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EU.amra Sinemaaının 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdürü: 

HAKKI OCAKOaLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETJ Türkiye için Hariç lç1n 

Sm~lik.. •• •••• •••• 1400 Z900 
Altı cıylık ... ••••• •. ••••. 150 1650 

1 
Günü geçmiş nüshalar (25) kurut~· 

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

• 

Btiyiik iiJm müsabakası 

Ço zenrı h diye) r 
J,tir. tııhildhnı el ildn-

lerırndra ok nus _t 
llan münderecatmdan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. Cümh.uriyetin ve Cüm1ıuriyet e1erinin be~i, eabah.lan çıkar siyıui gazetedir Yeni Asır Matbaaımda Buılmlfbr. 

iz mir parlak verdi 
Ikınei müntehiplerln se~lılıi noksansız ikmal edildi 

lzmirlilerin yüzde doksan.
dan fazlası reyini verdi 

Bulgar Başvekili Köse lvanof ve maiyeti 
·-------------------------------~---dün saat 22 de hududumuzda selamlanmıştır 

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

Misafirim iz bu akşam bir hususi 
vakit parti namzetlerinin Geç 

ittifakla 
rtlesnı bl t n1k8b 1 trenle Ankaraya ha-re

seçildikleri anlaşıldı 
• • 1 

ti 

- YAZISI 2 İNCİ SAHİFD>E -

---·tr---
Iran veliahdının 
Prenses Fevziy~ 

ile nikahı 
- *-Dan Abidin sarayında 

büyük törenle 
akdedllmiştir 
-!:r-

K ahire 15 (Ö.R) - Kral Farukun 
herrı§İrcsi Prenses Fevziyenin Iran veli. 
ahdi ile nildUı töreni bugün Abidin sa· 
rayında büylik merasimle ynpılmıştır. 

Dini niktıhın ynpılmasını müteakip 
Iran kanunu medenisi mucibince mede-

l n1 nikfih ta yapılmıştır. Mukavelenin 
imzası çok samimi, sade ve ailevi bir şc-

Almanlar Praga girdi 
Çekoslovak devleti dünden beri 

tarihe karışmış bulunuyor ... 

Reylerimi-
• A 

zın manası 
--- ·-ts---

uHakiıniyet milletindir» 
·-·················· 

ŞEVKET BİLGİN 

Prag, 15 (A.A) -
Havas ajansından : 

Çekoslovakya baş 
vekili Beran Hitle
rin Haşaya Alman
yanın huzut- ve em
niyeti için Bohem
ya ve Morl?'yyanın 
işgali lazım geldi
ğini söylediğini Çek 
hükümetine bil
dirmiştir .. 

Alman kıta1arı 

ket edecek 
-~--

1 lstanbul 15 (Husust) ~ Yarın sabah 
şehrimize muvasalAtı beklenen Bulgar 
başvekili B. Köse Ivanof ve maiye-tinde
ki zevat bugün saat 15 te Sofyadan ay
rılmış, snat 22 de hududumuzdan geçe
rek topraklarımıza girmiştir. Dost Bul
gar başvekilini hudutta hariciye vekili 
namına mihmandar tayin edilen B. Fik
rctlc uBigar sefiri selfunlamıştır. 

1ran vcliahdi kral Farukla. beTabcr 
kilde vukubulmuştur. 

Merasimde kral ve hanedanı, hükü
met erkanı, Kahirenin en mümtaz sima
ları, bUyük üniformalı subaylar, Iran 
veliahdi ile beraber gelen heyet erkanı, 

Lürkiye, Iran, Irak,. Yeme?, Hicaz, Af-ı 
- SONU 5 İNCi SAIDFEDE - _ 

B. Köse lvanof yarın akşam hususi 
trenle Anknraya hareket edecek ve 17 
Mart Cuma sabahı hükümet merkezi -
'llizde bulunacaktır. 
Hazırlanan programa göre mlsafirimi

zin Anknra z.iyarcti 19 Mart Pazar ak
samına kadar sürecektir. 

- SONU 4 ONCU SAYFADA - Bulgar başvekili Köse Jvanof 

Şehirde beş otobüs hattı 
ihdas edilecek 

Güzelyalı ve 
25 otobüs 

Eşrefpaşa hatlarına 
tahsis olunacaktır 

Belediyenin Almanyada Büssing mü
essesesine sipariş ettiği otobilslerin inşa 
edilmekte olduğu şehrimizdeki alaka -
darlara gelen haberlerden anlaşılmak
tadır. Sipariş edilen 25 otobüsün on ade
ft.i Haziran başında, on adedi de Hazira
nın ortasında Jzmire getirilmiş buluna
caktır. Otobüslerin ambalajlarını alaka
dar firma hazırlıyacak ve Izmirde bele
diyeye teslim edecektir. 

Sipariş edilen 25 otobüs, trambüs sis
temindedir ve son sistemdir. Her türlü 
konforu camidir. Yolcuların otobüse bi
uerken ve inerken rahatça hareket et
meleri temin edilmiştir. 

Bu 25 otobüs gelince, belediye otobfu 
~~etmesi tam elJi makine ile şehrin bil· 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -



• &AS! F 

nau: 
••••••• 

BAKKAL 
Şinasi REVi 

«Affan dede > henüz rahmete kavu§INllDJfbr· Tanrının hiç bir sevgili ku
luaa nasip olmıyan uzun ömürle, bir vakitler ciçine çekilmiş bir h1Çlunha 
beazetilen mahalle kci,elerimizde, hila yaşıyor ... 

Arka sokak ruhu, eskimek bilmiyen bir ananenin en canlı tarihini yaşatıyor. 
Tevekkeli değil bir kadın sanatkarımız, dünyaya bakan pençeresini o tarafa 
açmamlf ... 

Tanzim itine kalkan bir mühendi!! şehircinin bile. içinde kaybolacağı o esra· 
rengiz yollann düğümlendiği mahaUeler, el değmemiş birer mnzu gibi uyuk
lıyor ... 

Eli ba'ltonlu hanelet. bodur. tilkin karınlı bir derviııi andıran sincabi kub
beli minareler, ışıkları emip yutan çürük sakaflar, hep bu sokaklara bakarlar. 

Uçan yeldirmeler, cumbalardan sızan iniltili feryadlar, bozacının yayga· 
raları hep bu kaldırımlarda erir .. Mevsimlerin ihenği alçak damlarda yapraklı 
veya kuru, ınska dallann ağızlanndadır. Her sürtüş ve kıpırdayl!' yabancıları 
ürküten bir gizli muamma kılığına girer. 

Fakat bütün bu şark mistisizminin asıl gizli havasının estiği yer, kö e basla
rına çöreklenen bakkallardır. 

Bir kaplumbağa sutlı tabelalarmda, luazara iliıtirilmi~ gibi duran, ve asırla
rın yaptığı er büyük inkılabı ancak aktarlığın, bakkallığa çevrilisile idrak 
eden izbeler .... 

Biz eskiyoruz, fakat onlar eakimiyor. Senelerden beri (Affan dede) nin 
kullana kullana aşındrramadığı postu, peynir ve kişniş ~ekerlerinin boyun bük
tüğü kavanozları hali karsımızdadır. 

Tavanı dum dum lmrııununa uğramış cçivi yaraları~ ndan birine takılan 

süpürgelerin daha eşiklerini atlarken başları şöyle bir ) alayısı, pek te boş ol
masa gerektir. Zira gözü en çok alan bir Dikkat levhasının bile husule getİ· 
remiyeceği teyakkuzu bunlar görürler. Çünkü bir türlü kurumıyan o esmer 
topraklarında bir karışlık boş, basacak yer aramak icap eder. 

Riiqlr, zezele veya bir veresiye inını bekleyip te ancak o suretle yerinden 
kopabilecek bütün bu dükki.n külliyatının en pyanı dikkat unsuru asıl bak
kalın kendieidir. 

Bir öriimcelt gibi azaiuıı kurduğu ağda bekliyen bu İnsanların bir sırrına da 
dün Tabf oldum. öteden biri 9e9lendi: 

- Bir aspirin uzabver. 
Bütün bu münderec:at içinde upiriain 

hıltat: 
- Kaçla ol.un} 

ğil 

Di,ye wclaktan 80lll'll bir cOllJZ SEKIZLiK> in sarıp 0 rmal'"' ıışı kafam
da b.llal bily1iklüiünde bir iltilham doğurtuyor ... 

Şinui REVI 

Ayşe Münevver' in 
--~---------..-~__...--------------~ 

Hazin Hayatı 
Keşke verem olsam .. Diye hasretini 
çektiği.. ince.. Hastalık yerine o, 

afetlerin en "kaba,, sına ••. 
Frengiye de tutulmuştu 
..... 

A se 
Elli kuruş .• 
Çalınan ve parçalanan ismetinin mad

W değeri imiş .• gibi ve ilk defa eline 
sıkt§tınlan iki yirmi beşlik .. onun ilk 
sördüğü toplu para .. olmuştu. 
Şimdi de vücuduna giren, sıhhatini 

~ehirliyen hastalık mikrobunu çıkannak 
için de ondan her tedavi başına bu para
fı istiyorlardı. 

O, adını ilk defa işittiği bu iğrenç 

hastalığı insanların iğrenç ihtiraslarm
öan kazannuştı. 

Ve yine -bu iğrenç hayatın kazancı ile 
ımu tedaviden başka baş vuracak imki
Jıı yoku. 

Ayşenin yüzüne gülmiyen talil, onun 
J•uzünü güldtlrmeyenlerden intikam alı
yordu sanki.. Bahtsız kız. insanların 

kendı ine a§ıladı •ı hastalıgı t davi için 
bu hastalığı yine başkalarına aşılama 
yoluna baş vurdu .. 

O, bunu istiycrek yapmadı. 
Bulaşıcı tesirini bilmiyordu. Bilse? bile 

tutacak başka .}Olu yoktu. 
Elli kuruş .. 
Kargılık mahallesi hissettiği maddi ıs

tırabını dindirmek için ondan bu parayı 
fstiyordu. 

Ve o .. bunu bulmağa mecburdu. 
Günlerce aç kaldı.... çöp tenekeleri 

içinde bulduğu ekmek kırıntıları ile ae
çindi. Biltiln gıdası, hayatı ve ismeti ile 
beraber su destisini de kırdığı çeıme 

yalağı başında içtiği bir kaç avuç sudan 
ibaret olan günleri eksilt değildL 

YAZAN : ti~ YILDIZ 

Aıııe Münevverle beraber yaralanan 
ve iki gün evvel luutanede hayata göz
lerini pmcın Necmiye. (Bu reaim 
2-11-938 de çekilmiftir. (Hayata gözleri-

mi yumarım bile_) kaydiyle yine 
AY§'!ye ithaf edil~tir. 

m 

ŞEHiR HABERLERi 
lzmirlilerin yüzde doksan
dan fazlası reyini verdi 

Mebus seçimine esas olan ikinci mün
tehipler intihabatı dün İzmir vilayetinde 
başlıyarak şehirde dün akşamü kadar 
ikmal edilmiş ve neticesi alınmıştır. Şe
hir halktmn, medeni haklan olan seç
mek hakkını büyük bir isticalle kul
lanmak hususunda gösterdiği yüksek 
alaka ve gayret cidden şayanı takdir
dır. 

Şehir, dün sabah erkenden bayrakla
rımızla donanmıştL Otuz bes intihap da
iresine ayrılmış bulwıan şehirdı..: seçim 
tam bir intizam içinde devam dmi tir. 

Dün sabah saat yedide 35 intıhap dai
resinde memurlar vazifo beısında bulu
nuyordu. Usulu dairesinde tutulan za
bıt varakasiyle rey sandıkları münur
lenmis ve seçime başlanmıştır. 

Saat sekizden itibaren biJhass:ı yuka- takalarını teftiş etmiş ve seçimin tam 

n mahall.11tta • f 1. ı· b 1 t bir serbesti içinde yapılınasuu temin et-
11 scçım aa ıye ı a~ amış ı. 

Havanın yagmurlu ve soğuk olmasına miştir. 
rağmen iş adamları, kadınlı, erkeHi yüz- Şehirdeki intihap dairelerinden Güzel 
Ierce kafileler intihap dairelerine uğrı- yalı, Kahraınanlar! Alsancak, Eşrcfpaşa, 
yarak re )erini istimal tmiş1 dir. Se- Değirmendağı ve Ikiçeşmelik dün saat 

Ç
• Y da h "d ebazı ~ti zlarla dörde doğru müsbet netice almır, bulu-un esnasın oşa gı en ı rn · 
karşılaşılmıştı. nuyorlardı. Fakat bu kafi değildı Ka-

len ve reylerini kııJJananJarın .:;ayısı bi
rer zabıt \·arakasilc tesbit olunmuştur .. 
Bilahare sandıklar açılmış ve ht>·;et hu
zurunda rey puslaları sayılarak alınan 
neticeler ikinci bir zabıt varakas.ile tes
bit edilmiştir. 

* 

.._ ............ "' 
EZ U 

Rey/erimi-
• A 

zın manası 
---~·---

Hll8kiıniyet ınilletindirn 
• ••••••••••••••••••• 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

karanlıktan bugünkü aydınlığa nasıl 
geçtiğimizi hatırlıyalım. Gözleri ka
mattıran bu levhada her şeyden 
önce dünya inkılap tarihinin en bü
yük inkılapçısını yarattığı eserlerle 
kalbimizde yerleşmiş bulacağıyz. 

Türk inkılabı bir taklid inkılap de
ğildir. Yabancı inkılaplardan hiç bi
rinin tesirine kapılmamıstır. Doğr · 
dan doğruya Türkün karakterine uy
gun olan umdeleri bir arada topla
mıştır. C. H. Partisinin programı iş
te bu umdelerdir. 

Rejimin yarattığı eserlerde ahenk, 
istikrar, devam vardır. 

Ebedi Şefimizi kaybettiğimiz gün 
acıların en müthisini duyrnuıı fakat 
güvenimizden zerresini kaybetme
miıtik. Atatürk rejiminin her eserin
de onun ölmez varlığı yaptılacağına 
kani idik. Millet bu kanaatinde al
danmadı. Milli Şef ayni kudretle, ay
ni heyecanla mücehhez olarak yarat
ma hamlelerinde devam etti. Ufuk
lar yine parlaktır. Milletin ümitleri 
yine sonsuzdur. Yurdumuzun par
lak istikbaline olan güvenimiz bun
dan sonraki muvaffakiyetlerimizin 
teminabdır. Eşref • . . . . ı bil olduğu kadar fazla seçicinin reyleri-

l111§ y~ın:::;:.ı ~:ız~ ni istimaline çalışılıyor ve propaganda İzmir febrinde dün alrpma kadar 
. eli P yapılıyordu. ikinci mUntehipler c.M .... i tem-nen w Cümlıuriyetin on bet yıllık baya-

sıne g yor. Sokaiuu. ev numarasını, . . -r-- bnda b" '--- -:...l·-•-·---L 
adını .. 1. Faka ..:ıı....ı...-rde bir :&..ın Yarım saat sonra resmi daireleı ve ış noksansız olarak ikm.al olunmUflur. ır .-.., asra -.UUl.U&U.1_._ 

sayıyor. t ~ue tunu .. 1 tatili faaliy + tm" mı1azzam elCl'ler yarablmıttır Bu 
bu evde bir kimseye tesadüf edilmiyor. ~eren muesse_se er e. e ış- Kat'ı netice almmış bnhınmamakla be- unla '-=-L.... '--L .... ...1 __ L-_ ... L .... -

. . . . . . tir .. Bundan istifade eden memurlar ve raber, dün tehirde ~ )'ibılle n _ .. ~r yapa-:Uııaman w .u1t 
~':mı~ sııı;:li ~ . işçiler kafileler halinde intihap dairele- doban=t n ,_,_ n,leliai --..ı ~yük ıılerda y,bapmagaili. mecRecb~ obizelc!u-
- 0 ur, n enın on rini doldurarak reylerini kullanmışlar- ttiklsi iUifwlde ,_u ~ gumuzu yoruz. JIDl 

iki senelik sakiniyim .. Nasıl olur da be- dır. e • ve , hakikate gözlerimizi kapımuyarak 
ru. unuturı __ ., seçtiklai neffc: = vw • •ff•. Bu ,_... 1--L•-- . . . 

uac ·.. Şehirde olduğu gibi vilayetin bütün . ._....__ - zor UIUill"I yenme cesaretin• venmt-
~-~-~-;:.. Kara 

1 
1ı lak netice ve __ ~ .. • E .. ... d mad 

~aa.an.u15•, taş, Güze ya ve kazalarında ve köylerinde seçim faali- d"' .. Üf birliii, t..ir tela'i lehiDe Uy• t~. vet ne manevı ne e -
Kah~rda da buna bem:er bazı yeti mükemmel bir şekilde devam et- d:::. bir hasmiyeüir. dı z~rl~an. yılnu>:?r~ yatan 
ferdi vazıyetlere rastlanmıştır. Halkımı- miştir. Yağmura rağmen her yerde seçi· B ada da .. tehibi .. tiha ve mıllet hızmctınde müfküllerı yen-
. kadd k L-1.ı. __ kullan urnav mun sanı ın - .... L Lalan bü·-.::L Şefin. z.ın mu es ~e ~~i - ~ler ı:ylerini kullanmak hususunda is- batı tasnifi yaplmı§ ve Partimizin nam- m~~en zeva: yua. • ıprct 
mak hususunda gösterdigı y~k ali- tıcal gostermişler ve halk mümessiJleri- tl . "ttifakl .1 . ı rd" ettiğı hedefe kopnaktan bahtiyarlık 
ka Isa 

,__ . . . . · ze en ı a seçı mışıe ır. d 
, o O&lliil memnunıyeti mucıptır. ni seçmek bahsinde kendilerinden bek- uyuyoruz. 
Saat on birden sonra belediye .reisi lenen haSQ.siyeti fazlasiyle göstermişler- S 0 N D A K 1 K A: Dahilde inşa hareketi hızlanmış-

Dr. ~çet U~ refakatinde Parti rar· 
1 
dir. Reye iştirak eden halkın nisbeti yüz- tar .. Her sahada umumi ka.lkmmayı 

dımcı uyesi B. -~et. ~~ btilwı- ı ?ün ~kşam saat 19 da bütün intihap de seksen dokurdur. Bütün reyler Halk temm.e çalı~y~ruz: ~ılen g~y
duğu halde şehırdeki bütün mtihap .mu- daırelerınde evveli defterlere işaret edi-I partisi namzetlerine verilrniıtir. retlerın samımıyetinden kimse şup

Yağmurlar 
---tr---

Manlsa ve Yamanlar 
da8'na bol kar 
dÜ"'1Üftür 
Evvelki gece ve dün şehre ve garbi 

Anadolunun muhtelif yerlerine bol yağ
murlar yağmışbr. Dün sabah yağmur 

kara çevirmişse de bulutların al<;alma
siyle öğleye doğru tekrar yağmuı düş

müştür. 

Sühunet derecesi sıfırın üzerinde iki
dir. 

Manisa dağına, Yamanlar dağına dün 
bol kar düşmüştür. .. 

Foça ve Torbalıya düşen yagıuurların 
nafi olduğu vilayete bildirilmiştir Dün 
alikadar makamdan aldığımız mallırna, 
ta göre son düşen yağmurlar sebzeciliğe 
zararlıdır. Çünkü bu suretle bahar seb

Belediyenin yeni yol 
faaliyetleri 

'I 

ve ımar 
Belediyenin meclisten aldığı 100,000 

liralık yeni yollar tesisi tahsisatı maz -
batası, tasdik için Dahiliye vekaletine 

gönderilmiştir. !ki milyonluk istikraz pa-

ı asından yapılacak olan yollar arasın
da Güze)yalı - Konak parke döşemesi 

ve Ikıçeşmelik - Eşrefpaşa yolları mev
cuttur. Yol faaliyetine pek yakında baş
lanacaktır. 

Yine Meclisten alınan 390 bin liralık 

tahsisatla yakında Ha1santral binası in
şaabna başlanacaktır. Halsantral binası 

keşifnamesi 316 bin lira olarak hazırlan
mıştır. Plaru da hazırdır. Yakında ek
siltmeye çıkanlacaktır. 

Belediyenin, bankada daha 200,000 li
ralık parası mevcuttur. Bu paranın 150 
bin lirasiyle ekmek fabrikasının inşası 
mutasavverdir. Belediye fen heyeti, ek
m~k fabrikası çalışmalarına başlamış ve 
meydana getirilecek müessesenin plan
ları üz.erinde etüdler yapmıştır. Ekmek 
fabrikasının yeri henüz tesbit edilmiş 
değildir. Fabrikanın imar sahasında 

meydana getirilmesi mutasavverdir. 
Halsantral müessesesi meydana çıkın

ca, şehrin sebze ve meyva satışlan ni -
zam altma alınacaktır. Halsantral bina
sı şehrin en mühim ihtiyaçlarından biri
ne cevap verecek ve o zaman fiat kon~ 
rolü milınkiin olacaktır. 

he edemez. Hariçte milletin şerefi, 
prestiji günden güne yükselmekte
dir. istikbalimiz açıktır. Yeter ki 
gıençJik kendi.uıe bailaoaıı ümitleri 
tahakkuk ettirecek şekilde çal&tem .. 

Her cephesi başka bir kuvvet, baş
ka bir canlılık arzeden bu manzara
dan milletin aevinç ve iftihar duy
ması kadar tabii ne olabilir~ Bunun 
içindir ki millet tek adam gibi inkı
lap partisinin saflanncla yer almış, 
reylerini seve seve partinin namzet
lerine vermistir. Bu milletin şükran 
borcudur. Ayni zamanda yüksek şu
urunun delilidir. Milli Şef dünyanın 
en ağır buhranlar geçirdiği sırada 
Türk milletinin kendisinden bekle· 
nen İmtihanı muvaffakıyetle verece
ğini söylemişlerdi. Bu söz yerini bul-
muştur. 

ŞEVKET BİLGİN 

-*-
Bir lngiliz F:irması 

zelerinin neşvünemasını geciktirmekte- --------------- -------------- tzlllirclen tütün 
dir. Yağmur bağcılığa ve ağaç islerine 
faydalıdır. Kış mevsiminde toprıımn la· 
yıkiyle almadığı yağmur suyu bu suret
le temin edilmiştir. 
Yağmur, hububat için lüzumsuzdur .... 

Tütün ve pamuk tarlalarının hazırlan

masını geciktiriyor. Ancak, yağmurların 
sureti umumiyede fayda ve zararı cüz'i
dir. 

- *KOl.TURPARKTA 

~=~~ edilmekte 
olan bir pavyon yerinde bir teneke için-

tskAn memurları 
kadrosunda tasarruf 

tsKAN ldtDOBU 
AllKABADAll DONDU 
Vilayet iskan müdürü B. Ziya Fuat 

Ankaradan gelmiştir. Iskin müdürii, Iz-

almak istiyor 
Londrada Britishand Foreign Tobako 

firması İzmir tütünü satın almak istedı 
ğini Türkofise bildirmiş ve ihracat tacir
leriyle tanıştırılınasını rica etmiştir. 

mir iskin işleri hakkında sıhhat ve iç- Hamburgda Gottfied Friedrick finna-
timai muavenet Vekaletine izahat ver- sı Türkiyeden ton balığı ve sardelya 

cak münhallere yeni memur tayin edil- miş, göçmen evi inşasına başlanması için korıservası ile yılan balığı almak istedi· 
memesi vekiletten vilayete bildirilmiş- direktif almıştır. inşaata derhal başla - ğini bildirmiştir. Norveçte bir firma 
tir. nacaktır. memleketimizden şarap almak istediğiru 

-----------------------· bildirmektedir. 

Bazı sebepler dolayısiylc ücretli iskaıı 
memurları kadrosunda tasarruf yapıl
Jnasl Sıhhat ve İçtimai muavenet veki· 
letinee muvafık görülmüştür. Ü~etli is
kan memurları kadrolarında vukubula-

oma ~ ve ahliki 111evmlan ihtiva eden filimleri ciisteren.. -·-
• • • • T1blKiYE • ı&YEÇ 

K u L T u R-P ARK ~·e~apnamnın sureti 

Ve ... elli kuruşu tarnamladtiı gün he
men Kargılık mahallesine lrotıaJordu. 

Onu artık kimse •.. Velev bir' eeıeecik 
misaferet için evine almaz olmuftu. 

de küçük bir define meydana çıkmıştır. 
Meydana çılca.n para, Fransız, lngiliz ve 

Iç yarası gibi içten kanıyan ilk hasta- Türk liralariyle gümüş mecidiyelerden 
lık yaruı daha geçmemişti ki Ayşe bir ibarettir. Paraları bulan hayvanat bah
gün vücudunu kaplıyan slvilcelerle kar- çesi memu.rlarmdan B. H"ılaeyin Bakır, 

şUqtı.. bunları zabıtaya teslim etmiş, z.abıta da 

tatbiki hakkında İkt.ısat vekalefüıce bir 

S 1\ N E M A s l tamiın hazırlanmakta olduğu şehrimiz-
deki alakadarlara gelen malUaıattan an-
la§ılmıştır. Yeni anlaşmada Türkiye 
menşeli malların İsveçe serbest olarak O... nefret ettiği hovarda çatısından 

da mahrum kalmıştı .. 
Oyuna .. topa.. Sama olduğu kadar 

üveyi ınumnın evindeki ince yorpıı ya
tağa... battl kuru tahtaya bile buret 
çekiyordu .. 

Bit ilfillmilş saçlaruu tanyaeak uza
mış tımalılı parmak1armdan befka va
ııta.sa yoktu. 

AyaiJnda, tahtası a§IJlDllf hep aynı 
takunya, sırtında aynı buma entari var
dı. 

Ayşenin tilil, daha doinuıı tAlbbJ1. 
ği ba bdarJa kalmadı. ln•n1ar omın 
alnına cnamwmazlUb un kara Jeh+ıt 
sür«Wkten, Dqıe viieuduna ldMil ...._. 
lığın mDaobunu soktuktan _. aiml-

Hamam yüzü görmediği için daima Maliyeye göndermqtir. 

katman cildini uzun tırnakları ile ka - -------------
nattı. Sivilceleri büyüdO .•• Çıban oldu- korkunç te§bisinden korkacak yerde se-
lar. vindi. 

llk haatalıimm tedavisine kendini sat- BaataWdann en korkuncu? 
maia çahprak fifa bulmağa uinfaııAy- Bu, (VeNlll) den batb ne o1abilirdi? 
şe .•• bu yolUD ikinci ve en korkunç hu- Ve o .•• yalnız, yalnız (Verem) hı öl-
tahpı.a da yakalanmıpı. dürilcil bir hestelık oldutwıu kulaktan 

Elinde, kim bilır ne kadar r.amanda duyma ~le 11i117or, bedbaht ı.
biriktirdiği elli .uruş ile Kargılık ma- yatının lilr61denmeleri içinde yalvuı
baUesjnin §ifa umduğu efiline bükük yordu: 
beynu ve on yedi baharlık ömrünün tl- - Bu bayatı böyle çıekmedeme Ve-
liaizliif ile bükülmüt Oeü ile koştu. rem olayım da öle,im.. daha eyi.. 

- Eyvah.. dediler.. yaklaşma bize... Anenin sevinci işte kendisine bu ,. 
Sen.. hastalıkların en korkuncuna tutul- kın ve hazin akıbetin müjdeaindendi!. 
m~.. Halbuki zavaDı, butalıltJarm cıen tn-

Aife •ftmlL cet sine deiil. tfetlerin en ckabu pma 

Yine ı.. Wta ailevi Wr mevmılan alınmış son derettde nefis iki filim 
tlılE6n ediyor .• 

SEVGİLiDEN GELEN 
(r.E ll&UAGU) 

KeMjMM her ..,_ ldll &ilme neticeli e\iMWd iti kQı.-ea 1Nr ada
m llQ.a f H 1inıle wta• nım müddet ailesinden }ayn yapmMi 

lletic.ı .... .._ ela ftliyeti ı--. bu .... filim 

.JEAlf P. •YllOlft' • .JEAll GABiN G~ MOPle~ 
PM Fı • ili lıaA•• ea mmdar artistleri tarafmdan temsil edilmiştir 

•TBIC•: 

BARONES VE UŞAGI 
AJIN• BEi.LA • WUJA11 POYBI, ... 

taıafmılan tıemsil eılil•iıt - --- ellenıteli Miylk k.aedL .. 
IL&VftBN: 

ithal olunacağı tasrih edilmiştir Ticari 
mübadelelerden doğan alacakla.r, klea
riııg anlaşması hükümleri dahilir..de öde
necektir. 

İki memleket ihracatında ihraç mad
delerine birer menşe şehadetnamesi. lef
fi mecburidir. Anlaşma 20 ikinci kinwı 
939 tarihine kadar muteberdir . -·-PEDliRDEN 

ZBHiBl.EllDiLBR 
Çeşmede Daca mahallesinde Hüaeyin 

Kantarcı ve arkadqı Hiza Kara, ilçede 
bakkal B. Halit Karadan satın aldildan 
peyniri yiyerek tehirleruniflene • 
yatları kurtanl••fhr. Talalil ttiı6f8 
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Saraçoğ u Tahrana gidiyo 

1 

Hariciye Vekilimiz, dost ve müttefik Iranın veliah
dının evlenme töreninde memleketimizi temsil edecek 

Ankara 15 (Hususi) - Hariciye vekilı bay Saraçoğlunun reisliğinde bir heyet 21 Nisanda Tahrana gidecektir. 
dost ve müttefik memleketin veliahdinin evlenme merasiminde memleketimizi temsil edecektir. Heyete muhafız ala
yından bir bölük asker riyaseti cümhur bandosu refakat edecek ve ayni münasebetle mezkOr tarihte bir tayyare filo
muz Tahranda buluncakt1r. 

B· Çemberlayn diyor ki 
Almanya ilk 

olmıyan 
defa olarak 

bır milletin 
kendisi ile 

topraklarını 
ırki münasebeti 
işgal ediyor 

Bu, Beynelmilel vaziyette bir karı
şıklık unsuru olmaktan hali kalamaz 

Londra, 15 (Ö.R) - Başvekil Avamı disiylc ırki hiç bir rabıtası olmıyan bir dığını söylem.iştir. 
Kamarasında şu beyanatta bulunmuş- milletin arazisini işgal etmektedir .. Bu, Başvekil Çekoslovak buhranını tahlil 
tur: beynelmilel vaziyette bir karışıklık un- ederek demiştir ki : 

• - Çekoslovakya hudutlarının ga- suru olmaktan geri kalamaz. •Geçen temmuzda İngilterenin üç ih-
ranti altına alınması için Münih anlaş- aBu hadiseler yeniden doğmdğa baş- timalden birini intihap etmesi lwmdı.. 
mnsına dahil diğer hükümetler nezdin- lamış olan ve her kes için faydalı mad- Ya harbetınek, ya •Ne isterlerse yapsın
de İngiliz hUkümetinin son barfettiği di tedbirlere imkan hazırlar gibi olan lan vaziyeti takınmak, yahut ta sulh 
mesai neticesiz kaldığından İngiltere bu emniyet ve itimat havası üzerinde elim yollu bir hal şekli için tavassuta çalış
itibarln kendisini hiç bir taahhüt altın- bir tesir yapacaklır. Bu sebeple cereyan mak .. İngiliz hükümeti bu t:ıvassut yo
da telakki etmemektedir. eden hadiseleri teessüfle karşıhyoruz .. lunu intihap etmişti. Münihte ıi1evcut 

•İngiltere bankası Çekos1ovakyaya Şunu hatırlıyalım ki bütün dünya mil- ihtimaller düşünülürse hiç şüphe edilc-
ıetlcr:~:n arzusu sulh üınidiyle bunca mcz kı' 1·yı· bır' '·ol takip etmı"stir verilen istikrazdan henüz tt?diyc edil- ........ " :. · 
Zaman bulandırılınıs olan uzlasmn ve Mu"'nı'h anl k t'• 1 d v mem.iş olan 6.750.000 liranın tediyesini ~ aşması a ı o ama ıgını 
hüsnüniyet havasına avdet ihtim:!li üze- gösterdi ve Çekoslovak devleti yaşaınağa 

tatil etmek emrini almıştır. İngiliz tica- rı'nde temcrku" ., etmektedı'r. I0ngı'lteren1'n d k .. evam abiliyeti gösteremedi. Ben biz-
ret nazırı Sir Oliver Stanley harici tica- hcdcfı', dnı'ı11a oldugvu gı"bı·, şı'>ndı' de bu .. h 1 h ".J l k . • zat soze iyante e it am cui me ıste -
ıet direktörü B. Hodsonun Ber!ine mü- arzunun tahakkukunu kolayla~tnmaktır mem. Fnkat şunu k:ıtiyctle teminine 
tnsavver seyahatleri için de zaman artık \'e ı"hti' la·rıarın ha11ı'nde, kuv,·et metodu b ıı· k' b " d mec urum. ıç zannetmem ·ı u an a 
müsait de!'.,<ildir. ~·erı"ne ınu··naka~a usuıu··nu" ikame "'tmek- d he:d· 1 M" ·ı nl ~· '-" cereyan e en a ıse er ı_ını ı a aşma-

alngiliz hükümetinin fikrince Miinih tir.• sını imza etmiş olanlardan hiç birinin 
anlaşmnsiyle Çclcoslovak meselesine ve- Londra, 15 (Ö.R) - Avam kamara- hatır ve hayalinden geçmiş olsun. Bu 
rilen hal şekli kat'i olmamakla beraber sı öğleden sonra celsesini Çekosh>vakya hfidiselt?Tin beynelmilel vaziyet üzerinde-
6dilfıne idi ve dünya umumi efl:arının vaziyetinin tetkikine hasretmiştir. Baş- ki tesiri karışıklıktan başka bir şey ola
ekseriyeü tarafından tasvip edil~. Bu- vekil B. Çemberlayn Alriıan k1tmıtmın maz. Beynelmilel emniyet zaruri olarak 
nunla beraber Almanyanın hu&ule gc- bu sabah Moravya ve Bo"iıemyayı i§gal sars:ılacaktır. 
tirdiği tebeddülü Münih anla~masını etmeJcrine takaddüm eden hfid!selerin c3 Kanunusani nutkumdn söyledik -
imza eden devletlerin bu anlaşma ruhu- tarihçesini yapmış ve Slovakyanın istik- lmmi tekrar ederim: Diğerlerinin de 
na mutabık addcdebileceklerini hiç zan-

1 
lfılini ilan et?1csi sebebiyle vaziyetin de- artık hem kendileri, hem de başkaları 

nctmiyoruı. ğiştiğini ve Ingilterenin Çekoslavak hu; için bir nimet olan sulh eserine hizmet 
•Şimdi ilk defa olarak Almanya, ken- dudu hakltındaki garantiye bağlı olma-

1 
etmelerini bekliyoruz.> 

Ficianın son perdesi 
Çek Cümhurreisi nıillet ve memleke· 

tini Almanyaya nasıl teslim etti? 
Berlin, 15 (A.A) - Resmi tebliğ : ·aşağıdaki anlaşma imzalanmıştır. 
Çek reisicümhuru B. Haşa bu gece Führcr, yanında Almanya hariciye 

ı>aat biri on geçe Führer ile görüşme- nazırı B. Ribbentrop olduğu halde Çe -
lerde bulunmak üzere yeni Alrn:ın dev- koslovakya rcisicüınhuru Dr. Hasayı 
]et riyaseti dairesine gelmiştir. B. Haşa ve Çekoslovak hnriciye nnzırı Dr. Sval
rneraslm avlusunda kendisini selamlıyan kovskiyi talepleri üzerine bugün Berlin
S.S. Muhafız Jotaslill teftiş etnfr~ ve bu de kabul etmiştir. Bu görüşme esnnsın
esnada muzlka seHhn marşım çnlmıştır. da son haftalar hadiselerinin eski Ço -

FUhrer B. Haşayı çalışma odasında koslovak ciimhuriyeti arazisinde vücuda 
kabul etmiştir. Bu görüşmede Führerin getirdiği ciddi vaziyet tam bir açıklıkla 
talebi üzerine · akşam saat on sekizde tetkik olunmuştur. Gerek Çekler gerek 
ltalyadan Berline dönmüş olan mareşal Almanlar bütün gayretleorin hedefini 
Göring ile B. Fon Ribbcntrop da hazır merkezi A vrupanın bu kısmında sükun 
bulunmuştur. nizam ve sulhun muhafazası teşkil et -

45 dakika süren ilk görüşmedrn son- mesini icap eylediği kanaatlerini izhar 
ra BB. Haşa ve Svalkovski müzakerede eylemişlerdir. Çekoslovakya reisicüm -
bulunmak üzere B. Göring ve B. Fon huru bu esere hizmet için ve kat'i bir 
Ribbentrop ile ferdi görüşmeler yap- sulh ve sükuna varmak için Çek mille
mak üzere çekilmişlerdir. tinin ve memleketinin mukadderatını 

Führer ile görüşmelerin yeniden baş- itimatla Alman devleti Führerinin cli
lamnsını müteakip bu sabah saat 5.53 te ne teslim ettiğini beyan eylemiştir.Füh-

rer bu beyanatı kabul eylemiş ve Çek 
tectoratsi altında alacağı \'e Çek mille· 
milletini Alman Rayhının himayesi Pro
tine kendi hususi karakterine uygun et
nik hayatının inkişafını temin eyliyecc
ği kararını bildirmiştir. 

Bcrlin 15 Mart 193n 
Imz:ı 

Dr. M. Hasa Açlolf Bitler 
Dr. Svalkovski F.Ribbentrop 

Berlin 15 (A.A) - Prag hükümeti 
Almnn kıtalarının ilerleyişine hiç bir 
mulrnvemet gösterHmemesini ve Almnn 
kıtalarının vereceği bütün emirlere ita
at olunmasını bütün makamata tamimen 
bildirmiştir. 

Berlin 15 (A.A) - Almanya propa
ganda nazırı, Alman kıtalarının Bohem
ya ve Moravyaya girmesi münasebetiyle 
bütün halkı evlerini bayraklarla donat-

- SONU 7 nci SAYFADA -

Mareşal Peten 
Burgos'a 

ket e 

.Mareşal Petcn 

Faris 15 (Ö.R) - Fransaıuıı Burgos 
elçiliğil).e tayin edilmiş olşn Mareşal Pe
ten harlqiye neza,retinde B. Bonneyi zi
yaret ederek \'eda etmiştir. Sefir başve
kil B. Daladiye tarafından da kabul edil
miştir. Mareşal Peten akşam saat 20,50-
de trenle Burgosa hareket etmiştir. 

-*-
lngiliz - Alman 

Ticaret görüşmeleri 
şimdilik geri kaldı 
Paris 15 (Ö.R) - Dün avam kama

rasında bir nutuk söyliyen hariciye na
zırı Lord Halifaks, Çekoslovakya hôdi
sclerini anlattıktan sonra Ingiliz ticaret 
nazırının Berline hareketinin şimdilik 

tehir edildiğini, beynelmilel vaz.iyetin 
yeni görüşmelere müsait olmadığını söy

lıni~tir. -·KARADENİZDE 
FIRTDfA 

Sinop, 14 (A.A) - Karadeniz0ic dün 
öğleden sonra başlıyan ve gece sabah& 
kadr.r devam eden karayel fırtın<ısı şim
di sükünet bulmuştur. Havanın şidde
tinden yoluna devam edemiyen Ankara 
vapuru ile İneboluya uğramıyan Aksu 
vapuru yolcularını limanımızda :ıJ...tarrna 
ediyorlar. · 

m~~...nL!L..:o"'~~~~ 
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Yaşasın 
~ :AŞK 
~ l\lıı.ırlı sanatkar ABDÜL VEHHA
:--.: BiN İKİNCİ FİLMİ 
~-AAM 1 

Satılık iki ev 
Alsancakta Atatürk caddesin -

de 402 no.lu denize nazır yedi 
oda, banyo ve bahçeli konforlu 
bir evle, Mesudiyede 13 no.lu bet 
oda, banyo ve bahçeli gayet kul
lanıtlı ev satılıktır. Görmek ve pa
zarlık için No. 402 ye müracaat. 
Telefon No. 3090. 
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Et~DAttBA Si~EDA.SIJ\TDA 
BUGÜN VE BU AKŞAM 

•• •• 

BUYUK YAL 
Son defa olaralı gösterilecefı ve artılı bu sene izmirde hiç IJir sinemada gösteriım·31ee~f~~~1Jf •• 
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TAÇLI CANAVAR 
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wmı 

"SON ··HABER 
{ "'" - :~-·"· . 

ebus seçiminde 
intihap dairelerinde iki misli 

namzet gösterilmesi ihtima
linden bahsolunuyor. B. Rauf'un 

namzetliği teeyyüt etnıedi 

Ankara 15 (Hususi) - ikinci müntehip seçimine bugün başlandı. 
Akşama kadar 18446 kişi reyini verdi. 28 intihap dairesine neuret 
edecek olan mebuslar bu günlerde şehrimizden ayrılacaklardır. lstan
bula Sivas mebusu Şemseddin gidecektir. 

Mebus seçiminde partinin intihap dairelerine iki misli namzed gös
terilmesi ihtimalinden bahsedilmektedir. maamafih bu haber heniiz • 
şayia halindedir. 

Istanbul hususi 15 (Hususi) - Eski baş vekillerden Raufun par
tinin mebus namzedleri arasında görüleceği hakkındaki haber teey
yüd etmemiştir. Emekli general Mersinli Cemalin namzedler arasında 
bulunması ihtimali mevcuttur. Dr. Adnan veya Halide Edipten biri de 
namzed gösterileceklerdir. Umumi müfettişlerden üçünün namzed 
listesinde görülecc.kleri haber verilmektedir . 
Ankara, 15 (A.A) - Parti umumi daki bütün Parti ve Halke,•i merkez.le. 

merkezine vilayetlerden gelen maluma- ri donatılmış, hoparlörler ile ayni za. 
ta göre yurdun her yerinde intihap faa- manda halk hatip1eriyle ve diğer vasıta· 
liyeti büyük harar~, alaka ve neşe ile lardan da faydalanarak cümhuriyetin 
devnm etmektedir. Bütün vilayetler ga- feyizli semereleri, C. H. Partisi prensip
:zete ve mecmua gibi neşir vasıtaiarında lcri ve inkıUıp esaslnrı ve bu intihabın 
intihabın devamı müddetince bu husus- memleket ve millet için hfilz bulunduğu 
ta neşriyatta bulunacakları gibi bu ak- büyük kıymet ve mana hakkında söz ve 
şamdan itibaren şc~r ve kasabafarımız- yazı ile neşriyata başlnmışlardır. 

Istanbulda seçime daha 
çok kadınlar iştirak etti 

Istanbul 15 (Hususi) - Sabahtan itibnren müntehibisani intihabatı harn
retle başlnmıştır. ilk reylerini atanlar arasında vali B. Lütfi Kırdar, vali mu
avini Hüdai, belediye reis muavinleri vardır. 

Sandıkların başlarına müntehipler büytik bir şevkle toplanmışlardı. Ara
larında ekseriyeti kadınlar teşkil ediyordu. 

Rumlar, Ermeniler ve Museviler büyük alaka ile reylerini vermektedirler. 
Intihnbatta genç kadınların çokluğu nazarı dikkati çekiyordu. Seçim Pazar 
akşamına kndar devam edecektir. 

Suriye kabinesi dün 
istif asını verdi 

lstanbul 1 S (Hususi) - Suriye kabinesi istifa etmiştir. İstifa reisi 
ciimhur tarafından kabul edildikten sonra katiyet kesbedecektir. 
Fransız fevkalade komiseri, Suriye - Fransa münasebetleri hakkında 
Fransanın noktai nazarını bildiren bir muhtıra almıştır. Fransız dost
luğundan bahseden bu muhtıra derhal Parise gönderilmiştir. 

Polonya Slovak istikla-
line müzaharet ediyor 

Var§ova 1 S (Ö.R) - Slovak istiklalinin Polonya tarafından süratle 
tasdiki son günlerdeki hattı hareketin mantıki neticesidir. Polonya 
milli Slovak emellerine teveccühünü daima göstermiştir. Polonya, 
Slovakyanın Almanyaya iltihakının çok muhtemel olmasına rağmen, 
Slovak milli hissiyatına kuvvet verecek her şeye miiznheret edecektir. 
Siyasi mahafil, Çekoslovakyanın haritai alemden silinmesile Lehis
tanın da müşkül vaziyete düştüğünü şimdi takdir ediyoı. Gazeteler 
vaziyeti miiııait bir şekilde göstermek için bilhassa, bu akşam veya bu 
gece bir emrivaki olacak olan Macaristanla müşterek hudut noktasın
da israr ediyorlar. 

Bratislava 1 5 ( ö.R) - Macar konsolosu B. Tisoyu ziyaret ederek 
Macaristanın Slovak istiklalini ve hudutlarını tanıdığını ve yakında 
Bratislavada bir elçilik tesis edeceğini bildirmiştir. Polonya ise hudu
dun 1 O kilometre içerisinde Leopadnayı İşgal etmiş ve bundan ötesi 
için h-:.ıdudu taşıdığını bildirmiştir. Slovakya Macar akalliyeti reisi 
Kont Esterhazi bir beyanname neşrederek Macarları müstakil Slova!~
yaya sadık olmağa ve işbirliğine davet etmiştir. 

Varşova 15 (Ö.R) - Polonya Slovakyanın istiklalini tanıyarak 
Bratislavaya bir sefir göndermiştir. Hariciye nazın B. Bek Slovakya 
hariciye nazırı Durçaniskiye bir telgraf çekerek Slovakyanın istiklal 
kesbetmesini tebrik etmiştir. Polonya Karpat Ukranyası üzerinde hiç 
bir emeli olmadığını resmen bildirmiştir. Bu memleket hududuna tah
şid edilen Polonya kuvvetleri münhasıran Macar kıtalarını selamla
mak maksadile gönderilmiştir. 

Müstakil Slovakyanın anayasası 

Bratislava 15 (A.A) - Bugün Slovak milli meclisi tarafından ka
bul edilen müstakil Slovakya ana yasasının metni şudur: 

Madde 1 - Slovak memleketi, kendlni müstakil Slovak devleti ola
rak ilan eder. Slovak meclisi Slovakya devleti parlamentosu haline 

inkılap edecektir. 
Madde 2 - Kat'i ana yasanın ilanına kadar bütün icra kuvveti 

meclis divanı tarafından tayin olunacak hükümete aittir. 
Madde 3 - Me\'cut bütün kanunlar ve nizamnameler müstaktl 

Slovakyanın istiklali üzerine icap eden tadiller ile meriyette kalacaktir. 
Madde 4 - Hükümet asayişi muhafaza ve Slovak devletinin men

faatini vikaye için lazım gelen emirnameleri isdar etmeye mezundur. 
Madde 5 - işbu kanun derhal meriyete girecektir. Ve hükümet 

tarafından tatbike konulacaktır. 

lngiliz ve Fransız f ılolarz her 
meselede bır işbırlığı _yapacaklar 

Londr:ı 15 (Ö.R) - Amirallığın parlamento müsteşarı B. Şekspir avam 
kamarasında Ingiliz ve Fransız filolarının, iki memleketin ittifakına taalluk 
eden her meselede tnm iş birliği yapacaklarını bildirmiştir. Bu maksatla er
kunıharbiye muhavert-leri devam edecektir. Bahriye bütçesinin müı.akeresi 

. . ldn -et edilmJtıir. 
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Emekli General 
Kizım Karabekir'in 
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Kadın 
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Faydalı tavsiyeler 
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Ayaklannız mı ainYor > •• T opUklan-

Türkiyede yabancıla
rın imtiyazları nasıl 
tarihe karışmıştır? 
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nız mı fİltİ? Her ~ ayaldanııız:a on 
dakika muaj yapmayı unubnayıt).ız:. Ma
u.ja aşdt kemilderinin yanından ba,la-

l'"ürk crklnıharbiyesini temsil eden ••••• ••• ••• •• ••• •••• ••••' ••• 1 •
11111111 yınız ve bu kem.ik:'lerin üzeriııi ~uvvetle 

reisisani Hafız Hakkı beyi harp aleyh- Y A Z A N : oğunUL Bundan sonra topUktan baş par-
tarıdır diye o aralık memleketten uzak- mağa doğru ayak altlarını masaj yapı-

laştırmak fikrini kim ortaya çıkardı> Ve G E N E R A L nız. 
bu vazifeyi Halil bey ne dQ.·e üzerine 4 SaçJaruuzı temizlemek ve yumupt-

aldı. Kazım Karabekir malt için evden çıhnıyacağnuz bir gÜn 
B t rih·ı cevaba da bir kaç satır L-- .... ameliyeyi yaparsanız rok ıistlfade edeyJ 

u a ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ ....- y 

bıralayorum. Burada ıunu da kaydede- siniz: 4 yumurtadan beyazını iyice çırpı-
yim ki Halil beyin arkadaşları üzerinde !sefiri Cavit heye geliyor ve diyor: nız. Tamamile köpük halini aldlktan eon-
fikri niifuzu olduğunu İ§İttiğim gibi :ken- • (Yakında emri vaki karıuında ka la- ra köpükle saçlanruzın köklerini oğunuz. 
'dim de bir defa Enver pqarun konağın- ; cak.smu:. Bu sözleri kontrol etmeksizin Sonra kurutunuz. Ve ba§UlW şq mablUI 
daki encümeni vükelada bu nüfuzun de- söylemiyorum. Hatta icabında eeni ve ile yıkayınız: 45 derea:lik alkol 150 gr. 
recesini gözümle görmüıtüm. j sadrazamı hükümetten almak tasavvur Gül suyu 1 S O gr. 

Mesele harbe girip girmemek veya olunmaktadır. Pek mühim kararlar ııiz- • Saç tuvaletleri. gÜzel görünmclc hu-
zamanını intihapta değüd.ir. Ben bunlar ı den gizli tutuluYQr. Memleketiniz gayet susunda çok mülıim bir yer işgal eder. 
halkında hadiklerimi ve mütalialanrru vahim bir yola gidiyod) Bukleleri diizgün olmıyan bir saç tuva-
burada ve birinci kitapta sayıp döktiim. Bu iki eefirin hakikate taı:namile mu- leti üe katiyen gÜzd görünmez. 
O zaman olduğu gibi bugÜn de ~ veya vafık olnn hükümet crki.nı kararlarını Buklelerinizi düzgün tutmak çok ko
l>u fikirde bulunanlara bir şey denilmez. hatti. Cavit hey gibi bazılannm haberi !aydır. Saçlarmızı iyice fırçaladıktan !lon
Acaba ortada meşruu bir bükümetin olmaksızın gizlice verilenleri dahi, günü ra buklelerinizin içerisine bir kurşun ka
açıkça hareketi yerine yabancı bir devle- gününe öğrenmeleri bizi iki müşkül kar- lem sokup parmaklarınızla düzeltiniz. 
tin a.Jceri ve siya.si rgliJe gizli kapaklı fısında bırakıyor. 4 Evde kalnu~. kurumuş kundura ho-
oyunlar oynandığı faciası var mıdır işin - Caaualuğun hududu mahreme bir yalarını ve vernikleri kullanmak istedi-
doğru ciheti şu idi. kaç tahsm harimine kadar da girebiliyor ğiniz takdirde, lcutunun içerisine iki dam-

Mesuliyeti deruhte etmiyecckler çe- mu~ la süt damlatıoız. Bu suretle boya hem 
itilir. Bu davayı benimseyenler io baoına 2 - Yoksa Almanlar Enver paıa ile daha ziyade parlar, hem de kolay kul-
gelir ve mertçe ve m~nıtiyete layık bir bat ~ it görürken Ruslar veya Fran- !anılacak bir hal alır. 

tarzda işe başlanırdı. sızlar da kabinenin başka birer rüknü ile 
Bahar günlerinde 

Et yemekten 
sakınınız 

Halbuki harbe girdikten sonra dahi 
ve hali işin hakikati itiraf olunmıyor. Fa
)at bey gibi, Cemal paşa gibi. hele En
ver Pata gibi meşrutiyet davasında ilk 
safı tutanlar harpten .orıra olsun hakikati 
millete karoı itiraf etmekten çekinmeleri 
pek ağır bir şeydir. Bu hususa yine ge
le~z §imdi harbe gireceğimiz gilnlerin 
vakalannı seyretmeğe devam edelim: 
Encümeni vükela şu iki lcanm vermişti. 

1 - Halil hey Hafız Hakkı heyle he
men Berline hareket etsinler! 

2 - Donanmaya ait mesele dahi baş

kumandanlık vekaletinin mesuliyeti al
tına verilsin. Fakat harbe meydan vere
cek ahvalden tamamile tevakki edilmek 
ıartile Karadenize çıkabilsin. 

28 ( 1 3} BirinciteJrin yani encümeni 
vükelanın karar verdiği günün ertesi 1rÜ
nü Rus sefiri Cavit beyi ziyuetc geliyor 
ve diyor: 

(Ahval mütebeddil olduğu cihetle 
harbi içtinabı gayri kabil görüyorum. Ha
beriniz olmadan biT valat ihdas edilerek 
harp menedilmiyecektir. Şimdiye kadar 
hudutlarımızda hükümctimizin müdaha
lesile vaki olan ahvale karşı göz yumduk. 
Fakat Almanlar nihayet sizi maksatlarına 
alet olarak kullanacaklardır ı Cavit bey 
sefiri tatmin edince şu cevabı alıyor: 

(Yakında harp olacağına kavi kanaatim 
vardı. Eğer harp olmazaa, ben de aldan· 
dığundan dolayı sizin önünüzde şapkamı 
indirerek tarziye veririm.) Cavit İ>ey 
sefire diyor ki: 

(Almanlar, Enver pa~ olmaksızın bi~i 
harbe sürükliyemezler, Enver paşa da ar

kadqlarma kaqı hiyanet edemez. 
2 7 ( 1 4} Birincitcırinde dahi Fransa 

!lm ............ ımııı ... ... 
Yurtda 35 Mll YON TORK ne hü-N 

ük kuvvet ve saadet kaynağıdır. 
Çocuk esirgeme kurumu teşkilatını 

ardırrunızla kuvvetlendirmek bu saa 
deti bize bir batında temin etmeğe ka-
' dir. 

mi mahremiyettedid 
Her ikisi de Osmanlı tarihi için biri bi

rinden nğır ithamlardır. 

Gelelim bugilnlerde karargahıumumi
de olup bitenlere: 

2 6 ( 1 3) Birinciteşrin gazetelerile Ana
dolu kavağındaki kırmızı fenerin yakıl-

-*-
Sabıkalı deli 
Nazirenin marifeti 
Ödemişe giden trende yolcu sabıkalı 

26 yaşında Nazire adında <leli bir kadın 
bir kompartimanın camını kırmış ve 
bekçiyi tahkir etmiştir. 

eti gayet az yemek veya hiç yememek 
çok faydalıdır. Et bilhassa karaciğerin cilt 
güzelliğinin başlıca bekçisidir. Onuo için, 

Sahüe 4 RfMZ 

r~ktın ve bizi aç biiliç koduktan sonra 
j soluğu Şamda almak istiyorrun .• 

Adamcağız her ne kadar yemin billah 

Her hangi bir devletin siyasi ve iktı· 
aadi tarihinde imtiyazlar mevzuuuuu çolc 
mühim bir bahis te~kil ettiği aşikardır. 

Twk tarihinde ise imtiyazlar rejiminin 
en enteresan bir mevzu olarak kaydolu
nııcağına şüphe edilıncrnclidir. 

imtiyazlar rejiminin ibretamiz olan 

ciheti şudur: 

lmtiya.zfar Osmanlı imparatorluğu 

devrinde bir atif et ve bir ihsan olaralt 
verildiği halde imparatorluk zayıflama
ğa haşladığı ve kuvvetten düştüğü vakit 
bunların siyasi mahiyet alını§ ve Osman
lı imparatorluğunun başına en felaketli 
zamanlarda çok mühim gaiteler açmıı 
olmalarıdır. 

imtiyaza bağlamak suretile dlerine geçir
mek teşebbüsüne girişmişlerdi. 

etti ise de nafile.. git .. 

mr«t • J •a 

Masal masal icinde 
• 
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Kadın: Numan uykudan uyandı ve hayret 
- Bırakmam da biralrnıam .. Yahut içinde kaldı. 

ben de seninle beraber giderinm. O kadar yoldan kalkıp bunca zahmet-
Diyerek dayandı. Nihayet Numan ler çdtip buraya kadar gelmesi yalnız 

Şamda uzun müddet kalmıyacağına ve bu bir Ncak somun için miydi~ 
tekrar Mmra döneceğine yemin ettiiin-1 Fakat ne yapsın .. Artık oralarda fazla 

Bir gün oğlu okuma yaşına gelmiş.. tırdı ve kavga etti ki, zavallı adam te· den kadın itimad etti. durmayıp gerisin geriye Mısıra döndü. 
Onu alıp mektebe götürmüı. Gel zaman essüründen bir kenara çekildi ve orada Numan, rüyasında gördüğü dervişin Evine geldiği zaman karmnın ilk iJi 
git zaman oğlu mektebini hitirm~. Ho- uyuya kaldı. nasihatine uyarak Şama, kısmetini ara· eline balcmak oldu. 
cası eline §ahadetnamesini vermiş.. Uykusunda bir rüya gördü. ihtiyar, mağa gidiyordu. Baktı lci bir şey yok. 

- Babana git, bizim hediyemizi unut- ak sakallı, nurani yüzlü bir adam ona: Nihayet Şama vasıl oldu. - Ne diye hoş geldin!.. Diyerek ko-

masın. . - Kalk .. Mısırdan çık .. Senin kısme- Emeviye camiinin kapısından İçeri gir- casına adam akıllı çıkıştı. Hele kocasının 
Demiş. Oğlan da gelmiş, bunu baba- tin Şamdadır. di. Vakit namazını kıldıktan sonra ka• ona Şamda da gördüğü rüyayı söylemesi 

ama söylemiş. ı Dedi. Numan adında olan bu zavallıf pıdan çıktı ve cami kapı,ında biraz otu- Üzerine büsbütün küplere bindi. 
Adamcağız: adam uyanınca gözlerini oğuşturarnk et- rup yoldan gelip geçeni seyretmek is- - Sen, dedi, artık a~am akıllı delir-
- Eyvah .. Demiş. Şimdi hen hoca- 1 rafına bakındı. tedi. din. Nafakamız olan deveyi hocaya ve-

nın sana öğrettiği ilim mukabili ne hedi- Kimseyi göremedi. O sırnda adamın biri fırından pir ko· rirsin.. Bir rüyaya İnanıp ve bizleri hu• 
ye vereyim. Ne versem az. Halbuki fa- - Hayırdır inşaallah.. caman mcak ekmek almış, evine. dönü- rada nııfakasız bırakıp ta .•. Şama kadar 
kirim. Bari su taşıdığım devemi al götür.. Dedikten sonra tekrar uykuya vardı. >ordu. Numanı böyle yabancı haliyle ga• gidersin. Sonra yine bir rüya ile kalkıp 

Oğlan deveyi almış, hediye olarak gö- Uykusunda yine o ihtiyar : rip olarak görünce sıcak ekmc;klerden buraya dönersin. 
türüp hocaya vermiş. - Numan!. Mısırdan çık .. Şama git. birini ona uzattı. Kadının kopardığı gürültü o kadar 

Bunu haber alan karısı küplere binmiş. Senin kısmetin oradadır. - Allah rizası için .. · Dedi. AJ şu ek· çoktu ki, adamcağız dilinden kurtulmak 
- Behey aptal herif.. Hiç koskoca Dedi. Velhasıl bu hal böylece üç defa meği de ye.. ıçin selamet çaresini evden bahçeye fırla· 

deve hediye verilir mi> Aklın nereye vaki oldu. Numan ekmeği aldı ve yedi. makta ve bahçede bulunan büyük bir dut 
gitti> Biz o deve ile sebepleniyorduk.. Nihayet hu rüyayı kansına söyledi. Sıcak ekmeğin doldurduğu midesi ile ağacının altına uzanmakta buldu. 
Ke,lte bu oğlan doğmıyaydı. meketebe Kadın: hemen oracıkta uyuyuverdi. Burada da düşüne düıüne uyuya kal-
ıöndermiyeydin de bu lıalh ehniyeydin .. j - Anladım .. Dedi Beni -s>taJ yerine Rüyasına yine o ak sakallı ad:ım gir- dı. 

- . ~1r· ...... ~ ' ... '.11 

Büyük fedakarlıklarla istiklalini elde 
etmit olan Türk milleti -1irketlerin bu ha
reket tarzına elbette ki tahammül ede

mezdi. 
Diğer taraftan Türk milletinin kendi

ne güveni o dereceye varmıştı ki, artık 

bu gibi hizmetlerin imtiyazlı ecnebi şir
ketlerin yardımına lüzum kalmaksızın 

kendi emeğimizle ve daha mükemmel 
bir şelcilde başarmanın pekala mümkün 
olduğuna her vatanda§ iman getirmİ§ 

bulunuyordu. 
Cümhuriyet reıımmm teessüsünden 

itibaren 1 O sene gibi kısa bir zaman geç
meden imtiyazlı şirketlerin millileıtiril

mesine tevessül olunmasının başlıca saik
leri yukarıda zikredilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi cümhuriyet hükümetinin imti
yazlı şirketler amme müesseseleri saha~ın
da yapmış olduğu icraatı tetkik edelim: 

Şirketlerin elde etmiş oldukları imti
yaz mukavele ve ,artnamelerindeki taah
hütlerini harfiyen yerine getirmek en bü
yük vazifeleri olduğu halde bu hususta 
göstermiş oldukları ihmal ve lakaydi hü
kümetin nazarı dikkatini celbeylemi' ve 
,.irketlerden vecibelerini ve taahhütlerini 
yerine getirmeleri talep olunmuştur. 
Jştc bu talepler karşısında şirketler ye

niden sermaye yaptırmak ve hüküınctin 
sıkı mwak.ahe usullerine tabi olarak iı

letmclerini devam etmektense ki bu su
retle mühim kazanç temin etmeleri artık 
mümkün olamazdı. Müesseselerini birer 
birer satmak için hükümete müracaat 
etmeyi menfaatlerine daha muvafık gör-

DO.KrGRUN Kot&lh "' · 
• •••••••••••••••• 

Ne hadan İfe 
yarar? 
-*-y AZAN ı Dr. G. A. 

Her türlü yemeğin terkibini iyice bili· 
yoruz. Şu kadar albümin, b. ltadar k... 
bonlu idrat, bu kadar da yağ. Buna aöre 
o yemeğin kaç kalori vereceğini de be.ıp 
etmek kolay: Aşağı yukan bir gram al
bümin 4 kalori, bir CTam ltarboalu idrar 
gene 4, bir gram yağ da 8 kalori Yerir. 

Bir adamın çalışt.ı.ğma Teya rahat 
oturduğuna göre kendisiaıe bir aünde k~ 
kalori lazım olduğu haldwıda epeyce fi. 
kir ihtilafı varsa da, biz, lıafif ve mau 
ba,ında bir iş gören adama pnde 2200 
kalori lüzumlu olduğunu luıhul edelim. 
O halde bu zata, mesela, ıu yemekleri 
veririz: 

Sabah kahvealtısmda 225 pam aüt 
içinde l O gram kakao ve 25 gram ,eker, 
40 gram ekmek ve l 3 gram tereyağı. 

öğle yemeğinde 125 gnun balık, 20 
gram yağla 1 80 gram pirinçten pilav, SO 
gram peynir yahut yoğurt, SO gıara kre
ma, 60 gram da ekmek. 
Akşam yemeğinde 5 5 gram etten kül

bastı, 22 gram sucuk, 80 ll'&m patates 
kızartması.. 3 7 gram peyair, JOO pam ta
ze yemiş, 60 gram ekmek. 

Bunların hepsi tamam tamam 2200 
kalori verecek diye, biliriz. Fanıedelim 
ki bunları yiyecek olan atm mide.i,le 
barsaklarında hiç bir bozulduk buluama· 
sın da yediklerinin lıepaini hami de.ece· 
de hazam etsin .•. 

Fakat bu yemeklerin lıep.i acaba bun 

Qauncdilip de banaklaıdan içeri siıe

cdt. kana kanpcak o zam itine YUJYll• 

cak mı~ işte buruı pek fiipbeli. 
Bir insanın midesi ve banaldan ne ka

dar yolunda çalışıraa gene yediklerinin 
hepsini hazmetmesine imkan yoktur. Ka
lori verecek üç türlü gıdanm ite yafO'a
cakları nispetler, onların etlerden veya 
sebzelerden geldiğine göre bqka bqb. 
dır. 

Bu işin en büyük hocalanndan olan 
Atvaterin u:wn tecrübelerden aoma çı· 

kardığı neticelere göre yediiimiz yemek· 
lerin işe yarıyacak nispetleri §Unlarda": 

Etlerle. yumurtadan ve aü*'en ııelea 
albümin yüzde 97, yağ 95, kart.onla İclnıl 
98. 

Ekmeklerden gelen alb. Yüzde 8S, 
yağ 90, şeker ve benzerleri 98. 

Taneli .sebzelerden gelen alb. 78.; yal 
90, şdcer ve benzerleri 9S. 

Yemişlerden gelen atb. 8S, yai 90, 
şeker ve benzerleri 90. 

Vasati hesapla: 
Yalnız et, yumurta ve aüt yiyenlerin 

buldu1'.1arı alb. 97, yağ 9S, teker 98. 
Yalnız sebze yiyenlerin bulduktan alb. 

85, yağ 90, şeker 97. 
Hem et, hem sebze yiyenlerin bulduk· 

!arı alb. 92, yağ 95, şeker 97. 
Demde ki yediğimiz Je•ekierden en 

iyi ha:uncdilenler ve i~ yanpcak 
maddeleri en ziyade temin edecek olan· 
lar etler, halalt1ar ve sütle yumurtadar. 
Kuru faaulye ile mercimek. J'lllnız kalori 
hesaplarına göre, etlerin yerini tutamaz• 
lar. Sadece bu bakımdan aralannda yüz
de 20 derecesinde fark vucbr. 

Bunlar, hazım müddetini lıiç laeeab. 
katmadan, yalnız hazmın neticesine ııöre 
ç.ıkarılan neticeler. Halbuki etlerle sütün 
ve yumurtanın hazun müddetleri neba· 
tattan gelen yemeklerin hazım mücldet
lerinden haylice kısadır. Nebatattan ıı~ 
len yemekler hem hazJm cihuma daha 
fazla yorarlar, hem daha az ni8pette ite 
yararlar. G. A. 

-..f:r-

Bulgar başvekili 
- BAŞTARAFJ 1 tNCt SAYFADA -

Pazar akşamı misafirimiz JiDe ........ 
trenle Istanbula dönecekJudir.. 

B. Köse Ivanofa zevcemi, imlan, ..ım 
Bulgar gazetecisi refakat etıı•'8cl:r. 

Bulgar başvekili şerefim Aabrada 
17 ve 18 Martta z.iyafed.r wdh a lctlı\, 
B. Köse Ivanof Cilmhurrlsbnlz tUlfm. 
dan da kabul edilecektir. B11 J1rare1 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 1'ollt. 
luk bağlarını sıklaştıracağı gibi Balp. 
ristanın Balkan antantı ile milnasebMle
rini dnhi daha fazla kuvvetlendirecek
tir. 

vaziyete ifrağ hususunda böyle esaa1a b• 
rar ve tedbirleri almış ve tatbik etmiflir. 

Bundan sonra hükümet belediyelerln 
ellerinde olan bu müesae19e}erin idare 
tarzlannı, iktısadi ve fennt dunnnlanm. 
tarifelerini daha yakından tetkik ve mi· 
rakahc edecek ve bu cihetlerin ....mi 
için lüzumlu kanun ve nizamlan ~ 
tevessül ey)iyerek milli •rmay• ft 

te.iaatın en elverişli ve rasyonel flldlde 
iıletilmesini tahtı temine alacak ve 
halk kitlelerinin medeniyetin • 
den senit mikyasta ın ·· 
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- 153 . Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportaj 

l!.!.~f!!:!.§.. .. §.~!!:.~.r..!.!YI~ .... !.~:: .. r..Y.~ u . insan kasabı 
içer de zıyafet dışarda cunbuş vardı . 

hanendelerin ve imparatoriçe Zoiçe, sazendelerin 
rakkaselerin çevirdikleri halk ortasında 

güzellik ihtişamı ile süzülüyordu 
bütün 

Kilisa mensupları, din adamları, çan• 
cılnrından mumcularına, yağcılarına va• 
rıncıya kadar hep, bu gece şereflerine 
verilen ziyafet için saraya dolmuşlardı. 

Ziyafet salonunun bütün kapıları Yen· 
geçin nezareti ve onun emri altında bu
lunan muhafızlarının muhafazası altında 
idi. 

Ziyafette, imparator, kain pederi olan 
başvekil ve Bizans hükümet erkanı hazır 
bulunmakta idi. 

Bu erkan arasında Koca göbek tc ko
ca gövdesile ve şehir muhafızı sıfatile 

bu büyük masada yer almıştı. 

Sebastiyano ile Hıristidi, sarayın teşri
fat vazifesini yapmakla beraber vaziyeti 
de tetkik ediyorlardı. 

imparator Leon, sofranın başında hu
susi mevkiine kurulmuştu. 

Saray mahzeninin şarapları boşaltılı· 

yor. papazların duaları sofranın üzerine 
ilahi nağmeleri ile bir musiki gibi yayı· 
lıyordu. 

Salona açılan harem kapılanndan yal
nız biri ziyafet servisine hasredilmiş, di
ğerleri kapatılmıştı. 

Davetliler yalnız selamlık kısmına ait 
kapılardan işleyorladı. 

Salonun arka kapısında ve kralın hu
susi dairesine giden başka bir kapı var• 
dı ki .. Açık olan bu kapıdan dar bir ko· 
ridor görünüyordu. 

Baş papaz Eftimyos için de İmparato• 
run yanında hususi bir mevki ayrılmış-
tı ... 

Ziyafet .. Tam bir neşe içinde devam 
ediyordu .. 

Saray bahçesinde ise tamamen din 
adamlarına ve kilisa adamlarına mahsus 
olduğu için burada çalğı bulundurulma
mıştı. 

işte bu sırada ve bir aralık baş papa7: 
Eftimyo~un yerinden kalktığı ve dolaşı
yormuş gibi yaparak salonun hareme açı
lan yegane açık kapısına doğru yaklaş-

O, bu sözleri, mazi~ini, cemaziyelev
\'elini bildiği baş papazın bir latif esi te
lakki ettr. 

- lnşaallah dedi .. Fakat benden ev
vel siz varsınız. Her ne kadar kilisa ka
nunlara sizin izdivacınıza müsaade etmez
se de sizin de hususi izdivacınızı hu!'usi 
surette takdis vazifesini ben iizerime 
alırım .. 

Gülüştüler ... 
tığı görüldü. Baş papaz Scbastiyanonun ya"1ından 

Kapının iç tarafında saray cariyeleri ayrıldı ve tekrar imparatorun yanı başın· 
ziyafet sofrasından boşalan tabakları alı-1 daki mcvkiinde yeraldı. 
yorlıır ve yerlerine temizlerini veriyorlar- * 
dı .. 

Baş papazın gözleri işte bu açık kapı
nın iç tarafında Aspazyaya rastladı. 

Kapıya biraz daha yaklaştı. 
Kimsenin kendisini görmediğine emin 

olarak yavaş ı;esle sordu: 
- Oldu mu? 

- Sofi anneyi kendi elimle bahçeye 
çıkardım. Kimse farkında olmadı. 

- Dikkat et.. Ona Sebastiyanonun 
odasını göster.. O kadar.. Alt tarafına 
krışma .. 

Ve Eftimyos derhal buradan uzaklaş· 
tı. Masanın etrafında dolaşmasına devam 
ederek Sebastiyanonun yanına sokuldu: 

- Muhterem kumandan efendi .. De
di. lnşaallah yakin vakitte sizin de ev
lenmenizi tesit ve izdivacınızı takdis 

Bahçede cünbüş, bütün hızı ile devam 
ediyordu. Cariyelerin hepsi de orada top-
lanmıştı .. 

Sazendeler çalıyor, hanendeler söyli· 
yorlar, rakkaseler oynanıyorlardı. 

Me,.cıalelerin sarı ziyaları içinde ve ta· 
mamen kadından ibaret bulunan bu eğ
lencenin ortasında da, başında saltanat 
tacı, arlcasında yeşil tülden elbisesi ile 
imparatoriçe Zoiçe güzelliğin bütün ih
tişamı içinde parlıyordu. 

Bütün gözlerin hased ve gıpta bakış· 
lannı üzerine çeken İmparatoriçeyi iki 
çift göz .. Yalnız iki kişinin gözü iç den bir 
kin ile süzüyordu. 

Bu iki kişiden biri.. Bahçenin ağaçla
rından birinin altına saklanmış olan 
cSofi anne>, diğeri de sarayın bahçeye 

ederiz. nazır pençeresinin önünde ve bahçeyi ta· 
Sebastiyano, baş papazın bu sözleri rassud eden Knrbonopsina idi .... 

ne maksadla söylediğini farketmedi. 1 • • BİTMEDİ •• 
-----------------------------:----------------------~--~ 

Sıra lsviçreye mi geldi? 
A vusturyadan 

küçük 
sonra Çekoslovakya n ın paı·çalanması 
rrıilletleri endişe.ve düşürdü 

.. Lfıhcy 15 (Ö.R) - Holanda matbuat 1 vaziyeti arası~.da m~kayese tesisine nıa-ı karşı tam bir merhamet ve teveccüh 
burosundan: 1uf her temayul katı ol:ırak ı·cddeilmek- duyulmaktadır. Avusturyadan sonra Çe-

Saltıhiyetli mahfiller orta Avurpa hll- ı tedir. koslovakya da Avrupada müstakil ola-
diselerini çok büyük hayret gösterme- rak yaşamaz olmuştur. 
den takip ediyorlar. Mesele Eylulde baş- Cenevre 15 (Ö.R) - c.Giornal dö Je- •Tribün dö JcnE.v> de aynı fikirdedir: 

Adalet huzurunda 
Canavar, hakimin sualle
rine karşı inatçı bir sükutla 

mukabele ediyor 

Müdafaa vekilinin sesı 

-- Vavdman!. YaJvarırını sana 
hakikatı söyle ... 
Vaydman - Cevap vermiyeceğim 
diyor. 
· nsan kasabının adalet önünde mü· 
daiaasını Fransanın en marul avu· 
kat ve hatiplerinden Metr Moro Ci· 
yaleri ve Planti deruhte etmişlerdir 

Vaydmanm kıırbanUırındqn iıçii: Jan do Kovcn, 
Kııffi, Lt>sobr 

Fransız umumi efkllrı ile birlikte lıkla, Kolet Triko, siz de yataklıkla zan 
dünyayı aylarca meraklandırmış ve he- altında bulunuyorsunuz .. Anladmız mı? 
yecanlandınnış olan insan kasab1 Vayd- Vaydman, anlamadığını gös.ter<'n bir 

man nihayet Sen ağır ceza mahkemesin- işaret yaptı .. 
de ve adaletin huzuruna işlediği clna-J Reis, .~lor~ .C!yaferiye döndü • ~ 
yetlerinin hesabını vermeğe çıkarıldı. - Muckkılınız Fransızca anlnmadıgı-

Geçen cuma günü bu mahk.em~ bina- nı beyan ederse muhakeme safhası ko
sının için Vaydman davasını yakından lay olmıyacaktır. Fakat siz bilirsiniz .. 
takip ebnck i tiyen binlerce halk ile Tercüman da ha7.ırdır. 
dolmuştu. Moro Ciyaferi : 

Dünyanın her tarafından gelen muha
birler ve yüzden fazla fotoğraf, mahke
me salonunda daha önceden yerlerini 
almışlardı. 

Celse başlamazdan önce gazete fotoğ
raflarının mesailerini kolayla§lırmak 

için müttehemlere bir gösteriş girişi yap
tırılmış, resimleri alınmıştır. 

Yakışıkhğından bir hayli hahs<xlilmiş 
olan in.<ıan kasabı Vaydman ba!:ık bur
nu ile, ımilyon kel kafasiyle suçlu ınev
kiinde yer almışlardı. 

Kolet nam müstearı ile tanınan Mar
scl ve Triko da onların yanlarında yer 
almıtiardı. 
Fotoğra{~ıların objektiflerin mi.itema

diyen işlemesi kadın suçluları sinirlen
dirmi.s olacak ki iiir ince ses duyulmuş
tur: 

- Yeler .. Yeter ... Artık.. Def'o1un!. 
Su~luların avukatltırından \'e Fransamn 
maruf hatiplerinden mctr Moro Ciyafe
ri, hakimler odasının kapı.sınu doğru 

atılmış ,.e bu vaziyetten münfeil olduğu
nu gösteren bir jestte bulunmuştur. 

- Müekkilim, bir şey anlamadığı za
man elbette bana haber Yerecek. müm
kün olduğu kadar tercüman ihtiyacın
dan vareste kalmağa ~alışacağız .. 

VAYD:i\lAN İSTİCVAP EDİJJYOR 
Vavdman. 1924 te 16 vaşında hakalo-

nız kaldınız .. Bu tarilileri bilha~a ta 
rih ediyorum. Zira juri heyeti lçın dava 
nın inkişafında hususi bir ehemmiyc 
vardır. 

Vaydman, •Evet• makamında 
sallıyor. 

Reis: 
- Vulzidc kaldığınız zaman muhteli 

hüviyetler allında size gelen mektupl 
İskıip sokağındaki bir acenta vas>tasiyl 
almakta ediniz. 

Vaydman, yine başmı sallıyor ve bi 
raz durakladıktan sonra insan kasabını 
sesi duyuluyor .. 

Kısık bir sc.s .. 
- Bu adamı Vulzideki evime kah 

etmek istemiyordum .. 
Reis: 
- Ya .. ! Neden acaba? 
Vaydman söylemek istemiyor. 
Avukat Metr Planti, ı·eL<:e tevecci.il: 

ederek: 
- Reis efendi, Vulzide buluı.an bit 

çok muhabcrattan bahsediyorsunU7. 
Lütfen Vaydman:ı sorar mısınız, bütüD 
bu mektuplar kendisine mi rı.itli? 

Reis: 
- Vayclman ... Bir diğer anıktıtını1Jn 

sualini duydunuz, cevnp verin .. 
Vaydman, dilsiz .gibi duruyoı·. 

R!'!İS: 
- Anlamadınız galiba.. Tcrcüm::ııı 

Almanca izah elsin .. 
Vaydınan, bir kaç saniye taş g;bi ca 

mit durduktan sonra : 
- Cevap vcrmiycccğim ... 
Diyor .. Mctr Planti suçluya di.:nüyor. 
- Yalvarırım Vaydman.. Bu ınek· 

lamL~ olan tasfiye davasının son perde- nev> (şimdi de Isviçre) serlevhası altın- «Geçen Eyluldeki cndi~eli sacı:tıerde ol
sidir. Hadiseye hususi bir ehemmiyet da yazıyor ve Çekoslovakyanın feci akı- duğu gibi, aradaki mesafelere ve bütün 
verilmemektedir. Sadece 20 sene evvel beti küçük devletleri endişeye dii.şür- farklara rağmen, küçük milletler ara
orta Avrupada ihdas edilen hususi va- müştür. işlenilen hatalar ne olursa ol- sındaki tesanüdle bağlı olduğumuz Çek 
ziyet nihayet bulmuştur. Çekoslavakya- sun, bu devletin parçalanması karşısın- milletine kar:?ı merhamet feryadından 
nın akıbeti ile diğer küçük devletlerin da kalpleri paralıyan vatanperverlere kendimizi alamaytt.> 

Vaydmanın dudaklarında, müstehzi 
olduğu kadar da korkunç bir tebessüm 
vardı. Bilhassa kendi kurbanı oJan Lc
sobrun zevcesi bayan Lesobr kocasını 
öldüren cana\'tlrın kaı·şısında baygınlık 
geçirirken o, fütursuzca omuz silkiyor
du. 

Vayclmanm muhakemesini yapan hakim tuplar hakkındaki hakikati söyl<>yini7" .. 

Yeni Slovak devleti tota- Nihayet bütün miz.ansen tamamlanmış 
ve heyeti hakime salona girerek makam
larını işgal etmişlerdi. 

Juri mcvkiinde 12 jure yeralınış bu-
lunuyordu. . 

Tam saat 13 ü yirmi geçe muhakeme 
başladı. liter bir devlet oluyor 

- BAŞ'l'AUAFI 1 İNCİ SAlılFEDI!: - vak nazırının muhakkak sempatisine ittihadı ocağını ortadan kaldırarak ve Vaydman, inanılamıyacak 
görüşmeler yapılıp yapılmadığı meçhul- Pragın Viyana hakem kararından .sonra- şimal batı cenubundan devrilmesine mfı- sakindi .. 

derecede 

dur. ki vaziyeti muhafazada menfaati olaca- ni olacaktır. Arkaya doğru taranmış kara .saçları 
Fakat Almanyanın Rutenyanın Maca- ğına güveniyordu. Fiilen Almanyaya Budapeşte 15 (A.A) _ Çekoslovak- hafifçe titreşiyordu. Yanındaki jandar-

ristana ilhakına muvafakat edeceği zan- bağlı müstakil ibir Slovakya Polonyayı yadaki Macarların Prag müme.sı;ili olan malarla konuşuyordu. 
nediliyor. Dönen bazı şayialara göre B. şu iki şıktan birini ihtiyar vaziyetine Kont Esterhazi Slovakya başvekili Si- Üzerinde lacivert bir elbise, nçık gri 
Durcanski BB. Hitler ve Tisso He gö - koymaktadır: dor ile görüştükten sonra ansızın Prag- bir kravat vardı. 
rüşmelerinden sonra Slovak meclisine Cenup hududu boywıca bir veya bir- dan Budapeşteye hareket etmiştir. Di. Milyon, dejenere çehresi ile etrafın:ı. 
Slovakyanın istiklalinin ilanını ve muh- den fazla Almanyaya tabi devlet mev- ğer taraftan öğrenildiğine göre Macaris- bakınıyordu. 
temel olarak ta Almanya ile gümrük it- cudiyetini kabul etmek, ve yahut dip- tana ilhak olunan mıntakanın mümessili Jan Blan, kocaman burnu ve ı::özlük-
tihadı tesisatını teklif edecektir. Bu tak- lomasi yoliyle veya diğer bir vasıta ile ve eski Çekoslovakyadaki Macar lideri leri ile dikkaH üzerine çekiyordu. 
dirde Polonyanın Çekoslovakya ve Ru- Polonya- Macaristan müşterek hududu- S:ı:ullo da Bratislavaya gitmiştir. Niha· Kolct Tı·iko tam bir hi7.ınetçi karı ti-
tenya hakkındaki haltı hareketini tek- nu temine çalışmak. yet hastanede tedavi altında bulunan pinde idi. 
rar tetkik mvcburiyetinde kalacaktır. Bu ikinci şık Polonyanın menfaatine Macar hariciye nazırı Kont Cakide bu- Çok zamanlar mevzuubahis olan şnta-
Lehistan ~imdiye kadar Sidor gibi Slo- daha uygun gelmektedir. Zira Ukranya gün hastaneden çıkmış ve hariciye ne_ fatlı bir elbise giymişti. 

Desut bir nika\h 
zaretine gelerek vazifesi başına geçmi§- Gazete muhabirlerinden ve fotoğraf. 
tir. Dudapeşte siyasi mahfellcrinde be. Jardan maada .salonda bütün samiin sı
yan olunduğuna göre Slovakyanın Al - raları dolmuş \·e ayakta yalnız yüz kişi 
man himayesinde müstakil bir devlet nin kalmasına müsaade edilmişti. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
gan elçileri hazır bulunmuşlardır. Nikah 
töreninde on dört kişi şahitlik etmiştir. 
Nikahın dini birinci .saflıasında şer'i ah
kam mucibince Prenses Fevziye bizzat 
hazır bulunmamıştır. Usulen P rensesin 
vekaletini alacak olan heyet saraya gi
derek muvafakatini alın!§lardır. 

Akid bu suretle yapıldıktan sonra iki 
taraf tebrikleri kabul etmişlerdir. 

Nikahı CamiüJezher reisi kıyml§hr. 

Nik9.h çok muhteşem bir dekor için
de yapılmıştır. Merasimin ikmal edildi
ği haberi şehre yayılınca şenlikler baş
lamıştır. Zaten şehir, daha sabahtan iti
barrn Mısır ve Iran ı·enkleri ile dona n
ını bulunuyordu. 

Iran ve Mısır renklerini taşıyan binler- olarak ilanı bir saat meselesidiı". DURUŞMA BAŞLIYOR.· 
ce büketi saray üzerine atmışlardır. Varşova 15 (ö.R) - Monsenyör Vo- Reis - Vaydman! .. Sen, Frankfur~ta 

Bu akşam kraliçe Nazil tarafından ni- rodin öğleden sonra Polonya hükümeti- 5 şubat 1908 tarihinde doğdun değil mi? 
kahlılar şerefine hususi ve mükellef bir ne bir telgraf göndererek Karpatlar altı Baban Frederik, anRn Fanni Mı:migayn-
ziyafet veı·ilecektir. Ukranyanın istil<lAlini ilan ettiğini bil- dır değil mi? .. 

Gece şehir tamamen donatılmıştır.l<·c- dirmiş ve Lehislanın bu devletle iş bir- Suçlu, ancak işitilebilen bir se~lc : 
ner alayları tertip edilmiş ve havai fi- liği yapmasını talep etı~tir. Polonya - Evet.. 
şenkler atılmıştır. Bugün Iran Şahinşa- hükümeti bu telgrafı cevapsız bırakınağa Dedi .. 
hının doğum yıldönümü ile Mısır ka - karar verıni~tir. Milyon, Jan Blan, Kolet Trikvnun da 
nunu esasisi ilanının yıldönümüne rast- Londra 15 (Ö.R) - Karpat Ukranya- hüviyetleri böylece tesbit edildikten 
gelmesi itibariyle bu şenlikler bir kat sında Macar ileri hareketi devam edi - sonra müddeiumumi iddianamesini oku-
daha azamet kazanmışlardır. yor. Budapeşteden akşam bildirildiğine du .. 

Paris 15 (Ö.R) - Tahrandan bildiri- göre Macar hükümeti Karpat Ukranya- Bu iddianamenin okunması yarım sa-
liyor: Şehir fevkalade günlerin ınanza- sı başvekili monsenyör Vorodine bir ül- at sürdü .• 
rasını an.ediyor. Veliahdin nikahı ve timatoın vererek b u arazi dahilindeki Reis : - Vaydman.... İddianameyi 
Şahinşahın doğum yıldönümü bir arada bütün salahiyetin Macarlara dl.'Vrini is- dinlediniz .. On ild cinayetle miitt,.h~-, 

ve büyük sevinç senlikl<>ri içt:cı/M~~- ·-~ım': ... ; .. ·oıı; lJ'.r • ... :;.J • • k ·."'rJv" .. lwlv!VlieHiıiiııiı .... ..;.. ......... __ : 

Laemlc Bunların hepsi de size mi aitti? 

rasını vermiştir. Mektepten çıkınca bir Vaydmarı nihayet, cevaba karar vcr-
moda mağazasına girmiş. hırsız.lığından ıniş gi?i doğruluyor : 
buradan kovulmuştur. 1927 nisanında - Sorgu hakimliğindeki ifad~leriml 
Kanadaya gitmiş, orada bir çiftlikte ça- muhafaza ediyorum .. Diyor. 
hşırken de bir köpek çaldığından bir Mctr Moro Ciyaferi : 
seneye mahktım olmuştur. Bir başka - J uri heyeti müdafilerin kanaatleri 
çiftlikte, çiftliğin bütün şaraplarını hır ne olduğunu elbette ki anlamıştır.. O 
kaç yüz dolara satmıştır. İkinci defa ola- kanaatleri ki biz, onları daha henüz bu
r::ık mahkumiyeti üzerine Knnadadan rada izhar edemiyoruz. 
hudut harici edilmiştir. İKİ POLİS iMÜFETfİŞİ~E 

Reis : YAPILAN ÜT.DÜRME TECAVÜZÜ 

- Frankfurta döner dönmez bir vil
laya silMılı baskın yapıyorsunuz... Al
ınan mahkemelerinde beş sene ' c sekiz 
ay hapse mahkum ediliyorsunu1 . Mil
yon ve Blanla burada lanıştyors•ınuz. 

Vaydman, reisin bu izahını dikkatle 
dinliyor. 

Büyük babasının sirkatten mahkum 
olduğund:m haberdar olmadığmı söyli-
yor. 

Vaydınan, avukatlarının ricalanna 
rağmen susmakta ısrar ediyor. 

Ve ... Saat 15.45 te ikinci celse başlı-
yor .. 

··BİTMEDİ·· 
-*-

Kral Aleksandrln 
katilinin ölüsünü 
mezarda soydular 
Marsilya, 15 (A.A) - Yugoslavya - Fransaya na'iıl girdiniz? 

Vnydman, bu suale cevap
1 

verml'k is- kralı Aleksandrın katili Hırvat Klcme-

teıniyor. 

Reis : 
- O halde hen .söyliyeyim .. Rotten

berg namında bir adam size yardım edi
yor .. Parise geliyorsunuz .. Sen Sebasti
yen sokağında l1ir oda kiralıyor..unuz. 

Reis tnrafmdan kendisine, .saht.e hüvi
yet vesikaları veren şahsın hüviyeti için 
sorulan suale Vaydman cevap vermiyor. 

VAYDl\IAN SUSUYOR .. 
Reis, juri heyetine dönüyor. 
- Vaydmanın, tahkikat safhasında 

(Karer) adına tanzim edilmiş olan bu 
sahte hüviyet vesikalarını Moris adında 
bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini anla
tıyor. Bu ıMoris• zabıtaca aranmışşa da 
bulunamamıştır. 

Vaydman, bir trende rast gelmiş ol
duğu Herman adında bir adaın:ı. bnba
!'tnın yapmakta olduğu eczalı maddeler 
hakkında bir iş teklif ediyor. 

•teis soruyor : 

nin mezan meçhul şahıslar Uır&fından 
açılarak iskeletteki takma altın dişleri 
aşırılmış olduğunu mezar bekçisi gör
müs \'C polise haber vermiştir. 

-*-
PRAGDAN LONDRAYA 
GELEN TAYYARE 
rayyarede lıimlerln 
IJuJunduğu gizil 
tutuıuyor-
Londra, 15 (A.A) - Dün gece Prag

dan buraya bir tayyare gelmi~iir.. Bu 
tayyare ile Çekoslovakyanın l!ski zi
mamdarlarından bir çok kişinin buraya 
mu,•asalat etliği sanılmaktadır. Çek el
çiliği gelen e hac:ın isimlerini bildirmek
ten imtina etnıiş ve yalnız bunların mül
teci olduğunu söylemekle iktif.ı. eyle
miştir. Bu zevat Londranın büyUk otel
lerinden birine inmişler<lir. Bunların 

isimleri bu otelde hususi bir deftere ... . 
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Kara Yazısı 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 
• Uc • Yıldız 
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Locaya, Muhlis beyin yanına 

girdiğim zaman onu, ba,ını loca
yı önden kapıyan tül perdeden dı
•arı uzatmı, ve tam alta isabet 
~den kısımda ve arkadaşları ile 
beraber bir masa başında oturan 
Hikmet beyle ,akalaşır buludm. 

Benim içeri girdiğimi larket
medi. 

- Nasıl .• enfes değil mi? .. ı,. 
te ben bulursam böylesini bulu • 
"Um .. 

Diyordu. Hiç fÜphe•İz benden 
bahsediyordu. Onun bu sözleri 
belki bu yoldaki kadınları mem -
nan edecek, gurur! • .farını okfıya
cak bir ıey olabilirdi. Fakat ben •• 
(böylesi •.• ) diye tavsif ettiği ka
Jın olmak istemiyor ve bilhassa 
Hikmet bey gibi .. Ona benzerler 
gibi adamlara methedilme.ini ia
temiyordam. 

Ben, yıktığun ve yaktığım yu
vamın nedamet ve azabını içim
Je ve kendi kendime çekebilece
ğim bir yuva arıyordum. Ve bana 
bu yuvayı verecek adama eski ha
talarımı tamir edecek ve eski gü
nahlarımın kefareti olacak bir sa 
dakatle bağlanmak istiyordum. 
Ma•anın bOflna otururken kol

tuğun çıkardığı sesi dayan Muh
lis bey bafını çevirdi, beni gördü. 

Bunu ona nasıl söyliyebilir -
dim? 

Ve söyleraem naııl inandırabi
lirdim? .. 

Fakat, artık ne olursa olsun 
benliğimi bağladığım bu adama 
kaderin kahredici sillesi altında 
ezilmif hayatımı olduğu gibi, hiç 
bir şey saklamadan, gizlemeden 
anlatacaktım ve ondan tek bir ce
vap istiyecektim. 

Evet mi .. Hayır mı? 
Eğer bütün felaketli mazim ile 

beni kabul eder, beni «kapatma» 
halinden çıkarır ve kendine ni -
kahlana kendimi ona kul, köle 
edecektim .. 

Hayır .• dene.. O zaman yine 
ona yalvaracak, bana, bir yuva 
karmak imkanını verebilmesi için 
yol gödermuini diliyecektim. 

Fakat anlatacaklarım o kadar 
acı ,eylerdi ki.. bunları •Öylemek 
için kafamda kafi kuvvet, dilim
de kafi cesaret bulamıyordum. 

içki .. 
Yardımıma ifle o gelecekti. 
Hikmet beyin yarım bıraktığı 

Vi•kİ kadehini alarak bir yudum
da içtim .• 

Maarif Şurası münasebetiyle : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Köyde öğretmen yalnız 
öğretmen kalmalıdır .• 

"Öğretmen iyi öğretmeyi ve cemiyetin beğe
neceği bir terbiye vermeği bilirse kafidir,, 

YAZAN : Mahmut Eaat Bozkurt 

Ccçenki yazımdan köy idaresinde öğretmek İçtimai seviyeyi yüksetmck, 
.. kalkınmasında değil - öğretmenin mev- bedii zevkleri arttırmak jçin muhtar ol

kii hakkında görüş ve düşünüşlerimi yaz- mağa lüzum yoktur. Esasen köylünün 

mıştım. Bu yazıda cköy öğretmeni mck- kafası tenvir edilmedikçe ve daha ço
tebi ve çocukları ile bırakmağı temenniye cukluktan bu itiyatlar akide haline geti

şayan bulurum. öğretmenin karşısında rilmedikçe öğretmen muhtar da olsa bu 
çocuk gibi bir muamma ve istikbal du- işler bitirilemez. Onun için biz muhtarın 
rurken onu bırakıp herhangi bir meclis- münevver olmasını istiyoruz, fakat muh

te bulunmasına akıl erdiremiyorum» de- tarlığın öğretmene verilmesini zararlı 
miştim. buluyoruz. Eğer muhtarın da diğer me-

Alt ve üst taraflarını keserek yalnız murlar gibi münevverlerden, tayinile ya
hu cümleyi alan bir arkadaş bana cevap pılması köy kalkınması için faydalı gö
vereyim derken Dr. H. Fikıet Kanatın ıülürse orta mektep mezunu köylü genç
pedagojisinden koca bir sahife okuttu. lere muhtarlık kursları açılarak onları da 
T etek.kür ederim. Fakat tekrar tekrar eğitmenler gibi köylere pekala bağlıya

okuduğum bu sahifede benim fikTime bifüiz. 
aykırı bir ıey görmedim, yani chükümet 
öğretmenini ayni zamanda köyün muh
tarı yapmalıdır.> c Şimdiki muhtulaT 
bugün almakta olduklan ma8flarla muh· 
tar muavini oldulclan takdirde > köyleri
miz derhal bellerini doğrulturlar gibi bir 
fikri bulamadım. Hüküınetin bin bir tec
rübeden; ve memleketin dört bucağın.
da çalıpn idare adamlarımızın ea!Ahiyet
li mütalaalannı aldıktan ıonra hazırladı
iı yeni köy kanunu projeıini, hatti mil
letler arası köy kongrelerinde konuıulan 
çok eaaalı mevzuları çok dikkatle oku
dum. hiç hirisinde köy e1cmanlarımızın 

bir çokları cahil olduğundan muhtarlığın 
öğretmene verilmesine dair bir şey bula
madım. Muhterem H. Fikretin kitabında 

Gülerek: 
- Geldin mi .. dedi. Farkında

yım .. Hikmet seni bıraktı ve ar
kada~larının yanına gitti değil 
mi? Bilmezsin sen Hikmeti ... O 
çok arkadaş canlısıdır .• Arkadaş 
için çok fedakardır. 

Gırtlağım, mideme kadar kav
ruldu ve mideme adeta bir kor 
düıtü. da böyle bir teY yok. Bu sahife köy öğ

Via • retmeninin mesleki şevk: ve hevesini art· Bu Viski .. baloda içtiğim 
kiden daha çok sertti .. 

Gelelim lcendi fikrimizin izahına: 

öğretmen mektebi ve çocuklarile bı
ralulsın demek ıümüklil böcek gibi ka· 
buğunun içine çe1':ilsin demek değildir. 

Muhterem doktorun dedikleri gibi cöğ
retmen köyÜn maddi 'Ve manevf güneıi 
olmalıdır> fakat bu gÜneıin nuru tarihin 
hiç bir devrinde mektebin onun huzmele
ri yetiıtirdiği çocuklarla köylin. ıehrin 

blitün evlerini, ailelerini, fertlerini ıtık· 

landırmıı ve dolayıaile bütün memleket 
ondan nur almıttır. Bir müessese:kJ orada 
akıl ve ıuur itliyor, ve malzemeıini mu· 
hitinden alıyor. Muhiti üzerinde müeair 
olmamasına imki.n var mıdır? Her hangi 

bir sanat evi, her hangi bir fabrika, hatta 

her hangi bir dükkan bile muhiti üzerinde 
teairler yapbğı halde her evden birer, 
ikiter çocuk alarak onların maddi ve ma
nevi va.ılıkları üzerinde elindeki progra-

Bana: 
- Bilmezsin sen Hikmeti ..• di

yordu. Halbuki o senelerdenberi 
beraber bulunduğu en büyük dos
tu Hikmeti bir kaç saat içinde be
nim tanıdığım kadar bilmiyordu. 

Foçada 
Fırtınanm yaptığı 

tahribat..-

Muhakkak ki bar ıahibi ve gar
sonları müşterileri sert içkilerle 
sarhoş etmekte ve kadınlara içki 
yerine şekerli ve boyalı su ver -
mekte büyük fayda görüyorlardı. 

Sebebi açıktı ... 
Kadınları ayık tutarak erkek -

leri sarhoş etmek ve onları İste -
dikleri gibi sızdırmak .. 

••• BİTMEDİ ••• 

Burnovada 
Ağaç ve köy 
bayramına hazırlık 

Evvelki günkU şiddetli fırtına esna- Önümüzdeki hafta, binlerce köylUnUn 
lilllda Foça .kazası sahilindeki k.:ırdonun iştirakiyle Bunıava Ziraat mektebinde 
bir kısmı yılolmış ve hükürnet konağı kutlulanacak ağaç ve köy bayramına 
ile bazı evlerin kiremitleri uçmuştur. hazırlıklar yapılıyor. KöylUnlin bu bay
Fırtına Foça halkına korkunç dakikalar rama kabil olduğu kadar geniş ınlkyas
yaşabnıştır. ta iştirakleri temin olunacak, köy)U ve 

Fırtına esnasında batan iki kayıktan şehirli o glin bayram neşesi içinde ayni 
maada bir sandal sular arasında kay- masada yemek yiyecek ve hasbiluılde 
bolmuştur. Bunun hamulesiyle batbğı bulunacaktır. 
sanılıyor. Foçada bir çok zeytin ağaç- Ağaç sevgisinin daha geniş ölçüde yer-

lan yerlere serilmiş ve maalese! harap 
olmuştur. 

- *-
FİRARİ BİR SUÇLU 
YAKALANDI 
Cumaovasının Bulgurca çiltliğinde 

çalışan Polatlılı Süleyman oğlu Ali 
Dirilin, geçen sene Polatlıda koyun çal
mak meselesinden Ahmet adında birini 
ağır surette yaralıyarak kaçbğı anlaşıl
m~ ve kendisi zabıtaca yakalanm~br. 
Hakkında bir sene, iki aylık hapis ka
rarı bulunan suçlu, Polatlıya gönderile
cektir. -

leşmesi için bazı mukarrerat ittihazı 
derpiş olunmaktadır. 18 yaşını bitiren 
her delikanlının her yıl bir ağaç dikme
si mecburiyeti konulması ve bakımını 
üzerine alması istenmektedir. Bu hu
susta ziraat vek~etinin tetkiklere baş
ladığı öğrenilınişt.ir. 

Bir üfürükçü 
daha yakalandı.. 
İkiçeşmelikte Yel değirmeni ookağın-

da Mustafa oğlu Kilizınanlı Hüseyin, 
üfürükçülük yaptığı anlaşıldığından za. 
bıtaca tutuhnuş, suç delilleriyle adliye
ye verilmiştir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Te frika: 42 Nakleden: F: Ş. B. 

tırmak ona inan vermek için -yazı1m1f 

parlak bir hitabeden başkn bir şey de
ğildi. Fakat parlak hitabelerle İş bitseydi, 
hakikatin yüzü somurtgan olmasaydı ne 
güzel olurdu? 

isterseniz bu sahifeden misal olarak 
şu cümleyi tahlil edelim: cMuayyen bir 
bataklıktan gelen ııtma mikroplarının 

köyde tahribat yapmasından öğretmen 
meıuldur> 

Neden öğretmen mesul olsun} 
Türkiyede halkın vücut aağlığı ile uğ. 

raııan başlı başına bire vekalet biT teı

kilat vardır. Bataklık kurutularak, yüz 
binler, milyonlar aarfile olur bir devlet 
işidir. öğretmenin burada yapacağı İş 

sıtmayı aşılıyan sivri sineklerc1en korun
ma çarelerini ve ııtma tedavisinin cda
lak keatirmekle> cbileğine kırk bir dü
ğümlü pamuk ipiği bağlatmakla olma· 
yıp, mutlaka fennin, tababetin gösterdiği 
uaul ve ilaçlarla olacağını anlatmaktan 
başka bir teY midir? Y oba öğretmen 
l!ıtmanın tahribat yapmasından ben meı
ulmuıum diye küreği, kazmayı omuz.lar

aa ancak kendi evindeki bulaıık çukuru
nu örtebilir. daha ileriye gidemez. 

ma göre işlemesini bilen bir öğretmen 
Türk köylüsünün kalkınmasında neden 
mühim bir imil olmamış olsun? 

öğretmenlik o kadar kolay ve az meş· 

galeli bir meslekmidir ki muhtarlık gibi 
devlet, ve köy işlerini görmekJe mükel
lef çok mühim ve yorucu, aynı zamanda 
çok meıuliyetli bir İşi de yüklenmeğe 
müsait görültün 1 

öğretmenin vazifelerini gösteren tali-
matnamelerde ve müfredat programın· 
da. ya;ıılı iıler çok ehemmiyetsiz: şeyler 

midir ki bunları bırakıp muhtarlık i§leri 
peıinde koımağa vakit bulabilıin 1 Öğ
rebnen okulundan çıkarken hocam şöyle 
demişti: cBir öğretmen bir doktor gibi
dir, bir doktor üç teYİ eyi bilmelidir: 1-
haıtaıının bünyevi varlığını 2 -hastalığı 

3 • bünye ve hastalığa göre vereceği ila-
cı ve miktannı. Bir öğretmen de üç ıeyi 
eyi bilmelidir: 

1 - Çocuğun bünyevi ve ruhi varlığmı 
2 - vereceği derıi 3 - çocuğun bünyevi 
ve ruhi varlığına göre ayarlanmıı ders 
vennegı. Bunları hilmiyen öiretmen 
kendisine verilen ltnk çocuğu sene ao· 

nunda yetiştiremeue kırk ya11nda bir 
adam öldünnüı gibi manen katil aayJır. 
Çünkü kırk çocuğun birer senesi öldürül-

Eğer aziz terbiye profesörümüzün de
diklerini olduğu gibi alarak. ııtma mik
rop)annın tahribatından öğretmeni mes
ul tutmak makul bir teY ol.aydı lzmir
deki Halkapınar ve Çiğli batoklıklanndan mÜ§tÜr> 
lz.mir öğretmenlerini mesul tutmak iktiza Hocamın bu sözlerini yirmi yedi aene-
ederdi. dir kulağımda çınlıyor. Ben ne kabiliyet-

Köyde kuyu ağızlarına kapak koydur- ıiz bir adammışım ki bu liç maddelik 
mak. bulaşık ve hala çukurlarını kapat- düstüru yirmi yedi ııenedir adam alullı 
tınnak. köy yakınında kerpiç ve aıva tatbik edecek bir kudret bulamadım. 
toprağı çukurlarını doldurtmak, hendek- Çünkü çocuk denilen muammayı hila 
fere. ve birikinti aulaTa akıntı verdirmek, halledemedim. 
yol kenarlanna ağaç, ev bahçeleıine çİ· 

çek diktirmek. köylüye sıhhat kaidelerini 
Hakikat böyle olunca ıunu hatırlatmak 

isterim ki öğretmenden beklenen ve is-

hürriyetine karışmak hiç bir kimsenin Odadaki derin sük1ltu icra memuru 
hakkı değildir. bozdu ve Savodrayı Sen Döminik papa-

- Doğru, fakat ben burada basit bir sına göstererek: 
papastan başka bir şey do~ ki.. - Monsenyör, dedl. önünüzde baş 

- Seni tutmak istiyenlere karşı ken- engizitörlük mevklini gaspebniş Mikel 
dine yüksek bir ünvan verebilirsin.. Gittarez Savedra bulunmaktadır, dedi. 

- Hiç bir kimse bunu kabul etmiye- Savedra, derin bir korku ve hayret 
cekti Juana!, Görüyorum- ki tiıli tama- içinde bu mezarcılardan daha soğuk ta
miyle aleyhimize dönmüştür. Etrafımız vırlı insanlara baktı ve Juanayı da 
gözcüler tarafından sarılmıştır. Sen yal- -Kartaldan yavrularını muhafazaya ça
nıca firar et şe beni de alnımın kara ya- lışan bir kuş gibi- göğsüne doğru çekti! 

M a r ki z Antonyanın mektubunu lak bir sefalete atılmak demekti Bunun zısı ile başbaşa bırak. Ben cezamı çek- Juana, vakıa zamanın ağır ve uzun 
ehemmiyetle okuyan Portekiz kralı, va-' için sahte engizitör hiç bir şe;e karar meğe hazırım. elbisesini geymekte idi, fakat başlıksız 
ziyeti tamarniyle ve sarahatle anlamak j veremiyordu.. - Hayır .. senden hiç bir zaman ayrıl- olduğundan saçları açık ve kadınlık gü-
için, bu sıralarda Badacozda bulunan Is- Juana Savedraya: mıyacağım .. Senden ayrılırsam, ne ya- zellikleri eyjce göze çarpmakta idi. 
panya baş rngizitörü Teleraya bir tah- J -Hemen ve şu iında firar etmek için pacaksın.. Icra memuru, bu genç kadını da işa-
rirat göndermiş ve malumat istemiş idi. ne miıni vardır? Yarın daha eyi bir fır- - Kolay ve basit bir şey yapacağım, ret ederek: 
Aynı günde ikinci bir sfü ile prens Filip-- sat elimize geçecek mi? hayır değil mi? kendimi öldüreceğim. sen uzaklaşma- - Bu da, Endülüslü ve J uana adlı 

ten de tavsiyenamesinin ne kadar doğru Firar için paran mı yok? Bunun kolayı dıkça bu cesareti kendimde bulaınıyaca- bir kadındır. Markiz Antonyanın yanın
çıkarmıştı. var: Bu sarayda altın haç, altın veya ğım, Juana ... da bulunduğu sırada, bildiklerini hanı-

Portekiz kralını bu suretle harekete gümüş, nakli kabil ne gibi kıymetli eş- - Beni ölmüş gördükten sonra da bu mına ifşa eymiştir. dedi. 
mecbur eden, Savedranın kendisine ge- ya varsa, bunları topla ve kaçalım .. de- cesareti bulamıyacak mısın?. Benim Papas, Savedraya: 
tirmiş olduğu vesikaların sahteliğini di. ölümden hiç korkmadığımı çok eyi bi- - Sen, Portekiz krallığı dahilinde 
gösteTen hiç bir noktasının mevcut ol· Juananın dilindeki kudret, Savedra - lirsin! mukaddes baş engizitörlük yapan Sa -
maması idi. Mühürler, asıllarından ta· nın tamamiyle yıkılın~ olan cesaretini - Aziz Juana ... teklifini kabul edi. vedra mısın? diye sordu. 
mamiyle farksız idi. yeniden kuracak derecede değildi. Bu - yorum... Fakat Savedra, llni bir cesaretle: 

Romadan cevabın geç kalması pek ta- nun için: Ve, Savedra, Juanayı kucakladı. Fa- - Monsenyllr, beni istintak edecek 
hii idi. Fakat engizitör Talera hemen ge- - Kaçarken beni her halde görecek- kat tam bu sırada, bulundukları yerin, kudreti acaba haiz misin?. diye sordu. 
•ceğine ~üphe cair dejjildi. )erdir. Zabıta kuvvetleri beni bulmaJ.: •, /h~ş engizitörün hususi dairesinin kapısı, Bu adam bizzat Talera idi. Ve, bu su-

Sahtekiir Sav"'!ra ııittlkçe darlafilll, ı' •' N -ı ., __ .'..- çekmiy.rar'ı\: _, .,. ·- .~~ iı, içeri Sen Döminik'- al kar ıı.ında saşı ..... •• ";, .. oldu. Vakıa, 
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Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
- 60--

Benim yaptığlm uzun müşahedeler ne· 
ticesinde vardığım kanaat ilk cemiyet 
şeklinin kadın reislerle başladığı fikrini 
tamamile teyit etmİ§tİr. 

Hatti. insanların kadından dünyaya 

gelişi ilk insanlar üzerinde o kadar bü
yük bir tesir bırakmıştır ki ilk insanlar 

ıırf bu hadiseden dolayı kadına tapmış· 
lardır. Erkek, ilk İnsanlar nazarında sırf 
kadını bcslemeğc, yaşatmağa, yırtıcı 

hayvanlara karşı müdafaa etmeğe, ona 
tapınağa yaramaktan başka hiç bir 
ehemmiyeti olmıyan bir mah1Uktu 1 

Dünyanın en iptidai insanları arasın
daki diğer mühim bir netice daha var

dır ki o da kadın reiıli kabileler şeklinin 

uzun asırlar sürdüğüdür. 
insan cemiyetleri, kadının bu ilk tabii 

diktatörlüğünden ancak büyük ve kanlı 

ihtilallerle kurtulabilmitlerdir. 
Yani. insanlar tarihinde ilk içtimai ih

tilal ve lnkJap. erkeklerin kabile reis
liklerine geçmesi inkılabı olmu~tur. Hila 
bir çok kabilelerde bu dünyanın ilk kanlı 
ibti1Alinin ananesi devam etmekte, bir 
çok kabileler doğan kız çocuklarını öl
dürmektedirler. 

ilk insanlara pek çok tekamül etmİ§ 
olan Polinezye adalarının hiç bir yerin
de bugün icadın reisli kabile kalmamıttır. 
Buna rağmen Bohu .. Bohuların kadın 

reisleri oluşu bunların ilk cedlerinin ana
nelerine sadık kaldıklarını gösterir. Bohu
Bohulann 8.yinlerinde anadan doğma 

çıplak oluşları dahi ilk cedlerini taklit et· 

Bu Ayinlerin hedefi, kendi muhitleri
nin bozu1mu§ itikatlarına uymıyan eski 
itikatlarını devam ettirmekten mi iba
retti. 

Belki evet, belki hayır! 1 Fakat benim 
Fıçı adalarının bu hali ve yabani orma
nında, ıssız gecelerin karanlığı ve vahşeti 
içinde, bir çok adalardan gizlice sıynlıp 
gelen bu insanlar arasında gördüğüm 

şeyler, aslında dini dahi olsalar, hakikat
te bir şehvet ve ehemmiyet ga]eyanların
dan başka bir şey değildi. 

Esasen kadına tapılan hangi bir itikat 
veya din olabilir ki onda her şeyin fev
kinde aşk ihtirası olmasın} 

Pohuanın kendi köyündeki bekar ku· 
lüplerine, evlilik hayatına, sevda sergü
zeştlerine niçin bu kadar lakayt olabil
diğini, Bohu - Bohu ayinlerine niçin 1cen .. 
dini kapbrmış bulunduğunu ancak Bohu
Bohu Ayinlerini gördükten sonra anlıya
bildim. 

Zira orada bir hafta müddetle yani 
yedi gün yedi gece gördüğüm ve hatt&. 
tapmanın en hayvanisi ve insandaki aık 
ihtiraslarının delirinciye kadar hızlandı .. 
rılması ameliyelerinden başka bir mahi
yette değildi. 

Fıçı adalannda bu gizli Bohu • Bohu 
Ayinlerini yakından gördükten ıonradıı 
ki gerek Melanezyada ve gerek Avus· 
turalya adalarında daima ve yalnız giz]J 

cemiyet, gizli kabileler ve gizli 8.yinlere 
nüfuz edebilmekten başka hiç bir şey be
ni daha ziyade a1Bkadar edememiş, me-

tiklerini göstermez mi~ rakımı ve insan sırlarına vasıl olabilmek 

Nitekim Bohu - Bohuların danslarında aşkımı tahrik ctmcğe mavaffak olma.-

dahi hu hususiyet derhal göze çarpıyor

du. Daima bir kadın etrafında ya ( 5) ve
ya (7) erkek dansetmekteydiler. Bohu
Bohu1arın dansları mutlaka dini mahi
yete ve mabutlarını taklitten ibaret ola· 
cağına göre, demek ki, Bohu • Bohular 
kadını yalnız kabilelerinin reisi olarak 
değil, mabut olarak da tanımaktaydılar. 
Bohu .. Bohu denilen bu glzli Ayin men· 
suplarını §U vaziyetlerini gördükten son· 

ra insan eti yemeleri liztmge1diğini de 
düşünmek mecburiyetinde kaldım. 

Demek bunlar ilk cetlerinin ananele
rini gizlice devam ettiren bir mezhebin 
adamları idiler, şu halde, ilk ceıleri gibi 
İnsan eti yemeleri de İcap ec1erdi. 

Fakat gerek Fıçı ve gerek Melanezya 
adalarında insan eti yiyenler boyunların
da insan lc.emik1erinden bir parça taşımak 
ananesine riayet ederler. 

Halbuki Bohu - Bohuların hiç biriıi· 
nin boynunda böyle bir yamyamlık kol
yesi yoktu. Acaba bu gizli cemiyet adam· 
lan, zamanla vahf!i ecdatlarının yalnız hu 
menfur &.detlerinden vaz mı geçmitler· 
di? 

tenen iı baıtan aıltındır, devrimiz ise ih
tiaaı ve it bölümü devridir. Bilhasaa köy
lerde iı için elemanlua büyük ihtiyacı
mız vardır, köylünün ise idrak ve şuuru 
yükıelı:tir. Köyde öğretmenden başka 

kültürlü, milnevver adam tanımamak her 
fCYİ öğretmen bilir, her iti öğretmen ya
par demek tehlikeli bir mütalaa olduğu
na kaniim. Bence öğretmen yalnız eyi 
öğretmeği ve cemiyetin beyeneceği bir 
terbiye venneği bilirae k.8fidir. 

Hacıhöııeyinler 

O. BOZKURT 

atta Romadan hususi bir salfiltlyet ve 
emir ~ bulunması lAzımdı. Bunun
la beraber, büsbütün rical etmi§ olma
mak için: 

- Si• kimsiniz? diye sordu. 
- Ben, sizin de dediğiniz üzere feha-

metlu Savedra hazretleri yani Lizbonda 
mukaddes engizisyonu kuran zatım! Ya
nınızda bulunan kimselerin hepsi de be
nim hükmüm ve nüfuzum altındadırlar. 
Onlara hemen çekilip yerlerine gitmele
rini emrediydrum. 

Birer, birer salona girmiş bulunan pa
pasların hepsinde de hayret ve dehşet 
alametleri belirdi. Soğuk tavırlı icra me
muru ise, kalın cübbesinin içinde kay
bolur gibi bir hale geldi. 

ispanya baş engizitörü: 
- Monsenyör, dedi. Sizi istintak ede

cek bir emir ve salahiyeti Romadan al
mamış olduğumu itiraf ederim, fakat şu 
müdahalemin meşru sebepleri de vardır. 
Çünkü epeyce zamandanberi sözü geçer 
kimselerin bile ağzından aleyhinize pek 
çok şikftyetler yapmakta olduklarını 

gördüm! 
Ve, kendisi ile beraber gelmiş olan· 

)ara: 
Haydi siz yerlerinize gidiniz! em

rini verdi. 

mıştır. 

Bohu - Bol,J!ar her şeyden evvel İn· 
sanların hayvani şehvet ihtiraslarını cezbı:ı 
haline çıkarmayı hilen ve bunu en büyük 

ibadet sayan bir mezhepten başka bir 
şey değildi. Belki de onlar dişiyle tapan 
ilk insan cemiyetinin yegAne vecd alem· 
lerini devam ettirmekteydiler. Fakat mu· 
hakkaktır ki Bohu - Bohular bu hususta 
cetlerinden son derece ileri gitmeğe mu· 

vaffak olmuş bulunsalar gerektir. 

Zira büyük ve mukaddes atetlerinde 
kaynayan kazan, değil bir kaç yüz kişiden 
ibaret Bohu - Bohuya, belki bütün Fıçı 
adaları ahalisini sarhoşluktan, bahusus 
şehvet ıarhoşluğundan zil zurna edecek 
garip ve fC;ytani bir iksirin kaynağı bir 
kazandı. 

Şüphe yok ki Bohu • Bohular İnaanın 
atlı: duygularını kamçJıyacak harikulade 
maddeler ve usuller keşfetmiş birinci 
sınıf k&hinlerin elinde bugünkü tekAmüle 
gelmit olmalıdırlar. 

Filhakika Bohu • Bohuların kazanların· 
da kaynıyan da sıcak bir kava jçkisinden: 
başka bir teY değildi. 

Fakat biber köklerinden ibaret olan 
bu kava içkisine tahammür etmiş, bina
enaleyh alkolleımit envai yemişler i1i.vc 
etmiolcrdi. Bu suretle mahiyetini ve kim
ya kıymetini bilmek.izin Bohu • Bohular 
tabii alkolü kullanmaktaydılar. lspirto
laşan ve tahammür eden yemişler bul
mutlardı. 

Bundan başka kava ve tahammür et
mİ.§ yemiolerin bu şeytani kazanma ze
hirleri alkole birleştiği zaman insanı deh
şet1i surette sersemleten bir takım küçük 
yılanlar i1S.ve ediJmiıti. 

•• BİTMEDİ •• 
mıyacağı muhakkatır, monsenyör! diye 
mukabele etti. Bunun için de dedi ve ko
dulara sizin ehemmiyet vermenize ih
timal yoktur. Iftira, bizde en büyük bir 
şenaat değil midir? Siz hayatınızda iftl. 
raya uğramadınız mı? 

- Fakat bu kadar kuvvetli ve garip 
iftiraya hayatımda rastgelmediğiıni iti -
rafa mecburum .. 

Talera bunları söylerken de gözlerini 
güzel Juanaya dikti: 

- Monsenyör, bahsettiğiniz şeylere, 

garip olan bu vaziyetin izahı çok kolay
dır. 

- Monsenyör, bazı hareket ve vazj.. 
yetlerinizin son derecede temiz ve sM 
olması ihtimali çok kuvvetlidir. Fakat 
halk, hatta saray bu hususta endişede
dir. Bunun için bu endişelerin izalrsi la
zımdır. Beni kral bulunduğum yerden 
buraya ancak bu vaziyetin tenevvürü 
için davet etmiştir. Ve ben de, halkın 
iftiralarının yanlışlığını en kısa ve en 
açık şekilde göstermek, mukaddes şalı
sınıza dil uzatanların cezalanmasını t~ 
min etmek arzusundayım. 

Ve, birden J uanayı göstererek: 
- Şu mukaddes elbise geymiş olan 

kadın, Juana yani Markiz Antonyanın 
hizmetçisi değil midir? diye sordu. 
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Son haftada piyasada inkişaf var 
Dur~unluk tedricen zail olmuştur 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUHLUCU 

-=..__ 
BllGVH 

1639 ın. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ !O Ww. 

T. A. Q. 19.'J( m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12:30 'Program 
12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 .. 'Memicket saat ayarı, ajans, me-

teoroloji haberleri 
13.15.14 Müzik (Karışık progr.ı.m pl.) 
18.30 Program 

Son ekonomi haftamız içinde ş.:;hriınizı Son hafta içinde satılan pamı.ıklarm pılmış yevmi neşriyata göre gündelik 18.35 Müzik - pl. (Melodiler, Solistler) 
borsası tarafından neşred.ilııllş olan ma- nevileri borsa listeleri üzerinden şu su- itibariyle ~kirdeksiz üzüm satışları şu 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
~ılmata göre borsada muamele görmüş retle tamif edilmiştir : şekilde cereyan etmiştir: 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
bulunan eşyanın cins itibariyle mikdar Nevi Balyası az ço'k Satış tarihi çuval at: çok Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, 
ve hafta zarfındaki asgari ve auuni fi- Akala 1 ci hazır 227 49.00 50.50 8 • 3 - 939 125 15.00 16.25 Refik F1ersan, Hasan Gür, Hamdi 
ntleriyle alakadarları nezdinde yaptığı- Akala 2 ci hazır 1 47.00 47.00 9 • 3 - 939 96 1225 15.QO Tokay, Basri Üfler. 
rnız tahkikattan piyasaları hakkında Akala 1 ci vad~li 100 50.50 51.00 10 - 3 - 939 243 13.75 18.25 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, :z.i-
edindiğimiz malt1matı a=ğıya k:ıydedi- Yerli 1 ci hazır 132 '.l!l.50 43.01) 11 - 3 - 939 457 11.50 17.00 raat borsası (Fiat) 

r- 20 15 'Türk mn.,;;;i yoruz : Yerli 1 c.-i vndelı 100 39.50 42.00 13 - 3 • 939 170 13.75 18.50 · -o 

Haftalık muamele icmali : Yekun 560 Bu suretle mevsim başından işbu ,neş- Çalanlar : V ccihe, Cevdet Çağla, 
Cinsi Mikdarı az çok Buna muknbil geçen haftc\ borsada riyatımız tarihine kadar borsada satıl- Eşref Kadri, Kemal N. Seyhun. 

çuval 705 balya pamuk satılmıştı. Geçen sene- mış olan çekirdeksiz üzüm mikdannın Okuyanlar : Necmi Riza, Sema-
Muh. Buğday 5533 5.375 5.8125 nin bu haftasındaki satış yekununun ise altmış iki bin raddel~rine vasıl olduğu hat Özdenses 
Akdarı 97 3.625 3.625 1600 balyaya yakın bulunduğu anlaşıl- anlaşılmıştır.. , • l - peşrev 
Fasulya 78 11.50 11.50 mıştır. Geçen haftaki satış mikdarı 113-1 çu- ' 2 -Alrağa - Uşşak şatla - Dainı 
Susam 1447 18:25 18.50 Son hafta pamuk piyasası geçen ve vala baliğ olmuş ve geçen senerıın bu seni ben iı'rardım 
Pamuk balya 537 39.50 51.00 daha evvelki haftalarda olduğu gibi yi- haftasında borsada 2627 çuval çelrirdek: /.. 3 - Mahmut Celalctti.n paşa 
Pamuk çe. ton 65 4.375 4.375 ne hayli dalgalı geçmiş ve bu vaziyet siz üzüm satıldığı ve 1937 mahsulünden Nari firkat 
Palamut kental 374 220.00 460.00 karşısında işlerin inkişaf imkanları gö- o tarihe kadarki satış yekununwı oluz 4 - Şevki bey - Tutuldu damı 
Çekirdeksiz üzüm 1447 11.50 18 50 rülmemiştir. Fiatlerde görülmt'kte ve dört bin ton kadar bulunduğu göıiil- :r:.ülfiyare 
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Almanlar Praga 
girdi ............ B ·ı ·ı ............ ı aı er •••••••••••• e - BAŞT ARA.Fi 1 lNCt SAYFADA -

~ - IFZ..(-. yanın bitaraflığını temin etmek için Al-
- llER GÜN BIB REÇETE - manyanın bir fırka askeri alil bir şekil

de bıraknıağı kabul edemiyeceğini ileri 
Yazan C. öder sünnüştür. 

ÇiLEK F.SANSI: 

Allto1 
Nitrate d" cthyle 
Acetate d' cthyle 
F ormiate d' ethy•e 
Butyrate d' &hyle 
Salicylatc de metyle 
Acetate d"amyle 
Glyccrine 
Butyrate d" amyle 

KAVUN: 

Alkol 
Aldehyde acetigue 
Forimate d'cthyle 
Butyvate d'ethyle 
Va!Crianate d' cthyle 
SCbate d'ethyle 
Glycerine -·-

Çek nrazisinin Alınan ordusu tarafın
dan işgalini müteakip Çek ordusunun 
tedricen silahları alınacaktır. 

Prag, 15 (A.A) - Radyo bu s&bahtan 
100 3 Gram beri bUa fasıla millete hitaben blr bc-

1 > yanname n srotmektedir. Beyannamede 
2 > bilhassa şöyle denilmektedir : 
ı , Sük\inetinizi mubafozn ediniz. Ve ve-
5 > rilccek haberleri bekleyin1z. Bu sabah 
1 > saat altıda Alman ordusu memlef;etimi-
3 > tln şimal hudutlarını geçmiştir. Hepiniz 
2 > işlerin.irin başına gidiniz ve çocukfarını-
2 > u mektebe yollayınız.. Alıruinktrı kabul 

100 3 Gram 
2 > 

> 
4 > 
5 > 

10 > 
3 > 

ebnekten başka bir şey yapamazsınız.. .. 
Askerler ganıizonlannda kalQC<\klar ve 
mukavemet etmeden, itiraz etmeden si-
Jahlar:ını Alınan ordusuna teslim edc
ct:klerdir. 

Rndyo şunları ila\·e etmektedir: 

ltalya nevi ter~ih 
edecek? 

Haşa ile Hitlcr arasında yapılan mU
lnkatın neticesi olarak Bohemya ,;.le Mo
ravya Alman kıta.lan tarafından işgal 

edilecektir. Motorlü Almaıi kıta!an şu 
andn hudutların her tarafından geçmiş 

bulunmaktadırlar. HUkümet it~at et
mekten başka bir şey yapaın:::n~ır. Her 
türlü mukavemet milletin mahvolmasını 

Razakı üzüm 12 11.50 12.50 devam etmekte bulunan kararsızlık bel- müştür. ' 1 5 ı..L... Suphi Ziya - Gücendi biraz 
Zeytinyağı kilo 36500 33.00 38.00 li başlı kuvvetli evlerin işe giri~csine Son hafta çekrdeksiz üzüm piyns:as\ siY.derinıe Italyan milletinin manevi mukaveme-
lncir 151 8.00 8.00 mani teşkil etmekte ve işler ancak devir vaziyetinde bir hafta e\•velkine nisbct- '6 - Kemal Niya:z.i Seyhun - Tak- tinin kapasitesi nedir? Italyan resmi pro-

intaç edecektir. 
Çek halkı hayret ve şaşkınlık içinde· 

dir. Fakat Pragda'SiikUnet hüküm silrü-
Haftalık satış ve piyasa va:z.iyt>tleri : suretiyle cereyan ve temadi etmektedir. le hiç bir değişiklik olmam!.§ ise de ı;a- sim paganda heyecanının ikatiyeti ne değCT-
BUGDAY: Bu hareket ciddi iş sahipleri tarafından tış muameleleri nISbeten gevşefu.iştir. J ' 7· ~ Refik Fersan • Gö~ümden dedir? Bunu anlamak lazımdır. llnlyan 

yor .. 

pek te hoşnutlukla telakki edilmemek- İstihlak piyasalarından esaslı ~e kôV'- kaçıp gittin. bükümeti çılgınca bir teşebbüse girerse, 
Son hafta içinde borsada Y"alnız yu- tedir. Şu kadar var ki stokların iyiden vetli siparişler olmamaSı 'işsizliğin husu- 8 - Refik Fersan - Ey benim Italyş.n milleti onu takip etmeğe haiır 

-·-Facianın son 
• gonca güllim. · ın~c;ak ve sert buğdaylar üzerine mua- iyiye azalmış olması işin bu noktai na- lüne sebep olduğu söylenmektedir. mıdır? Biz şüpheliyiz. Ge-çen Eylıil ha-

mele olmuştur. Yumuşak mallar 5.375- zardan olan ehemmiyetini tahfif eyle- 7 - 3 - 939 tarihinde borsa4a teesşüs 9 - Dede - Sana layık mı ey gül- discleri bi:z.i şüpheye düşürdi.i. Fakat perdesi 
5.75, sert mallar ise 5.375 - 5.8125 kuruş mektedir. etmiş olan çekirdeksiz üzüm pi:;asasıfü ten. şurasını söylemeden geçmiyeccğiz: !tal-

. arasında satılmıştır. Satış yekO.nundan Eldeki stokların yeni mevsime kadar 7, 8 ve 11 numaralı mallarda hafta için- lO - Şemsettin Ziya - Bıktım yada aylardanberi mali ve iktısadi bir 
- BAŞTARAFI 3 NCU SAH1FEDE -

'3577 çuvalı yumuşak 1836 çuvalt da sert tamamen elden çıkarılacağı ümitleri de değişiklik göstennemiş 9 ve 10 nu· elinden. güçlüktür devam ediyor ve rejim bir 
1 bul d v 11 - Saz 6emaisi 

mağa davet etrniıtir. 
Bcrlin 15 (A.A) - Alman himaye 

idaresi altına konulan Bohemya ve Mo-nevilerden olup her iki nevi için istihalı mevcut ve kuvvet i un ugundan fi- maralı üzüm Iiatlerinde küçük bir teOO türlü bu güçlükleri sonuna erdiremedi 
alıcılar bulunmuştur. atlerdeki kararsızlık keyfiyeti ~tıcıları nezzül kaydedilmiştir. 21.00 Memleket saat ayarı En mühim tehlikenin de bu olduğu 

Geçen haftalardan kalma stokların az- kat'iyyen müteessir etmemekte, bilakis Vaziyeti crkama müsteniden nşağıdn 21.00Konuşma söyleniyor. Bu tehlikeyi atlatmak için 
lığı ve son günlerde de nisbcten az mev- müsait fırsatlardan istifade iınkfuılan- gösteriyoruz : 21.15 Eshan_ı, tahvilat, kambiyo, nukut iki vasıta kullanalım. Evvela, İtalyan 

ravya arazisine girmek ve bu araziden 
çikrnak muvakkaten yasak edilmiştir. 

ırudat olması hasebiyle piyasada biraz nı tevlit etmektedir. No. 7 - 3 - 939 14 - 3 - 939 borsa (Fiat) hükümetine anlatalım ki, ona kitle ha- Brunne ginrmişlcrdir. Alman lc:ıtalamun 
canlılık müşahede edilm~ ve haftalık Piyasadaki kararsıilık devam etmek- 7 13.00 13.00 2l.2S Neşeli plaklar lindc mukabele etmeğe hazırız. Sonra, ileri kolları saat 9,45 de Prag şatosunun 

Prag 1 S (A.A) - Alman kıtalan 

satış yek\ınu geçen haftaya nisbet]e faz- tedir. 8 13.75 J3.75 2ı.3o Müz.i.k (Küçük orkestra diğer taraftan gene anlasın ki, biz, mil- bulunduğu HraıUchink varoşuna gelmiş-
lalık göstermiştir. Fiatler ise geçen haf- PAMUK ÇEKİRDEÔİ : 9 14.75 14 50 Şef : Necip ~kın) letler arası sahasmd:ı yeniden mübade- · 
taki seviyesinde kalmış gibidir. 10 15.75 15 50 1 - Noack - Köy hikayeleri le organizasyonuna olsun ve silahların tır.Prağ 15 (A.A) _ Milli müdafaa ne-
Muvılkkat blr zaman için yeni mevru- Piyasadaki rnübayaa harareti henüz 11 18.50 18.50 2 - Borcheri - Bir gecenin ro- tahdidi işine o1sun gene hazırız. Büyük 

dat olmadığı takdirde fiatlcrin kuvvetle- de\·am etmekte ise de fiatlerde geçen Şu hale nazaran 9 ve on nıınıarnlı manı (Vals) bir Fransız - İngHiz siynseti İtalyayı yal-
neccği ihtimali vardır. haftaki vaziyet aynen kendini muhafw.a üzümlerde husule gelen tenettiil 0.2S 3 - Leopold - Karlsbad hatırası ruz bu müşkülatlardan kurtarmakla kal-

zarctinin emri üzerine ibütün Çek general, 
Subay ve erleri ikinci bir emre kadar kış
lalannda kalacaklardır. 

ARPA : etmiş ve 4.375 kuruştan fazlaya muame- santimden ibarettir. İşbu fiatler ise 8/3 4 - Pachernegg - Viyana süiti maz, ayni 7.mn:mda: ona
1 

1ş birliği fikri 
le olmamıştır. 939 tarihinde teessüs etmiş ve son tari- J. - Küçük geçit-resmi dahilinde şerefli1> iATUpa cephe birliği 

Budapeşte 15 (A.A) - Resmen bil
diriliyor: 

Bu hafta piyasamızda arpa işleri ol- Mnaınafih mevsim ve vaziyet knr~ısın- he kadar aynen devam eylemiş hulun- 2 - Opera4 balet müziği yolu açacaktır. 
.ınaouş gibidir. Borsa harici peıakendc da işbu fiat müsait tela.kici edilmekte- maktadır. 3 - Grabende gezinti İtalya, Yjl sıkilını§ yµınruğu, ya uza-

Macar başvekili, Volohine müracaat 
ederek heyJıudc yere kan dökülmesinin 
önüne geçmek üzere §İmdiye kadar filen 
kendi elinde bulunan idareyi Macar kı

. ~şler mUstesna ihracat için muamele ol- dir. Alıcılar halen iştihalıdır. Geçen senenin ayni tarihin~ ait fiat- 4 - ~aratcrde atlı karınca tıhnış eli kabul edecek, seçecek. 
mamıştır. Görülmekte olan işbu işsizli- Stoklann azalmakta olması karşısında 1er ise : 5 - Lehar - Eya operetinden · Jastke 
gin sebebi istihlak piyasalarının ınüsaa- fiatlerin yükselmesi ihtimali kuvvetli No. 14 - 3 - 939 • P~tpuıi .. 
desizliğinden ileri geldiği söyleniyor. Pe- bulunduğundan bazı satıcılar nazlı ha- 7 11.25 22.30 Müzik (Çigan ve saire - pl) 
rakcnde işler de havaların müsait git- reket etmektedir. Piyasa sağlamdır. 8 11.75 23.00 M~k {C~zband - pl.) · 
ınekte olması hasebiyle cansızdır. Bu PALAMUT : 9 12.25 23. .24 n ajaps Haberleri ve yarın-

• ki program 
~tibarla arpa piyasasında yeni .lllevsime 10 13.50 
'!kadar !kuvvetli canlılık: görülmemesi ih- İşler normal bir Safhada ve gc~en haf. 11 16.00 OPERALAR VE OPERETLER 
timal dahilinde bulunmakla bcraLer fi- t.aki vaziyetinde devam ve cereyan ey- Olduğuna göre son fiaUer ge<;en sen~- 21.05 ~onte C~neri : Fidelio 
tıtlerin müsaadesi halinde ecnebi istih- !emektedir. nin ayni tarihindeki fiatlere ni<;bet~ 22.05 Roma : Der Freischütz 
lak piyasaları için mübayaatta bulunul- Haftalık i~ler nevi üzerinden ~u şekil- aşa,ğıdaki fazlalığı göstenne.1..-tedir. BÖYÜK KONSERLER 
ması keyfiyeti de varit görülmektedir .. de icmal edilmiştir : No. Bu sene fazlası 17.05 Frankfurt ; Flotov, Niko~ Lot-
Piyasamızda oldukça stoklar vaıxlır. Nevi Kental az çok 7 L75 ritlng, Veber, Bach vesair beste-

AKDARI Tırnak 75 420.00 440.00 8 2.00 • garların eserleri. 
Kaba 20 300.00 3.00.00 9 2.25 17.20 Droitvich: Senfonik konser 

Dahili ihtiynçlan karşılamak için kil- Rüfüz 8 220.00 220.00 10 2.00 2115 , l..eipzig : Gluck, Haydn, Schu-
çük mikyasta ınuamele olmuştur. Ha- YekOn 103 11 2.50 ~ her~ Dvorak, Liszt, VagnL>r, Gou-
tiçtcn 'talep olmadığı an1aşılmıştır. Mev- Bundan bir hnfta evvel i5e ger~i bun- 1938 rekoltesinin bu seneki fnzla1ığı nodun eserleri. 
sim münasebetiyle bu madde üzerine dan çok :fazla muamele olmuş ise de fi- karşısında fiatlerin geçen scneyo nisbct- 21.35 Breslav : Bach ve Beethovenin 
kuvvetli iStekler olmadığından fiat bu- atlerde bugünkünden fazla veya eksik- le gösterdiği fazlalık ve şu sıralarda m~· eserleri. 
gün·için 3.625 kuruşu tecavüz etmemek- lik görülmemişti. hafaza etmekte bulı.ınduğu istikrar şa- 22.0S' Lonara (Regi~nal) : Sibelius, De-
t.edir. Palamut üzerine dahil veya hariçten lm k d Hbas, Schumann'ın eserleri · yanı memnuniyet görü e te ir. 

2220 
. 

vaki talepler şimdilik iyi kaliteler üzeri- Geçen senenin bu sıralarında çekirA StraSsburğ : Schubert, Haydn ve 
ne olduğundan ve halbuki istenilen ev- deksiz üzüm fiatleri müteınadiven tc- Massenetin eserleri 

Fasu1ya talepleri tevali ctmr!kte ve safı hAiz malfarın piyasamızda mevcudu nC7.züller göstermiş ve bu haftu içinde 22.35 Paris (EifCel kulesi) : Orkestra 

FASULYA: 

-----,.-----,.--=------'~--.-- talan kumandanana devrctmeğe davet 

ilin 
eylcmiıtir. 

Kont c.aky bu akpm soat yirmiye 
kadar Volohinin cevabını bekliyecektir . 

lzmir hah ve mensucat Türk -•-

anonim firketi idare meclisince' Fırtına, Çeşmede 
yeniden hisse senedi çıkanlmak 
suretiyle sermayelerinin ~ bin d t h • b t l 
lira tezyidine karar verilmittir. e a rı a yap ı 
Keyfiyet 24-3-939 cuma ıünü sa- Çeşme kazasında fırtınanın epey za-
at 10 da tirket merkezi olan kula- :rarlar yaptığı haber alınmıştır. Limanda 
da demirci kapıda 9-13 numaralı bir yelkenli ile muhafaza teşkilatına ait 
fabrika binasınd!l ad iyen topla- Kol sandalı, hasara uğramadan karaya 
na~ak u~umi. heyetçe müzakere düşmüşlerdir. İki sandal bat~tır. Rıh
edılecektir. Hıssedarla.rd~n rü~ - tın1da bir çok hasarlar olmu~. sahildeki 
han hakkı tubnak ıstiyenlerın belediye parkı, deniz sularının taşması 
mezkiır gün ve saatte ithu umumi yüzünden kısmen harap olmuştur. 
heyet toplanhsında bilasale ve ya Sahile çarpan dalgalardan husule ge
bilvekale hazır bulunarak bu iddi- len köpükler, rüzgfırın sevkiyle Narin
larını tutmaları lüzumu ilan olu - ce bahçelerine kadar uzanmış ve (idan
nur. lann yapraklarını yakmıştır. Kasaba 

idare meclisi elektrik tesisatı da bozulmuştur. Nüfus-
886 ( 555) ça zarar olmamıştır. her ne,ti üzerine muamele ccrc~;an et- az olduğundan işler bittabi genişliyemc- on birden maada numaralarda 0..50 _ 0.75 konseri. 

~~b~~~~ar~~~~m~~~m~abe~r fu~~ b~k~şar~m~ hlr ~Mnillk~~~ 1~ ~ttprt: HM~Bff~re~-------------------------------
dır. Hafta .satışı olan mikdar orta mal- vetli bir istikrar müşahede edilmekte- mişti. Brahınsın eserleri. lzmir c. Miiddeiumumı·ıı·g"' .~nden.· 
lardnn oluH kilosu 11.5 kuruştan satıl- dir. Bu itibarla hali hazır fiat va:z.iyc-ti ~Ü- ODA l\JUSIK1Si 
ltıiştır. G~ hafta yirmi çuval iyi mal ZEYTİNY AÖI : sait telakki ediliyor. 16.20 Doyçlandiencler : Ev musıkisi İzmir tebliğat itlerinde kullanılmak üzere 40 lira ücretli bir süvari 
12.5 kuruştan satılmıştır. Geçen senenin UMUM! PİYASA DURUMU: SOLİSTLERİN KONSERLERİ müb!l4irliği açılmqtır. Memurin kanununun 4 üncü madd"inde sayı-
bu haftasında kuvvetli fasulya işleri ol- Borsa neşriyatında son hafta t<'sadüf 16.30 Hamburg : Şan konseri lan evsaf ve feraiti b&iz taliplilerin 20. 3. 939 tarihine tesadüf eden 
makta idi. Fiatlcr ise 7.875 - 8 kuruş ettiğimiz satı.Şlarm (E.ski satış) kaydiy- Bütün ümit ve tahmlnlere rağmen son 17.20 Varşova; Muhtelif ,parçaltır pe.zartesi efuıü saat 15 te imtihaolan icra kıhnacağından ~imdiden 
arasında dolaşmakta idi. le mukayyet bulunduğuna göre borsada hafta içinde de piyasada inkişaf hasıl 18.05 Bcrlin; Şarkılar adliye encümeni kalemine müracaat etmeleri ilin olunur. · 

Fasulya piyasamız bugün için hara- yeni muamele olmamıştır. Haric~·n yap- olamamış, geçen haftaki durgunluk ol- 19.25 Münih :. Küçük konser 890 (SSl) 
retli olup kuvveUi ist.ekliler de vardır. tığımız tahkikattan ise zeytin> ağı piya- duğu gibi kendini muhafaza etmiştir. Şu 19.30 Doyç\andzender ; Norveç piyano 
Ancak piyasada talebi karşılıyac.-ak mile- sasının geçen hahaki vaziyetini aynen k d ki . 1 d musikisi , 

a ar ~ . ış erin urgunluğu kaıtı~ 19.40 darda mal olmadığı gibi mevnıdat ta muhafaza ettiği anlaşıl:nıştır. sında fiatlenn ayni seviyeyi 'muliafaza K?lonya : :;kandinavya musikisi 
azdır. Bunun için fiatlerde tereffi.! ümit- Yapılan muameleler perakende deni- t k bul (P.iyano ile) '--' . e me te . unınası piyasanın inkişafa 19 50. 
a~ vardır. lebilecek raddede azdır. ihracat .için he- 1 Viyana : ~rkılar mey ini . gösterdiğinden bu vaziyet te 

20
'.
05 SUSAM : nüz geniş mikyasta mübayaat yapılma- 1 k Paris (P. T. T.) : Keman konse('i 

maktadır. Bu münasebetle fiatlcr her memnunıyet e arşılanmaktadır. 22.05 V arşova : Piyano konseri 

Bir kaç haftadan beri gevşemiş olan gün tedrici tenezzüller göstemektcdir. ABDİ SOKULLU 23.35 Donyçlnndz.ender : Sonatlar 
lUSam piyasası son hafta içinde tekrar Sabunluk mallar sabun amille~i tara-
tanla 

l
. =: .. 2•3• • •N· ·ıs· ·A· 0N1 

·- • ".ç .. o" °K· "üı~ı .. • l,!IA• •y• .... ·A· ·MI· L •••• nınış ve fiatJer de 18.25 - 18.5 ku- fından sa.tın alınmakta ise de son fiat ·r---------------- ~ IS K 

r~ kadaz: yükselmiştir. Bundan evvel- vaziyetleri bu muameleler üzeı·ine de B O R S A Eve ~u takip eden çocuk haftası yur-E 
ki en son fıatler 17.5 - 18 kuruş ~ı(IS'Jnda az çok müessir olmuş ve sabunluk yağ - - rdun e.n hijyük ve en ileri davaaa olan: 
knlnııştı. işleri de şimdilik bir durgunluk- devrcsı . ;çocuk meselelerini önümüze koymak-E 
Piyasamızda susam mevcudu kalına- geçirmekte bulunınuc:tur. ÜZÜM Et.dır. E 

~ . . 
ın~ gibidir. Taleplerin tevali etmekte RAZAKİ VE SİYAH ÜZÜMIJER : 77 S. Patcrson 15 15 'i5 ...................... •1111••••••u••11 • 111 

olduğuna göre susam fiatlcrinin yakın . 42 Ş. Riza ha. 15 
günlerde biraz daha yükseleceğine ~u- Son hafta içinde piyasayn fazla mal 10 Suphi Erkin 
hakkak nazariyle bakılıyor. arzeclilmemiş olmasına rağmen her iki 129 Yekiın 

Geçen ve daha evvelki haftalar içinde nevi üzüm fiatlerinde esaslı bir değişik- 668554 F..ski yeklın 
susam üzerine muamele yapılmamış ol- lik olmamıştır. Esasen fazla tnlep te va- 668683 Umumi yekun 
tnasına rnğmen son hafta içinde satılan ki olmamıştır. Bu itibarla fiatlcce müs- No. 7 
;:ın mikdarı 1447 çuval olduğu anla- tekar gözüyle bakılmaktadır. No. 8 

p 11tır. ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : No. 9 
AMUK. : No. ıe 

Son hafta içinde borsa tarafınd:>n 7a- lfo. il 

15 50 
15 5P ~··--····••••••••••••••••····--·••••••••••••• 
15 so :D k k. : 

= o uma ma ıne~ 

13 
13 75 
14 50 
15 50 
ll 5t 

ustası 
. . 

aranıyor~ . 
Bonservislerini gönderere'k İstan-E 

bul da Y edikule KaZJı çe~e mensu- E 
cat santral fabrikasına müracaat. : 

ı - s (545) : 
............................................ 

Menemen belediye riyasetinden: 
1 - Menemen belediyeai elektrik daire&i ihtiyacı olan qağada müf

redatı yazılı ve 2246 lira 25 kuruı k~i malzemei elektrikiyenin mü
bayauı 14. 3. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ebitme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 29. 3. 939 tarihine rutlıyan çarşamba günü saat ıs 
de belediye dairesinde icra kılınacaktır. Taliplerin bu* ait ıartname
yi mUhasebeden almalan ve tayin edilen gün ve saatte belediye encii· 
menine müracaat etmeleri ilin olunur. 
Malzemenin cinsi Eb'adı K.G. Adet No Metre 

Çıplak bakır tel 
« « (( 

« (( « 
«NBU» Kablo 
«NGA» « 
Fincan porselen 
Fıncan demiri 

16 mim 
10 mim 

6 mim 
2X2X5 mim 

6 mim 

Krote «NBU» kablosu~ 
Madeni buat 4 lü Klemenli 

502 
367 
320 

874 

500 
2000 

200 1 
200 1661/1 

1000 
100 c NBU • 

XeW..içi.a 
(59} 
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Her Gün~:Bir.··~Difuiye, 
... ·.. '• - . . .· . "' . . . 

l'akma Dişler 
-2-

Emirlerini yerine getirdim. O gittikten 
ıonra birisinin evi gözetlediğini farkettim. 
Bu, bizim patronun kuzeni, Ceyms Pali
acrdi. Ona iki üç defa sırtımı gösterdim. 
Ve perdelerin arasına gizlenip onu gö
zetlemeğe koyuldum. 

O, evin önünde dolaşıp duruyor, ve 
bahçe parmaklığının önünden her geçişin-

de durup bahçeye bakıyordu. Hatta so
kaktan geçen bir polisi durdurdu. Evi 
göstererek bir şeyler söyledi, polis de 
uzun uzun eve baktı. Düşündükçe bu işi 
daha garip bulmağa başlıyordum. 

Abam üzeri Mister Pollite olup bi
tenleri haber verdim. Fakat o söyledik
lerime hiç şaşmadı ve: 

- Bunun böyle olduğunu zaten bili
yordum, dedi. Benim yerime geçmiş ol
duğunuzu farketmedi ya? 

- Zannetmem ... Fakat bütün bunlar 
bana çok gülünç geliyor. 

- işin aslını bilmiyorsunuz da ondan. 
Ceyms Paliserin beni daima evde bilme
si lazımdır. 

dan vazgeçecek kadar zengin olsaydım 
aldırmazdım bile ... Fakat .•• 

- Teransın bu parayı çaldığına emin 
olunca derhal yüz liranızı veririm. ihti
yar başka bir şey söylemeden gitti. Siz 
ne dersiniz mister Standiş. Ne olursa ol
sun bu delikanlının hırsız olduğuna bir 
türlü inanamıyorum. 

Roland: 
- Ben de o fikirdeyim dedi. Fakat 

mühim bir sebep olmadan da F ollit böy
lt! ortalığı velveleye vermez derhal ... 
T eransdan hiç bir haber aldınız mı} 

- üç gün evvel çok neşeli bir mektup 
almıştım. O zamandan sonra hiç haberim 
yok ... 

- Ben de bu delikanlının para çaldı
ğına kani değilim. Teransı dinlemeden ne 
söylesek yanlış olur ... 

Mister Meredit cbu delikanlı para çal
maz.> diye gitti ve Roland bana döndü: 

- Böyle bir şey olacağını hiç zannet
miyorum, dedi. Bu delikanlı çok namus
luyn benziyordu. 

Dikkat 
10 Kuruş 
Lastik mühür 

Her nevi lastik damga ve mühürler 
çinko, bronz mühür, imza ve damgalar 
otoüpi, her nevi etiket kılişelcri gayet 
snnatknranc yapılır. Hariçten gelecek si
parişler süratle gönderilir. 

ADRES : İzmir Hisarönü Bakır Be
destam No. 15 

mühürcü : NURİ IŞILDAR 
CZ7~J.L"'~/L7~7.lfıt3 -~ 
N Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza ~ 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

N hastalıkları Operatörü 

~ Kestelli caddesinde· 
~ Jıi muayenehanesini 
N BiR1NCİ KORDONDA 
~ rayyare sineması Ci• 
~ uarında 222 numaralı 
~ haneye yalıında nah· 
~ ledecelıtir. 
~ TELEFON: 2987 
~.,.....m .......... ~ .. ır.nP:-.ıll!IS.llıiİ 

(31) 

Standiş delikanlının bir daha sözünü 
kesti: 

- Patronunuz sizin bunları Meredite 
söylediğinizi biliyor mu? 

- Onun bu parayı aşırdığı fikrinde 

misiniz. dedim. ~ ........... ~::e§?'5-i,MıO;ıı1[7;ı. 
- Eğer delikanlı bu parayı almadıysa ~ 

- Hayır. Fakat bana bunların bir sır 
olduğunu, saklanması icap ettiğini de 
söylemedi. Siz bu ise ne diyorsunuz Mis
ter Standiş? 

mister Şarl F ollit yalan söylüyor dernek
tir. Peki bu adam ne diye yalan söylü
yor. Sonra ortada muhakkak bir vakıa 
var: Parker meydanda yok. Eğer patron
la katip arasında bir hadise olsaydı Fol
lit doğrudan doğruya polise müracaat 
eder. Gidip Garahamı bulmazdı. 

Cevap verdim: 

- Bütün bunlar aklımın ermiyeceği 
ince işler, ben kulübe gidiyorum. Sen de 

EN UCUZ EN KIYMETI..t 
YILBAŞI HEDIYESt 

BRONZ 
Di§ F ırçalarıdır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

Zayi 

.. 
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 11iliiiiiiiiiiiiiiililliiilillll ....... _________________________________ , 

ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pişmcmesinden, mey\ alarm güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sal olma
masından basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın i~ zanna ya-
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler . .Ekseriyetle çocuklarda bulunur. . 
Halsizlik, kansızlık, haümsızlık, knnn ağrılan, kann şişmeleri, burun, makat kaşınması, ıshal, oburluk, baş 

dönmesi, salya alonası, saraya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. 

•• 
iSME T SOLUCAN BiSKUViTi 

Bu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük \.'e küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer._ 
Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız: v •• 

o t K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocugunuzda solucan olmadıgına ıtunat 
ediniz •• Sıhhat vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. . . 
KULLANIŞ TARZI : Bir bisküvit çiğzi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır .. Büyükler : ~~e yatarken iki kut~ 

bisküvit, çocuklar : 10 _ 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşalı ÇO:!u~lara her yaş ıçın gece yatarken hır 
çizgi bisküviti verilir. 

Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR.. ( İ S M E T ) isfine dikkat... !il 

'-------------------------------------~-' ... nm•• ...................................... ml! 

Feııni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

GA YRt M~KUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA ILA.NI: 

Madde 126 
tZMIR 1 nci iCRA MEMUR· 

LUliUNDAN: D.No. 39-5717 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Arsa 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numara
sı: Buca atağı inahalle Şinasi so· 
kak 23 No. 166,60 M2. 

Takdir olunan kıymet: 300 li~ 
ra. 

Atırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: lzmir birinci icra dairesin • 
de 18-4-939 ıalı ıaat 14 

- Dostum ... Doğrusunu söylemek la
zımgelirsc söylediklerinizle muammayı 

halledebilmiş değilim. Bu tuhaf bir İş ... 
Fakat yeryüzünde bundan garip bir çok 
işler de olur. Anlatayım patronunuz da
ima evinde oturduğunu yeğenine isbnt 
etmek istiyor. Acaba neden} ikisi bera
berken hiribirine karşı olan vaziyetleri 
nasıldı} 

geliyor musun? 
v •"l•Yte O"ı>da olurum. Haydi gü-

Bornova ziraat mektebinde ~ 
yapmakta olduğum bazı intaata 
dair evrakı Basmaneden Baştura
ka giden yol üzerinde düşürdüm. 
Bulan Kemahlı hanı sahibine ge
tirdiği takdirde memnun edece -
ğimi ilan ederim. 

1 - lthu gayri menkulün artır .. 
ma tartnamesi 25-3-939 tarihin • 
den itibaren 5717 No. ile birinci 
icra dairesinin muayyen numara .. 
sında herkesin görebilmesi içi 
açıktır. tlinda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler 
ithu tartnameye ve dosya numa 

Parker düşündü, sonra yavaş yavaş; 
- Miııter Standiş, dedi. işin en ga

rip tarafı burası zaten ve ben ikisini hiç 
beraber görmedim. Yalnız konuşurken 
seslerini işittim. 

- Baliser sizinle hiç yemeğe kalma
dı mı? 

- Hayır .•• Mister Follit hasis ihtiya
rın birisidir. Kimseye bir şey yedirmek 
istemez, zaten sofrasında da yenecek bir 
~y yoktur. Bir çorba, yağsız sebze haş
lal'T' ı ... Suda kaynamış patates ... Diş
le•i ' ozuk olduğu için et yiyemiyormuş. 

Holand bir saniye düşündü, sonra: 

le cül 
Hakikaten !:ltıındış ) emek zamanı ku

lübe geldi. Ona merakla bu mese hakkın
daki diiı;iincclerinin ne olduğunu sordum. 

- Aklıma üç ihtimal geldi, dedi, ha
diseyi bu üç ihtimalle izah etmek iste
dim. Fakat bu faraziyelerin hiç biriııi be
ni tatmin etmedi. Farzedelim ki F ollit 
yalan söyledi. Fakat parayı almayıp da 
patronundaıı bir münakaşa neticesinde 
ayrılmış olsaydı F ollit gidip Mereclite 
böyle bir vaka anlatmağa cesaret ede
mezdi. Parkerin kendisinden evvel oraya 
gidebileceğini düşündü. 

- Doğru düşünüyorsunuz. 

- O halde bu düşüncenizde devam 
- Parker, dedi. Patronunuzun evine edelim. Follit cesaretle Mereditin evine 

gidiniz, haftada beş lngiliz alınız, haş- gitti. Demek oluyor ki Parkerin daha ev-

ti. 

lanmııı patates yiyiniz, bu hikaye bıına 
çok garip geldi, fakat belki de alelade 
bir şeydir. Siz çocuk değilsiniz. Tabii 
korkmazsınız. Kendinizi müdafaa etmek 
her vakit elinizden gelir. Biraz daha 

dikkatli davranırsınız. Endişe edilecek 
bir şey görürseniz bana haber verirsiniz. 

Delikanlıdan hiç bir haber alamadan 

vel oraya gitmediğinden emindi. Daha 
doğru bir tabirle gidemiyeceğinden. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu. Eğer Follitin yalan söylediği 

muhakkak ise delikanlının bir yerde, 
ağlebi ihtimal Fordanın Havzda mahpus 
olması lazımgelir. 

- imkanı var mı? 
on beş gi.in geçti. On beş gün mister Gra- - Neden olmasın. istersen seninle be
ham Meredit bize geldi. Kapıyı kapar ka- raber yemekten sonra oraya gidebiliriz. 
pamnz: 

- Standiş, diye haykırdı. Bana bir yol 
gösteriniz. Bu delikanlı bir hırsızlık ya
pa bilir mi? Tabii Teransı hatırlıyorsu-
nuz ... 

Standiş: 

- Bir hırsızlık mı, diye tekrarladı. 1 la
yır dostum. O delikanlı hırsı7.. olamaz. 
Delikanlıyı itham eden kim? 

- Patronu mister Sari Follit, bu sa
hah bahçemde oturı•vordum. Tanımadı
ğım bir adam kapı) ı çaldı. Bu mister 
F ollitti. Jlk cümlelerinden hiç bir şey 
anlamadım. Bana hiç bir mukaddimeye 
lüzum görmeden: 

- Himaye ettiğiniz delikanlıyı artık 
yanımda tutamam dedi. Fakat çaldığı pa
rayı bana geri verirse polise müracaat 
etmem. Çünkü benim de biraz kabahatim 
var •.. O kadar parayı açıkta bırakmama
lıydım. 

- Kimden bahsediyorsunuz? diye 
"ordum. 

O sualime bir sualle mukabele etti: 
- Terans Parker buraya gelmedi mi 
- Hayır, sizde değil mi? 
- Dün gece de her gece ı;ibi uyumak 

Üzere odasına çekildi. Fakot bu sabah 
meyd:ında görür ... edi. Yatağına b:ıktım. 
bozulmamıştı bile ... Bu delikanlı ile be-
raber yüz İngiliz lirasının da yok oldu

b'llmı h:ıber '<'rdi<rim için çok üzülüyo
rum, buna emin olunuz. 

Haykırdım. 

- T r"nsı yüz inn-iliz lirasını çalmakla 
itham ediyorsunuz ha. Ben buna bir tür
lü İnanamıyorum. 

O omuzlarını knldırdı: 
- Ben inandım yn, yeti!!İr. Dün nk"arn 

paralar oradaydı, şimdi yok... . 
- Ya öteki hizmetçiler} 

- Evimde ihtiyar bir hizmetçi kadın-
~ bqka kimee yoktur. O da ne dün, 
nede~ellü&ii.ıı-

F ollit ne seni tanır, ne de beni .•. 
-Olur ... 

Evi sıkıntısız bulduk. CaddesindC'n bi
raz geride küçük bir evdi ve içerisinde 
kimse yok gibi görünüyordu. 

Standiş: 

- Bir seyyar satıcı gibi doğrudan doğ
ruya kapıyı vurmak istiyorum, dedi. Siz 
saklanınız. 

Otomobilin İçerisinden bir valiz aldı 
\'e kapıyı çaldı. Bir kaç dakika sonra geri 
döndü. 

- Kapı açılmadı, dedi. Fakat bu evin 
içerisinde hiç kimse yok demek değildir. 

- Ne yapacaksınız? 
- Bilmem ... 

Vakit yavaş yavaş geçti. Küçük bir lo
kantada akşam yemeğini yedik. Gecenin 
on birinde Standiş harekete geçme vakti
nin gelmiş olduğunu söyledi. Otomobili 
biraz uzakta bıraktık. Ve evi muayeneye 
koyulduk. Hiç bir penc;erede ışık yoktu. 
Camlar arasından süzülen soluk ay ışığı 
sayf"..sinde pençerelerin kapalı olduğu gö
riiniiyordu. 

Roland mırıldandı. 
- Haydi gel ... Eğer şimdi bu eve gi: 

remezsek bir daha giremeyiz. 

Pannaklıktnn aştık. Sonra bahçe yol
lnrında yürüdük. Rüzgilrla dallarını sal
lıynn ağaçlardan garip sesler çıkıyor ve 
ayaklarımızın gürültüsü bu sesler arasın
da kayboluyordu. Evin etrafını dolaş
tık ve bir pençereye yanaştık. Bu P<"nçe
renin perdeleri açıktı. Fakat içeride sö
nük bir ışıktan başka bir şey görünmü
yordu: bu ışıl: şöminede sönmek üzere 
ol:ın ateşin son pımltılarıydı. 

Birdenbire titredim. Roland dudakları
nı kulaklarıma yaklaştırdı. 

- Bir koku duyuyor~un değil mi} 
Petrol kokusu ... Şimdi artık içeriye gir
memiz larzoldu. 

AZiz Emen 
887 (554) 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Ürat 
Memlelıet lllutaneaı 

eslıioperatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Ba,ı bot tutulup temizlik hanı

na teslim edilen bir merkep ile bir 
koyun vesaik ibraziyle sahipleri 
cıkmadığı takdirde 25-3-939 gü· 
~ünde hayvan pazarında satıla -
cağı ilan olunur. 872 (556) 

Kültür .parkta inta edilecek 
sergi sarayının belediye ha~ mü
hendisliğindeki proje, keşif ve 
~artnamesi veçhile yetmit beş bin 
liralık kısmı eksiltmeye konul -
muştur. ihalesi 20-3-939 Pazarte
si günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler bet bin altı yüz yirmi beş 
rralık muvakkat teminatla bele. 
diyede Fuar komitesine gelirler. 

893 (552) 

bildiği ufacık bir alet vardı; bir kaç da

kika İçeTisinde pençere açıldı. Açılan 

pençereden gelen kuvvetli petTOl kokusu 
karşısında iki~iz de geri çekilmeğe mec· 
bur olduk. 

Arkadaşım: 

- Burada bir §eyler oluyor, diye mı
rıldandı. Ve cebinden bir elektrik feneri 
çıkardı. 

- Aman yaratbi baksanıza bir kerre. 
Gözlerime inanamıyordum. 
Parker çenesi ve ağzı kan içinde bir 

koltuk üzerinde serilip yatmııtı. Delikan• 
lının etrafına tahta par~alan ve bir çok 
kağıtlar yığmışlardı. Yerde bir delamba 
devrilmişti. Dö~eme baştan başa petrol 
içerisindeydi. 

Roland haykırıyordu. 
- Vay melıin vay. Haydi çabuk ol 

dostum ... Allah vere de geç kalmamış 
olsak. 

Delikanlının üzerine iğildiği vakit se· 
vinçle: 

- Daha ölmemiş. daha ölmemiş .•• 
Yalnız bayılmış diye bağırdı. 

Delikanlı bu pençereye doğru götü
rülürken döşeme üzerine bir şey düştü. 
Jğilip yerden aldım. Bu altı takma dişten 
mürekkep bir briç takımıydı. Parkeri 
bahçedeki otlar üzerine yatırdık ve Ro
land elektrik lambasının ışığıyle delikan
lıyı muayene etti. Parker nefesi munta
zam alıyordu. Fakat kan içindeki ağzı 
çok korkuaç bir halde gC>riinüy.ordu. Ro-

1 
rasiyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

ııM•ıİllİıll_ ... _ .. ___ ıımm••-••••••-~ 2 - Artırmaya iştirak için yu. 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7. 
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Pamuk Mensucafı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardaelır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Kö~kbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup ma11arı Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

'"f elefon N o. 2211 ve 3079 
l,elgraf adresi : Bayrak lzmir 

\ t. . ~ .• _; . .. . ·~ .. ~ . . . :;;: . . ~ , . - ..... . . . . . . .r 

Devlet demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
Muhammen bedeli ile miktar, cins ve evsafı qağıda yazılı yağlar 

açık eksiltme ile sahn alınacaktır. 
Muvakkat teminat 114,53 liradır. Eksiltme 31 Mart 939 saat (15) 

de Alsancaktaki işletme binasında toplanacak komisyonda yapılacak
tır. Sartname1er komisyondan parasız olarak verilir. lateklilerin mu
ayyen gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince lizım olan beyannameyi hamilen 
komisyona müracaatları. 

Tahmin edilen 
Fiat 
Kunıt 

400 Kg. Mobilöl A. veya Shell C. Y. 2 
marka yağ 30 

2000 (( Mobilöl b. b. veya Shell C. Y. 3 
marka yağ 31 

1600 « Aero W. veya Shell C. Y. 4 
marka yağ 32 

500 « Mobil kompound No. S marka yağ 35 
200 « S. K. F. yağı 50 

Tutari 
Lira K. 

120 00 

620 00 

512 00 
175 00 
100 00 

16 21 875 (550) 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

hususiye •• mu-

1 - Münakasaya çıkanlmıı olan idaremize muktezi 47 kalem de
f atir ve evrakı matbua ya ikinci defa olarak yine talip zuhur etmediğin
den iıbu evrakı matbua 13. 3. 939 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlık suretiyle tedarik edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3600 liradır. 
3 - Muvakkat teminab 270 liradır. 
Nümüneleri görmek için her gÜn Muhuebei hususiye müdürliiü

ne ve almaia talip olanlarm da bir &J' içinde puartaİ ve ~ 
•• -•-. ..,l_,!,__jp .. .. .... __ 

• hW'I-. ent eeae wwwa-. 

niıbetinde pey veya milli bir ban 
kanın teminat mektubu tevdi edİ· 
lecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılar · 
la diğer alakadarların ve irtifa~ 
hakkı sahiplerinin gayri menku~ 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddiaların 
ithu ili.n tarihinden itibaren yir 
mi gün içinde e'91'akı müsbiteleri· 
le birlikte memuriyetimize bildir 
meleri icap eder. Aksi halde hak 
ları tapu ıicilile sabit olmadıkça 
aatıf bedelinin paylatmaıından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır · 
maya ittirak edenler artırma tart 
namesini okumut ve lüzumlu ma· 
liimat almıs ve bunları tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur 
lar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay 
ri menkul üç defa bağırıldıkta 
sonra en çok artırana ihale edili 
Ancak artırma bedeli muhamme 
kıymetin yüzde yetmilf betini bu 
maz veya satıf iatiyenin alacağın 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu• 
lunup ta bedel bunların o gayr· 
menkul ile temin edilmit alacaJc:1ı 
tarının mecmuundan fazlaya çık! 
mazsa en çok artıranın taahhüd 
baki kalmak üzere artırma on beı 
gün daha temdid ve on betine 
günü aynı saatta yapılacak artı 
mada, bedeli aatıt iıtiyenin alaca 
ğına rücbanı olan diğer alacakl 
ların o gayri menkul ile temi 
edilmit alacakları mecmuunda 
fazla ya çıkmak tartiyle, en ço 
artırana ihale edilir. Böyle bir b 
del elde edilemezse ihale yapıla 
maz ve aatıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal vey 
verilen mühlet içinde parayı ve 
mezae ihale kararı f esholunara 
kendisinden evvel en yüksek t 
lifte bulunan kimse arzetmit old 
ğu bedelle almağa razı oluraı 
ona, razı olmaz veya bulunmazs 
hemen on bet gün müddetle artı 
maya çıkarılıp en çok artıranı 
ihale edilir. iki ihale arasında 
fark ve geçen günler için yüzde 
den hesap olunacak faiz ve diğe 
zararlar ayrıca hükme hacet ka 
maksızın memuriyetimizce alıc 
dan tahsil olunur. Madde ( 133) 

Gayri menkul yukarıda göste 
rilen 1~939 tarihinde birine 
icra memurluğu odasında itb 
ili.n ve g&terilen artırma •• , ........... 
mai dairesinde aablacaiı 
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Kuvve'I: Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMI, KANSIZLIK, ROMA-
• • • 

TİZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 
hastahklarma1 cılız yavrular1 yürüyemiyen, di§ çıkaramıyan çocuklart 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar H A S A N 
KUVVET ŞU R U 8 U'ndan İçmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 
şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her yq ta istimal edilebilir ... 

Yemeklerinkı· RADYOLiN 
rıntıları, salya-
nın ilraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
ınizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkum· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilAOarın· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile nıuhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .. 

ıııı defa süzülmiiftür Şerbet gtlJI lçUelJlllr 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçiojlu ham karşısında-

Um dal 
UMUMIDENiZ 

ACENTALICI LTD. --
HELLENİC LiNES LTD. 

Oli,·ier ve 
Şürekası 

BIR1NCİ KORDON REES 
BINASI 'l'EL. 244J 

LONDRA HATTI: 

Fratelli Sperco 
Va pur Acentası 

A DR1A2'iCA S. A. Di 
HAVİGA'l'İOHE 

Deu tscbe Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. H AMBVRG 

HERAKLEA vapuru 14 martta bek· 

BRİONı t .... 13/ 3 t l k 14/:-\ leniyor. 18 marta kadar Anvers Rotter· ANGHYRA vap 22/24 mart ara- P OLO vapuru 9 martta Londra Hull mo oru e gc ere · da . . ' .. 
uru ' p· B . d' . T . t V d'W h m, Bremen ve Hamburg ıçın yük ala sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve te ırc rın ısı nes e ve ene ıge a- caktır. 

Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için ytik reket eder. . YALOVA vap . 
29 

tt beki . 
alacaktır alacaktır. ZARA motörü 16/ 3 te gelerek aynı . uı u mar a enı· 

. .., giln saat 19 da Patmos Leros Rodosn yor. 1 msana kadar Anvers, Rotterdam, 
L• ~ı;RPOOL HA'l''J'I hareket eder Bremcn ve Hamburg için yük alacaktır 

MARDINIAN vapuru 15 martta gelip . .. .. ..., TAHIJYE . 
"k ka acak ve · d Li ZARA motoru 20/3 te gelerek 21/ oı · --

l/lfİ'l'ED S'J'A'J'ES AlfD ;:l ~~in ryilk alaca=. zaman a ver- te Pire Brindisi Trieste ve Vcnediğe ha- ANDHaRObS vapuruB 7 nisanda bekleni· 

i L'l'D reket eder. yor. m urg, reınen ve An\•ersten 
LEV AH'l' L NE • Deaısche Levante-Llnle GRİMANİ motörü 21/ 3 te gelir 22/3 mal çıkaracaktır. 

BENNESTVET vapuru 18/ 20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, t Ler Rod Tr' st V d' w h 
e os os ıe e ve ene ıge n-arasında beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- k d 

re ete er. 
için yük alacaktır. caktır. Cİ'IT A Dİ BARİ motörü 23/ 3 te ge-

------------ lir ayni giln İstanbul Pire Napoli Mnr- DEN NORSKE MİDDEf.. 
--

PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 HAV«'rju ·E o~r ft 
silya ve Ccnovaya hareket eder. ~~ n.a , •a.v 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev- T. B O W E N RE ES BAGHDAD vapuru 17 marta doğru İs· 
york için yük alacaktır. ,__ kendcriye, Diep ve Norveç umum li-

LİNES SUD A."'tJERİKANA V E Ş t) R E K A S 1 manian için hareket edecektir. 
TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara- CUNARD LİNE ROYALE NEERLAN 

sında beklenilmekte olup Nevyork için Liverpool ve DAİSE KUMPANYASI --yük alacaktır. Glasgov hattı ULYSSES vapuru 14-3 de gelercK 
SERViCE MAR12'İME 

G 1 1 l"t taı~Lt • • • • • • • • • • • • Burgas Varna ve Köstence limanlan . cre.t vapur nnn muvasa a -.u.uerı, lA .. ROUMAlu 
rek · · ı · lunl h k BAKTR vapuru mart nihayetinde ıçın hareket eder. n ge vapur ısım erı ve nav arı a - STELLA ek 

BUCAREST . .. . gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- vapuru 20/ 3 te beklenm ·-
kında acenta hır tcahhut altına g.ıremez. caktır.. te olup Amsterdam Hamburg limanları- DUROSTOR vapuru 18 martta bekle. 
Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci G k , J , l" . . na hareket eder. niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 

ere 'apur ann mu\ asa at tarihlerı, ı · · ilk 1 ktı 
Kordonda 152 numarada • UMD.'\L• isimleri ve navlunları hakkında acenta an ıçın y a aca r. 
umumt lleniz Accntalığı Ltd. müracaat bir teahhUt altına girem~z. Daha fazla - *-
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bo,·en Rees ve Şr. İ I --

Telefon: 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numara.'lına müracaat SVENSICA OR EN'l'E L • 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. HİEH ICUMPAHY ASI .JOHNS'l'ON WARREN 

L1N1ES L'l'D. 

j uvantin saç boyaları 
JNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuvarlarında hazırlanan Juvantin ~ 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

J UV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabü renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi ' 'e emniyetli markadır. 

!Si d ti .. • ....~ .- ',..;; ,. • • • _, • • •• .i - ~ • 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyi~iz! 
BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağrılarını süratle 
izaleye kilidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstıraplan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir iliç 
N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih e1didiniz. 
İCABJNDA GüNDE 3 KAŞE ALINAJıiLtR 

GUNBORG vapuru 25/ 3 te gelerek 
Aınsterdam Rotterdaın Hamburg İskan A ViEMORE vapuru 9 nisanda bekle-

diruivya ve Baltık limanlarına hareket niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su· 
eder. lina Kalas için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden accnta me
suliyet kabul etmez. 

SERYICE MARİ'J'İME Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 
Romncdn Kmnpanyası caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Deı 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek 7~ vapur acentalığına müra<.'aat cdiJ. 

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur. 
cu alarak hareket edecektir. TELEFON: 2007/2008 

İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- --- --------
lardaki değişikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına müracaat 
mesuliyet kabul etmez. Daha faila taf- edilmesi rica olıınur. 
silat için ikinci Kordonda FRATELLt TELEFON : 2004 - 2005 
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Artık çekoslovakyaya Elfitiha! .. 
Berline · gelen Çek Cümhurreisi Hitlerin bütün şartlarını kabul etti. 

Slovak ya bu şartlara göre ve ancak nazari olarak müstakil kalacak 

erlinde resmi bir t bli - şeredildi 

o e o a 
Almanyayail akedil 

Alman motörize kuvvetleri 
Prag sokaklarında büyük bir 

geçit res i yaptılar 
Paris 15 (Ö.R)

Hariciye nazın bay 
Bonne bu sabah te
lefonla Fransanın 

Bcrlin sefiri B. Ku
lond ile ve sonra da 
Londra sefiri Bay 
Korben ile görüş
müş ve bunu müte
akip Polonyanm Pa 
ris sefiri B. Lokase
viçi kabul etmiştir. 
Diğer taraf tan ha-

riciye nezareti Ber-
linden resmi bir no- Rutc-nyada halk tipleri Alman motörize kuvvetleri 

ta almıştır. Bunda Alman hükümeti Al- tir. Bununla beraber hazan kadınların 
man askerlerinin Prag hükümetiyle mu- hiddet ve nefretlerini gizlemedekileri de 
tabakat neticesinde Çekoslovakyaya görülmüştür. 

ve devamlı bir sükunet sebebi olarak emrini aldıklarını bildirmiştir. Ostrava 
z.amanındn sclamlanınışb. ve Lekoviç daha dün işgal edilmbti. Ha

girdiğini bildirmektedir. Almanya sefiri Piyade ve süvari Çek polisleri nizamı 
bu akşam hariciye nazırını ziyart't ede- muhafaza ediyor. Bunlara ntlı Alman 
cek ve Alman hükümetinin bu tebliğini polisleriyle SS ler de nezaret ediyor. SS 
teyit edecektir. Fransanın Berlin sefiri !erin (Alman hücum kıtalarının) erk!nı 
B. Kulondr öğleye doğru Vilhelmşt.rase- hnrbiyesi şehrin diğer bir otelinde yer
ye giderek B. Bonne tarafından memur leşmiştir. Sehpa üzerinde hafif mitral
edildiği istihbar teşebbüsünde bulun- yözlil Alman otomobilleri devriye kol
mu tur. ları halinde yollardan geçiyorlar. Mit

ralyözler doldur, !işenk kurdelfu,.ı maki
neye geçirilmiştir ve mitralyözcü par· 
mağı tetik üzerinde tutmaktadır.. Her 
otomobilin şoförü yanında şehir yolları 
içinde kendisine rehberlik etmek üzere 
bir Çek askeri bulunmaktadır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Çckoslovakyaya 
F.lfatiha! .. Bu sabahtan itibaren, Berlin
de neşredilen bir tebliğ Çekoslovakya 
reisicümhuru B. Hahanın Führcr tara· 
fından serdedilen şartları kabul ettiğini 
bildirmiştir. Slovakya nazari olarak 
müstakil bir devlet halini alırken asıl Berlin, 15 (Ö.R) - Alman kıblarının 
Çeklerle meskun vilayetler, yani Bo- Çekoslovakyaya girmesi Alman halkı ta
hcmya ve Moravyn sadece Almanyaya rafından şevk ve hasretten ziyade hay
ilhak edilmiştir. Bunlar ancak mahalli retle karşılanmıştır. Senelerden beri 
bir muhtariyetten istifade edec<.'klerse nasyonal Sosyalist Almanyanın yabancı 
de bunun da şartlan henüz tayin t!dil- ırktan ahaliyi kendi devletine ilhak et
miş değildir. mek istemediği ve emperyalist bir taaı·· 

Doktrinal sahada bu ha.dase, an~lus ve ruz siyaseti gütmediği tekrar edilegel
Südet ilhakını meşru göstermek için Al- miştL Bu sebeple şimdi Moravya ve Bo
manlann ileri sürdükleri dclillerl altiist heınyarun kat'i işgali umumi efkarı şaş
ctmektedir. Şimdi, ihtiyaç halind2 Al· kınlık içinde bırakmıştır. 

Londra, 15 (Ö.R) - Alman kıta1an 
Çek devletini teşkil eden Bohem ya ve 
Mornvyayı tamamen işgal etmişlerdir .. 
Bu eyaletler artık Çehe adını taşıyacak
tır. Karpatlar altı Ukranyasına geline<? 
Macarlar burada geniş arazi işgal etmiş
ler ve şimdi Polonya hududunda Polon-

va ordusu filolan bu sabah hududu geç· 
mişler ve Çek tayyare meydanlarını iş
gal ederek içindeki askeri tayyoreleri 
müsadere etmişlerdir. 

Berlin, 15 (Ö.R) - Berlin mülakatı 
hakkında neşredilen bir tebliğe ııazaran 
B. Hitler, Çek reisicümhuru B. Haha, 

manya ecnebi nrazisini de ilhak C'diyor.. Gerçi bu hnyrete milli bir iftihar ve 
Avrupa bu müşahedeyi artık hesnba gurur hissi de karışmaktadır. Nasyonal 
katınağa mecburdur. Irk nazariyesi ye- Sosyalist mahfelleri Almanyanın artık 

rine havat için liizumlu sillıa nazariyesi Avrupa haritasını istediği gibi yeni şek
geçmiştir. Ancak bu salıaııın hudutlan le sokabileceğine inanmağa mütemayil
pek tayin edilmiş değildir. Bu na7.ruiye dir. Ahalinin ekseriyeti gurur duymak
de, nasıl olsa, kendini müdafaa edecek la beraber biraz endişeye kap.ılnıaktan 

Ingiliz kral ve kraliçesi Londraya avdcımdc başvekil Çcmbcrlayn 
karşıla mrken 

tarafından 

nazariyecileri bulacaktır. Hadise, ne su- da kendini alıkoyamamaktadır. 1 
zetle izah edilirse edilsin, haddi 1atında Resmi ajansın Bohemya ve Moravya- ya kıtalariyle iltisak peyda elmijlerdir .. 
vahimdir. da Alman kıtalarının sevinçle selamlan- B. Hitler bugün öğle9en sonra Çek 

Bu esnada Macarlar da Karpatlar altı dığı hakkındaki haberleri, Çek mezali- arazisine girmiştir. Praga doğru yoluna 
Ukranynsına giderek Polonya hududuna mi hakkında evvelce verilmiş olan ha- devam ebnektedir. 
doğru ilerliyorlar. Fakat Budapeşteden berlerin sıhhatinden de şüphe etUrmek- Alman askerleri bu sabah saat 10 bu-
gelen bir telgrafa göre bu ileri hareketi, tedir. çukta Praga girmişlerdir. Almanfar şeh-
Eiyasi mahiyette ihtilAtlardan dolayı te- Bir çok gazeteler Bohemya ve Morav- rin merkezine doğru ilerleken bir kar 
chhüre uğramıştır. Ancak bu siyasi ihti- yanın Almanyaya ilhakını geçen sene fırtınası hüküm sürüyordu. En önde za
latların mahiyeti hakkında izahat veril- bu sıralarda Nlirenbergde yapıl&n me· rif ~efor üniforması taşıyan piyadeler 

hariciye nazırı Şovalkovski, mareşal 
Göring, Fon Ribbentrop hazır bulun
muşlardır. Anlaşma bu sabah saat 4 ten 
az evvel imza edilmiştir. Bu anlaşma ile 
Çek milleti B. Hitlerin eline bıraklımış, 

o da mütek.abi1en Çek milli h.ıyatının 
muhtariyet içinde inkişafını garanti et 
miştir. 

llitler Maresal Gğring ve lngiliz <Jefiri Hendersonla 

Bitler diyor ki: 
Çekoslovakyanın mev
cudiyeti sona ermiştir 
Çek hadiseleri 

Alman 
hakkında Hitlerin 

milletine hitaben 
ıı~şr. r\"tiği beyanname 

Berlln 15 (A_.\) - Ji'.!avıı:s a3ansm -
dan: 

Hitler Alman milletine hitaben aşağı
daki beyannameyi neşretmiştir: 

c:Bir kaç ay evvel Almanya Çekoslo
vakyadaki Alman ekalliyetini tahammül 
edilmez bir terröre karşı müdafaa et -
mek için müdahale etmek mecburiye -
tinde kalmıştı. Son haftalar içinde Çe -
koslovakyadn buna benzer h~diseler ol
mu~tur. Bu memlekctin ırki grupları 

ara!lmdald aksülAmel oıilan Pragdan ay
nlmağa aevkebniştir. Bunun neticesi 
olarak Çekoslovakyarun mevcudiyeti so
na ermiştir. Pazar günündenberi muhte
lü mmtakalarda vahşiyane tenkil hare -
ketleri vukubulduğu bildirilmekte idi. 
Zulme uğnyan gruplar her saat bizden 
imdat istiyorlardı. Alman mültecileri 
akın akın Almanyaya gelmekte idiler. 
Bu vaziyetin devamı bir seneden fa1Ja 
bir zamandanberi Almanyaya ait bulu· 
nan ve Almanya için hayatı bir ehem
miyeti haiz olan bir memlekette nizam 
ve asayişin ortadan kalkmasını intaç 
edecekti. Sulhu tehdit eden bir tehlike
yi uzaklaştırmak ve bu hayati sahada 
yeni bir nizamın teessüsü için lazım ge
len şartları temin etmek üzere Alman 
kıtalarını Bohcmyaya ve Moravyaya 
göndermeğe karar verdim. Bu kıta1ar 

tedhişçilerin ve bunları himaye eden 
Çek kuvvetlerinin Alınan !kıtaları \eh
dit altında nulunanlnrın hayatını muha
faza edecekler ve Alman milletiyle Çek 
milletinin tarihi hakları ve maddi ihti
yaçları ile müten.ısip bir şekilde esaslı· 
bir sureti tesviye bulmak için lazımge -

Berlin 15 (Ö.R) - Bu akşamki Al
man gazeteleri Almanyanın, ecnebi aha
liyi himayesi altına almakla, yeniden 
imparatorluk olduğunu kaydediyorlar. 
c:Lokal Aanzayken> şöyle diyor: P rag 
kalesini askerlerimiz, 900 sene evvel ol-

duğu gibi, himayelerinin kanadı altına 

almışlardır. Biz şimdi tam mfur.ısiyle bü
yük devlet siyaseti yapıyoruz! Orta Av-

rupada tahakküm için değil. himayemi
zin kanadı altına giren milletleri muha
faza için kumanda ediyoruz. 

len şartları izhar edecE'klerdir. Her Al
man askerinin işgal edilen arazi halkı
na karşı bir düşman sıfntiyle değil o ha
valide kabule şayan bil- nizam tesisine 
memur olan Almanyanın bir mümessili 
sıfatiyle harekeL edeceğini ümit ederim. 
Fakat bir yerde mukavemete maruz kal
dığınız zaman her vasıtaya müracaat 
ederek bu mukavemeti orada kırmalısı
nız. Çek topraklarında büylik Almanya
nın mümessilleri o1duğunuzu unutma -
malısınız.~ 

Roma 14 (A.A) - Italyan gazeteleri 
Çekoslovakya hadiselerine büyük bir 
ehemmiyet ve-rmeğe başlamışlardır.Mes
sagero gazetesi, Hlinka muhafız teşkila
tının Bratislavada Çeklerle yapılan mil
sademede 19 ölü vermiş olduğunu bü
yük harflerle tebarüz ettirmektedir. 

Popolo Di Roma, Çeklerin zorbalıkla 
Slovakları hürriyetlerinden mahrum 
edemiyeceklerini yazıyor ve diyor kiı 

Prag hükümeti tarafından teşkil olu
nan Sidor hükümeti Slovaklann hiç te 
itimadını haiz değildir. Binaenaleyh böy
le vahim bir buhranı halletmeye muvaf
fak olrunıyacaktır. 

Pnris 15 (Ö.R) - Oder köprüsünü 
geçen Alman motörize kuvvetleri Çek 
topraklarını peyderpey işgal etmekte de
vam ediyorlar. Kl§laJaı·ırut çekilen Çek 
garnizonlarının silahları alınmnktadır. 

Karpat Ukranyasına giren Macar kuv
vetleri de ileri hareketlerine mukave
met görmeden devam ederek bir çok 
köy ve kasabaları işgal etmişlerdir. 

bilinde sulhu muhafaza etmek gibi bir 
temdin vazifesi tahmil etmiştir.> 

miyor. rnsimle karşılaştırıyorlar. Bu merasim ilerliyordu. 
Praga gelince : Alman motörlU kıtaa- esnasında Viyanada Roma Cermen im- Askeri kamyonlar ve m<>to.3iklctler 

Bir saat sonra, saat 5 te Prag radyo
su Alınan kıtalarının Çek araz.isiııe gi
receğini ve en küçük mukavemetin bi- <Geçen ao;rın liberal uyanışı Çekleri 
Je memnu olduğunu, böyle bir muka- de müstakil bir devlet kurmak hayaline 

Berlin 15 (ö.R) - Şansölye Hitler 
Bohemyadaki kıtaatı ziyaret için bu sa
bah Berlinden hareket etmiş ve eski su .. 
det memlek etinde, Çek hududundaki 
Böhmişe Laybah şehrine varml§tır. Or
du başkumandanı, hariciye nazırı, polis 
ve SS kumandanı Hitler ve daha bir çok 
maiyet erkanı kendisine refakat ediyor
du. Saat 16,45 te Şansölye hareket ha
lindeki Alman kıtaları yanına gitmiş • 
tir. Böhmişe Lahybah Dresden ile Prag 
arasında orta yerdedir. lı iki saat mütemadiyen şehrin en büyük paratorluğu alametleri Viyanadan Nü- bunlara refakat ediyordu. Çek zabıtası 

ıki ana caddesinde geçit resmi yapmış- renberge nakledilmişti. nizamı muhafaza etmiştir. Yer yer halk 
lardır. Halk bu kuvvet gösterişini göze •Berliner Borsen Zeytung• bu mü- arasında bnğırışma1ar olmuştur. Bazıları 

çarpan bir nefretle seyretmiş, bir çok nascbetle şunları yazıyor : da ağlıyorlardı. Diğer bazı mevkil~rde 

defalar ışlık sesleri ve çığJı!tlar duyul- •Alman devleti şimdi bir empcryum Almnnlar geçerken Çekler kendi milli 

l. bekl ·ı · h.di 1 b teşvik atmişti. Fakat Avrupa vaz.iyeti-veme ın enı mıyen a se ere se ep . • . . . . . 
1 k d t b

. ..d h 1 . nın umumı gıdışı Almanyayı, kcndisı 
o ara son crcce ser ır mu a a eyı . • ~ 
· ta d ~ · · · 1 d h "içın hayati olan bu noktalarda, saglam 

muştur. Fakat her defasında Çek polis- (imparatorluk) olmuştur. Şu itibarla ki marşlarını tercnniim etmişlerdir. 
lcri müdnhale etmişlerdir. Vahiın hiç yabancı ırka mensup milli grupl<ır k~Jl- Prag radyo istasyonlarından birisi bı 
bir hadise çıkmamıştır. ciilerini onun himayesine tevdi dmişler- sırada hnlkı sükuneti muhafazaya dıwct 

Alman erkanıharbiyesi Sen V•aclislas clir. Bu ecnebi etnik grupların Alınan ediyordu. İkinci bir radyo istasyonu ise 
meydanının ortasındtıki •Ambasador• hin'iayesini temenni etmclC'ri karşısında Almanlar tarafındnn j<;gal cdilmi•ti, Bu
otcline yerleşmiştir. Kapıda iki $ÜngüHi Almanya Alman olınıyanlara da bu hl- radnn Alman ahaliye hitap edilmiş ve 
asker nöbet beklemektedir. Binanın mnyeyi bnh§etmek mesuliyetinden te- vakarla hareket etmesi, sevinç tezaht\:a
karşısındaki taksi durak yeri boşaltı!- vekki edememiştir. Ne Habsburg, ne de tında ölçülü davranması tavsiye olun
mıştır. Taksilerin yerine zırhlı ve mit- Hohenzollem Almanyası, dinasti kayıt- muştur. 
ralyözlü otomobil safları kaim olmuştur. lariyle bağlı oldukları için, Almeın dev- İlkönce idari daireler, milli müdafaa 

ın ç e ecegını, ışga or usunun er em-
rine ahnlinin itaat etmesi 15zım gelece
ğini ilan etmiştir. 

Berlin, 15 (Ö.R) - Bu saba11 neşre
dilen bir tebliğe g<>re Çek arnı.isi Al
manyanın himayesi altında yeni hir dev
let olnuyacak, haritalarda resmen en bü
yük Almanya hudutları !çindc <;Österi
lccektir. Fakat idari bir muhtnr;yetten 
istifade edecektir. 

Bunlar da silfıh omuzda nöbetçilerin Jetinin bu vazifesini engelsiz ynp.'llllaz- nezareti, deniz postanesi, rcisicünı.!iur sa- Londrn, 15 (Ö.R) - Bcrlindeıı teyit 
muhafazası altındadır. lardı. • rayı işgal edilmiştir. Pilsf!n ve di€er şe- edildiğine göre Alman kıtaları Slo,·ak-
Bazı Çekler, caketlcrirı.in iliklerine Alınan gazeteleri Viyanadaki Alman- hirlcrin üzerinden Alrran tayyareleri yaya da girmişlerdir. Hlinka mulıafızla-

Çekos1ovak renklerini gösteren kurdc- İtalyan hakem kararlarından şimdi bah- uçmuş ve Almruı kıtaat: bunları takip rı dahilde nizamı muhafaza ediyorlardı. 
ltıhır takmışlardır. Umumiyet itibari~ ı "Ptpıekten sakınıyorlar. Halbuki bu ka- ctmi tir. Berlinde saball nesrcdilen 'bir Slovakya nazın Durcanski Hitlcre bir 

en !Jomınık uıu.ı ~u .. ..,~ .. vı ... u . ...... .... , ...... · -~· 

prensipler kurmağa ve artık orta Av
rupada hiç ilişiği olmıyan yabancı dev
letlerin müdahaleleriyle bozulmıyacak 

bir sulh tesisine mecbur kılmaktadır. 
Adolf Hitlcr orta Avrupada hakiki ni
zam meselesini, Alnıanyanın yüksek 
menfaatlerine rnüstcnid bir anlaşma şek
liyle halletmiştir.> 

Gazete, rc-aliteler hakkında hala ha
yale kapılacak Çeklere şu ihtarda bu
lunmaktndır: c:Almanya, mecbur olun
ca çabuk ve sert vurur!> 

c:Hamburger Frendenbbai> gazctesı 

de şu miitalealan yürtitüyor: 
c:Son Münih anlaşmalnnnın bir ma

nası kalmamıştı. Almanyanın büyük 

- Eve 

Prag 15 (ö.R) - Alman kumandan
lığı şu tebliği neşrclmi§tir: 

c:Bohemyada icrai kuvvet reisi sıfa -
tiyle şunları emrediyorum: 

1 - Fonrad Henlayn devlet komiseri 
tayin edilmfştir. 

Prag merkezi idaresi ele dahil olduğu 
halde biitün idare onun emri altınn ve
rilmiştir. 

2 - Biitün umumi idareler, ezcümle 
polis, posta, şimendüfer ve diğer amme 
hizmetleri mnzide olduğu gibi devam 
edecektir. 

3 - Sivil hayat inkıtaa uğramamalı 
\'e herkes işi güciyle ıneşgul olmağa de
vam etmelidir. 

4 - Iclarenin emirlerine herkes itaat 
etmeli ve böyleco umumi menfaate hiz-


