede teh
didin ortadan kalkmı~ bulunacağını temin 
etmişlerdir. 

Esnaf ve Ahali bankuı ile Salha- SOLİSTLERİN KONSERLERİ 
nedeki bahçede ot\U'an askeri müte- 19.15 Kolonya : Griegin sonatlan 

BUTUN AC.RI V5 SIZILARIN BiRiCilC 
iLRCI 

Hatip, Devonshire kruvazörünün Mi
norka adasında nüfusça zayiat vukuuna 
mani olmuş olan hareketini m~l ola
rak göstermiştir. 

Mumaileyh Frankoyu tanımanın mu
hik oldugunu ispata çalışmışb.r. 

Hatıp demokratik prensipleri methü
sena ctmis ve Mılletler cemiyetinin mu
vaffakıyetsizli e düçar olmasının sebe
bı hır çok memleketlerin bu cemiyet 
azasından bulunmamaları ve azadan 
0 1an hır çok milletlerin de kendılerini 
alakadar etmiyen sebeplerden dolayı va
biın muhataraları göze almamakta olma-

TEHDiT ORTADAN KALKMA
MIŞTIR 

kaidi ibrahim aleyhine 39/ 134 sayıh 19.35 Beromünster : Piyano konseri 
dosya ile açılan 200 lira a lacak eli- 22.05 Varşova : Şopenin eserleri 
vumdan dolayı namına tutir kıh- 23.35 Doyşlandzender : Mozartın so-

nan d avetiye zirine m übqir v e polis nadarı 
marifetile yapılan tahkikat sonunda 24.05 Doyçlandzender : Bergcı·in c.ser
ikametgihı meçhul olduğu anlatıl- lcri.. 
dığından ilanen tebliğine karar veril- --------------
mİ§ ve işbu alacak davasının mahke
mesi 16/3/939 tarihine müsadif 
perJembe günü saat ona bırakılml§ 
olduğundan yevmi mezkurda lzmir 

Z ayi 

Halbuki hakikatte neler olmaktadır~ sulh hukuk mahkemesine bizzat ve
Tehdit ortadan kalkmış değildir, bilakis ya lamuni bir vekil gönderilmesi aksi 
büyümüştür. Çünkü emperyalistler ara- takdirde hukuk usulü muhakemeleri 
sında Japonya için mücadele şimdi da- kanununa tevfikan hakkınızda gıyap 
ha büyük bir keskinlik.le alevlenmekte- karan verileceği tebliğ makamına 

dir. Hitlerle Muasolininin yakınlarda kaim olmak üzere ilin olunur. 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası
nın 10308 sıra numarasında yazılı 
50 liralık hisse senetlerimin mak
buzlarını kaybettim. Y eniıini ala
cağımdan eskisinin hükmü kal -
madığını ilin ederim. 

Tur gutlu Özyurt mah. d en . .. 

[Q)~~~[g]~ 

BA/.Dlf.NEZt.E.GNIP.~%,tU. 
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·akma Dişler 
Üc • gün sürecek 

Aziz.im Standiş. 

bir zabıta 

1-
!attım. 

hikayesi 

ihtiyar ellerini biribirine vurarak: 
- Mükemmel, dedi. Ben de dünyada 

Dikkat 
O Kuruş 

Lastik mühür 
Her nevi lastik damga ve mühürler 

çinko, bronz mühür, imza ve damgalar 
ototipi, her nevi etiket kılişeleri gayet 
sanatkarane yapılır. Hariçten gelecek si
parişler süratlc gönderilir. 

ADRES : İzmir Hisarönü Bakır Be
destnnı No. 15 

mühiircü : NURİ IŞILDAR 
cMil Padkeri tanıyıp tanımadığınızı 

bilmiyorum. Bu adam iki sene evvel bir
denbire öldü. öldükten sonra beş para 
bile bırakmadı. Halbuki biz kendisini ol
dukça zengin sanırdık. Karısı kendisin

den çok evvel ölmüştü. Zavallı bir tek 
oğlu vardı. Babasının ölümü sıralarında 
Kembriç üniversitesinde tahsilde bulu

nan hu deliknnlı güzel ve zarif bir genç
tir. Zaten çocuğu görür görmez bu halini 
ıiz de takdir edeceksiniz. 

hemen hemen yapayalnızım. Hısım, ak- ---------------
rnba namına tek bir kuzenim var. Bana rz'"LZZT.ZZZ7/..L'ZZZ7'..L7.T-L7~7JVl'::m~ 
öyle geliyor ki sizinle anlaşabileceğiz. :ı Muayenehane nakli 

Şaşkın şaşkın ihtiyara baktım ve: D Al e R• 
_Demek oluyor ki hizmetinize alı- r • } ıza 

yorsunuz, dedim. 

<Delikanlı baba'lının ölümünden sonra 
üniversitede kalmak ve tahsiline devam 
etmek imkanlarını bulamadı. Çünkü ya
kin akraba olarak kimsesi yoktu; ona pa
ra kaznnacak bir iş buluncıya kadar gelip 
bizde oturmnsını teklif ettim. Siz de bi
lirsiniz ki zamanımızda İş bulmak o kadar 

kolay değildir. Sonra bu delikanlının da 
elinden her iş gelmez, umumi bilgilerden 
başka bir şey bilmiyor. Aylar böyle geç
ti ..• Zavnllı çocuk bana yük olduğu İçin 

çok üzülüyordu. Nihayet bir gazetede 
bir illin gördü. Hanı veren zata müracaat 
etti ve oraya yerleşti. Bu macera~ını -ıize 
anlatmasını ona ben tavsiye ettim. Belki 

söylediklerini gülünç bulacaksınız. Fakat 
bu meselede fikrini almağa ihtiyacım var; 
çünkü adetn merak içerisindeyim. 

cSaygıl arıml a ... 
Greban Meredit 

Roland Standiş mektubu bana uzattı 
ve karşısında oturan gence döndü, bu 
yirmi üç yaşlannda açık ve samimi gö
rünen bir delikanlı idi. 

Standiş gülerek delikanlıya sordu: 

- Haydi bakalım.. Bana anlatmak 
İstediğiniz neler var? 

Terans Parker: 
- Sizi rahatsız ettiğim için çok mü

teessirim; dedi. Fakat amcam Greham 
burayn gelmem için çok ısrar etti. Ken
disi hakiki amcam değildir. 

Roland hızlı hızlı: 

- Bunu biliyorum, dedi. Eski baba 
dostu .. Siz şimdi bana bulunduğunuz işi 

anin tınız. 
Ziyaretçi: 
- Peki, dedi. Bundan üç ay evvel iş 

bulacağımdan ümidimi kesmiştim. Am
ca~ Greham çok iyi bir &damdı, fakat 
hic- • · · iş görmeden evinde daha fazla 
k:ı.h, ~ :n utanıyordum. Ne yapacağımı 

dü~nüp dururken bir gün cazetede şu 
ilanı okudum: 

c Bekar ve boyu 1, 70 olan bir kutip 
aranıyor. Daktilo ve steno bilmesine ha
cet yoktur. lyi ve dolgun maaş verile

cektir. lstiyenlerin adreslerini bir mek
tupla 2 31 numaralı posta kutusu ndre
sinc yazmaları> 

Yirmi dakika sonra bir mektupla mü
racaat ettim. lli gün sonra da mektu
buma cevap aldım. Bana Voking civarın
da F ordan Havz denilen binaya uğra
mam ve orada Mister Şarl Follii görmem 
bildiriliyordu. 

Evi kolaycn buldum. Dahıı kapıyı çal
madan ihtiyar bir kadın açtı. Açılan ka
pıdan ben yaştn bir delikanlının çıktığını 
gördüm. Canının sıkılmış olduğu çehre
sinden besbelli idi. Bunun <la i~ istediğini, 

ihtiyar sük.lınetle cevap verdi: 
- Umumiyet itibarile sizi beğendim. 

Fakat bir şartım var. Bu İş muhakkak 
olur demedim, fakat olmak ihtimali de 
vardır. Belki ben günün birinde evden 
dıoarı çıkmağa mecbur olurum ve kimse
nin evden çıktığımı bilmesini istemem .. 
Emin olunuz delikanlı, bir cinayet işle

mek niyetinde değilim. Y ~lnız bu bir aile 
meselesidir. Size açmak işimize gelmez. 

l ııte benim dışarı çıktığım günler siz el
biselerimden birini giyer, odalarda dola
şır, arasıra penc;;ereden arkanızı gösterir

siniz. Bu suretle sizi görenler beni evde 
sanırlar. 

Bu teklifi biraz tuhaf buldum. Fakat 
paraya ihtiyacım vardı. Kabul ettim. 

Ihtiyar: 

- Pekala. Şimdi de ücretinizi temin 
edelim. Size haftada beş ingiliz lirası 

verebilirim. i şinize geliyor mu? 
Derhal cevap verdim : 
-Teşekkür ederim, çok bile ..• Buna 

mukabil yapacağım iş ne olacak~ 
lhtiynr: 

- ilk İş olarak kütüphanedeki kitap
ların bir fihristini yaparsınız. dedi. son-
ra ara sıra bir mektup yazmak icap edin· 
ce onu yazarsınız. 

Konuşmamız burada bitti, ertesi gün 
işe başlamıştım. 

Roland delikanlının sözünü kesti: 
- Bir dakika... Bu adamın evinde 

hizmetçiler var mı? 
- Yalnız bana kapıyı açan ihtiyar bir 

kadın vnr ..• O da akşam olur olmaz 
evine gidiyor. 

- Demek oluyor ki siz. geceleri evde, 
ev sahibi ile yalnız kalıyorsunuz. Peki, 
devam ediniz. 

- Ertesi günü işe başladım. Fakat on 
dakika sonra bu işin uydurma bir iş ol
duğunu anladım. Vakın ben kitaplardan 
anlamam. Fd:at kütüphanedeki eserler
den hiç birinin değeri olmad:ğını anla-
mıık ic;in mütahtı":ı!.3 olmağa ihtiyaç yok-
tu. Kitapların hepsi işportadan alınmış, 
beıı para etmez eserler. 

işe cirdiğimin dördüncü gecesi idi. 
Ev sahibi Mister Follit laboratuvar de-
diği yere çekilmi,.ti. Bura::ı evin diğer kı
"'ımlarından tahta bir bölme ve daima 
kilitli duran bir kapı ile ayrılmış bir yer

dir. Dediğim cibi ev snhibi liıboratuvar
da idi. ben salonda yalnızdım. Birdenbire 
içeriye garip bir adamın cird iğini gör
düm. Bu adamın şapkası kulaklarına ka
dar geçmi ti. Elleri ceplerinde dik dik 
bana baktı. Gözlerinde koyu mavi bir 
gözlük vardı. Siyah bıyık iİ!t dudağının 

üzerinde bir leke gibi duruyordu. 
lslığa benziyen bir sesle: 

- Şarl laboratuvarda mı? diye sordu. 
Cevap verdim: 

- Evet orada. isminizi sorabilir mi-
fakat beğenilmediğini derhal anladım ve • 

yim~ 
yerin hula boş olduğunu düşünerek se-
vindim. 

lhtiyar kadın: 

- içeriye girecek""eniz size de yol gös
tereyim dedi. isminiz nedir? 

Adımı söyledim. O da efendisine ha
ber verdi. 

Odaya girdim. Elli yaşlarında bir 
adam şöminenin yanında ayakta idi. 
Elinde bir gözlük vardı. Beni görünce 

- Ben kuzeniyim. Siz de amcamın 
katibi misiniz~ 

Bu ndamın niçin ıslığa b~nziyen bir 
sesle konuştuğunu yeni anlamıştım. Ön 
di~lerinden ikisi de yoktu. O sözüne de
vam e tti: 

- Amcam münasebetsizin biridir. Bir 
katip tutmağa ne lüzum vardı sanki! 

Bu sözleri söyledikten sonra döndü ve 

~ 
K 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

~ Kestelli caddesinde· 
~ Jıi muayenehanesini 
~BİRİNCİ KORDONDA 
~ Tayyare sineması ci· 
~ varında 222 numaralı 
~ haneye yalıında nalı· 
~ ledecefıtir. 
~ TELEFON: 2987 (31) 
~0?..Aaaı»>W zıgqg4ııat1Ji42ZWWW 

lZMtR sıcıu TtCARET ME
MURLUôUNDAN: 

(Mustafa Karaoğlan) ticaret un
vanile lzmirde Kerestecilerde Abdur
rahman hanında 49/9 numarada 
her türlü emtia üzerine dahili tica
retle uğraşan Mustafa Karaoğlan'm 
i~bu ticaret ünvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2454 numa
ra.sına kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

870 (542) 

öDEMtŞ öGRETMENLERt YAR
DIM SANDIGI BAŞKANLlôIN
DAN: 

1 - ödemis öğretmenleri yardım 
sandığının fevkalade kongresi 18. 3. 
39 cumartesi günü sandık binasında 
~aat 15 de yöôpilacaktır. Kayıtlı aza
nın gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Bütce müzakeresi, 
2 - Dahili nizamname müzakere-. 

sı, 

3 - Teklifler .. 
852 (541) 

tZMIR BELEDiYEStNDEN: 
1 - 85 nci adanın 469 metre 

~ure.bhamdaki 48.49 sayılı arsa-
1:ırının satı ı ha~kntiplikteki ~ar.t
muuesi veçhile açık artırmaya 
kcnulmustur. Muhammen bedeli 
469 lira ~lup ihalesi 28-3-939 sa
lı günü semt 16 dcdır. ı,tir.:ık ede
cekler 35 lira 20 kuru,Iuk temi -
nat makbuzu ile encümene gelir· 
ler. 

2 - 17 nci adanın 180 metre 
murabbaındaki 24 sayılı arS)lsı -
nın satışı bn~kitiplikteki fartna
mesi veçhile nçık artırmaya ko -
nulmustur. 

Muhammen bedeli 900lira olup 
ihe.lesi 28-3-39 salı günü saat 16-
dadır. lstirak edecekler. 67 lira 
50 kuruŞiuk teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

11-14-21-24 818 (509) 
Kcdastro 1192 sayılı adanın 656, 

75 metre murabbaındaki 6 sayılı ar
sasının satışı bil§ katiplikteki sartna
mesi veclıile açık artırmaya konul 
muıtur. Muhammen bedeli 2627 lira 
olup ihalesi 31. 3. 939 cuma günü 
saat 16 dadır. lıtirak edecekler 198 
füalık teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

15,21,24,28 (860 (540) 

gözliiğü bumuna taktı ve tepeden tırnağa salondan çıktı. Laboratuvarın kapısının canım sıkılmıştı, sinirliydim. 
beni süzdü. Ben de onu süzdüm. Bu açıldığını işittim. Mister Follitin kuzeni - Kuzeniniz gitti mi? Buradan geçti-
ndam benim boyumda idi. Vücudu sağ- hiç de hoşuma gitmemişti. Fakat ne olur- ğini görmedim. 
lam vörünüyordu. Fakat bakışları bir sa olsun, evinde çalıştıibm adamın nk- - Evet, gitti ... Onu arka kapıdan 
türlü hoşuma gitmedi. Bana: rabası idi. Belki patronum akrabasına uğurladım .. Hntırınızda olsun Parker o 

- Simdiye kadar müracaat edenlerin 1 bir ııey ikram İster diye düşündüm. Git- bir daha buraya gelirse doğru luboratu• 
otuzuncususunuz, dedi. Bunlar arasın- tim, .lfı.boratuvnr~n k~pısını vurdum. içer- vara gönderirsiniz, ve biz orada iken bizi 
da bilseniz ne ohmaklar var .. Ben bekar den ıkı adam scsı gelıyordu. Kapı tokma- rahntsız etmezsiniz. 

ve 1. 70 boyunda bir k .7.Ltip arndığımı açık-1 ğını çevirdim. Fakat kapı içerden sürgü- Sözlerini tuttum. Ve kuzenin bir daha 

ça ilun ettim. Fnkat bn,vuranlnrdan on 
1 
lü idi. gelisinde kendilerile alakadar olmadım. 

tanesi evli ... Oçüncü de boyu 1.80. Siz Mister Follit içerden haykırdı: Terans Parker bir cigara yakmak için 
evli de w ilsiniz ins:ıllah. - Ne var, ne oluyor? sözünü kesti ve sonra: 

- Hnyır.. - Bir şey İçmek ister misiniz diye - Omit ederim ki, dedi. Anlattıklarım 
- Boyunuz dn sartımn uyğun. Bnba- •ormağa geldim. canınızı sıkmıyor. Fakat esasen bitmek 

nızın evinde mi oturursunuz~ Patron kızgın bir sesle cevap verdi: üzere. 

Hıwır. Ne babam var ... Ne de nn- - J layır, hiç bir şey istemez, kır boy- iki gün evvel patron beni çağırdı ve 
nem. nunu git. girdiğim gün verdiğim sözü tutmanın 

- O halde akrabanızdan birisiyle mi Canım sıkıldı. Ben onlara bir iyilik s ı rası geldiğini söyledi. Bana her gün 
berabersiniz? etmek istem~<ıtim. Bununla beraber pat- giydiği bir elbiseyi verdi. Ben d e sırtı· 

Artık sabırsızlanmağa başlıyordum. ron biraz sonra salona döndüğü vakit ma geçirdim. 
Kimin yanında oturduğumun bu adamla gönlümü almak istedi. O sıkı sıkıya tenbih ediyordu: 
ne alakası vardı? - Kapıyı vurduğunuz vakit belki bi- - Beş nlıı defa pençerede görünür-

Fnkat itidalimi bozmadım ve nezaket- raz nezaketsiz davrandım, beni mazur sünüz. Fakat tanınmamağa dikkat edin. 
le hiç kimı:crn olmadıüını ve eski bir ba- görünüz, rica ederim. Kuzenimle uyu- Bilhassa ben evde yokken evi gözetliyen 
ha dostunun yanında oturduğumu an- tnmadığımız bir İşe dair konuşuyorduk,, olup olmadığına dikkat ediniz. 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME.; 
MURLUöUNDAN: 

lzmirde keresteciler çarf 11mda 
Abdurrahman liamnda 49-9 nu -
marada ticaret yapan (Kara oğ
lan zade lbrahim ve Mustafa) tir
ketinin 13-3-939 tarihinden itiba
ren feshine mütedair mukavelena
me ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2453 numara&ına kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. T enik imzası. 

1 Mukavele 
13-3-1939 bin dokuz yüz otuz 

dokuz yılı mart ayının on üçün -
cü pazartesi günü saat on beş rad
delerinde ben aşağıya mühür ve 
imzasını koyan Türkiye cümburi
yeti kanunlarının bahtettiği sela
hiyetleri haiz lzmir ikinci noteri 
M.Emin Erener, lzmirde Saman 
iskelesinde buldanlı oğlu hanın • 
daki hususi dairede İfimin ba,ın
de iken yanıma gelen: lzmirde 
kereateciler çar.ısında Abdurrah
man hanında 49-9 numarada mu
kim ve mahalli mezkUru kanuni 
ikametgah ittihaz eden tüccardan 
Mustafa Karaoğlan ve biraderi 
lbrahim Karaoğlan bana müra -
caatla anlatacakları gibi tarafım
dan resen bir mukavelenin yazıl
masını istediler. Kendilerinin ka
nuni ehliyetleri haiz olduklarını 
anladım. lzmirde Keçecilerde 
zühre sokağında 16 numarada 
mukim Moiz Saltiyel ve lzmirde 
Keten çarfısında 17 numaralı tü
tün hanında mukim Mustafa oğ
lu Gürfen de tahit ve muarrif sı
f aliyle hazır bulunuyorlardı. Bu 
fahitlerin ~chadete mani bir hal
leri olmadığı sorularak anlafıldı. 
Bunun üzerine mumaileyhim müt
tefikan söz alarak mevad ve fe -
raiti a!İye dairesinde bir mukave
le akt ettiklerini söylediler. Şöy
le ki: 

M. 1 - lzmir ikinci noterliğin
ce resen yazılan 16 Teşrini ıani 
932 tarihli ve 9546 umumi ve 8-47 
hususi numaralı mukavelename 
mucibince 1 T e~rini sani 932 ta
rihinden bo.slamak üzere her iki 
akıt arasıınd~ te~kil ve tesis edil
mit olup be' sen~lik müddetin hi
tamiyle akitleree f eahin ihbar 
edilmesi üzerine bugüne kadar 
fiilen icrayı ticaret edegelmekte 
olan {Karaoğlan zade lbrahim ve 
Mustafa) unvanlı kollektif firketi 
bu kerre her iki akidin rıza ve 
muvaf akatları üzerine bu günden 
itibaren fesh edilerek a1ağıdaki 
hususat kararla9tırılmı~tır. 

_, 

BRISTOL 
' 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• B. Omer Lütfi 

Jir 44 Sene!ll< • t-:crübeli idaresile bütün mütterilerine kendisini 
sevdırmııtir .... 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lstanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar ..• 

Hususiyetleri çok olan bu ote1lerin fiyatları da rekabet kabul etmi· 
yecek derecede ucuzdur ..... 

• Kuvvetli ateşe ihtiyacı olan sa nayı 
sahiplerine müjde 

Bilumum sanayi ocakları ile kazanlarına ve fırınlara lüzum eden 
ateşi en iktısatlı bir ~kilde temin eden mazot yakan cihaz ve tesisatı 
imal etmekteyiz. 

Odun ve kömürden çok fazla iktısatlı olan mazot yakan bu cihazlar 
her hususta garantilidir. 

Kazanlarımzı, ocaklarmızı, fırınlannızı, yeni icad edilen ve kullani,i 
çok kolay olan mazotlu cihazla ısıtmanız menfaatiniz iktizasındandır. 

Her kazana ve fınna uygun tesisat yapılır. 
MORACAA T YERt : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası karşm 

D U N L O P mağazası. 
lZMtR - Posta kutuau : No. 2 7 5 

1--6 (519) 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve hiitün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yorma:1:. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

T aklitie rinden sakınınız 

M. 2 - Şeriklerden İbrahim 
Keraoğlan, bu m!.il:avele muci - • 
hince hükmü fesh edilmif olan 
(I' ara ozlan zade ibrnhim ve 
Mustafa) unvanlı şirketin tesisi 
strasındn koydueu serım:.yesini ve 
b~ ıf..ine kadar devam eden mua
melatı umumiyeden mütevellit 
knri hissesiyle ç.irketin bilcümle 
mevcudat ve dcfatiri ticariyesin
de yazılı olan veya yazılmıyan bil
umum hakiki ve hükmi eşhas ve 
müessesat zimmetlerinde mevcut 
~irketin her türlü hak ve alacak
larındaki hissesini diğer şerik 
Mustafa Ke.raoğlandan tamamen 
nhz ve istifa ederek bu tarihten 
itibaren ~irketle olan fiili alakası
nı tamamen kesmiş ve bunlarla u Her ec:,:necl:;} • !3 ,2sk ambalajlarını arazınıı!. 
hiç bir ilişiği kalmamı' olduğunu 
beyan ve ikrar eylemi~tir. k T •• k 

M. 3 - Sirketi mehuhanın te- lzmir tramvay Ve elektrİ Uf 
sİG ve mua~eleye bafladığı tarih-
ten itibaren bu güne kadar ya?tı- anonim şirketinden: 
ğı muamelattan mütevellit olan 
bilumum hak ve alacaklar ile her Evvelce de ilin edildiği üzere sayaçlarını satın alını§ bulunan abo
türlü borçlardan ve bunlann tn~ı· nelerimizin ayar masrafı olarak ödemiş olduklan parayı, geçen ilin 
sil ve tediyeleri hususlarından tarihinden itibaren bir ay içinde ~irketimize gelip almalan lüzumu 
şahsen ve münferiden Mustafa ilan c~unur. 
Karaoğlan meaul ve mükellef 
olup teriklerden ibrahim Karaoğ-
lan tirketin bilumum senetli ve se- v;.; tekrar hesap rüyeti iddiasına 
netsiz, ipotekli veya sair teminat~ tı:..mil olmak üzere her iki akıt şe
merbut veya teminatsız bulunan ri!< mütekabilen yekdiğerinin zim
bütün hak ve alacakla!"ı ile tirket metlerini kat'i ve umumi surette 
namına muharrer veya ~irketin ibra ve iskatı hak eylediklerini 
hamili bulunduğu bütün ticari sc.- müttefikan beyan eylemi,lerdir. 
netlerdeki hissesini kaffei hukuk Akitler batka bir diyecekleri 
ve vecaibi ve kanuni teferruatiyle olmadığını söylediler ve sözlerini 
birlikte diğer akit 'eriki Mustafa bitirdiler. Verilen bu takriri ben 
Karaoğlana sureti katiyede devr yeminli noter bir nüsha olarak 
ve temlik eylemi~ ve Mustafa K2.- · .. anzim ettim ve muhteviyatını 
raoğlan da vaki icabı kabul ile tir- kendilerine yüksek sesle okudum 
ketin her türlü borçlarının tediye- ve mealini anlattım. Arzularının 
si ve tirkctçe deruhte edilmit ve- tamamen istedikleri gibi yazıldı
cnibin şahsen ifası husu:;unu ka- ğını tasdik etmeleri üzerine bu 
bul eylemi,tir. mukavele afağısını hepimiz imza 

M. 4 - Bu mukavelename mu- ettik ve mühürledik. Bin dokuz 
cibince muamelatına nihayet ve - yüz otuz dokuz yılı mart ayının on 
rilerek hükmü fesh edilmit olan üçüncü pazartesi günü. 13-3-1939 
(Karaoğlanzade lbrahim ve Mus- Genel sayı: 19175 
tafa) unvanlı tirketle alakadar Özel sayı: 13-179 
ve tirketin bu güne kadar yaptığı ltbu mukavele suretinin daire-
muameli.t ve her nevi hak ve ala- de saklı 13-3-39 tarih ve 19174 ge
caklardan ve bunların teferruat nel sayılı aslına uygun olduğu tas. 
ve netayicinden dolayı bilumum dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
deavi ve metalip ve muhasemata dokuz yılı mart a'flDID on üçüncü 

l'\J-.1 ı•w-:a. -w • ·-- ·--

POLAnl ASLiYE HUKlır: 
MAHKEMESiNDEN: 

11 sene evvel kazanç temini ~ak
sadile lzmir taraflarına gidip bir da
ha dönmediği ve bu müddet zarfın
da kendisinden haber alınamadığı 
iddiasile Güres köyünden Abdi oğul
larından Osm~ oğlu Hasan Hüse
yinin gaipliğine hüküm verihncsi ay
ni köyden karısı ihtiyar oğlu Halil 
kızı Havva Yı!d nm tarafından talep 
ve dnva edilmektedir. 

Medeni kanunun 32 inci maddesi 
mucibince mumaileyh Hasan Hüse
yinin hayat ve mematı hakkmdn ma
lumatlar olanların 939/20 sayıh dos
yayı teşkil eden davayı aydınlatıcı 
bilgilerinin 24. 4. 939 günlemecin
den evvel mahkemeye bi!dirmeleri 
tebliğatı natık işbu ilk ilen yapıldı. 

861 (539) 

pazartesi günü. 13-3-39 
lzmir ikinci noteri resmi mührü 

ve M.Emin Erener imzası 
871 (543) 



Yemeklerinkı· RADVA L•ı N rıntıları, salya- I V 
nm ifraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alman mu· 
zır mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo
zulmağa, çürü· 
meğe mahkUın· 
dar. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilAtlarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

. 

RADYOLi·N' 
ile muhakkak sabah ve akşa ın her 
yetnekten sonra fırçalaınak şartile 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA K= LA S 1 

I( ol on y as! 

Erkek L>işi 

l\IASKÜLEN, FEl\lİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği • Altın rüya, Limon çiçeği 

F ulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

a1n her, yasemiıı 

Hilal Eczanesi: 
TOPANE 

... . E R A Z 1 L E R I 
rVRB.iYEHiH EH BİRİNCİ TERAZİ FABRİKf 
$iNiN MAMULATIDIR.-... TAKLİTLERİNDEr 
$A'fCIHIHIZ.. 1·26 (336) 

(;; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioglu hanı karşısında .. 

- -· 
Umdal 

UMUMi DENİZ 
ACENTALIGI LTD. --
HELLENİC LİNES LTD. 

Fratelli Sperco / 

1 
Şürekası V;,, pur Acenta ı 

BİRİNCİ KORDON REES ADRİA'riCA 6. A. Di 

Olivier ve 
6AfffPE 9 

Deu ı sche Le· 
va. te Linie 

G. M. B. ff. ffAMBURG 
BiHASI TEL. 2443 HAVİGATİOHE 

BRI·oın· t" ·· 13/3 t 1 k 14 3 HERAKLEA vapuru 14 martta bek· LONDRA HATrl : mo oru e ge ere ı 1 . 
P . B · ,,_. T · V ru· h enıyor. 18 ~a kadar Anven., Rotıeı. 

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, H ull te ıre rınw.ı nesle ve ene ge a- dam, Bremen ve Ha:mbtırg için yük ala-
sında beklenilmekte olup, Rotterdarn, ve Aoversten gelip yük çıkararak ve reket eder. _ caktır. 
Harnburg ve Aoversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük ZARA motörü 16. 3 te gelerek aynı TAHLİYE : 
1 ktır alacakh. gün saat 19 da Patmoo Leros Rodoea 

a aca . ~. A..l\fDROS vapuru 7 nisanda belcleni-
hareket eder. 

. _ -. yor. Anvers, Hamburg ve Bremen li~ 
LIVERPOOL HATTI ZARA motörü 20; 3 te gelerek 21/ J manlarından ük ıkaracaktır 

MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip te Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- y ç · --
UHİTED STATES AHD yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- reket eder. __ 

LEV ANT ı.iHE LTD. pool için yük a1acalctır. GRİMANİ motörü 2113 ıe gelir 2213 

BENNESTVEr vapuru 18/ 20 mart te Leros RodO!I Trieste ve Venediğe ha- DEN NORSKE MİDDEL• 
arasında beklenilmekte olup Nevyork Deutscfle Levante-Linie rekctTret eder. t t .. .. . HAVSLİNJE, OSLO 

1 DELOS vapuru 11 martta Hamburg, AD .BAR ınotöru 23ı 3 te ge· BAGHDAD 15 do" fs. 
için yük alacaktır. 1 lir . .. Istanb 1 p · N 1. M vapuru ıııar1a gru 

Bremen ve Aoversten gelip yük çıkara· , aynı gun u ıre apo 1 ar- kenderiye, Diep ve Norveç umum li· 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 caktır. silya ve Ceoovaya hareket eder. manJarı için hareket edecektir. 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev

, __ 
ROY ALE NEERLAN 

DAiSE KUMPANYASI 
york için yük alacaktır. --

LİNES SUD A!l1ERİKANA 

TYRİF J ORD vapuru 6 8 nisan ara-

sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE ŞÜREKASI 

CUHARD LIHE 
Liverpool ve 
Glasgov hattı 

ı 1 l' hl ••••••••••• 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek SERVİCE MARİTİME 
Burgas Varna ve Köstence limanları ROUMAİN 
için hareket eder. BUCAKEST 

STELLA vapuru 20/ 3 te beklenmek- DUROSTOR vapuru 18 martta bek1 
te olpp Amsterdam Hamhurg limanları- oiyor. Köstence, Kalas- ve Duna liman 
na hareket eder. ]arı için yük alacalctır. 

Gere."- vapur arın muvasa at tari eri, . ~*.......,,.. 

. gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BAKTRIA vl apurul mart. ~yük.etinde eovE .... eoKA o-*E .... TE ı.i 
gclıp Liverpoo ve G asgov ıçın y ala- ,. n.. n.ıı n • 

kında acenta bir teahhüt altma giremez. caktır.. NİEN KUMPANYASI 
--

JOHNSTON WARREN 
LtNIES ı.ro. Daha fa1.la tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, GUNBORG vapuru 25 '3 te geler;,k 

Kordonda 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan- İNCEMORE vapuru 12 martta bekle
umuıni lleniz Acentalığı Ltd. müracaat bir tealıhüt altına giremez. Daha fazla dinavya ve Baltık limanlanna hareket niyor. Burgas, V arna, Köstence ve Su 
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Alman yanın Praga verdiği nota 
200 bin neferlik 14 Alman fırkası Çek hududunun üç noktasında toplanmış 
lngiliz ve Çek sefirleri Alman hariciye nazırı ile bir türlü konuşamadılar 

Müstakil Slovak kabinesi Münib kararı nerede kaldı? 
Hitlere telgraf çekerek istiklal 
ilanını bildirdi ve himaye istedi 

Taymis gazetesi bu işteki Beynel
milel garantiyi hatırlatıyor 

Paris 14 (ö.R) - B. Hitlerle Slovax
ya lideri Tisso arasındaki görüşmeler 

dün akşam saat 22 ye kadar devam et -
miş, bundan sonra Tisso hususi tayyare 
ile Viyanaya ve oradan otomobille Bra
tislavaya gitmiştir. B. Tisso Diyet medi
sinin saat 10 da içtimaa davet edilmesini 
B. Sirordan talep etmiştir. B. Siror böy
lece kanuni bir salahiyeti olmıyan bir 
şahsiyetin ha.kiki bir ültirn.atomiyle 
karşılaşm~tır. Alınanyanın müdahalesi 
ihtimali karşısında bir şey yapamıyaca
ğını anlıyan ve müfritlerle uzlaşmak is
tiyen B. Siror mebusları serbest bırak
mıştır. Slovakyanın istiklalini ilanla ne
ticelenen bugünkü Diyet içtimaının ta
rihçesi budur. 
Diğer taraftan, söylendiğine göre, Al

man hüküme1i Praga gönderdiği bir no
ta ile Slovakyanın istiklalinin tanınma
sını, Slovakyalı nazırların kabineden 
ihracı suretiyle kabinenin tadilini, Çek 
arazisindeki Almanların endişeye düş
memeleri için teminat verilmesini isti
yordu. Resnı.t mehafil bu haberi tekzip 
etmiş ise de do~rru olduğu anlaşılmış -
tır. Bazı nazırlar Almanlarm talepleri
nin derhal kabulüne, bazıları ise Slo -
vak Diyet meclisinin neticesini bekle -
mcğe taraftar görünmüşlerdir. 

Havas ajansı Berlinden istihbar edi -
yor: 200 bin neferlik 14 Alman fırkası
nın Çekoslovak hududunun 3 noktasın
da tahaşşüt ettiği ve derhal harekete ha
zır bulunduğu bildirilmekte ise de bu
mı teyid edecek malumat alınmamıştır. 
Dresden, Llypzig ve Viyanada böylece 
üç hareket ordusu cemolm~tur. Bunla
rın hedef Bruno ve Bratislavadır. 

1910 sınllına mensup gençlerin Mü -
nihte nagihani olarak silah altına çağrıl
dığı ve askerle dolu trenlerin Münihten 
Viyanaya hareket ettiği haber verilmek
tedir. Münih askeri makarnalı hususi 
eşhasa ait kamyonlara askeri sevkiyat 
için vazıyed etmişlerdir. 

Salahiyettar mahfiller Çekoslovakya
nın federal statusunu tadil için Alman
yanın kat'i bir hareketle müdahalede 
bulunacağına kanidirler. Siyasi meha -
fil, bununla beraber, Praga ültimatom 
~~yiaları hakkında ademi malumat be
yan ediyorlar. 

Mükerrer tekziplere rağmen hududda 
askeri harekata ait şayialar ısrarla orta
da dolaşmaktadır. Müşahitler Alman 
makamatının Çeklerce, altı aydanberi 
Almanyaya karşı takip edilen hattı ha
rekete kızmış olduklarını ve Münih iti
laflariyle Viyana hakem kararının ıs

dar ettiği vaziyeti yeniden gözden gcçir
meğe karar verdiklerini bildiriyorlar. 
Karpatlar altı Ukranyasının Macarista
na iltihakının muhtemel olduğu ve bu
nun, Polonyanın büyük Ukranya endi
şelerini teskin ve Mııcaristanla müşte -
rck hudut hayalini tahakkuk ettireceği
ni ilave ediyorlar. Esasen Slovakya is
tiklal kesbedince, Karpatlar altı Uk -
ranya Çek devletinin sair aksamından 
ayrı kalacak ve bizzat müstakil kalmak
ta güçlük çekecekti. 

Berlinde hariciye nezaretinin ışıkları 
sabaha kadar yanmıştır. Kapıda otomo
biller bt>klcmekte idi. Alman gazeteleri 
Slovakların tahammül edilmez bir vazi
yete düştüklerinden ve Bratislavada Al
manlara fena muamele edildiğinden 

bahsediyorlar. 
Çekoslovakyanın Berlin sefiri öğleden 

sonra hariciye nezaretine gitm~se de 
kendini kabul ettirememiştir. Her mü -
racaatte, hariciye erkanının mühim bir 
konforan ta me~gul oldukları cevabını 
almıştır. 

Ingiliz sdiri B. Nevi! Hcnderson da 
hariciye nazırını görmeğe uğraşmışsa 

<la muvaffak olamamıştır. 
Bratislzva 14 (ö.R) - Istiklal ilan 

ed n Diyet meclisinde B. Sidor kabinesi
nin istifasını vermiş ve istifa esbabını 

i?.ah etmişti. Bunu müteakip Monsenyör 
Tisso Bertin mülakatları hakkında iza
hat verdi. Celse kısa bir müddetle tatil 
edildi. Tekrar açıldığı zaman istiklal ka
rarı ittifakla kabul edilmiştir. Halihazır
da Bratislavada bulurunıyan Slovakya 

Çek hadiselerini taki peden eden Macaristan kabinesi 
Müstakil Slovakyanın yeni kabinesi mehafil kani bulunmaktadır. 

şu suretle teşekkül etmiştir: Londra 14 (Ö.R) - Pragdan bildiri -
Başvekil: Jozef Tisso, başvekil muavi- liyor: Slovakyanın istiklalini ilan etti -

ni Belatiso, dahiliye nazırı Karol Sidor, ği bugtin öğleden sonra Pragda haber 
hariciye nazırı Ferdinand Dorcanski, verilmiştir. Bu münasebetle neşredilen 
Maliye nazırı Oziski, iktısat nazırı Le - resmi beyannamede Çeklerle Slovaklar 
zinski, milli müdafaa nazırı Kaplos, ter- arasında kanuni ittihadın artık niliayet 
biye nazırı Jozcl Sidor, adliye nazırı bulduğu kaydedildikten sonra istiklruin 
Yekaviç, münakalat nazırı Jolos Ştank. Slovakyayı mesut etmesi temenni edil-

Kabine Slovak milletine hitaben bir mekte ve Çeklerin Slovaklarla dostça 
beyanname tanzimi için ilk toplantısını iştiraklerini daima eyi bir şekilde hatlr
yapmı~tır. B. Tisso B. Hitlere bir telgraf] hyacakları ilave olunmaktadır. 

Bazı haberler Çek kabinesinin istifa 
1 ettiğini bildirmişse de bunlar Pragdan 
resmen teyid edilmemiştir. Rcisicümhur 
Haha Pragdan trenle Berline hareket et-

·"" ıniştir. Hariciye nazırı kendisine refakat 
\1 

1 
ediyordu. Pragdaki Alman elçiliği erka-

,..'.~ nı kendilerini istasyonda selfunlamışlar-
. 1 dır. 
· 1 Berlinden bildirildiğine göre Karpator 

Ukranya başvekili B. Hitlere bir telgraf 
çekerek irndad talep etmiştir. Budapeş~ 
te hükümeti Berlin ve Romaya telgraf
lar çekerek Macar kıtalarının hududu 
geçtiklerini bildirmiştir. Berlin Monga -
çe-voda Karpatlar altı Ukranyanın istik
linin ilan edpdiğini haber veriyor. Ka
bine erkanı, Uk:ranya parti reisleri ve 

1 Karpator Ukranya hücum kıtaları ku -
· mandanı istiklal. ilanı celsesinde hazır 
bulunmuşlardır. 

Budapeşte hükümeti Praga bir ülti -
matom göndererek Karpatlar altı Uk -
ranya eyaletinden Çek kuvvetlerinin çe
kilmesini talep etmiştir. Bu ültimatom 
bu sabah saat üçe kadar bir mühelt ver
mektedir. Macar hükümeti hudut hadi-

Çek haaiciye nazırı Şvalekovski 
çekerek istiklal ilanını bildirmi§ ve hi -
mayesini istemiştir. Alman hariciye 
mahfillerine göre Almanya Slovakyaya 
yardım edecektir. Çünkü yeni devlet an
cak bu şartla hayatını idame edebilecek-

selerine sebep olan çeteleri dağıtmak 
üzere askerini bu araziye ithal etmek 
niyetinde olduğunu bildirmiştir. Buda
peşte hükümeti bundan başka mevkuf 
olan Macarların derhal tahliyesini, bun
lara serbestçe teşkilatlanmak hakkının 

tir. verilmesini ve silfilı taşımak hakkını 

haiz olmalarını talep etmektedir. 

Budapeşted~n. hudutta Macar kıtala -
riyle Ukrayna çeteleri arasında muhare
beler olduğu, Mongaçevoda hadiseler 
çıktığı bildirilmektedir. Macar kıtaları
nm nereye kadar ilerledikleri belli de

ğildir. Bratislavaclan gelen haberler bazı 
köylerin işgalinden bahsederken Berlin 
haberleri Macarların Mongaçevonun 17 
kilometre şimaline kadar ilerlediklerini 
bildirmektedir. 

Dudapeştede milli müdafaa nazırına 
lüzum göreceği askerleri silah altına ça
ğırmak salahiyeti ve-ren bir emirname 
neşredilmiştir. Bu tedbir seferberlik ma
hiyetinde olmayıp sadece Hlzım olduğu 
kadar askerin silah altına alınmasını te
min içindir. Dün aksam başvekil hudut 
muhafız kuvvetlerinin artırıl:.lığını bil
dirmiş ve şunları na,•e etmiştir: 

Slovakya ile hududumuz tahdit edil
miştir. Böylece tahdit edilen hududun 

berisinde kalan arazi işgal edilecektir. 
Hududun öte tarafında olup bitenler ise 
şimdi ancak Slovaklara aittir. 

Tan 
kısmı 

gazetesi ıse, oyunun ilk kısmı başladı, ikinci 
Büdapeşte ve Varşovada devam edecek, diyor 

Paris 14 ( ö.R) - Monsenyör Tiso 
şimdilik yeni ve müstakil Slovakyanın 

başvekili, hem Reisicümhurudur. Harbi
ye nezaretine geçen ı:at Hlinka muhahz· 
lannın reisidir. Fakat yeni ordunun nasıl 
teşekkül edeceği ve Çekoslovak ordusu· 
nun nasıJ parçalanacağı meşkUktur. Ha
riciye nezareti bir Macar Düşesine veril
miştir. Yeni devletin nüfusu iki buçuk 
milyondur. Bunun da yalnız iki milyonu 
Slovaktır. Böyle yüklü bir hükümet teş
kilinden sonra maliyenin nasıl muvazene
sinin temin edileceği bir meseledir. 

'~ 

Çekler, Slovaklara istiklal kararla· 
rından dolayı hınç beslerniyecekleri ve 
asırlardanberi kardeşlik ettikleri bu mil
letin saadetini temenni ettiklerini bildir~ 
mişlerdir. Esasen kendi memleketlerinin 
istikbalinin ne derece tahtı teminde ol· 
duğu kaygısındadırlar. Slovakya ile yeni 
hududun nerede çizileceği ve neredeyse 
başlıyacak olan kabine buhranının nasıl 
halledileceği meçhuldür. Alman gazete
lerinin bazı hadiseleri büyültmeleri iyi 
bir İşaret değildir. 

Fransız hariciye nezareti içinde bir salon 

nun bir çok kilometre şimaline kadar haddine kadar kullanılması hususunda 
ilerledikleri haberini tekzip etmişlerdir. ısrar edecektir. 

Reisicümhur Haha ve hariciye nazırı 
bu akşam 21,30 da İcap ettirdiği şekil
de karşılanmıştır. B. Hitlerle görüşmesi 
Almanya ile Çek devletinin müstakbel 
münasebetlerini tayin edecektir. B. Haha 
Alman ekalliyetlerini temsilen kabineye 
bir nazır alınmasını teklif etmek istiyor. 
Fakat Almanlar kendi niyetlerini henüz 
belli etmemişlerdir. Zannedildiğine göre 
son zamanlarda serbest bırakılan Çek 
faşist partisi lideri general Gaydanın baş 
vekil olmasını istiyorlar. Esasen Alman 
gazeteleri Moravyada ve Buhemyayı Al
man memleketleri gibi göstermektedirler. 

Diğer taraftan Macarlar Monkaçevu-

Londra 14 (ö.R) -Taymis gazetesi 
orta Avrupa hadiseleri münasebetile Mü
nıh konferansı esnasında Çekoslovak 
devletinin yeni hudutları lehinde lngiltere 
ve Fransanın teklif ettikleri beynelmilel 
garantiyi hatırlatıyor.Almanya ancakPo
lonya ve Macar akalliyetleri meselelerinin 
hallinden sonra Çekoslovak hudutlarının 
tahriksiz bir taarruza karşı garantisine 
iştirak edebileceğini bildirmiştir. 

Bu, bazı muahedelerin iki taraflı hü
kilmleri yerine geçecek wnumi bir ga
ranti olacaktı. Bu vaziyet dahilinde İn-
giltere bugiin orta Avrupa hadiselerinin 
son şekli karşısında doğrudan doğruya 

harekete mecbur değildir. Fakat İngiliz 
umumi efkan, meselenin alakadar aha
linin arzu ve menfaatlerine mutabık bir 
şekilde halli için İngiliz nüfuzunun son 

Paris, 14 (Ö.R) - «Debaıı gazetesi 
Slovakya hadiselerini bir başlangıç sa
yıyor ve B. Hitlerin Şark cihetinde va
ziyetini takviyeye muvaffak olduğunu 

müşahede ediyor. Garp devletler: müte
yakkız bulunmalıdırlar. 

KTanu gazetesine göre oyunun ilk kıs
mı Bratislavada başladıktan sonra Ber
lin, Buda peşte ve V arşova arasında de
vam edecektir. Yarı resmi Polonya ajan
sının şu tebliği de bunu gösteriyor : Po
lonya ile Karpatlar altı Rötenynsı ara
sındaki hudutta Polonya kıtalarının tak
viyesi için tedbirler alınmıştır. 

Fransız mahafili vaziyeti ciddi telakki 
etmekle beraber sükunetin muhafaza5ı
na lüzum görüyor.. Umumi: intiba şu
dur: 

·Dikkatli olalım, fakat endişeye kapıl· 
mıyalım!• 

Çinlilerin yeni bir zaferi 
Geçen ay içinde 100 çarpışmada 

Japonlara ne zayiat verdiler? 
Hong Kong, 14 (A.A) - Skang Eve

ning Post gazetesinin yazdığına göre 
Şanghay civarında harekatta bulunan 
milll Çin çeteleri Şanghaydaki bütün 
kumarhanelere ve akşam kahvelerine 
talimat vererek Japon zehirini s3tıp va
tandaşları zehirlememelerini emretmiş
lerdir. Bunlara Japon himayesi altında 

çalışmakla Japonlara dolayısiyle yardım 
ettikleri ihtar olunmuştur. 

Ayni gazete bu münasebetle Çin mil
U çetelerinin Japon hatlarını kolayca ya
rarak Şanghayın Çin mahallelerine ka
dar inmeğe muvaffak olduklarını ilave 
ediyor. 

Hong Kong, 14 (A.A) - Yunglung 
Ho istikametinde ilerliyen Çin kuvvet
leri Yangkiasinangı zaptetmişler ve Va
miatsi istikametinde ileri yürüyüşleri

ne devam etmekte bulunmuşlardır. 
Resmen tesbit edilen son istatistik

lere göre geçen şubat ayının son yarı
sında yapılmış olan yüz kadar çarpış
mada Japonlar 21 hin telefat vermişler
dir. Ayni müddet zarfında 708 Japon as
keri esir edilmiş ve Çinliler tarcıf ından 
2237 tüfcnk, 100 mitralyöz, 157 zırhlı 

otomobil, 13 top, 27.900 kurşun ve 788 
at iğtinam olunmuştur. 

Çin milliyetperverlerinin iki reisi 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Domey ajansının 
bildirdiğine göre İngiltere, Fransa ve 
Amerika sefirleri hariciye nezareti nez
dinde bir teşebbüste bulunarak Çinde 
ye ü bir kanuni para tesisinden sikayet 
etmişler ve ticaretlerini güçleştircceğinı 
söyfoınişlerdir. Japon hükümeti ı:;ikayeti 
reddetmiş, Çin muvakkat hüki.imetinio 
istiklfılini korumak maksadiyle hu kara-

rı verdiğini ve klearing usulünde deği· 
şiklik olmıyacağını bildirerek Japonya
nın da diğer hükümetlerle ayni ticari 
rejime tabi bulunacağını ilave eylemiş
tir. 

Londra, 14 (Ö.R) - Çin hükümet;, 
Hindistanın Birmanya eyaleti ile Çin 
arasındaki şosede kullanılmak üzı:.-rc İn
giltereye 300 kamyon sipariş etmiştir. 

de seyrüsefer güçleşmiştir. Bratislavada IDinka muhafızlarının dün hal edilmiştir. 

Paris 14 (ö.R) - Havas ajansı Ber -
linden istihbar ediyor: Slovakyanın is
tiklalinin muhafazası ve Bohemya ile 
Moravyadaki Alman nüfusu adaları me
selesinin halli için Almanyanın fecir vak
ti ve hatta bugün öğleden sonra sil§hlı 
müdahalede bulunacağı eyi haber alan 
mehafilde söylenmektedir. Hariciye ne
zaretinin salahiyettar bir mümessilinin 
ifadesine nazaran Alman ekalliyetleri -
nin vaziyeti tahammül edilmez bir şekil 
almıştır. Viyana, Münih ve Laypziğde 
Alman fırkaları tahşit edilmiştir. Çek 
hudut boyunca göze çarpan askeri faa
liyeti tefsir eden siyasi mehafil Alman
yanın her ihtimale karşı hazır buluruna
sı lazımgeldiğini beyan ediyorlar. Bun
lar Slovakya istiklfı.li meselesinde Bo -
hEmya ve Moravya Alman ekalliyetleri 
meselesiyle birlikte halli lüzumunu kay
dediyorlar. Bohemya ve Mornvya gibi 
Çek topraklarının Alman hayatı için lii
zumlu arazi meyanında olduğu ilave 
edilmektedir. Bu eyaletler içinde Alman 
nüfusiyle mc!'klın adaların bırakıldığı 

hatırlardadır. B. Hitler Godesberg muh
tırasında bunları da istcmi§ti. Almanya
nın Çekoslovakyada karışıklık çıkması
na müsaade etmiyeceği sö:y lenmektedir. 
Almanya kendisi için hayati olan mese
lelerde vereceği kararların Çeklerin tet
kikine tabi olmasına razı olmıyacaktır. 

Pragdan bildirildiğine göre Slovakya 
haı·iciye nazırı B. Dorcanski Alınan kı
talarının bugün öğleden sonra Slovak
yaya ginneğe başladıklarını bildirmiştir. 
Almanlar silah altına çağırdıkları ask.er
leri Anşlusun yıldönümü mün:lsebetiy-

Çek arazisinin Almanlar tarafından iş- akşamki içtimaı karışıklık içinde nihn-İ Roma, 14 (Ö.R) - B. Musso}ini bu 
ga1 edileceğine dair Pragdan verilen ha- yet bulmuştur. Bugün ahali bankalara akşam Macar elçisini kabul edeC"ektir. 
herler tekzip edilmiştir. Hiç bir Alman hücum ederek mevduatlarını geri al
müfrezesi Çek hududunu geçmemiştir.. mak istemişlerdir. Hükümet bir emir
B u haber verildikten bir kaç dakika son- name neşrederek her mudiin geri çeke
ra ise Viyana radyosu Alınan kıtaları- bileceği meblağ 700 kuron olarak tahdit 

S lovakyaya girmeğe başladıklarını etmiştir. 

Engerau 14 (AA) - Çek kıtaatı 

bura civarındaki Tuna geçidini kapamış· 
lardır. Bu tedbire rağmen Slovakyadan 
kaçıp buraya gelen mülteciler Bratisla· 
vaya ve Blumeneuye mütemadiyen Çek Mareşal Göring San Remodan acele 


