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lmtiyaz sahihi: ŞEV KET BiLGiN il 
17 Mart CUMA 1939 

• 'Uaamra Sinemaaının 
B•ytllc .-Jm mii8abakaıı Başmuharrir ve umum! neşriyat müdUrli: 

HAKKI OCAKOaLU 
ABONE ŞERAlTl 

OEV AM MUDDETI Türkiye için Hariç iç:lıı 
Senelik ............ 1400 2900 
Alta a~lık ••••••••••••••• 750 1650 

1 
Günü geçmif nüshalar (25) kuru,tur. 

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

ÇO sengrn hediyeler 
li tJ9lldhnı el ildn

ı. awla olnıyanus -1 
llan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin l>ekçUt, ıab4hlan çıkar ıi11Mt gazetedir Yeni Aaır Matbaasında Buılmıttır. 

·.; . 
••• • ; .·• . ·- ulgar Başvekil. Ankara yolunda 
Muhterem Misafirimiz lstanbulda Hararetle 

Karsılandı. Abideye Çelenk Koydu 
' 

______________ ..;... ________________ ~--~ 

"Ankarada, Çok hürmet ettiğim 
Milli Şefinize saygılarımı sunacağım,, 

A11karada hariciye vcl:lileti binas. 

Istanbul 16 (Hususi) - Muhterem j tesna bir surette karşılarumştır. Misnfi
misafirimiz sayın Bulgar ba~vekili Ek - rimiz.in geçecekleri yollar Türk ve Bul
ı;elans Köse Jvanof, refikası ve maiyet- gar lJayraklariy]c donanmıştı. Misaffri
leri sabah onda şehrimize gelmiş ve müs- miz, hasta bulunan vali adına muavin 

Hiidai, komutan tarafından hararetle 

Y . ha"' dz'sele r- karşılandı. Kendisine ve refikalnrına en ı bükctlcr takdim olundu. 

Karşısında 
---Y:r·---

Balkanlılar saflarını 
biraz daha sıklaştır
mağa mecburdurlar 

- *-HAKKI OCAKOt;LU 

Orta A vrupada beklenmiyen bir 
günde yepyeni bir vaziyet hasıl ol
muştur. 

Slovakyamn istiklalini ilan etmesi, 
ve Macarların Karpatlar hakkında 
Çeklere verdiği ültimatom ile başlı
yan siyasi buhran, bir kaç gün için
de Alman ordusunun Çek toprakla
rını işgal altına alması neticesini ver
miştir. 

Filhakika irgal keyfiyeti silah kul
lanmak. suretile olmam!:tır. Kimse
nin burnu l:.an:ımamı '}tır. Akıtılan 
yalnız Çek milliyctperverlerinin göz 
yaşfo.rıdır. 

Başvekil ve refikaları yollan doldu -
ran binlC"rce Istanbullu tarafından bu -
yük bir sevgi tezahüratı ile karşılandı -
lar ve sürekli surette alkışlandılar. 

Pcrapalasta öğle yemeğinde bulunan 
misafirimiz öğledm sonra Cümhuriyet 
abidesine giderek merasimle çelenk koy
muş ve akşam üzeri Ankaraya hareket 
etmiştir. Bulgar başvekili Ankaraya ha
reke-tinde istasyonda askeri bir kılamız 
tarafından selamlanmıştır. 

- SONU 3 ONCO SAYFA DA -

Belgrad 
Ç,.ekoslovakya

daki hadiseler-in 
inkişa·fını 

Sülıtin ile talılp ettiği· 
nı telJarüz ettiriyor .. 

----0--
Bclgrad, 15 (A.A) - D. N. B. aj:ın-

sı bildiriyor : 
Salahiyettar Yugoslav mahfclleri, 
Yugoslavynnın Çekoslovakyadaki 
hfıdiselerin inkişafını sükfuı ile takip 
ettiğini bildirmektedir. Bunur.la be
raber Yugoslavya dahili politikası
nın bazı meseleleri ile eski Çt:koslo
vak devletinin meseleleri arasında 
her türlü mukayeseyi enerjik bir 
surette reddetmek icap eyler. Filha
kika Yugoslav hükilmetinin kendi 
dahili meselelerini kendi kendine hal 
edecek vaziyette olmasından başka 

şurası da gözden uzak tutulmamalı
dır ki, Yugoslavya çok zamandan be
ri Almanyanın dostluğunu temin et
miş ve bu dostluk şimdiye kadar bir 
çok bürhanlarını göstermİ§ bulun
maktadır. 

Esasen bugünkü inkişafların mer
kezi Avrupada sulhun takviyesine 
yardım edeceği ümit olunmalıdır. 
Diğer taraftan her tarafta bugiln 

vukua gelen emrivakii tanımak az
minin müşahede edildiği de mem
nuniyetle tebarüz ettirilmektedir. 

Zira memleketin istiklal ve emni
yetini muhafaza kudretini kaybetti
ğini gören Çekoslovakya r eisi cüm
huru Berline kosmus ve Cek milleti
nin, Çek toprn1·İarın;n m~kadderatı
nı Alman devlet r~isinin eline tevd i 
eylediğine dair bir mukavele imzala
mıştır. 

Belediyenin çalışma programı 

Avusturyadan sonra Çekoslovak
ya da istiklalini kaybeylemiş m illet
ler arasına karışmış bulunuyor. 

Avusturvanın ilhakı, Südetlerin 
Çeklerden ~lmması , Alman birliğinin 
kurulması hareketlerinin tabii bir ne
t icesi olarak kabul edilmişti. Fakat 
bu defaki hadisenin ifade eylediği 
tnfıruı bambaşkadır. Alınan olmıyan 
bir millet, Alman idare ve hakimiyeti 
altına alınmıştır. 

Hadiset Alman imparatorluğu da
vasının ilk adımının atılması seklin-
de tefsire çok müsaittir. • 

Bu adımın bir çok küçük ve bü
yük milletleri endişeye düşüreceğin
de şüphe yoktur. 

Bu sene ekmek ve süt 
fabrikaları da kurulacak 
Rıhtım var.idatının beledi~eNe te-~k 

teşebbü.. edlldi edilmesine 

Bulvar 
---Y:r·---

Şir keti muamelatı 

teftiş edilecek 
--.&-

Belediye, vilayet kanaliyle İktisat ve
kiilctine milracnat ederek nhtımın bil-

tün tesis ve vecibeleriyle belediyeye ter
kini istemiştir. Belediyenin çok verinde 

ve makul olan bu talebi, İzmir ıehri 
içinde falan caddenin falan müesseseye, 
~diğer bir caddenin bir başka müe:>.5ese· 

ye ait olması gibi bir garabeti ortadan 
kaldıracaktır. Esasen dişlere kadar silahlanmak 

Yarışı ve emniyetsizlik havası içinde 
bulunan Avrupa milletleri, ne kadar ~ulvar şirketi muamelatında tesadüf Mah1mdur ki birinci ve ~.inci k~rdon-
8ulh bav 1 k I ak · t' k edılcn aksaklıklar bu şirkette hissedar lar, nhtım varidatından muteneffı olan a g ı a ın arzu ve ıs ıya ı • . . . . . 
İrind I 1 1 • t' ·b · bulunanların nawrı dikkatini cclbettiği Demzbanka aıttir. Bu ilu caddedo parke 
:r e o ursa o sun ar. ıç ına ı ım-

kansız hadiselerle karsıla~mak tehli- için İktısat vekaletine bazı müracaatler kaldının inşaatının, kanalizasyonunun. 
kesinden uzak bulun~am~ktadırlar. yapılmıştır. Bu §irkctin, senelerden beri Dcnizbank tarafından yaptırılması icap 

Gerçi yirmi sene evvel, 0 zamanın hissedarlarına temettü dağıtmamış bu- etmektedir. Filhakika birinci koı-domm 
düşüncelerine göre kurulmuş olan lunması meselesinden başkli, ldnre işle- kaldırım inşaatı ikmal edilmiştir. Fakat 
~koslovakyanın vaziyeti daha o ta~ rinde bir müvazaadan da bahsedilmiştir. daimi surette bnkılması ve tami:-i !cap 
rıhten itibaren gayri tabii olmakta n Haber aldığımıza göre İktısat vekille- etmektedir. Dcnizbank, ikinci kordonu 
kurtulamamıstı. Bir çok siyasi mah- tinden iki milfettiş bugünlerde şehrlıni- yaptırmaktan çek.inmiş ve belediye lle 

l Alman hayat sahası! 
Büyük 

bu 
Almanya fütuhatını . şimdi 

dayatıyor 
Yedi milyon Islav Almanyaya 
---------------------------Hitler Slovakyanın da himayesini 

ilhak 

kabul 

edildi 

etmiştir 
----------------------Paris 16 {Ö.R) - Çekoslovak devleti

nin mevcudiyeti nihayet buldu. Bohem
ya ve Moravya büyük Alman ;ayhının 
(imparatorluğunun) eyaletleri Haline 
girmi§lerdir. Slovakya, Alman bimay.esi 
altında, az çok bir mu11tariyet muhafaza 
ediY.or. Nihayet Karpatlar altı Uki .. anya
sı Macarlara teslim edilmiştir. Alman 
kıtaları Praga girmişlerdir. ŞansüJYe 

Bitler geceyi Prag şatasunda geçinniş
tir. 

Südet Almanlarının reisi olan Foru:OO. 

... ,~---·-~·_. 

Henlayn iki vilayette Alman devlet ko
miserliğine tayin edilmiştir. ışf ..e dünKü 
hadiselerin icmali bundan ibarettir. Ta
biidir ki bu hadiseler her tarafta derin 
bir heyecan uyandırmıştır. Almanyn 
Münih anlaşmasını bizzat yırtmıştır. 
Bundan bnşkn, ilk defa olarak bu fütu
hatı Alman ahalisinin Almanyaya ilhn
kı arzusiyle mazur gö.s.teremiyecek mev-

- SONU 4 ONCO SAYFADA - dönüşünde Slovak nazırlariyle bir arada 

m ·· ntehip seçimi 
Viliyetin bütün kaza ve köylerinde 

dün akşam sona ermiştir 

lzmir - Ankara 

1.,elefon görüşmesi 

Şimdiye kadar İzmir - .Al1kara ara
sında yapılmakta olan telefon muha
beratı İstanbul üıtcrinden yapılmak
ta ve Ankara ınuhabcratl teknik za
ruretler yüzünden her çift sanrin ilk 
yarım saatinde yapılabilm~ktc idi.. 
Hnbcr aldığımıza göre bu teknik za
ruretlerde hfısıl olan mahzur izale 
edilmiş ve dünden itibaren İzmir
Anknra telefon görüşmeleri, İstan
bulun tavassut rolüne ihtiy~ç gös
termeden ve ilave edilen yeni bir 
devre hattı ile takviye edilmiştir. Bu 
suretle İzmir - Ankara arasındaki te
lef on muhaberatı tavassut merkezle
rine baş vurulmadan ve doğrudan 
doğruya her saat kabil olacaktır. 

Müntehibisani aeçimi lzmir 
merk ezinde olduğu gibi lzmir vi
layeti kaza ve köylerinde de tam 
bir intizam içinde devam ederek 
dün öğleden ıonra ıaat üçte ihmal 
edilmiftir. Yağmura ve ıoğuğa 
rağmen l zm ir vilayeti halkının 
mebus ıeçimine km,ı gösterdiği 
yüksek alaka ciciden kıymetlidir. 

Dün lzmir merkezinde reyler ve 
intihap ma.zbatalCJTı teltif heyeti 
taralınclan kontrol eclilmif ve 
kat'i neticeler teıbit eclilmiflİr. 
lzmir merkezinde, ıeçimlerin yüz
de 89,2 ııir.in, iz.mir kazalarında 
yüzde 87-90 nmm reylerini kul· 
landıklmı anlaşılmı§tır. Bu suret
le müntehibiıani intihabatı iz.mir 
vilayetinde, diğer viliiyetlerclen 
evvel ikmal olunmuş ve seçiciler 
reylerini tam bir ittifakla Cüm • 
huriyet Halk Pmtiıi namzetlerine 
oermislerclir. 

- SONU '4 ONCO SAYFADA -

Kral Alekıandrı öldÜren katilin mezarını ıoyup albn ditlerini 
ç~.ldılar. - Yeni Asır-

Türk Milleti 
Her türlü nifak tesir· 
terinden uzak ve sa
lim b ir b irlik ve bera· 
b er lik havası içinde 
kendini göstermekte· 
d ir .. 

İHÖHÜ 

;;j)J)))J))JJJ))))))))i)i))i)))iiiiiJ))JJJ 

BAZI BAZI 

nİKİZn iGARASI 
Neden satılmıyor? 
Epey aradım ... N"ff ayet Basmane ka1'\ 

şısında tütiincii Zekeriyada var ... dedı' 
Zer •• Ne mi? 1kiz sigarası .• Ondan aldı• 
ğım büvük paketi eve getirip te açtı• 
ğım zaman içindeki sigara sıra1annın U.. 
tizam$tzlığı dikkatimi çek ti. V1enme • 
dim, saydım. Paketin üzerinde 515 •bı 

gara yazılı oldu§u halde içinden 415 trU 
ne çıktı .• Y ine ii§enmedim .. Paketi ~ 
rak tü tfüıciiye gittim .. 

- Bayım.. dedi, isterseniz ba§k.a ~ 
ket t:ereyim.. Fakat onun içinde dah.cı 
ftoksan çıkarsa bahtınıza .. 

- Neden?? diye sordum. Adamca,f1ıı 
meğer çok dertli imi§.. , 

- Buradaki kutulardan hangisini Q
terıcniz indireyim ve tartayım, dedi. ${4 

ze her birisinde kaçar tane noksan oldt.t. 
ğunu pefin peşin söyliyebilirim. Bun'tlr 
hep böyle.. ~ikliyet ettik .• Faydası ot;• 
madı. Bir pakette tam çıkmak ıartiyf e 
kazancımız dört buçttk kuruş. En 4§a4• 
on be§ yirmi 1....,tTU§ ilite veriyoruz .. 

Merak ettim. Yanlarını kemiim kf • 

1 
parmak auretiyle yeni bir kutu açtır• 
aım. Onun da iç! karmakanşıktı tJC o~ 

~er saydık •• 44 dgara noksan ~ktı. 
11'11tüncü Zckcrfva, ardı ar<Ut Joe.si1,1't• 

tJ.e1l fik'1yQtletdnl anlatmakta. de~ 
ederken ben <Mı pfji(J$(1da M deft clkt#, 
.t{,araıı buıtmm.adınının 1'C uıta~ ~ 
den bu dgarava iltifat ctmed'ötıthı ...-. 

dek Yıldın 
~llllllllllllllllllllllllllllll~ 



F IKRA: 
••••••• 

EMNİYETSİZ 
TOPRAK 

Şinas; REVI 

Birgün, o dört kollu tabuta binip te ahiret seferine çıktığımız zaman, 
her şeyden azade, cansız cesedimizin sükunetle kara topraklara bıra-
kılacağını umar, kahır ve gürültülerle dövünen ba~larımızın ancak o 
suretle ebedi istirahate geçeceğini umarız. 

Ne yazık ki, gaileler dünyasının sonu toprak ta değildir. Aramızda 
öyle maymuncuk eller, öyle sihirbaz ruhlar yaşıyor ki, ölü ve diri ha
linde cesedlerimizi çomaklamak, içimizi karıştırmakla vakit geçiriyor

lar ... 
Bunlara sadece hırsız denemez. Çünkü girilmek için açtığımız ka

pıyı bırakıp ta, sadece bacadan, pençereden atlamıyorlar .. Nizam ve 
ölçülerimizin layetegayyer kilitlerine de anahtar uydurmağa, yeryüzü 
alemini bırakıp, yeraltı alemine dalmağa çalışıyorlar .. 

Vicdanlarımız bu kurtların elinde parçalanmıştır. Tanrı korkusu, 
bütün dinleri yıkmağa kalkan cOgüst Kont• da bile bu kadar uçucu 
değildir. Bütün sevdiklerimize, bütün bildiklerimize, nihayet hiç bir 
toprağa em,...iyetimiz yok .. 

Nasıl olsuı. ki birgün )eşimizi ensemizden tutup ağzımızdan dişle
rimizi toplayacaklar. işte meshur bir katil habisinin, mezarını açıp 
altın dişlerini çaldılar ... 

Yalnız dünyanın bu şeytan mahltıkları değil, fakat sevaplı sevapsız, 
günahlı günahsız ergeç bu akıbeti bekliyenler var .. 

Bir vakitler cdefteriamalimi önüme getirenden alacaklı çıkarsam» 
diye fani dünyada kendini bu kadar saçma bir fikirle teselli eden bu 
günahsızların akıbeti daha korkunç .. 

Topraklara emniyetimiz kalmadı. Düne kadar aramıza sokulan 
Çek'ler de çekildi gitti. 

Kani ve Eşref gibi zekasının sivri uc;larile yürüyen insanlar, bu ha
kikatlerin vahyini çoktan duydular .. Lakin fatiha bahanesiyle birgün 
mezar taşlarının çalınacağından değil; bu zavallı insanların beyhude 
yere çullanacakları mezarda taş yerine kemiklerinir. bile bulunamıya
caldarlI'dan korktuklan, ve belki de onlara acıdıkları için söylemiş ol
salar gerektir. 

P ekala görüyoruz k i toprağın kendisinde dahi emniyet yok ...• 
Şinui REVI 

Ayşe Münevver'in 
~~~~~--~--

Hazin Hayatı 
Ayşe nihayet NazilHden lzmire 

getiriliyor ve burada çifte hastalı ğ1-
nın tedavisi için hastaneye yatır ı lıyor 

•• 9 •• 
Korkunç ve bulaştırıcı iki müthiş has

talıkla aşılanan Ayşe artık, !Wtikaten 
merhametli insanlara bile rastgelse eve 
rokulamıyacak bir hale ge~ ve ta -
mamen sokak kızı .. olmuştu .. 

Onun cılk yaralarla mikrop rüzgarı 
gibi sokaklarda, mahalle aralarında do
la~tığını görenler havasından bile kaçı
;ııorlaı· .. Bir lokma ekmek dilenmek için 
el vurduğu kapı halka lan sabunlu su -
larla yıkanıyordu. 

Ayşe, işte bu haliyle sürünerek ya

şarken geceleri de açlıktan ölmemek 
için kendini satmakta devam etti ve .. 
hastalığını bilmiyen kim bilir kaç kişiye 
bu iğrenç illeti aşıladı .. 

* 
Merhametli! para tefecileri vardır. 

Bunlar fakir ve ihtiyaç içinde olan lı:im
selere yardımda' .. bulunurlar .. Bin bir 
)'alvaınıa ile (bir) verirler ve sonra da 
bin bir tazyik ile (bin) alırlar .. 

Yine mcrhan1etli!.. insan tefecileri 
vardır, bunlar da şefkat ve insanlık 

YAZAN : ÜÇ YILDIZ 
üşenmiyor .. Trene atladığı gibi Nazil-

liye gidiyor. 
Yeri yurdu hiç belli değil.. 
Bayan Adeviye diyor ki: 
- Onu orada üç gün aradım ve arat

tım, bulamadım. Bekçilere sordum .. Pa
ra vaadettim. Nihayet üçüncü günü ak
şamı idi, çok perişan bir halde gelirdiler 
ve: 

- Işte Ayşe ... 
Dediler .. Hakikaten pek acınacak bir 

hal içinde idi. 
- Kızım, dedim, seni alıp Izmire gö

türsem benimle birlikte gelir misin?. 
Yalvarır gibi gözlerimin içine baktı. 

- Buradan kurtar da istersen cehen-
neme götür .. 

Demek istiyordu sanki.. 
Kimse onu evine kabul etmek iste-

miyordu .. O gece Kargılık mahallesinin 
bir kulübesinde elli kuruş .. vererek üs
telikte yalvararak Ayşeyi yatırdım .. Er
tesi günü yanıtna alarak Izmire getir -
dim. 

Trende bana hayatının en acıklı saf-
maskesi altında düşmüş kızların ellerin- halarını anlattı. Ona daha fazla acıdım. 
den tutarlar .. Yaldızlı, yıldızlı hayaller
le gözlerini kamaştırırlar ve verdikleri 
(bir) in (bin) mukabilini almadan, can
lı sermayelerini sömürte sömürte por
•utmadan bırakmazlar ... 

Kötü yolun kötü bahtlı bedbahtları 
lçin bu da kara alın yazıları yanında 
başka bir iç yarasıdır. B<iyle olmakla 
beraber Ayşeyi içinde bulunduğu sade 
sefil değil, hatta iğrenç hayattan, velev
iri istUmar için olsun çekip alacak böyle 
kimseler de çıkmıyordu. 

Yaraları geçmişti. Fakat firengi şim
di bütün tahribatını onun kanında ve 
damarlarında yapıyordu. 

Izmire getirince de doğru hastaneye gö
türdüm, muayene ettirdim. Iki hastalı
ğının ikisi de geçmemişti. Kanı tahlil
de (Dört Zaid) çıkmıştı. 

Hastaneye yatırdılar .. 
-BITMEDI-

Trakya 
Ormanlarında 

tırtıl savaşı 
O şimdi, daha az korkupç fakat daha Edirne (Hususi) - Trakyacfo Çam 

çok tehlikeli olmuştu. ormanlarının tırtıl savaşı ciddi ve ha-
Kargılık mahallesinde ona: raretle devam ediyor. Siklet merkezi 
- Sen artık tam kahpe oldun.. Çanakkale, Biga ve Gelibolu idar" mer-
Dediler .. Ayşe: kezleriyle Çanakkale ve Keşanda altmış 
- Onlar aç mı kalırlar .. dedi. Onlar kadar orman mesaha memuru köylü 

böyle benim gibi sürünürler mi? gruplan çadır ve makaslan ile çalışmak-** tadır. Ziraat vekfiletinin bu iş üzerinde 
Yukarıda bir nebze tasvirini yaptığı- verdiği emirler sıkıdır. UmUIIJ mü

mız (tip) !erden bir! olan bayan Adevi- fetti.şli.k bu emirleri vililyet üzerinde ta
ye söyliyor: kip ediyor. Vekfiletin orman fen şube 

- Nazilliden (Ş ... ) adında bir kadın miidürü bu ına.L-.lar için temas ve tet
geldi. Ayşenin oradaki hayatını anlattı. kiklerde bulunma': üzere Trakyaya gel
Vüreğjm parça parça oldu.. miş, U. müfet şliği ziyaretten sonra 

- Güzelce bir kız ama .. Kirden, aç- KE!§311 ve Gelilıoluya gitmiştir. Üç gün
lıktan ve hastalıktan şimdi suratına ba- de bir raporlar gelmektedir. Şimdiye ka
kılacak hali yolı:.. Yanına alırsan .. Bak- dar 200 bin kese toplanmıştır. 
tırırsan... geydirir, kuşatırsan adam Velı:Alet 7.000 lira tahsisatı Çaııakka· 
olur. Sevaba girersin, dua alırsın.. le ve F.dirneye göndermiştir. Tekirdağ, 

Bayan Adeviyenin, bu sözler üzerine Mal.kara ve Çanakkalenin Gelibolu, 

YENi A.SIK 

-

ŞEHiR HABERLERi 
Yağmurdan 

----1?·---

lkiçeşmelikte bir 
ev yıkıld1 

--{;ı--

Dünkü dolunun zarar 
yaptığı anlaşıbyor. 
Bir kısam mezruat 
su altında kalda 
Garbi Anadolunun her yerinde şid

detli soğuklar hüküm sÜl"ıncktedir ... 
Dün hava tekrar yağışlı geçmiş, (iğleye 
doğru on beş dakika devam edPn dolu 
düşmüştür. Dolunun sebze bab~elerine 
zarar verdiği talunin ediliyor. Ba~ar he
nüz uyanmadığına göre dolunun ba~lar
da hiç bir zararı olamaz. 
Bl'rgam~da da hava yağışlı de,•aın edi

yor. Ziraat vaziyeti normaldir. Berga
mada bahar ekişi için hazırlanan na
daslar ve ovadaki mezruatın bir ktsmı 
;ular altında kalmıştır. Arpa ve buğday 
mahsulünün 7.arar görmesi pek muhte

meldir. 
Fırtına dün gece şehirde yen.iden teh

lıkeli bir vaziyet yaratmı~tır. 
Dün yagan yağınur esna51nda Tkiçe§

melik semtinde Evkafa ait bir p,· kıs

men yıkılmıştır. 

-*-
Pamuk 

Veremle mücadele cemiyeti 

Yamanlar kampını esaslı 
şekilde hazırlıyacak 

Kamp yeri temlik 
ayın 25 inde 

edilecek, balo 
verilecek 

Veremle mücadele cemiyetinin bazı 

mühim çalışmalar üzerinde olduğu 

meınnu.aiyetlc öğrenilmiştir. Cemiyetin 
yeni reisi Dr. Suad, veremle mücadele 
cemiyetinin muhitte daha nafi vazife -
ler görebilmesini temin için alakalılar 

nezdinde teşebbüsata girişmiştir. 

Ilk iş olarak, Izmirli biı· Fransız tara
fından hastane ittihazı kaydiyle hükii
ınetimize hediye edilen Burnavadaki bi
nanın veremle mücadele cemiyetine ter
kedilmesi islt:nmiştir.Bu binanln hazine
ye dE>vri muamelesi yapılmıştır. Verem
le mücadele cemiyeti esasen Burnava 
veya Bucada bir Veren1 hastanesi tesis 
etmek kararında idi. Eğer bu bina ve
reınlc mücadele cemiyetine verilirse, 
mevcut te:sisatiyle derhal bir verem has
tanesi kurulacaktır. Cemiyet, Maliye 
vek5.letine bu hususta müracaattc bu
lunmuştur. 

Veremle mücadele cemiyeti, diğer ta
raftan her sene Yamanlar dağında ku -
rulan (Yamanlar kampı) nı daha esaslı 

bir şekle ifrağ edecek.tir. Kamp Izmir 
muhitinde tutunmuş ve rağbete mazhar 
olmuş bulunduğundan önümüzdeki se
neler de daha esaslı bir şekilde faaliyet 
göslereoektir. Vilayetin yardımiyle 

Karşıyaka - Yamanlar yolu esaslı su
re'lte tamir edilecek ve kamp yerinde 
esaslı pavyonlar kurulacaktır. Bu pav
yonların, çadır usulünden daha eyi ne
tice vereceği anlaşılmaktadır. 

Ancak bu işin kuvveden fiile çıkması 
için kampın kurulduğu kısmın cemiyete 
temlik:i cihetine gidilecektir. Viliiyet 
makamı, bu hususta cemiyete müzahe
ret edecektir. Yamanlar kampı servisi 
için bir de kamp kamyonu satın alina -
cak ve nakliyat bu makine ile yapıla -
caktır. 

Cemiyet, 25 Mart tarihinde yıllık ba
losunu vermeğe hazırlanmı,ştır. Balo 
hazırlıklarına devam olunmaktadır. Ve
remle mücadele balosunun, senenin en 
mükemmel balosu olacağı tahmni edil
mektedir. 

ihracatçıları dün Ağaçlara cirız olan Nevyork sergisine 
gönderilecek milli 
kostümlerimiz 

Türkotıiste b ir tırtıllarla m ücadele d en 
toplanb yapblar iyi neticeler alındı •• 
Pamuk ihracat tacirleri dün '>Bat 15 Senelerden beri İzmir ve Manisa vili\- Tireden seksen sekiz parçadan mü

te Türkofis müdürlüğünde bir toplantı ~etleriyle ınülhakatındaki ormanlara rekkep sekiz kadın, sekiz erkek olmak 
yaparak ihraç edilen pamuk nıoh.sulü ariz olan Kinoto kampa Pityo kanıpa tır-1 üzere, on altı takım mill1 kostüm gel
hakkında görüşmelerde bulunmu~lar- tıl böcekleri için bu sene ve zan.anında 1 miştir. 
dır. yorulmak bilmez bir azim ve hummali Bu parçalann içinde çok güzel ele-

Toplantıda, son zamanlarda Almanya- bir faaliyetle mücadele yapılmı~ ve bu- mekleri vardır. Bunlar, Entemasyonal 
ya ihraç edilen bir parti paınukl•ın çı- güne kadar yirmi iki bin yüz altı hek- Neyyork fuarındaki Türk pavyonuna 
kan taşlar meselesi mevzuub:llıis edile- tar vüsatindeki ormanlarda bu illi.icade- gönderilmek üzere emniyet di~ktörlü
rek bunun mahsullerimiz i~in bir sui- le sayesinde üç yüz yirmi üç bin beş ğüne teslim ol'.'.'lllluşlardır. 
kasttan başka bir şey olmadığı w.h L'<lil- yüz seksen sekiz kilo tırtıl böcei;i imha - *-
ıni~tir. edilmi'jtir. Ha tayda 

--tı-
Pasaports u z gid ip 
g elme m ese lesi 

Mevzu üzerinde konuşan bir ~ok tüc- Ayni zamanda kasabalar d>hiliode-
carlar, pamuk mahsulünün hazulanma- ki caddelerde ve ev bahçeleriyle park
sı meselesine temas etmişler w daha !arda görülen bu gibi tırtılların imha~ı 
ciddi hareket edilmesi liizuınuna iş.ıret için lazım gelen tedbirlere teve~sül olun
etmişlerdir. 

Toplantıda iyi preselenın~miş, ta~h ve 
kanaviçe~i eski pamuk balyaları üz.erin
de satış ınuan1cle.:si yapılmaması husu
sunda mutabık kalınmıştır. İhracat ta
cirleri bu nokta üzerinde hassa. .. iyct gös
terec<'klerdir. 

-*-
Hatayla yapılacak 
ticari mübadelat 
Kambiyo müdürlüğüne Hat<.y hak

kında tebliğ olunan kararnameye göre 
Hatayla yapılan ihracat ve ithalat be
delleri Türk parasiyle ödenecektir Türk 
parasının Payas ve İslahiye gümrük ka
pılarından ihraç ve ithali, gümrük me
murlarına beyan C"dilmek şartiyle, ser
besttir. 

muştw·. ___ l[J __ _ 

DİİNKİİİHRACA'.I' 

Hüküınetimizle kardeş Hatay hükü-
meli arasınd:ı. vukubulan son bir anlaş
ma üzerine badema her yw·ddaş pasa
portsuz olaı-ak Hataya gidip gelebile
cektir. 

Bugün limanunızdan Pireye 1614 ku
zu ihraç edilmiştir. Ayrıca Almanyaya 
3700 lira laymetindc ve 6607 kilo 'ikle
tindc 3000 koyun derisi ile 1248 lira Pasaport cihetinden hiç bir kyıt ve 
kıymetinde ve 1630 kilo s\kletinde 1600 sarta tabi olmaksızın Hataya gidip gele-

kulu d · · ·h dilini" t" cek olan yurddaşlar sadece Pay.1'ta po-
erısı ı raç e s ır. 

Belçikadan 1300 lira loyrnetiı:de ve lıse hüviyet ciizdanlarmı göstermekle 
1050 ki"lo ikl tin. d M · .. .. kır 'iktifa edeceklerdir. s e e erınos yunu -
pmtısı ithal olunmuştur. Halayın her tarafında Türkiye dahi-

• 111 hnde seyahat eder gibi serbestç.o dolaşı· 
iş Perenlerle labilecektir.Bu husustaki emir, al&.kadar-
işçiler arasındalıi lara tebliğ edilmek üzeredir. Bundan 
ihtilafların fudJj sonra Halaya seyahat edeceklerin .ayı-
lı verenlerle iJçiler arasında çıkacak sı artacağı gibi her iki meml<.>ketin ik

ihtilafların tahl.im ve uzlaşma yoluyla tısadl faaliyet ve münasebalı da inkişaf 
halline dair olan nizamname Devlet Şu- edecektir. 

Posta ve bankalar vasıtasiylc gönderi- rası tarafından tetkik edilerek Vcki11er - *-lecek paralar hiç bir kayıt ve bey,na t5.- heyetine vcriJmiıtir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Radyolu lıahllelerden 
res im alınnııyacalı 

-
- .-.!..::;-
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Y enı hadiseler 
Karşısında 

---1:;:·---

Balkanlılar saflarını 

biraz daha sık/astır-• 

mağa mecburdurlar 
-*-HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -

feller Çek hadiselerini yakin bir ma
zinin işlenmiş hatalarının tasfiyesi 
şeklinde de görmekte ve kabul eyle· 
mekte tereddüt göstermiyorlar. 

Eğer mesele yalnız Çckoslovakp
nm parçalanması bu devletin orta
dan kalkması ile sona ermiş ve tas
fiyenin tamamlandığı neticesine va
rılmış olsa belki Avrupanın emniyet 
ve huzura kavuşması ihtimallerini 
gözönüne getirerek endişeleri dağıt
mak mümkün olurdu. 

Fakat vaziyetin iç yüzü hiç te 
böyle değildir. Genişlemek ihtiyaç
larını bir türlü sona erdiremiyen to
taliter devletlerin toprak iddialarının 
hudutlarını tayin ve tesbit eylemek 
mümkün olmıyor. 

Hadiselerin nasıl ve ne sekilde in
kişaf edeceği hakkında en ~alahiyetli 
devlet adamlarının bile bilgilerinin 
bulunmaması tereddüt ve emniyet
sizliği arttırıyor. Tüyler ürpertici fa
ciaların her gün biraz yakınlaştığı 
korkusunu genişletiyor. 

Avrupanın umumi bir huzursuz
luk ve emniyetsizlik içinde bulun
duğu gizlenemiyen bir hakikat ha
lindedir. 

Küçük milletlerin mütearrız mil
letler karşısındaki vaziyeti ise düne 
nazaran daha ehemmiyetli bir dev
reye girmiş bulunmaktadır. 

Küçük milletlerin ancak ve ancak 
aralarındaki tesanüde sonsuz bir kıy
met ve kudret vermek suretile mt'v
cudiyetlerini muhafaza edebilecek
lerinde şüphe kalmamıştır. 

Balkanlılar bu hakikati çok evvel
den idrak eylemiş bulunuyorlar. Her 
gün aralarındaki tesanüde biraz da
ha kuvvet vermeleri bu zaruretin ta
bii icaplarındanclır. 

Bununla beraber Çekoslovakya 
faciası Balkanlılar için yeni bir te
yakkuz darbesidir. Balkanlılar safla
rını biraz daha sıklaştırmağa mec
burdurlar. 

Orta Avrupanın yeni hadiselerle 
karıştığı şu günlerde dost ve komşu 
Bulgaristan başvekilinin Ankarayı 
ziyaretini hayırlı bir tesadüfün eseri 
olarak kabul edebiliriz. 

Ankara temaslarında Türk - Bul
gar dostluğunun kuvvetinden istifa
de edilerek Bulgarlar ile Balkan An
tantı devletleri arasındaki münase
betlere inkişaf imkanlarını vermek 
dünya barışı lehine kaydedilecek gü
nün en mühim hadiselerinden biri 
olacaktır ... 

HAKKI OCAKOGLU 

-*-
Umumi hıfzıssıhha 
Meclisi 
Vilayet ve kazalarda müteşekkil bu

lunan umumi hıfzıssıhha mecJi~lerinin şe~ 
hir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin 
ı!lahı ve mevcut mahzurların izalesine 
}'arıyan tedbirlerin alınması sari ve !-algın 

bi değildir. Hüviyet vesikaları1<1 atika
dar mahalli makamata işaret ettirdik
ten sonra, hudut makaınlarına ibraz su- BİR DVZELTME E 
retiyle, Hataya serbestçe seyahat edilir. Dünkü >ayımızda köyde ö?rctınen: 

,.,,,,,,,,,,,,.*"*"""' •yalnLz öğretmen kalınalıdırıı ba51ığı ! 
BORU HIRSIZLIGI altında yazılan yazı köy öğı·etmenle-: 

Dahiliye vekfiletinden gelen bir ta- hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim 
ıniınde, bazı belediyelerce radyolu kah- sari içtimai hastalıklardan korunma ça
vehane sahiplerinden Lubiyat resmi releri ve sıhhi hayatın faydaları hakkında 
alınmakla olduğu bildirilmiştir. halkı tenvir ve sari hastalık zuhurunda 

Mimar Kemalettin caddesinde bel~di- rinden O. Bozkurdundur Mııkale:ıin : 
ye hava gazı borularını çaldıkları an- ba~ında yazan : Mahmut Es.ıt Boz- : 
!aşılan Salih ve Kerim adlarında iki ki•i kw-t şeklindeki yazı bir yan% eseri- : 
yakalanmıştır. dir. Özür diliyerck düzeltiriz. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bütün me11cudiyetimizle iddia ediyoruz •• Bugün 

• • • • 
KULTVR-PARK 

SlıVEMA SINDA 
Göreceğiniz filimler kadar gli7el pro:ram ne görülmüş Ye ne de göriilcrck· 
tir .. Bu programı görenler hakikaten şahane iki filim gördüklerine kani 
olac:alı:lardır .. 

B E T H o v E N 
Büyük rejisiir ABEL GANJ laralından sahneye vazedilen 

VE HARRI B A UR 
Tara[mdan yapılan bu muazzam fi limde Beethoveoin hayalınL. A.•kıru bes

telediği senlonileri hangi sebepler Wıtıoda yazdığı göriileccktir. 
A Y R 1 C A : 19H diin ya .. vasnıda Londrada Alman casus tc k ilatnun 

faaliyetinL Müthiş tayyare nıuharebelerini gösterir muazzam [ilim 

s u z 1 
GARY GARA..1\l'f - FRANCHO"f TONE taralındao temsil edilmiştir 

İLA YETEN FOKS • ''&NAL 

Vekalet, radyonun bizatihi çalgı ol- hastalığın izalesi için alman tedbirlerin 
n1ayıp ses alıcı ve verici bir alet olduğu- ifasına muavenet eylemek olao vaz:ife
nu, bu itibarla radyosu bulunan kahve- !erini daha geniş ve etraflı bir şekilde 
hanelerin çalgılı kahve (Kafe'i'lntan) ad- yapabilmek üzere toplantılarını sık sık 

dine imkan görülmediğini bildirmiş ve yapmaları sıhhat vekaletince alakalılar3 
resim istenilmemesi emredilmişti<. bildirilmiştir. 

-*- - *-
ZORLA GVZELLİK FUAR ÇALIŞMALARJ 
OLUR MU? Reis Dr. Behçet Uz, dün fuar mühen
İkiçeşınelikte Saracoğlu sokağında İb- disleriyle birlikte fuar işleri etrafında 

rahim oğlu Fıkri, yeni tanıdığı Bn. Re- çalışmış ye bazı direktifler vermiştir. 
fete kendisine kaı·şı alaka duyduğunu Fuar çalışmaları tesri olunmuştur... Bu 
söylemiş ve mukabele etmesini rica et- sene işler, vaktinden evvel ikmal edile
miştir. Bn. Refet bu teklifi reddedince ceklir. 
Fikri bıçakla zavallı kızı yaralamış ve 1 Kültürparktaki nebatat bahçesinin 
kaçmıştır. Zabıtaca aranmaktadır. j teşçirine başlanmıştır. 

• 1 l lllf.ı-'>:i!Z7'~.fl'777/.1"7hf//~,..//.-, 'hıı'ZZJ9!:ıt!X!i. 

Yeni Sinemada Matineden itibaren 

FEDAKARLIK BUNA DERLER ••• 
SENENİN EN BVYVK PR0'1RAMI 

Görülmemiş muvaftıakıyetle devam ediyor-

81 R KAVUK DEVRiLDi 
rarnamiyle rVRKÇE sözlü 11e $'ARKILI •• 

KADIN KA TILİ 
MÜTHİŞ M ACERA FİLMİ •• 

kalbi rikkate geliyor. Edirnenin Keşan ormanlan Keşarıdan 

- Varay-._n Nazilliye kadar gidip l,ir idare edilecektir. Az vakitte hunlann DİKKAT : HER İKi FİLMi!'< DEVAllU ÜÇ SAATTİR 
BUNDAN BÖYLE TÜRKÇE FOX J URNAL İSTANBUL SİNEJ\ll.ı.ARt . 
LE AYNİ ZA.l IANDA gÖ>.1crec~uıiz i muhterem nıiidavimlttimize ifti-

bakayı:n bu na 1 k z ı .. >rka . almarn\c ve ~elerek yıb daha Sl;J\ • LAK : Iltt ıtiln SUZV 3.l i .,- 726 d ""THOVFV 4 'iO '"P q 4a 
• - '\; ' ,•·,"ı, ı'oe ·, <ı.: en Vomını ı a K ı:nua ~~u "' vn.ı.u. ,, ... . .... u-, ı .. .. ·~~ .. __ 

1 1 • •· , ,._., • ·, çekmi~<>•r ı . - " • ~ H> . • • htrkar Savedra. !(ittikçe dar a~ıı,....,' "h ,.,. 
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TELGRAF HABERLERi 
"'-

Büyük bir yangın daha 
Hasan ecza deposi)e beş mağaza 

. yandı.. Yangında kast vardır 
met, depo sahibi Hasan nezaret altına 
alınmışlardır. 

Hatay da 
Atatiirk köşesi 

Antakya, 16 (A.A) - Kahraman as
kcrforimizdcn bir kısmının yerleşmiş ol
duğu Yeni camide Atatürk köşesinin 

hazırlanması dolayısiyle dün akşam sa· 
at 19 da bir tören yapılmıştır. 

Tcirende fevknHide murahhasımız Ce
vat Açıkalın, askeri mümessil kurmay 
albayı Ş. Kanatlı, ordu ve zabıta men
supları, meclis reisi, başvekil, kc.ır.!.olos
lıırımız, vekiller, mebuslar halk ve mek
teplileı: 1bulunm uşlardır. 

Törene askeri bandonun çaldığı istik
lal. marşı ile başlanmış, sonra ,At<ıtürk 
köşesine gidilmiştir. 

Yiğit Mehmetçiklerden bir kaçı ana-

Istanbul 16 (Telefonla) - Bu akşam' radyocu Abdurrahmanın dükk~nı. Asım 
saat ona doğru Bahçekapıda Hasan ec-I Kaymak birlik tuhafiye mağazası, diğer 
za deposunda çıkan yangın şiddetle esen bir mağaza ve bir depo yanmıştır. Yan
rüz.gAr neticesinde süratle tevessü et-: gın saat (1,5) el'an devam etmektedir. 
~· Hasan ecza mağazasında bulu - ı 
nan mevaddı infilakiye yangının geniş- Zabıta tahkikatına göre yangında kast 
]emesine sebebiyet vermiştir. Itfaiyenin olduğu anlnşılmıştır. Hasan deposunda 
gayretine rağmen ateş bir anda söndü- bulunan Rizeli Alinin yangına sebe -
rülememiş ve civardaki dükkanlara si- biyet verdiği ve yüz lira kadar para al
rayet etmiştir. Neticede Hasan ecza de- <lığı, alınan ifadesi neticesinde anlaşıl
posundan maada Trak ticarethanesi, mıştır. Ali ve mağazada bulunan Meh-

Müddeiumumi Rifat sabaha kadar is- yurddan Hatayın Sevr muahedesiyle 
ticvaplarla meşgul olmuştur. Yangın he- muvakkaten ayrılı~ ve Atatürkün vata
nüz tamamile söndürülmemİ§tİr. Yalnız nı kurtarışı mevzularına dair birer hi
bir berber dükkanı müstesna, diğer ma- tabede bulunmuşlardır. 
ğazalar sigortalı olduğu anlaşılmaktadır. Bundan sonra bölük komutanı yüz. 

Sigorta miktarı kat'i surette tesbit edil- başı Env~r kahraınanlıklada dolu Türk 
memiştir. Zararın bir kaç yüz bin lira ka- tarihini anJatan güzel bir şiirini okwnuş-
dar olduğu tahmin olunmaktadır. tur. 

En son olarak komutan Şükrü Kanat-

lstiklilini koruyamıyan za· 
vallı bir milletin akıbeti 
Çeklere Almanların bıraktıkları 

n uhtariyet zelil bir gölgeden ibarettir 
Bcrlin, 1G (Ö.R) - Pragdan D. N. B. vazifcSini ifa edebilir. lir. Fakat bunların kuvveti, adedi ve si-

vjansına bildiriliyor : B. Hitlerin beyan- 5 - Führcr - Almanya namına Bo- lahları Alman hükümcti tarafından tah-
namcsi Bohemya \'e Moravyada tesis hPmya ve l\foravyaya bir •Hamh tayin dit edilir. 
edilen yeni rejimi şöyle ~ayin etmekte- eder. Hami Pragda ikamet eder ve Al· 8 - Rayh münakale ,·asıtalarını V'i! 

dır : man menfaatlerinin himayesine :tıemur- radyo istnsyonlarını doğrudan c:foğruya 

lı Türk askerinin gücünü, veciz cümleler 
ile anlatmışbr. 

Askerlerimizin ve komutanla?"ımızın 
sözlerı sürekli alkışlarla karşılanmıştır .. 
Atatürk köşesi bayraklarla ve Atatür
kün İstiklal mücadelesini tebarüz etti
ren hnrita ve vecizelerle süslenmtc:tir. 

Rumen elcisi 
• 

Büyük ölünün tabutu 
önünde eğildi •• 
Ankara 16 (A.A) - Romanya bliyük 

elçisi bay Stoikn yanında büyük elçilik 
müsteşarı ve ataşemilitcri olduğu halde 
bugün saat 16,30 da etnografya rrüze
sine giderek Atatürkün tabutu önünde 
eğilmiş ve bir çelenk koymuştur. 

---'"---938 senesi iş Bankası 
için verimli olmu$tur 
İstanbul 16 (Telefonla) -Türkiye iş 

bankası hissedarlar alelade umumi heyeti 
1 - Sabık Çekoslovak cüınhuriyeti-ı dur. Alman hnmisi, führerin miimcssili r.cznreti altında tutar. 

Jlin 1739 senesine kadar Alınan isgali. ,.c Alman hükümctinin komiseri sıfati· 9 - Protektora Alınan gümrük ara1.i- yarın öğleden sonra toplanacaktır. Ban
altında bulunan kısımları artık BÜyük le fiihrerin siyasi cürektiflerine riayet sine dahildir ve Alman gümrük hii.küm- kanın yeni idare meclisi seçilecektir. 
Almnnyanın yeni arazisine dahiklir. Bu' teminine memurdur. Protektor~ hiikü-ı ı aniyetine uihicHr. l _9 ~8 yılı bu bankanın en verimli ve fe-
arazi dahilindeki Almanlar Almon va- metinin flzalarının vazifesi Alman hiimi· 10 - Kanuni para marktır .. Fnkat yızlı yılı olmuştur. 
iandaşı olur. si tarafından teyit edilir ve eğec isterse yeni bir karar verilin~eye kadar kuron KARADENİZDE 

2 - Bohemya ve Moravyanın diğer J bu teyidi geri alabilir. cia tcdaviil edecektir. Iki paranın müba- Liman inşası 
ahallsl Bohemya ve Moravya protekto-, Rayh hfımisi protektora hükümetinin dele rayici Alman hükümetinc<! tayin tetkikatı bitiyor 
rası vatandaşı olmuşlardır. bütün tedbirlerine ·itla kesbetme~c salô- edilecektir. İs bul 16 (T 1 I nl ) K d . 

8 - Bohemya ve Moravya protekto-
1 
hiyettardır. T.chlike halindi! icap eden 11 - İcabı halinde Rayh idareyi eline d . tan ' k e elim? a - ~r~ cafnız-

(Muhammi ') uhtardı k d' tcdb' l . . t d b'l' H"-' . 1 k k d' l . .:..:ı c lll§llSı mu arrer anın yen etr ın-ruı yesı ın r, t:n ı ır en bızza emre e ı ır. ıunmın ~ara en ı mcn1ur arını tayın ~ıer ve d kiki anıl k d' Ll 
'L ..:ıı_ı id d t kt k d 1 1 li d b d 'd • dl. ..1 A • uh ( 1 a tet er tam anma üzere ır. -
&GnWlll are e er, pro e ora ·a rosu \'C osu ıa n e un an ı arı ve a ı va- suraınetı ın a aza ey er. 

1 
~ d olın ,_ tl 

i l d Al · ı k • k ·c ı k • 'd • h"k.. 1 al'k 1., B h M d ,. manın Çata agzın a ası Auvve e ç n e manyanın sıyas as erı ve e O· zı e er, anunı ve ı arı u um er tc ı .. - o emya ve oı-m·ya a mer ı . 
nomik menfaatleriyle hernfilıenk olarak 1 edilebilir. olan hukuk, Raylı tarafından b.Jı~edl- muhtemeldır_._· __ ._ __ 

hükümraniyet hakkından istifade eyler. 6 - Protektoranın Alman devkti nez- len himaye esaslal'ına .mugayir olmeldık- LflzJdyedelıi ayafdan• 
Bu hUkümraniyet hakkı kendine ait or- d~nde fevkalade elçi unvanmı fa:şıyacak ça, muteber kalır. ma hareJıeti 
ganlar, kendine ait bir idare ve kendı 1 hır müınc;.ssili olacaktır. 13 - Alman dahiliye nazırı diğı?r ala- I '•ti 
memurları vasıtasiyle temin edilecektir. 7 - Alman devleti protektor~ya as- kadar Rayh ııazırlariyle biı1iltte bu gl enbif em~l er.. T ~-1-:_ 

4 B h M k k • h' · · bab d · . stan ul 16 (Te e onla) - ı..cu.ıı...ı. - o emya ve oravya prote to- erı unayesını şe er. Bu hunayeyı emirnamenin tatbiki için icap eden mü- ' 
h · 'd · · f ·r · · Al d 1 · k · · d db 1 yedeki ayaklanma hareketi genişle-rasırun mu tarıyet ı aresının §e ı mera- ı a ıçın man ev etı prote tora ıçın :? temmim te irleri a ır. . .. .. .. 

im bakı d d l · · · · ı k • · 1 t · b 1 d B . Führ. . dahil' h mış ve alakadarları duşundurecek • mm an ev et reısı ımtıyaz a- as erı garruzon ar ve esısat u tm urur. u eınırnamc erın, ~ ıye, a- k d . . . 
d ist'f d d p t kt · · D h'l. · '"- · · uh f . . . . 1 . 1 k a ar vahım bır şekil almıştır. Du-rın an ı a e e er. ro e ora reısı a ı ı nızam ve .. sayışın m a aZlliil ıçın ncıye nazır arının ıınza arını ~ıma ta-

1 1 
d 

k k d. . . • . var ara yapıştırılan beyanname er e 
ancalc führerin emniyetini hfıiz olarak 1 prote tora en ıne aıt teşkılat yapabı- du·. 

Muhterem ~lisaf irimız lstanbulda Hararetle 
-----------------------------------------------------------------------------------

Karsı/andı. 
' 

Abıde,ye Çelenk Ko,ydu 
------------------------------------------
"Ankara da, Ç_ok hürmet ettiğim 

Milli Şefinize saygılarımı sunacağım,, 
- BAŞTARAFJ 1 iNCİ SAH1FEDE -

Istanbul 16 (A.A) - Bulgar başve -
kili ve hariciye nazırı Ekselans Köse 
Ivanof refikası ve maiyeti bu sabah hu
susi trenle saat onda Bulgar ve Türk 
bayrnklariyle donatılmış olan Sirkeci 
garına muvasalat etmiş ve istasyonda 
vali ve belediye reisiyle refikası, Jstan
bul ve merkez kumandanları, Emniyet 
direktörü, Bulgar sefiri ve konsolosu ve 
konsoloshane erktinı, matbuat ınümes -
sr!leri tarafından karşılanmıştır. 

Askeri bir kıta ihtiram resmini yap -
mış, muz.ika Bulgar ve Türk milli marş
larını çalmıştır. Kalabalık bir halk küt
lesi muhterem misafirimizi şiddetle al -
kışlamıştır. 

Bulgar başvekili ve maiyeti doğruca 

ikametlerine tahsis olunan Perapalas 
oteline gitmişlerdir. 

Istanbul 16 (Hususi) - Bulgar başve
kili ve hariciye nazırı B. Köse I vanof 
gazetecilere aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

- «Komşu ve dost Türkiyede bulun
maktan ve pek az bir zaman sonra cüın
huriyetin zimamdarları ile temasa gire
ceğimden ve Bulgaristanda hcı.ıimizin 
milli Şefiniz Ekselans Ismet !;,_önüne 
ve Türk milletine karşı beslemekte ol -
duğumuz derin tekrim hislerinin ifade
sini iblağ edeceğimden dolayı bilhassa 
bahtiyarım. Türk toprağına girdiğimiz 
andan itibaren hakkımızda gösterilen 
dikkat bizi derin bir surette mütehassis 
etmiştir. Ve hüklimet makamatı tarafın-

dan hakkımızda ibzal olunan nazikane 
ihtimamlardan ve Istanbulda bize ya -
pılan hararetli kabulden dolayı şimdi
den derin ve dostane minnet ve şükran
larımı beyan etmek isterim. 

Bu akşam Ankara.ya gidiyoruz. Ve 
yarındnn itibaren son on beş sene için
de Atatürkün Türkiyeyi ihya etmiş ve 
onu Avrupa medeniyeti için bir piş-tar 
karakolu haline getirmiş olan muazzam 
teşebbüslerinin fışkırmış olduğu bu ef
sanevi beldede bulunacağımızdan dola
yı sevinç içind~yiz .. 

Ankaradaki görüşmelerimiz iki dost 
memleketin menfaatlerini alakadar eden 
meseleler etrafında olacaktır. Bilhassa 
çok hürmet ettiğim Milli Şcliniz lnönU
ne saygılarımı sunacağım.> 

(Fransa bizi aldattı. Türkiyeye ilti-
hak istiyoruz) cümleleri yazılıdır .. 
Ayaklanma hareketinin daha fazla 
genişlemesi ihtimalinden bahsedili
yor. 

Slovakya 
Führeri selam

lıyormuş 
Presburg, 15 (A.A) - Slovaks a hari

ciye nazırı B. Durkanski B. Hitlerc aşa
ğıdaki telgrafı çekmiştir : 

Devletinin muhtariyetini idrak neşesi 
içinde bulunan Slovak milleti büyük 
Führeri sclfunlar ve Münih anlaşması 
ile milli prensibin rcalize edilmesini 
mümkün kıldığmdan dolayı kendisine 
minnettarlığını bildirir. 

Muhtar bir Slovak devletinin vücuda 
getirilmesi Avrupa kıtasının bu kısmın
da Milletler arasında sükun ve sulh te
sisine büyük bir hizmettir. Müstakil bir 
devlet kunmığa azmetmiş olan Slovak 
milleti ancak bu mukaddes prensibi Al
man milleti ve onun büyük Führeri ga
ranti altına aldığı takdirde istikbalinden 
emin olabilecektir. 
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SON HABER 

intihabat dolayısile 
yurdda bayram vardır 

Ankara 16 (A.A) - Dahiliye vekaletine ve C. H. P. genel sekre
terliğine gelen malumattan anlaşıldığına göre ikinci müntehip seçimi 
bu sabahtan itibaren yurdun her tarafında başlamıştır. Devletin siya
si ve içtimai kudretinin ve milli vahdetin en mütebariz timsali olan bu 
seçime en uzak köylerden en büyük ışehirlere kadar her yerde vatan
daşlar şuurlu bir hassasiyet ve tehalükle alakalarını göstermektedirler. 
Bazı mıntakalarda kışın şiddetle hüküm sürmesine rağmen müntehip
lerin mühim bir kısmı bugünden reylerini kullanmışlardır. Yurdun 
her tarafında bayram manzarası vardır. 

Ha tayda Ocak Kongreleri 

Ana vatana karşı sem
pati izhar edildi 

Antakya 15 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi· 
rıyor: 

Hatayın her tarafında Cümhuriyet halk partisi ocak ve mahal1e 
kongreleri akdine başlanmıştır. Antakyanın Şeyhköyü ve şehir için
deki Orhaniye semt ocakları kongrelerini yapmışlardır. 

Bu münasebetle Şeyhköyünde yapılan törende Sporcular ve köy
lüler milli marşlar söylemişlerdir. Kongre azaları anavatana olan sar
sılmaz bağlılıklarını izhar ve Atatürk'ün ölmez hatırasını anarak bü
yük Milli $ef İsmet İnönü'ye sevgi ve saygılarını hep bir ağızdan tek
rarlamışlardır. 

Toplantıda ocak idare heyetiyle kongre mümessilleri seçilmişlerd'r. 
Orhaniyede de ayni merasim yapılmış, idare heyeti ve kongre m;.i

messilleri seçilmiştir. 
Hatayın her tarafında ocak kongreleri hararetle devam etmektedir. 

Yalnız Ordu kazasında 26 ocak kurulmuştur. 
Antakya 15 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi

rıyor: 

Çocuk esirgeme kurumu bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya An
takyanın bir çok giizide bayanları İştirak etmişlerdir. Bayanlar kuru
ma para teberrü etmişlerdir. Kurum menfaatine ordu evinde bir balo 
verilecektir. 

Antakya 16 (A.A) - Cümhuriyet halk partisi ocak kongrelerine 
devam edilmektedir. Antakyaya bağlı Harbiye nahiyesinin Harbiye, 
Duver, Ba~dadiye, Derfoble kongrelerini yapmışlardır. Dört semt oca
ğının idare heyetleri ve kongre mümessilleri seçildikten ~onra ocak 
üyeleri birleşerek 3000 kişiden fazla bir galabalık yollarda milli oyun· 
lar oynıyarak devlet reisi Tayfur Sökmenin ikametgahı önünde heye
canlı tezahürat yapmışlar, partinin gösterdiği adalet ve kardeşlik his
lerinden dolayı Milli Şef İnönüye sevgi ve şükranlarının arzedilmesini 
temenni f'derek acvinç içinde 1'öylerine.. dağılmışlardır. 

Hatayda Türk parası 
kanunu meriyete girdi 
AtıWkya 16 (A.A) - Türk parasını Hatayın resmi parası olarak kabul 

eden kanunun bugünden itibaren tatbikine başlanmıştır.Posta ve telgraf mu
haberatında anavatan d:ı.hill tarifesi kabul edilmiştir. 

Fransız 
,. 

resmı mahaf ili 

Son ilhak kararını nas1l 
tefsir edivor? .. 

Paris 16 (Ö.R) - Çekoslovak devletinin Almanyaya ilhakı karşı
sında Fransız resmi mahfellerinin mütalaaları şu suretle hülasa edi
lebilir: 

Bohemya ve Moravyanın Alman devletine ilhakının hususiyeti bu 
kararın tatbikindeki sürat değildir. Bir sene evvel Avusturya da, ayni 
şartlar dahilinde, hürriyetinin zevaline şahit olmuştu. Bir değişiklik 
varsa, nazariyelerdedir. Artık mevzuu bahis olan bütün Almanları bir 
devlet içinde birleştirmek ve ırk nazariyesine müstenid bir birlik teşkil 
etmek değildir. Şimdi üçüncü Alman Rayhşından dördüncü Alman 
Rayhşına intikale şahit oluruz. Bu yeni Almanya izahata lüzum gör
meden fütuhata girişiyor. Daha doğrusu chayat sahası> adını taşıyan 
yeni nazariye icad ediyor. Bunun hakiki adı ise cdaha kuvvetli olan 
haklıdır.> nazariyesidir. Kuvvetin hakka tahakküm ettiğine dair olan 
eski J ülyen prensibi ile Betman Holveg tarafından ilan edilmiş olan 
kağıt paçavrası nazariyesi yeniden canlanmıştır. Filhakika Münihte 
Almanya hudutlarının genişlemesine bir had çizmişti. Yeni hudutlar 
ırk ve milliyet prensiplerine mutabıktı. Bunlann yerinde şimdi hudut
lar ırk ve milliyet prensiplerine mutabıktı. Bunların yerinde şimdi yel
ler esiyor. Esasen Alman «hayat sahası> haricinde olduğu halde Slo

vakya da ayni şekilde ilhak edilmiştir. 
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, r· .. EV ........................ !Türkiye artık kendi ken-

~ L ........ ~.aj~~A .... J dine kifayet edecek bir 
n ,'mekli General 
Ka.zım Karabekir~in 

Arasıra 

Cikulata 
' 

HATIRATI ~ ince ipekli çorap- memleket olmuştur 
~ ları yıkazıa usulü Türk-Elen dostluğu etrafında Yunan 

ve 
cocuklar , 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT 

-64-
2 7 ( l) Birinci teşrin Salı günü Liman 

paşaya F ortraka gireceöim sırada birinci 
prdu erkanıharbiye mülhaklanndan ta
pıdığım bir zabit beni önliyerek şunu söy

ledi. 

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

lpek çoraplan sık sık yıkamak lhım- ı • • 
dır; hatta bunları satın aı_dığınız_z~man ve Bulgar gazete erının 
bir kene yıkayıp sonra gıymek ıhtıyata 

neşriyatı Çikulatayı sevmiyen, 

_ Kazım bey 1 Liman paşayı pek asa-

bi ve telaşlı bulmanız muhtemeldir. Hak
kınızda Alman sefaretinden mühiin bir 

jurnal geldi: 

( Guya Istanbulada harp aleyhtarı bir 
komite teşekkül etmiş. Siz de bu komite
nin fedailerinden imişsiniz. Komitenin 
kararı harp taraftan olan Almanlan öl
(lürmek imiş. Liman paşayı öldürmek 
vazifesini siz deruhte etmişsiniz 1) Muh
birin ismi bildirilmiyor fakat itimada şa
yan biri tarafından haber verildiği kaydı 
var. 

. 
• • • • . 
• • 

YAZAN : 
E GENE RAL . 
• 
: Kazı"' Karabekir • • : .................•........... .......... 

sıkb ve mutat kısa bir tebessümle bana 
teşekkür etti. Ben de odadan çıktım. 

Liman paşa hiddetli ve sert bir adam
dı. Gerçe Almanların hususile Prusya ve 
Bavyeralıların hemen hepsi de böyledir 
ya. Fakat mevki ve rütbenin tesirile Li
mandaki farklı bir şeydi. Tatbikat ve 
manevralarda Alman olsun Türk olsun 
gev~eklik ve becerik.sizlik gösterenlere 
karşı şiddetin son perdesini gösterir ve 

Bu arkadaşa teşekkür ettim. O, çekil- herkesin içinde fena haşlardı. Bu karak-

1 terdeki bir İnsanın hayatına suikast ha-'di gitti. Bir lahze durakladım ve as ı esa-
sı olmıyan bir şeyin bu kadar teferruatlı berini, hem de kendi sefirinden almasına 
bir surette uydurulması namussuzluğuna rağmen bugünkü hali ibrete değerbir ha-

k disedir. Beni bizzat tetkik ederek masum hayret ettim. Acaba Sultan Hamit me -
b . · · · d·v· b k bil rezı'ller ara olduğuma kail olmuş bir fazilet Örneğidir. te ının yetışbr ıgı u a -
d Al f · d f t k On aydır vazifede tatbikat ve manev-eın a man se aretıne e men aa ar-

ı v h' d l · ') Ç" k'. l 
1 
ralarda beni daima umum arasında da 'ı ıgı ızmet e en er mı var. un u on ar 

h ·f · l F k t d ·· takdir eder ve çok teveccüh gösterirdi. u marı etı yapar ar. a a şu a mum- 1 . . . . . . 
·k.. 'd" k' · ·ı~f · t'hb t I d Al Mahıyetı bellı olmıyan her hangı hır ]Ur-un ı ı ı ıtı a ıs ı ara çı an a man-

b . · b' 'b. · · d .. ·· k · · b nal üzerine kazandığım teveccühleri bir larla ızı ırı ırımıze uşurme ıçın u 1 . . · 
. . b·ı· I cam parçaı<ı gıbı yere vurup kırmadı yıne tertıbı yapa ı ır er. ul · 

. beni eski vaziyette karşısına kab ettı. 
Sük\ınetimi toplıyarak Liman paşanın Bak d' ... d'· k d. k. b b·r 

tı, uşun u ve arar ver ı ı en ı 

odasına girdim. Her zaman beni p~k sa- yalancının iftirasına uğramışım. Derhal 
mimi karşılıyan Limanın bugün yüzünd~n ayağa kalktı ve benden bütün ruhile özür 
teessür akıyordu. Hiç yüzüme bakmadı. ktı 1 

diler gibi elimi pek samimi sı ve i ti-
Masasına yaklaştığım zaman garip bir fatını eksik etmedi. 

vaziyetle karşılaştım: Kocaman bir mav- işte Şarkla Garbın büyük farklarından 
zer rüveri sapı benden tarafa ağzı da ken- biri!... Tarihimizde iftiralara kurban git
disine karşı olmak üzere masanın Üstünde miş nice yüksek vezirlerimiz ve ilir:ı 
'duruyordu 1 Bu rüverle hiçte alakadar ol- adamlarımız vardır. Bu facia Şarka doğ
mıyarak haritamı Üstüne yaydım ve not-! ru gittikçe dehşetini arttırmaktadır. lşte 

'lanmı açarak Limana fortraka başladım. 1 Şarkın belini doğrultmamasınm en büyük 
Liman mütemadi surette önüne bakıyor sebeplerinden biri de riya ile iftiranın 
beni dinliyordu. Ben de her günkü sü- yaptığı devamlı tahribattır. 
kunet ve ııerbestimle söyliyordum. Bir 28 ( t 5) Birinci teşrin 1914 tarihi bir 
aralık general kalktı ve ortadaki masanın gündür: Dün donanmamız Karadenize 

yanına gitti. Yani beni hazır duran rüveri- çıkmı1j, Rus donanmasının dolaştığı şa
le yalnız bıraktı. Ben de not defterimi yıası var. Polonyada Ruslar günlerce de
alarak karşı;ıına geçtim. Bazı sualler sor- 1 vam eden taarruzlarında muvaffak ol
du. Hususile Avusturalya - Macaristan duklarından Alman ve Avusturya - Ma
cephesinden endişeli görünüyordu. Yi- caristan orduları lvangurd - Varşova- No
ne Besarabya sahillerine şu aralık yapı- vo - Corciyevsk hattında ilerlemekte olan 
lac:ık bir asker çıkarma ameliyatının bü- pek faik Rus kuvvetleri karşısında çeki

yük tesirlerinden bahsetti. Ben de mutat liyorlar. Yeni bir vaziyet alacaklarmış. 
crevaplarımı verdim. Tekrar yerine otur- Bu haberleri ben ertesi günü aldım. Kur
Çu. Ben bu harita kağıtlarımı topladım ban bayramının arifesi günü idi. Rusların 
ve müsaadesini istedim. Bugün Liman zafer kazanması Almanlar kadar bizleri 
paşa benim söylediklerimi dinlemekten de yese düşürmüştü. Liman paşa çok ye
ziyade bir iç mücadelesi yaptığı ve en isli ve çok ta hiddetli idi. T eessi.irünü 
pihayet şüphesini hallederek sükunete kısaca şu cümle ile ifade etti. 

geldiği farkolunuyordu. Çıkarken elimi 1 ••• Bİ'J'MEDİ ••• 

muvafık bir hareket olur . 
Sonra da, bir çorabı bir tek defa giy

seniz bile yıkamayı ihmal etmeyiniz. 
Çünkü ayaktan çıkan ter, çok nazik olan 
iplikleri muhakkak bozar. 

ince ipek çorapları yıkarken parmak
larınızdaki yüzükleri çıkarmayı ihmal et
meyiniz. Ayrıca, tırnaklarınızın iplikleri 
kaçırmaması için, ince bir lastik eldiven 
giymeniz de tavsiyeye şayandır. 

Rengi ayrı olan çorapları, ayn su da 
yıkamak doğru olur. Yani, açık renk 
çoraplar içinde kullanmak doğru değil
dir. 

iyi cins sabunu soğuk suda köpürtüp, 
köpüğün iplikler arasına yavaşça girme
sini temin ediniz. Çorapları çitilemek ve 
sıkmak caiz olmadığını da hatırdan çı
karmayınız. 

Sonra, gene soiuk suda, çorapları ya
vaşça ve itina ile durulayınız. 

Çorapları sudan çıkardıktan sonra 
tüylü ve temiz bir havluya sarıp bir müd
det rütubetli olarak bırakınız. Sonra da 
çorapları güneşten, soba veya kalörifer
den uzak bir yerde, bir havlunun Üzeri
ne sererek kurutunuz. Çorapları ütüle
mek lazım değildir. 

Askerlik bedeli 
nakdileri nasıl 

ah nacak 
Milli müdafaa vekaleti muvazzaf hiz

mete tabi askerler tarafından verilecek 
bedeli nakdiler hakkında bir talimatna
me yapmıştır. Bu talimatnameye göre 
bede l vermek istiyenler ya, kendileri, 
veya vekilleri, bulundukları yerin as -
kerlik şubesine istida ile müracaat ede
ceklerdir. Şubeler bedel verecek olanın 
kaydına bakarak bedel vermek hakkı 

varsa bedelinin alınmasında bir mani 
olmadığını ve bedelinin kabulünü isti
da altına yazarak malmüdürlüğüne gön
receklerdir. Malmüdürleıri, parayı al -
dıktan sonra sahibine resmi ve matbu 
bir makbuz vereceklenlir. Bedel sahi
bi veya vekili bu makbuzu askerlik şu
bC"Sine gösterecek, şube de bu makbuzun 
tarih ve numarasını kütük ve yardımcı 
defteriyle bedel verenin nüfus cüzdanı
na yazacaktır. Maliye vekaleti talimat
namenin bir hülasasını teşkilatına gön
dermiş ve bu talimatnameye göre iş ya
pılmasını, tahsilat müzekkerelerini as -
kerlik şubelerinden istemiyerek muha
sebecilere yazılmasını bildirmiştir. 

Alman hayat sahası! 
Büyük 

bu 
Almanya 

• 
fütuhatını şimdi 
dayatıyor nazarı yeye 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SA YFADA - ı lerin bir arada yaşamalarını organize miştir. izahat taleplerine cevaben Al
kidedir. Filhakika 7 milyon kadar Is - etmeğe ve sulhu muhafazaya muktedir man otoriteleri ihtiyat tavsiye etmişler
lavı kendi tabiiyeti altına almaktadır. 1 olamamıştı. Almanya bu karışıklıkların dir. B. Hitlerin Prag şatosuna muvasala-

Bu sebeple Almanlar yeni bir taktik devamını kabul edemezdi ve nizam ve tı saatlerce sansör edilmiştir. Her ida -
kabul etm.i§lerdir. Fütuhat, Alınan nıil- asayişi iade için müdahaleye karar ver- rede Alman memurları şimdi servislerin 
leti için hayati bir saha teşkil eden ara- di.. yeni teşkilatiyle meşguldur. 
zide nizamı temin zaruretiyle izah edil- cEsasen tarih gösteriyor ki: Avrupa- Gazeteler, Alınan ahalinin istila kuv-
mektedir. Bu sebeple vaziyet sulhu mu- nın bu bölgesinde ancak Alman milleti- vetlerini nasıl şevk ve sevinçle karşıla
bafaza etmek istiyen devletlerin daha nin meziyetleri sulhu muhafazaya muk- dığından bahseden tebliğler neşrediyor- · 
fazla bir basiret göstermelerini lüzumlu' tedirdir.> lar. Fakat diğer taraftan gazetelerin 

kılmaktadır. Fon Ribbentrop büyük Almanya na- bahsetmedikleri vakalar vardır. Bazı 
Yeniden bu derecede mühim emri va- mına Bohemya ve Moravyada tatbik nümayişler üzerine Çekler Almanlara 

kiler karşısında kalmamak kaygısiyle, edilecek kanunları ilan etmiştir. çatmışlardır .. 
Paru ve Londra hariciye nezaretleri sı- BOHEMY A YENI REJİME AY AK Bohemyanın Rayhsştathalter idaresi 
kı temas halinde bulunuyorlar. Londra- UYDURUYOR altına konacağı teyid ediliyor. Bu idare 
da Lord Halilaks sabah başvekilin yanı- Faris 16 (Ö.R) - Bohemyanın Al- harpten evvelki Macaristanda tatbik 
na giderek Avrupa vaziyeti hakkında man rejimin" uydurulması süratle de - edilen eyalet konseyleri idaresine benzer 
görüşmüştür. Pariste B. Daladiye bu vam ediyor. Prag polis müdüriyeti ilk ve Avusturya sisteminden daha katıdır. 
sabah hariciye nazırı B. Bonne ile fikir i§gal edilen binadır. Daha iki saat evvel Esasen B. Hitlerle B. Haha arasında im

Katimerini - gazetesi 5/3/ 1939 ta
rihli sayısında (A. Antonokakis) iınza

sile yazıyor: 
Balkanlar biribirini bilmelidir. Bilme-

den yardımlaşma olmaz. Bugün Türkiye-
nin endüstri siyaseti hakkında bir nebze 

vaazını bütün Balkanlara teşmil ederek, 
Balkan memleketlerinin iktısadi hakimi-
yetleri takviye edilmelidir 

Bunlann kaffesi imkan dairesinde ya
pılmalı ve hayalata kapılmamalıyız. 

malumat vereceğim. Türk - Yunan dostluğu hakkın-
Kemal Atatürk, milli hakimiyet için da Bulgar gazetelerinin neşriyatı: 

iktısadi hakimiyet lazun olduğunu söy- «Zoru gazetesi yukarıdaki başlık al
lemişti. Bugün Tiirkiye ecnebileırin ik- tındaki makalesinde hariciye vekilimiz 
tısadi nüfuzundan kurtulmak üzeredir. Saracoğlunun Yunanistanı ziyaretini ve 

Daha 1924 te Ticaret Bakanlığı bazı kendisine gösterilen parlak alaka ve mi
sanayi işlerine i§tirak etmiş ve ertesi safirperverliği yazdıktan sonra Türk -Yu
sene maden ve sanayi Bankası kurul- nan dostluğunun çok eski olduğunu, bu
muştu. Bu teşebbüs oldukça iyi netice nun, Bulgaristanda sanıldığı gibi, son 
vermiş ve bundan sekiz sene evvel ku- Türk - Yunan harbinden sonra başlamış 
rulan Sümerbank, büyük sanayi işlerini olmayıp daha harplerden evvel Türkiye 
eline almıştır. ile Yunanistan arasındaki hudutları kal-

1933 te sanayi işlerinin ağır yürüdü- dırarak bir federasyon yapmak istiyenle
ğünü gören hükümet, ilk beş senelik sa- rin faaliyetlerle ortaya atılmış bulundu
nayi programını yapmış ve ertesi sene ğunu; Abdülhamidin kardeşi olan ve 
işe başlamıştır. Ilk beş senelik sanayi hapisaneye atılan Muradın da bu idealin 
programı aşağıdaki branşları ihtiva edi- piştarlığını yaptığını kaydetmekte ve 

yordu: General Metaksasın iki memleket arasın-
ı - Dokuma sanayi1 (Palamut, yün, daki hudutları kaldırmak hususundaki 

keten, yuta vesaire) beyanatının beyhude yere söylenmemiş 
2 - Maden sanayü: (demir, kok, kö- olduğunu anlatmaktadır. 

mür müştekatı, bakır V. S.) 1 

3 - Kağıt sanayii, karton imalatı ve 
suni ipek. 

4 - Seramik sanayii (Cam, Şişe por
selen V. S.) 

5 - Kimya sanayii (klor, kostik soda, 
süperfosfattar V. S.) 

Bu sanayinin finanse edilmesi iş ve 
Sümer bankalarına bırakılmış ve 43' -
953,000 Türk lirası sarfedilmiştir. 

Ikinci beş senelik sanayi programının 
tatbikine bu sene başlanacaktır. Bu 
program aşağıdaki sanayil ihtiva etmek
tedir. 

1 - Kömür sanayii. 
2 - Elektrik sanayii. 
3 - Maden sanayii. 

Gazeteye göre Türk - Yunan yakınlı
ğının taraftarları muhtelif vesilelerle faa
liyet göstermişlerdir. Nitekim Balkan 
harbinde Selanikteki askeri kumandan 
Tahsin paşa, Selaniği müdafaa edemeden 
Yunanlılara teslim etmiş iken şehrin te
pelerinde bulunan Bulgar ordusuna karşı 
şiddetli mukavemet göstermiştir. 

Türk - Yunan dostluğu bugünkü şek
lini, dikkatsiz ve boş boğaz Bulgar dip-

lomatlarının şurada ve burada «Mericin 
alt mecrasını ve mansabını İsteriz» şek

linde sözler sarfettikleri zamandan iti-
haren almıştır. Bu makalenin son cümle
lerini aynen okuyalım: 

- Bugün artık bu ideallerin kimler 
tarafından ilham edildiği ve ne gibi bir 4 - Ev levazımı sanayii. 
gaye takip ettikleri malumdur. Bu yüz-5 - Inşa sanayii. 

6 _ Kimya sanayii. den değil midir ki Türkiye, Bulgaristan-
7 _ Makina imalatı. dan tamamen uzaklaşmış ve ona yabancı 
8 _ Deniz sanayii. kalmıştır. Bazı şahısların yaptıklan bu 

mış çocuk bulup göste:..ınek pek kolay 
değildir. Çikulata denilince çocuklar 

gözlerinde bir alaka parlar. Tadı şeke 
olmasına rağmen rengi onların hoş 

gidecek bir renk değildir. Çocuklar 
rengi sevmezler. En metin bir çocu 
Arap geliyor deseniz bir tereddüt de 

resi geçirir, bu böyle olınası~ıa rağm 
tatlıların arabına bayılırlar .. Çikulat:: 
kakaodan yapıldığım biliriz.. Ka1rno 

1'daffuzda bile karanlık ve kara bir h 
bırakan bir kelinu~dir. Tabir caizse Ç 

kulata ana ve babadan Araptır. Amcr 
kanın en sıcak yerleriyle Afrikanın e 

kızgın taraflanndan mayasını almıştır. 
Bu muhitlerde Hint bademi denilen b' 
ağaç yetişir, bunun kavuna benzer üz 
ri girintili çıkıntılı bir nihayeti 

içinde 30 - 40 tane kadar esmer re 
cekirdekleri olan bir meyvası var 
Kakao bu çekirdeklerden çıkar. Zam 

runda çekirdekler toplanır, iklimin ço 
sıcak oluşundan derhal sandık veya f 
çılara konup toprağa gömülür. Topr 
ğın havasız ve sıcak muhitinde hu 

zirler fermantasyona uğrar, derhal ren 
teri kızarır, çikulatalarda kokan kaka 
kokusu neşre başlar, lezzetindeki acılı 
kaybolur. Bu çekirdeklerin terkibind 
yüzde iki (Teobromin) denilen tababe 
te idrar verici olarak kullanılan b' 

madde vardır. Yüzde ellisi kakao ya w 
uişaste vesairedir.. Bu çekirdekleri k 
yurarak kahve gibi kullanırlar. Fabrika 
lar kakaonun unu ile çikulata yapar 
bu kara tatlıyı cicili bicili tellerl~r, kı> 

ğıtlar süsliyerek ticarete sevkederler 
Ben bile fındıklı çikulataya dayanama 
Çocukların bu kara tatlıyı sevmelerı 
hiç şüphe yok ki sade tadı ve kı varnı do 

layısiyle değildir. O ş1k, zarif ambalaj 
!arın rolü büyüktür. Kara renkli nele 
vardır ki şık dekorlar, zarif makyajlar 

iyi retüşler ile bembeyaz görünürler 
Bugün çikulata denilince Afrikanın vah 
ş1 ormanlarını değil medeniyetin zari 
salonlarını hatırlamak gerektir. 

üç senelik maden sanayii proJesıne hatalar. artık tamamen idrak edilmiştir. Munzam mesai 
gelince, bu sayede yılda 14 milyon lira- ve tashihlerine doğru gidilmektedir. 
lık ihracat yapılması istihdaf olunmak- ı' «Mir> de (W. W.) müsteariyle fıkra 
tadır. yazan ihtiyar Macarof, «Zora> gazetesi-

nizamnamesi 
hazırlanıyor 
Ankara, (Hususi) - İş kanunwıu 

37 inci maddesi mucibince yapılaca 

munzam mesai nizamnamesi iş dairesin
ce hazırlanmıştır. 

Bu üç programın vereceği netice nin bu yazısını ele alarak hülaseten nak
şimdiden tahınin olunamazsa da ticaret lettikten sonra şunları yazmaktadır: 
muvazene açığı 1929 da 101 milyon Türk! - Yunanlılar bizimle değil, Türklerle 
lirası iken, 1936 da açık kapantlll§ hatta 

1 

daha çok harp etmişlerdir. 19 l 5 de biz 
ihracat 25 milyon lira daha fazladır. De- 1 Türklerle müttefik bir halde idik ve ls-

d d Nizamname Devlet Şfuasına gönde-mek oluyor ki, Türkiye kendine kifayet tanbulun Türklerde kalması uğrun a ö-
l k rilmek üzeredir. İş kanunu hükümlerine edecek bir memleket olm~tur. Bu gi- vüştük. Trakyada cereyan eden Tür -

kl fı göre haftada 48 saatlik ve esas i~ müd-dişle ihracatı daha ziyade artacaktır. ı Yunan harbind e de Tür erin tara nı 
T ki 1 detine ilave olarak iş yerleri, görecekle-Yunanistan da çalışıyor. Türkiyenin, tutmuştuk. Versaydan sonra ür er e 

ri zaruretler dolayısiyle günde üç saat ne gibi sanayi mamulatı istihsal ettiğini , ilk muahedeyi yapan biz olduk. Şimdi 
ve hangi istikametlere doğru gittiğini bize deniyor ki: Türkler, Mericin alt sa- munzam mesai yapabilirler. Hanrlanan 
öğrenmeli değil mi? Keza Türkler de: hillerinden bahsetmekliğimize mani ol- ve senede 90 günü geçmemek üzere 
ayni şeyi yapmalıdırlar. Fikrimzice iki 

1 
mak için Yunanlılarla birleşmişlerdir. nizamnamede iş kanununun bu hüküm

memleketin endüstrisi biribirini tamam- Bence bu, Türk ~ Y unan dostluğu için !erinin tatbik suretini gösteren esaslar 
lıyabilir. Bunu bütün Balkanlara da teş-; bir mucip sebep değildir. Fakat, bazı mevcuttur. 
mil edebiliriz. Hatta alim Atattirkün Bulgarlar böyle söylüyor... ----o----

lngilizlerin Çeklerden 
alacağı ne olacak? 

Londra 16 (A.A) - Lordlar kamarasında beyanatta bulunan ha
riciye nazırı Lord Halifaks son Çek - Alman hadiseleri dolayısiyle l n
giltere bankasına Prag'a her türlü tediyatta bulunulmamasının emre
dildiğini söylemiştir. 

Çek-Slovakyaya yapılmış olan on milyon lngiliz liralık istikrazın 
altı buçuk m ilyonu henüz tesviye edilmemiştir. 

Lord Halifaks Berline gitmesi mukarrer lngiliz t icaret nazırının bu 
seyahatinin şimdilik tehir edildiği ve bu karardan Alman hükümet ine 
de haber verildiğini bildirmiştir. H ariciye nazırı Çekoslovakyanın is
tiklali için tngilterenin yapmış olduğu garanti hakkında bu gara ntinin 
Çek-Slovakya devletine yapıldığını halbuki Slovak.yanın ilanı istiklal 
etmesi üzerine lngilterenin garanti etmiş olduğu devlet in ortadan 
kalkmış olduğunu ve binaenaleyh lngiltere hükümetinin başka şartlar 
altında üzerine almış olduğu teahhütlerle kendisini m ukayyet görme
diğini söylemiştir. 

noktai lngilizlerin 
nazarı 

Berlin 16 (AA) - lngiliz büyük el
çisi B. Nevil Henderson dün hariciye ne

zaretine gitmiş ve Bohemya ile Morav
yanın ilhakı meselesindeki lngiliz noktai 
nazarını bildirmiştir. 

Silah vermiyormuş 
Berlin, 16 (A.A) - Şusttan bildiril

diğine göre bu şehirdeki Çek askeri ku-
mandanı Macar kıtaatına karşı ıuücade
leye devam eden Ukranyalılara silah 
vermekten imtina etmektedir. 

teatisinde bulunmuştur. Yarın Elize sa- tevkifat başlamıştı. Ilk olarak buna he- za edilen anlaşmada muhtariyet mevzu- yöz vardır. 

ikinci müntehip seçimi 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

HITLER SLOVAKYAYI HtMAYES!-
rayında B. Lebrünün riyaseti altında bir def olanlar gazete-cilerdir. Gestopoya ubahs değildir. Sadece Çeklerin muhtar Bir çok Çek delikanlıları ve genç kız-
nnırlar konsEyi toplanacaktır. mensup iki gizli polis memuru reisicüm- bir ~ekilde inkişafından bahsedilmekte- ları Bohemya milli renklerini taşıyan Berlin 16 (ö.R)- Slovakya da büyük 

FON RIBBENTROPUN NUTKU hur Bene:ıin eski matbuat şefi olan B. dir. kokardlarla kolbandlar taşımaktadırlar. Alınan devletinin altına girmeği talep 
Prag 16 (ö.R) - Führere mülaki Hajeki alıp götürmüşlerdir. Royter ajan- Bu sabah Pragda seyrüsefer tekrar etmiştir. Slovakya başvekil ve reısı 

olmak üzere Praga gelen hariciye nazırı sının Çek milliyetinden olan Prag mu- normal şeklini almtştır. Ancak yüzler- Faris 16 (Ö.R) - Karpatlar altı Ru - monsenyör Tiso Führere şu telgrafı gön-
B. Fon Ribbentrop radyoda bir nutuk habiri dün akşa·n tevkü edilmiştir. O ce askeri otomobil hala köşe başlarında tenyanın işgali hakkında Varşovadan derıniştir: 

NE ALDI 
lzmir vilayeti içinde, seçim fa

aliyetinde en büyük sürati göste
ren yer Cumaovası veBurnavadır. 
Seçimin kat'i neticeleri dün ak • 
şam vilayet makammca Dahili • 
ye vekaletine bildirilmiştir. söyliyerek bundan böyle Bohemya ve vakıttanberi kendisinden haber alınma- durmaktadır. Bütün gece silahlı osker- resmen bildirildiğine göre Macar piştar- «Biiyük Alman devfotinin Fi.ihrcri 

Moravyanın idaresine esas teşkil edec~k mıştır. ler şehrin merkezinde nöbet beklemek- !arının ilk müfrezeleri saat 13,25 te Po- ve Şansölyesi olan ekselansınıza karşı 
olan yeni kanunları ilan etmiştir. B.Fon Söylendiğine göre Gestapo şeflerin - tedirler. Zırhlı otomobillerin mitralyöz- lonya hududuna varmışlardır. emniyetle meşbu bulunan Slovak devle- ıwawm1ı:e!l•r6~~=••••••ıı::mı11umw•-
Ribbentrop hülasatcn demistir ki: den biri Praga gelirken şu beyanatta bu- leri gazellerle setredilmiştir. Köprüler Rumen resmi ajansı «Radon un bil- ti hiınayeniz altına girmektedir. Slovak ~ 2J NİSAN 

c:- Almanya için hayati bir saha olan .ı;unmuştur : Yapılacak 10 bin kadar tev- askerin işgali altındadır ve her köprü dirdiğine nazaran müstakil Karpatlar devleti bu himayeyi deruhte etmenizi "'' ÇOCUK BAYRAMI 
bu mıntakada siddet. anlayışsızlık ve kifatımız vardır! başında emniyet tertibatı alınmıştır. altı Ukranya hükümeti reisi ve azaları sizden yalvarır.:> .~ B urt 

1
_
1

_ 

b E Ik" ayranı yapamıyan y çocu>Ua-keyfi hareket rejimine nihayet vermeğe Hemen herkes tanıdıklarından biri - Sehpalar üzerine yerleştirilıniş duran ve bir çok şahsiyetler Rumen arazisine Führer şu ceva ı vermiştir: ~ vve ı 
1 
~ rını hatulamak bizlere dü en vazife-

mecbur olduk. Su Ih için daimi bir te h- nin orta dan kay kl uğ~u~n!_!u!__mmiü~ahfil.edgeJ,~ağw ı!!r:...ım[!ll!i tg:r~abl do~· z1le~ııj·inn.ınliaumn.llıılarlfil:ıılh!l!a!]V'.aJl:aJ&Y=1.~::.wi.s1~lir....llıı.ıtllllaı:....E.QDıaıooLWLKiıLt=.UıW!ı:a.f:W.:t.z.ı...ald.ı.-'Wıu.,;bildiıil:....lUl...Js:.hııLiı:U-.!..lll..::....:..::..:.:...:..:..::..:..::...:..::..:..:.:...~:..:.........:..ii..;._-..ıı..ooo------
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 

Zeh'i;i" ... ğiif'"Ş~;·b~ti" ... i .... i~·~· .... koy 
Saltanat yatağı... Saltanat hayali ile dönen başı 

ona artık herşeyi unutturmuştu .. 

Karbonopsina, kendini davetlilere gös
Jermemek için bahçeye çıkmamış, fakat 
kıskanç, hasud bakışları ile de yerine 
geçmek sevdasını güttüğü İmparatoriçe· 
Yi gözden kaçırmak istememiııti. 

nı yarı yarıya gül şerbetinin içine bo

falttı ... 
Her tarafı titrcyordu ... 

veti ile devam ediyordu. 

Vaydmanı Fransanın tanın
mış dört avukatı müdafaa 

etmektedir 6 • 

Kadın avukat 
- Vaydman!.. diyor .. Lö

sobr'u kim öldürdü? 
Cevap ver! Ko1eı Triko ve Jor-j Milyoı. Açık pençerc ,in önünde bahçedeki 

t.ünbüş seslerini işitiyor, Zoic;enin ııalta

ııat gururu ile gülmelerini duyuyor ve .•• 
lc;in için kuduruyordu. 

Yaptığı harekete nadim olmak iiLere 
idi. Fakat saltanat yatağı, saltanat havası. 
Odanın ihtişamlı ınanLarası ona kuvvet 

verdi. 

Ve Karbonops.ina eğer pençere önün
den ayrılmamış olsaydı. bahçenin karan
lık ve kuytu köşelerinden birinden si
yahlar giymiş ve kanburu çıkmış bir ka
dının, Marinanın elinden tutarak ve kim
seye görünmeden ayrıldığını, yine kim
seye görünmeden saraya girdiğini.. So

kulduğunu farkederdi. 

Jkinci celseye saat 15,40 da başlandı. 
Reis ilk önce iki poli'J memuruna kar

ııı yapılan öldürme te;ıebbüsü meselesine 
temas etti. 

Reisin sualine Vaydman o sırada evde Bu kadın avukata sert sert baktıktan son· 

Ah.. Onun vücudu bir kerre ortadan 
kalksa ... 

Belki o zaman Sofi annenin falı doğru 
çıkardı .. 

işte bu sırnda ve bu düşüncede idi ki 
cnrıyelerin dağıttığı buz gibi gül şerbeti 
İmparatoriçenin hoşuna gitmişti. 

- Bu serbetlen benim odama bir sü
rahi götürün .. 

Emrini verdiğini duydu. 
Cenç bir cariye, bu emre itaat ederek 

gruptan a;; rıldı. 
Dinde bir sürahi, saraya girdi.. Mer

divenlerden çıktı ve .. , imparatoriçenin 
hususi dairesine giden koridora saptı. 

Bu koridor, Karbonopainımın durdu
ğu ve pençeresinden bahçeyi seyrettiği 
koridordu. 

Genç cariye onun yanından geçerken 
hiç şüphelenmedi. Doğruca imparatori
çenin dairesine gitti. Sürahiyi bıraktıktan 
sonra tekrar bahçeye döndü. 

Karbonopsina, imparatoriçenin emri
ni duymuş, cariyenin geliş ve gidişini 
görmüştü. 

içinde fıni olarak bir his uyandı. 
Sarayda.. Harem dniresinde kimseler 

Yoktu. 
Yalnızdı ... 
Ve biraz sonra. ziyafeti müteakip im

paratoriçe Zoiçe kendi dairesine çekile

cclc ve orada... Bu gül şerbetinden içe
cektJ ... 

Elini gayri ıuuri bir hareketle göğsüne 
götürdü. 

Şişe ... Zehir şişesi orada idi. 
Artık bir ey düşünemedi. 
~uursuz adımlarla penc;ereden 

laştı ve ..• 
uzak· 

lmparatoriçenin dairesine doğru yü
rüdü ... 

Yatak odası... Valide imparatoriçe 
Etkarinanın can verdiği oda .. Büyük bir 
ihti§Rm dekoru içinde ve göz alıcı bir 
hiks manzarnsı arzediyordu. 

Yatağın baş ucuna bir sürahi kon
nıuştu. 

Bu sürahi... Gül şerbeti siirahisi ..• 
idi. .. 

Karbonopsina, ayni şuursuz hareketle 
sürahinin kapağını açtı. 

Etrafına bakmağa bile lüzum görme· 
den... Göğsünden çıkardığı zehir şişe

sini, ölen imparatoriçe Teofanonun çek
mecesinde bulduğu şişenin muhteviyatı-

- Bunlar ..• Bütün bunlar artık benim 

olacak ... 
Diye mırıldandı. Zehir şişesini tekrar 

göğsüne saklıyarak odadan çıktı. 
- imparatoriçe bu gece son saltanat 

saatlerini yaşıyor •. 
Diye mırıldanarak Liraz evvel terk 

ettiği yere, pençcrenin önüne geldi .. 
Bahçede eğlence .. Hala ve bütün kuv-

Elektrik 
Tehlikesine karşı 
Halkı tenvir için na~ıa 
vekaletince broşürler 
hazırlandı .•• 

Ve yine eğer bu kadını görmü:; olııaydı 
muhakkak bu gece sarayda çok mühim 
şeyler geçmek üzere olduğunu sezerdi. 

Çünkü Marinanın elinden tutarak sa
raya soktuğu bu kadını o da tanıyordu. 

O ... Sofi ... anne idi ... 

··BiT ı .. 

B sene 
Ekmek ve Süt fabri
kaları da kurulacak 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

ıhtilaflar bir kombınezonla hullolun-

- Evinizin önünde ve 8 ilk kanun 
1938 de polis memurlarını gördüğünüz 
zaman onlara ne söylediniz'? 

Vaydman, Teisin bu sualine Ce\'ap 
vermedi. 

Reis kendisine, jüriye karşı böyle ce
vap vermemekte israrının kendisinin 
aleyhine olacağını ihtar etti. 

- Burada, dedi, sizi dinlemek vazi
fosi ile bulunan namuslu İnsanlar var. 

Vaydmnn, sanki t~ kesilmiııti. Cevap 
verıneğe hiç te niyeti olmadığı tavrından 
nnlaşılıyordu. 

Vaydmanın davacılarından birinin 
avukatı, onun bu inadcı sükUıu ile alay 

mu~tıır. eder gibi bazı sözler söyledi. 
Nafıa Yekaletinden a~ağıdaki 1amim Belediye, kordonun her giı~ artan Buna, Vaydmanın avukatlarından Mo-ı 

gelmiştir : masraflarını ihtiyar etmek \'e bır yama c· f · "dd ti k b J lt" . . .

1 

ı·o ıya erı ~ı e e ınu a e e e ı. 
Memleketimizde elektrik cer~yanın- gibi duran bu kısmı da şehır hiz.Metlerı U k" d d" V d - nutmayınız ı, e ı, ay man 

cian istifade edenlerin adedi sene.Jen se- 1 ~rasına alını~ olmak için icap ed<!n te- b d "dd" k · d 
.. . · . ura a ı ıa ma anımın aynı zaman a 

neye artmakta ve bu enerJının her hu- ~ebbüsü yapmıstır. Denızbank halen se- h" . 1 d d d \' d .b. 
• • • •• •• • "j •. • • ımaye:-ı a tın a ır a ve ay man gı ı 

susta ıstımalı taamnıum etmesıvıe hır- nede rıhtım vnrıdatı olarak 75 hın lıra b" d 
1 k 1 j k 

.. 
1 

. . ır a aın ... 
lıkte elektrik carpma arı. ya ma arı, temin etmektedir. ktısat ve.·h etının ı R . . . M c· f . . .. .. .. • • k . 1 eısın sesı . oro ıya eunın sozunu 
yangın ve ölüm h,ıdiscleri de çot;alına - tas\•ıbiyle rıhtım varidatı beledıyeyc ge- k . ı 

· b" · · 'k' · k d l estı. 1 tndır. çınce hem ırmcı ve ı ıncı or on arın! p 1. ··r .. B k d. 1 k . . o 15 nıu etlisı ur en ın enece lı. 
Amme ınüessescleriııirı ınuntaL~'lm ça- aaimi tamirat isi, hem de knnalızcıc;yonu · 

Vaydmanın ikinci avukatı Metr Plan
lışması ve billınssa halkııı emrıiyet ve belediyece yaptırılacaktu·. 

ti atıldı: ı<elametini ihliıl etmemesi gibi hu.;usatın EKMEK V:E SÜT I~ABRİKAI. .. ı\RJ 
. .. .. .. . . - Reis efendi .. Vaydınan polislerin 

temini bu işlerle tavzif edilmiş alımlara Beledıve, onumuzdekı senenın calış- .. . d v·ı F k . d d "hb .. 
k d h ık l"'k • 1 uzerıne egı .. a at ım a v.e ı ar ıçııı 

terettüp ettiği a ar a ıınızın a a a- ma planını hazırlamıştır. Çocuk hastane- h . • 
., \ avaya ateıı etmıştır. 

siyle de mümkün görülmckteair. si, garaj sanlraldan sonra pek \•akında R . h .. d 
• • eıs ay ret ıçın e: 

Bir çok kazalar, bunlara maruz ka- 390 bin liraya mal olacağı anlaşılan hal N 
1 

l:> N 
1 - > ası nası . .. e dediniz? Diye 

lanların elektrik tehlikesinin ıne\ \!Ut 01~ santral inşa edilecektir. 
duğunu ve kazaların ne suretle vuku 
bulduğunu bilıncmelerinden ileri gel
mektedir. 

Diğer taraftan clcktrjğin büyük fay
dalarına mukabil tehlikesini bir h<'yula 
şeklinde truutmak ta dogru değ' 1dir. 

Halkı tehlikenin ınc\·cudiyetiuden şu
urlu bir şekilde ikaz etmek ve k3zalara 
sebebiyet \'eren bir takını tcclb:rsizlik
leri canlı levhnlnda tebarüz c•tirerek 
mümkün mertebe kazalann önünü al
mak ve kauı vukuun<la alınması lazım 
gelen acil tedbirleri ve müraca;.t olu
nacak tedavi usullerini halka bildirmek 
lüzumlu görülmüş ve bu maksatla veka· 
letiınizce bir tablo He buna ait broşür 
ihzar ve tabettirilmişlir. 

Hal santraldan sonra belediyenin 
programlandırdığı üç miihim i~ ~nlar
dır: 

1 - F..kınck fabrikası .. 
Ekmek fabrikası, şelu·in ekmek ihti

yacını temin edecek ve ekmek f:atinde 

ucuzluk temin edilecektir. j 
2 - Süt fabrikası.. 1 
Süt fabrikası mevzuu. İstanbul, An

kara ve İzınir h<'lcdiyelerini öteClt>n be
ri işgnl eden bir mevzudur. Bugün kul
lan<lığıınız si.itlerin mahiyeti, müstehlik
ler iızerinde daimi bir şüphe uvandır

maktndır. Kurulacak süt fabrikası, ch
ıin süt ihtiyacını en emin bir ~kilde te
min edecektir. 

3 - Rıhtım meselesi.. 
Kordondan Güzelyere kadar güzel 

bir ı·ıhtıın yapılması için etüdler yapıl
maktadır. Bu iş yakın senelerde tahak
kuk ettirilecektir. 

sordu... Vaydman neden ve kim-
den ismdat istiyor ve ne haber vermek 
istiyofdu. Ve böyle bir şey var idiyı~ .. 
Tabancasını.1 sesinden daha evvel ke.1-

di sesi yok muydu? 
Metr Planti · 

birinin bulunduğunu söyledi ve: 
- Pençereden kaçtı .. 
Dedi. Reis sordu: 
- O adam kimdi'? 
Vaydman cevap vermedi. 
Müdafaa vekili Metr Ciyafcri Vayd-

'/=.ydmr ' 

manın eğer isteseydi polii memurlarına 

daha gelirken görünce pekala kaçabil~ 
ceğini söyledi. Sonra Vaydman kurban
larının ailelerinin avukatları tarafında• 

yapılan sorgular kar~ı<ıında sinirlendi. 
Ko\'en ailesinin avukatı Mctr Dölonay, 

tesir ve cebrin kendisine va:.ı:ifc

sini ihmal ettirmiyeceğini söyledi. 

ra: 
- Lösobr" ı ben öldürdüm .. 
Dedi. Bir başka avukat aynı ~uali 

Frommer hakkında sordu. 
Vaydman: 
- Frommer"i de ben öldürdüm. 
Cevabını verdi. 
Metr Ciyafcri başta olmak üzere iki 

taraf avukatları arasında epi münakaşa· 
lafT oldu. Nihyet bu davanın ilk şahidi 

olarak dinlenecek polis mi.ıfetıişi Surken 
çağırıldı. 

Şnhit: 

- Biz, dedi, kapının eşiğine gelıni tik. 
Farrer ortamızda idi. Vaydmana hüvi
yet vesikasını sorduk. lştel .. Diyerek ce· 
binden tabancasını çıkardı ve .. Ateş etti. 

Müfettiş Burken, gerek kendisinin ve 
gerek arkadaşı Puvanyanın ölümden na· 
sıl kurtulduklarını tevazula anlattı. 

- Bu sırade, dedi, Allahtan olacak, 
masanın üzerinde bir çekiç gözüme ilişti. 
Hemen yakaladım. Vaydmanın kafasınıı 
bu çekici bir hayli indirdiğimi saklamağ 
lüzum görmiyomm. 

Reis sordu: 
- Evin kapısını çalmış mıydınız} 
- Evet .. Fakat cevnp verilmemişti 
- lçeri girdiğiniz zaman öteki oday2 

baktınız mı~ 

- Hayır. Fakat sonra orasını da ge.ı:· 
dim .. 

- Orada kimse yoktu. Pcnçere ele ka
palıydı değil mi? Şu halde oradan kim· 
se çtkmamıştı. 

- Muhakkak ki öyledir. 
iddia makamının bir sualine polis mü· 

fettişi Burken evin diğer taraflarının ta· 
mamen kapalı olduğunu söyledi. 
Vaydmanın dördüncü müdafii olan 

Metr Rnult sordu: 

- Şahit, mutbağın hem pençere ve 
hem kapı \' zifesi cören kısmının açık 
veya kapalı olduğunu forketmis midir? 

Şahit: 

- Bu kapı, hem İçNiden kapalı ve 
kilitli idi. 

Polis müfettişi Burkenden sonra onun 
ark daşı olan emniyet memurlarından 
Puvanyan ikinci şahit olarak dinlendi ve 
o da arkadaşının söylediklerinin aynini 
söyledi, ayni ifadede bulundu. 

Metr Pnult ve Metr Lüsil Tinayre bu 
mutbnk kapısı hakkında Va)dmanın ce· 
vap vermesini İstediler. 

Vaydman: 

- Kapı, kapalı idi, fakat anahtan 
······································••\• Yurdun muhtaç çocuklarını mesut: 

Vilayetimize merbut ve elektrik mev
cut olan şehir, kasaba \"e köylerdeki bil
umwn mekteplere, Halkevlerinc. polis 
\'e jandarma karakollarına, elektrik san
trallarma, fabrikalara, köy odalarına, 
\'elhasıl halkın dikkat nawrını \ e ika- rafından talc:beye ve l1alka izah edilme- oh ld ·\, d d ... 
zııu celbctınek .ı""in lüzumlu görülecek . . . . . b d h - a e ay man ne en ate ettır Bu sırada Madam Lösobr'in vekili üzerinde idi. 

:-. sının tcmınını \'e u ı;aye e eı· sene H" b" t hd" hl"k k d d 
• hali t • ' • talik ndilıne]· . , ıÇ ır e ıt \'C te ı e arşısın a e• Satr ma ere e\ZI \C - ~ elektrik ka7.a1arındttn ölen bır t.&Ç va• w• • • 

Metr Rault: Metr Tinayre ayağn kalktı ve maznuna 
- Ya ... Dedi- Fakat biraz e'\·vcl po· hitap etti: 

örmek hususundaki asilfuıe, insani: 
üşünccleriniz Çocuk l'.:sirgen.e ku-: 
umuna vereceğiniz bir lira ile ta-: 

akkuk cdehilir. : 

\AZ<Jrc re.sun ı ta o ve roşur vı d) t:. ını- tandasın hayatını kurtarmak ıni1ınkün . · .. . l' bl b .. ·1: . ·f . 1 gıldı kı.. 
ze gönderilmiştir. Bunların azami itina 1 olacaiı düşüniilerek bu tebliğiınize hu- _- f evkif edilmek korkusu kafi değil 
ile dağıtılmasmın \'e mekteplerde öğret- wsi hiı· ehemmiyet verilmesini dilerim. ı mı? .... 

- Vaydman .. Mösyö Lösobri kim lis müfeıtiı,ıi bize bu anahtarı k:'.'l9ının üze· 

öldürdüğünü söyler misin) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• menler ve halkevlcrinde alakada dar ta- ( Gulu~meler) Lüsil Tinayre bir genç kadın avukattı. 

DEMiR MASKE. 
N Büyük tarihi ve macera 

- 111-
ron1anı 

~ ' 
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fok oldu. - Kimse kalmadı.. larında bir çığlık koptu .. 
Alt kal ~alon hafüı;e aydınlıktı - Pinycrola gidenlerden hnbcr geldi Merdivenlerden inen ve dağılan asil-
Mcrdivenin yukarısından inen adam.. ıni? zadelerin elem ve teessür içinde söyle-

Salona gelince koridordan gelen adam- - Hayır .. Maamafih Latreumo::ı onlar dikleri ı;öz.ler Gniafonun kulağına kadar 
la karşılaştı.. için orada bir kağıt bıraktı \'e nerede geliyordu. 

Gniafon yüzlerini görıniyor, fakat sa- buluşabileceğimizi bildirdi. - Madam öldü .. Hanriyet Darıgleter 
dece seslerini işitiyordu. - Sen buraya gelirken arkanda hiç öldü ... 

Merdi\'enden inen adam yava~ sesle bir iz falan bırakmadın ya. . Kanbur, bunu duywıc.a ı;uratı vahşi 
sordu : - Hayır .. Hiç merak etmeyin .. Esasen ve şeytani bir takalhlsla gerildi. 

- Sen misin? burada beni kimse tanımaz.. - Ha .... Dedi .. Mesele şimdi anl~ıldı .. 
- Evel Mon~enyör .. Benim.. Hemen kararlaştırdığımız yere döne- Lösaj denilen herifin Monsenyör Lo-

rinde ve iç tarafda gördüğünü söyle· 
mişti .. 

Metr Balmarinin sesi yükseldi: 
- Jüri azaları! .. Şahidin sözleri ilt 

\'aydmanın sözleri arasında hangisinir 
doğru olduğuna artık siz hüknıcdiniz!.. 

Reis, şahit olarak dinlenen iki poliı 

müfetti~ini vazifelerini bihakkin ifo ettilc 
(erinden dolayı hararetle tebrik etti. 

Mahkeme .. Ert~i güne talik edildi. 

··BİTMEDİ ·· 

.. Yol~a, diıılcri arasında kendi kendine 1 Prasında birbirler.ini tanımıyanlar yine 
soylenıyordu. pek çok olduğundan, iUerindeki elbisesi, 

Bu seslerden birini duyan Gniafon ceğiın •. Siz de Marki d'Efyata randevu ren cenaplarına verdiği ufacık ve esra- Faturası olmıyan 
titredi. yerini tabii söylersiniz .. Onu ben karar· rengiz şişenin muhteviyatı şimdi belli 

~- I_ki sene!.. Demek bu haydutlar j kılıneı ile kanburun girişinden kapıda
benı ıkı sene o zındanda mevkuf tuttu-, kileı· şüphe etmemişlerdi. 
lar ha!.. Ben bu iki senenin acısını saat Sarayın alt katına bu ::;uretle girme· 
saat çıkaracağım. Vo sen.. Ey mel' un • ğe muvaffak olan Gniafon, yukarı kata 
lvon .. Ve sen de Madam ki Gniafonun çıkan büyük ve geniş taş merdivenin 
caşk>ını reddettin .. Onun ckin>i ne de- önüne gelince bir müddet durdu. 
rrıe.ktir öirenecekıinl.. Etrafta kimseler yoktu. 

Gniafon, atını Sen Klu sarayının önün- Alt kat salona açılan koridorlardan 
de durpurduğu zaman, sarayda kralın birinden bir aya·• sesi duydu. 
lianriyet Dangleter şerefi.ne verdiği su- Ayni zamanl ı yukarıdan, ınerdiven
vare bütün şaşaası ile devam ediyordu. !erden de aşağı doğru inen bir ayak ses1 

Gniafon biçimsiz şekli ve kanburu ile geliyordu. 
rıaı.arı dikkati üzerine çekmekten çeki- İki tehlikeli vaziyet arasında kalan 
nerek asilzadeler arasına katıldı ve sa- kanbur kendini derhal tq merdivenin 
:tayın alt katına dahil oldu. dönemeç teşkil eden parmaklığı arka-
Akşam burada verilen ziyafete pek sına dar attı. 

çok asilzadeler ve saray mensupları da- Ve burada yere çömelmek :;ureliyle 
~ olduklarından ve bu asi1'acieler esasen bodur boyunu gidemete muvaf-

1 

İçinden : laştırdığımız yerde bekliyeceğim. oldu ... Ve marki d'Efyatın sabırsıtlıkle 1Jeya tasdflıslz 
- Şövalye dö Loren!.. - Olur .. Esasen çok bekliyecek de- kararlaştırılan yerde beklenmesi, bu lluJunan eşya 
Diye söylendi.. ğilsin .. Haydi .. Uğurlar olsun sana Lö- zatın bu işteki rolünü de gün gibi aşikar Faturası olmıyan eşya için gümriiklerc:c 
Konuşmalar foaltı halinde devmn edi- saj .. Birazdan görüşürüz.. etti. Hele şu elayak bir çekilsin baka- fatura ibrazını teminen o eşyaya ait res· 

yordu : Lösaj diye hitap edilen adanı gitti. lım.. min yüzde onu nisbetinde raz olunmıyan 
- Oradan geliyorsun değil ınl' Şövalye dö Loren de gerisin geriye Asilzadeler, davetliler, aMad~m· ın veya faturası tasdiksiz olanlar için dcı 
- Evet Monsenyör.. taş merdivenleri çıktı. anı ölüm hadisesiyle yarım kalan neşe- tasdik ettirilmek maksadiyle l 5 O kuru, 
- Bana tevdi edilmek üzere ;:;ana bir Kanbur : !erine acınarak ve bu beklenmedik fe- alınmakta idi. Alakalı tüccar fatura ge· 

~Y verdiler mi? - Ali ... Dedi .. Madam ki çok belde- lak.ete üzülerek grup grup dağıldılar. tirmeyi bir külfet saymakta ve neticede 
- Evet Monsenyör .. Bunu verdiler. miyecekmişim ... O halde yerimizden kı- Pek az sonra sarayın içi derin bir sil- teminat alınmasından bir fayda hasıl ol-
Adam, böyle söylerken şövalyeye kil- mıldanmıyalım .• Vaziyeti kollamak için kfina daldı.. mamaktadır. Bunu gözönüne alan güm-

çillt bir şişe uzattı. tallin önüme çıkardığı bu delikten daha Işıklar yavaş yavaş söndii. rük ve inhisarlar vekaleti fatura ibru 
Şövalye Dö Loren bu ti§eY1 hemen alasını bulamazdım .. Hele bakalım ... Bu Elayak tamamen çekildi. olunmıyan Ve}& faturası tasdiksiz olan 

alarak cebine soktu. itlerin altından ne gibi ı:apan oğulları :İ~te bu sırada Gniafon .sakla11dığı de- eşya için tasdikli fatura ibraz.mı teminen 
- Adamlarımız tamamen yola çıkb.· çıkacak.. likten çıktı. Merdivenin ınenneı· basa-' alınmakta olan depozitonun alınmasın· 

1ar mı? Gniafon hakik<tten de çok beklemedi. makları üzerine ayaklarının ucu ile ba- dan sarfınazar edilerek bu lüzum ve ihti· 
- Evet.. Aradan yarun saatten biraz fazla bir sarak yukan katın yolunu tuttu. yacı itibara almıyanların eıyalarının hep· 
- Orada kimse kalmadı ya ! 7.aınan geçmişti ki sarayın yukarı s~lon- •• Bİ'J'Jf EDİ •• sinin açılıp muayene edilmesini k81'ar· 

laMınnıetır. 
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Kara Yazısı N 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc , Yıldız 
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Mahliı bey ıordu: 
- Neden kendi viıkini içme· 

tlin? 
Cevap verdim: 
- Garıonlar beni de «.onlar»· 

'rlan ıanmıflar.. Onlara verdikle
ri viıkiden vermi,ler .. 

Birden anlamadı. 
Elini uzatarak önümdeki viıki 

kadehini aldı ve dudaklarına gö
türdü. 

- Vay hin oğlu hin vay .. dedi. 
Seni «konıümaıyoncu» ıanmıftır 
muhakkak .. Ben ona haddini bil-
Jiririm .. 

Sıraıı gelmiftİ .. 
- Mııhliı bey .. dedim. Sizinle 

çolr ciddi görüfmek arzamnda
yım .. 

- Burada .. fİmdi mi? 
- Hayır .. burada tle fimdi de-

olmak iıtemediğimi anlatacak • 
tun .• Muhliı beyin beni dinliyece· 
ğine emindim .. 

Ama dinlememi, ... 
O zaman .. Tütün depoıun'da ve 

en ağır iflerde çalıfmağı bu haya
tın fÜpheli ve lekeli lükwne, ra
hatına tercih edecektim ... 

Piıt üzerinde ve Muhliı beyin 
kolları araıında ağır bir tangoya 
ayak uydurUTken Hikmet beyin 
oturduğu mcuada ve onan yanın
da bulanan ilıi kifinin beni çok 
hariı ve .. Korkunç nazarlarla .üz
düklerini gördüm .. 

llrperdim ... 
Nedenıe içime bir korku 'düf • 

tü .. 
Elimden gelıe damı yarUla bi

rakacak ... kaçacaktım .. Hi11i lıab-. 
lelvalıu inıana baz.an bafuıa ge -
lecekleri haber verir, lalıat insan
lar banan ya /arkında olma%lar 
veya olıalar bile aldulf etmezler .. 

- Gideceğiz değil mi Mahliı 
bey? .. 

YENi ASIR 

Japonlar 
yayılma,, 

bir "Cenuba doğru 
politikası güdüyorlar 

Son zamanlarda Siyamın merkezi olan 
Bankok ıehrinde, kütüphanelerde bir çe
şit coğrafya harita te~hir edilmeğe baş
lamış. 

Bu haritaların hususiyeti ve Avrupalı
lara garip görünen tarafı, haritada Kam
ba, yukarı Laos, T onkin, Annam ile bu
günkü lngiliz birmanyaaı gibi memleket
lerin eski Siyam arazisi olarak gösterilmiş 
olmasıdır. 

Acaba Siyam, bu topraklar için bir 
cSüdet meselesi> mi çıkarmak istiyor} 

Bu haritalara bakarsanız, büyük bir 
facia keıfederainiz. Öyle bir facia ki bu
nun yanında Çin harbi hiç mesabesinde 
kalır: Japonlar sulh yoliyle Siyamı feth 
ederlerse, Asyadaki Fransız müstemleke
lerine ayağını attı bilmeli. 

Bir Asya kıtasına göz gezdirelim, J a
ponların Çinde işgal etmit oldukları yer
lere bakalım: Kora yanm adası Şangha
ya kadar uzanan ıima1i Çin. Buraya T eu
çang adaları da dahil. Formoz adası, 
Kanton ve nihayet Hainan. 

Japon bahriyesi o suretle yer almıı 
bulunuyor ki Çin sahillerini boydan bo
ya gözönünde bulundurabilir. 

Eski Ming imparatorluğunu luqatan 
bu stratejik mevkileri terk etmesi için in-

Cenuba doğru olan gayelerimizi ta
hakkuk ettirmek için bir saniye bile va
kit geçirmiydim.> 

Bu plan bir hayal değil, ve bu adımla
riyle hakiki olabilecek bir plandı. 

Çin fakir bir memlekettir: yalnız çi
nin toprak altı servetleri pek zengindir. 
Burada bir çok masonlar vardır. Fakat 
işletmek İster. Bu da uzun senelere ihti
yaç gösterir. Fakat Japonyada bunları 
derhal işletebilecek azim sermaye yok-
tur. 

Japonya, ilk maddeye süratle muhtaç 
bir memlekettir. iptidai maddeleri Ja
ponya hep para ile alır. Halbuki Siyam, 
lngiliz birmanyası ve bilhassa yeni lr
landa adaları iptidai madde cihetinden 
zengindir. 

Jıte, Japonların Siyama ayak basmak, 
Asya kıtasında arazi sahibi olmak iste-
melerinin sebebi budur. Bunun da, ce-
nup çini süratle f eth ederek tahalı:lı:uk et-
tireceklerdir. 
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Havva -
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Bohu - Bohu şeytani içkisi bununla !ıklar arasında güçlü kuvvetli Bohu -
kalmıyordu. hu erkeklerini uzun, kurumuş ağaç 

Onlar belki ilk cetlerin yam yamlıkla- )erinden kamçılarla çıplak etlerini mor 
rından kalmış son bir anane olarak (iğ

neli fıçı} usulünden de istifade ediyor
lardı. Bu şeytani ve müthiş içki kazanına 
kaplumbağa, bir takım balık kanları ilave 
ettikleri gibi ayni zamanda taze insan ka
nı da katıyorlardı 1 

Hem de hangi insan kanı biliyor mu
sunuz? 

Emzikteki süt çocuklarının kanı 1 Or
manda yanan mukaddes ateşin karşı ta· 
rafından büyük arı kovanları teklinde 
dizilmiş ve uzun sakafü bir kahinin hora 
teptiği o S-6 kabın içinde Bohu - Bohu 
mensuplarının Polinezya adalarından 

toplayıp getirdikleri biçare ölüm ikizleri 
vardı: 

tıncaya kadar döğüyorlar. 

Bizim Mazohist dediğimiz 
müracaat ettikleri tenbih usulü bildiği 
bu kamc;ılama usulü ile döğülen erke 

]erin ağızlarında beyaz köpükler hus 
geliyor, ondan sonra kadınlar bu erke 
leri vahşi çığlıklarla karanlık orman 
içine sürüklüyorlardı. 

Dördüncü gece, geceyarısına doğ 

Bohu - Bohular ortaya İnsan kolu kalı 
lığında, 5 • 6 metre uzunluğunda gay 

korkunç simsiyah, müthiş bir yılan geti 

diler. Hayvan hususi mayiler ic;irilere 
sarho, edilmişti. 

Bohu - Bohulardan bir çoldarı bu ha 
vana kendilerini sokturdular .. 

Tahmin olunabilir ki, cin çarpmİf el 
ömrümde görmediğim acalp 'Ye müth• 
sarhoşluğuma rağmen hu tecrübeyi ta 
bik etmelerine katfyen ce!taret edeme 
dim. 

ğil.. Fakat bu akıam ve ellimizde 
lıonafmak i•tİyoram. Banan için 
Je kabilıe buradan erken çıkalım. 
Bakınız .. Hikmet bey arkadafla
rını buldu.. Onlarla güzel güul 
otuTUyor. Biz de evimize gidelim. Caz. durur durmo illr 

bu oldu .. 
•Öziim gilizlerin Fransızların ve Amerikalıların 

Tokyonun ileri görünüşünü takdir et
mek imkan hiricinde: Japon kıtaları çini 
zaptetmiye kallu,tıkları anda, Japon me
murları da Siyamı sulh yoliyle Japonlaş
tırmağa baıladılar. Siyam Avrupalıların 
Asyadaki müstemlekelerine karşı bir ha
line getirecektir. 

Ik.iz doğmuş çocukların PoJinezya iti
kadınca günahkar olan ve ölüme mah
kum bulunan erkek çocukları 1 Bohu -Bo
hular bu taptaze süt çocuklarım fıçı veya 
arı kovanı teklinde, içleri iinelerle techiz 
edilmiş kaplara, kava kökleri emdirile
rek sarhoş edilmiş bir halde yerleıtiri
yorlar ve zavallı çocuklann bütün vücut
larına saplanan iğnelerden sızan kanları 
bu kaplardan toplayıp kazana boplt!yor
lardı. Çocuklar kanlar sıza sıza can ve
rirlerken uzun aakaHı sihirbaz da başla
rında onları pokozlayıp duruyordu! .. 

Fakat g\ıya bu sarhoş yılanın zehi 
insanda cüzzam nevinden olan bütü 
korkunç illetleri derhal iyi ettiği gibi içi 

Maıamızı kuralım .. gramofonu 
~alım .. Hem içelim .. hem danıe
Jelim hem de ..• 

- Konuıalun değil mi? V al -
lahi doğra ıöyledin Sert1et .. Ma -
dam ki yalnız kalmamızı İıtiyor
ıun Hikmeti de almayız .. Onu bu
rada bırakırız .. Fakat, hiç değilıe 
yarım ıaat daha kalalım.. Birer 
viıki daha içelim .. Sonra beraber 
bir tango oynıyalım .. 

Peki .. dedim .. 
Nedenıe içimde fena bir sıkın

tı vardı .. 
Muhlis bey garıonu çağırdı. 
- iki viıki .. dedi.. Şiıeyi getir 

ve lıadehlere burada koy .. 
Garson, mratmı ekfiterek gitti. 

On dakika ıonra elinde viıki ıi
fnİyle geldi. Evt1ela benim boı 
IHıJelaime, aonra da Mahliı beyin 
kadehine lroydu. Tabii bu •el erki 
•u değildi .. 

Çıkıp gittikten ıonra 
bey: 

Muhliı 

- Bunlar, dedi. Hep böyle .. 
Fakat İfte gördün ya .. Herifi naıl 
bozaya çevirdim .. 

Caz., kııa bir fasıladan ıonra 
tekrar çalmağa ba,ladı. 

- Haydi .. bu tangoyu kaçırmı
yalım .. 

Dedi. Ben yalvardım .. 
- Allah Clfkına Muhliı bey .. 

'dedim .. Bu danıtan ıonra gide -
fim .• 

- Peki peki .. dedi .. Buraıı ıe
ni ıılıtı, anlıyorum .. Bu danıı ya
par yapmaz gideriz .. 
Danıa kalkmaıam,Hikmet bey

le danıetmeği benim iıtediğim 
mcinaıı çıkacaktı. Sonra pekala 
anlıyordum ki Muhliı bey yanın
da, kolları araıında beni herkeıe .. 
bilha11a arkadQflarına cele geçir
diği parça» olarak göıtermek iı
tiyorda. 

Bu akfam bütün bunları açıkça 
ona ıöyliyecek, «kelepin,«parça• ........ 

- Evet .. hemen gideri% .. Sen 
locaya çılı ve hazırlan .. Ben hem 
Hikmete ve yanındalıi arkadaı • 
lara bir Allaha ıımarladık diye • 
yim hem de garıonun heıabını 
burada göreyim .. Sana: Haydi!. 
diye ıeılenirim. Sen inerıin.. Bu
rada birlefir ve çıkarız .. 

- Allaha ıımarladık deme.en 
olmaz mı ıanki .. 

Nedense Muhliı beyin yanÜn
dan ayrılmaıından ziyade bu 
adamların yanlarına gitmeıini iı· 
temi yordum .. 

··BİTMEDİ·· 

Toplantı projesi 
Son şeklini aldı 
Ankara (Hususi} - Emniyet i~leri 

umum müdürlüğünce hazırlanmış bulu-
nan teeemmüat kanun projesi son teklini 
almış bulunmaktadır. 20 sene evvelki 
şartlara göre hazırlanmıı olan tecemmü
at kanunu bugijnk.ü içtimai, iktısadi ve 
sınai inkılap şartlanna uygun bulunmı
yordu. Bugünkü ihtiyaçların icaplarını 

karşılamak, cümhuriyet kanunları ile iç
timaat ve tecemmüat kanunlarının telifi-
ni imkan dahiline almak maksadiyle 
umum müdürlük bu projeyi hazırlarnıo 
ve projenin hazırlanmasında Yunanistan, 
Almanya ve ltalya gibi garp devletlerinin 
mevzuatına da müracaat etmiıtir. Proje, 
yapılacak toplantıları en büyük hükümet 
reisine beyanname vermek suretile mü
saade alınmasına bağlı tutmaktadır. Ha
la toplantılar mahalli en büyük mülkiye 
amirine malumat vermek suretiyle yapı· 
Lyordu. Müsaade izin vesikası verilmek 
şeklinde olacaktır. Toplantı yapacaklar 
toplantının mahiyetini ve ne için müsaa
de istenildiğini bildirmekle mükellef ola
caklardır. Proje toplantıları iki kısma 
ayırmakta ve toplantılara müteallik uzun 
hükümleri muhtevi bulunmaktadır. 

•ııı •• Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 43 
- Sizin aleyhinize ilk isnadatta bu

lunan kadın kendisi değil midir? 
- Cevap verecek olan ancak kendi -

dir. Fakat ben kendisini daha evvel is
tintak ettim ve onun hesabına da cha
yın cevabını verebilirim. 

- Hayır mı? 

- Evet, hayır! 
- Fakat bu kadarı kafi değildir. Bu 

kadının dini mahkeme huzurunda ifade 

Nakleden : F: Ş. B. 
- Ey hatun.. sen de bizimle beraber 

geleceksin! dedi, Savedra da: 
- Monsenyör, bu kadın ne için bera-

ber gelecektir, diye sordu. 
- Çünkü sizin insanlarınızdandır. 
- Yanlış dUşUnüyorsunuz .. 
- Aldanmadığımı sanıyorum .. 
- Aleyhimde bulunanlar nasıl be -

nim adamım olabilir? 
- Haklısınız .. 

vermesi lazımdır. Juananın sizin bük- Savedra bunun üzerine: 
münüz altında bulunan engizisyon mah- - Juana! dedi. Gidebilirsiniz. Fakat 
kemesinde aleni olarak istintak edilime- ilk davette benim mahkemem huzuruna 
sini mecbur bulurum. 

- Bu kadının engizisyon mahkemesi 
önüne çıkarılmasından evvel, allahtan 
llham almak isterim! 

- Bu ilhamı beklemekle beraber 
Lizhona dönsek olmaz mı? 

- Tabii olur .• 
• Talera Juanaya: 

gelmeği ihmal etmeyiniz! 
Juana, kısa bir tereddüt geçirdikten 

sonra hemen bu fırsattan istifadeye ka
rar verdi Fakat Tale!-a: 

- Monsenyör, bu kadını mukaddes 
zabıtanın emrine vermek icap eder! de
di. 
-Bumuı ~ w 

Tokyoya birlikte yaptıkları protestolar 
kale alınmadı. 

Japonların Çin arazisi üzerinde elde 
ettikleri bu stratejik noktalar, Fransız 

arazısını Hindiçiniden ayrılmakta ve 
Hongkongdaki lngiliz üssünün kıymetini 
azaltmaktadır. 

Japonlar, Haynan adasını İşgal etmek
le yalnız Şankay • Şekin cenuptan yaptığı 
silah ve cepane ithalatını önlemiş olmı
yorlar; ayni zamanda stratejik bir mevkii 
ellerinde bulundurmu~ oluyorlar. Yani 
bir kelime ile: Japonlar cenuba doğru 
bir ilerleyiş yaptılar. 

Çinin fethi demek, stratejik ehemmi
yeti olan hinterlandının işgali demektir. 
Japon genişlemesinin hakiki hedefi, ce
nubi Asyanın İptidai maddelerini elde 
etmektir. 
l 9 34 de ilk defa olarak Japonlarla Si
yamlılar arasında gizli bir anlatma ol
duğunu biz haber vermiştik. O zamanki 
sözlerimizin doğruluğunu şimdi hadise
ler gösteriyor. 

Japon gazeteleri beş senedenberi du
rup dinlenmeden hep haykırdılar: cTa
rihi vaziyetimiz, cenuba doğru yayılmak
tır.> 

Bir çok kerreler inkişaf ettirilen japon 
programı, 1935 de hususi bir ehemmiyeti 
olan cSiyam cemiyeti> nin reisi tarafın
dan bir konferansta teıhir edilmiştir. Bu 
program şöyle hülUa. edilebilir: 

cÇine cenuptan girmemiz, şimalden 

yapacağımız nüfuzdan daha faydalıdır. 

Bilhassa ilk madde noktasından. Siyam, 
bizim cenuba doğru yaydma hattımızın 
Ütıtünde bulunuyor. Siyam ,almanya ile 
Fransanın ikisi lcadar genişlikte ve tabii 
servetleri itibariyle fevkalade zengin bir 
memlekettir. 

Siyasi vaziyet daima değişiyor. Holan
danın, kendi arazisinin altmış misli olan 
müstemlekesini ne zamana kadar muha
faza ·edeceğini kim söyliyebilir} 

Hindistanın vaziyetine gelince, bura
sının da, İngiliz İmparatorluğuna ne za
mana kadar ittirak edeceği sorulabilir. 

dir? 
- Ruhanilere mahsus elbiSeyi, hak

sız ve salahiyetsiz olarak geyıniş değil 
midir? 

Savedra bu suale cevap vermedi. Ta
lera mübaşirlerden birisini çağırdı ve: 

- Bu kadını siz muhafaza edeceksi
niz. Onu hemen engizisyon sarayına gö
türeceksiniz, emrini verdi. 

Savedra hiddetinden kıpkırmızı ol
du. O kadar ki papasla mtibaşfrln gırt
lağına sarılacak oldu. Fakat Juananın 
silk'Önet istiyen tatlı bakışları önUnde 
kendisini zaptetti. 

Savedra, mecburi olarak lspanyol ba~ 
engi.zitöri.inU takip etti ve lspanyol pa
pasının arabasına bindi. 

* Engizisyon sarayı epeyce uzak bir me-
safede idi. Bunun için Lizbona kadar 
olan yol, bütün gece devam etti. BUtiln 
yolun devamında, iki papas hemen hiç 
görüşmediler. Birisi, bedbaht ve sadık 
metresini, zavallının duçar olacağı iş -
kenceleri düştinUyor, diğeri de nasıl in
tikam alacağını hesaplıyordu .. 

Sabaha yakın saraya vardıkları vakıt, 
iki engizitör arabadan indiler. Savedra, 
Taleraya kıymetli bir misafir muamele
si gösterdi. Kendisine en gilzel daireler
den birisini tahsis etti. 

Siyam, Hindistanı ile Fransız Hind
Çinisi arasında bağ olan bir tek müstakil 
memleketti. Burası çok mühimdir: Ce
nubu Çinde yerleşmiş olan Japonya ile 
Fransız - lngiliz arazileri arasında bir 
tampon devlet vazifesi görüyor. 

Siyam, Malaka yarımadasında, Kotaya 
kadar uzamaktadır. Koca, dünyanın en 
büyük ve en kuvvetli yeri olan Singapura 
beş yüz kilometre kadar bir mesafededir. 
O Singapur ki, bugün Japonlar için bir 
korkuluktur. Singapur, Uznk Şarkın bü
tün deniz yollarını kontrol eden kuvvetli 
bir askeri limandır. Bundan başka Siyam 
Malezya hududunda olan Kra kanalı Ma
laka yarımadası ile Holandalılann Su
matra adasına komşudur. 

Bohu - Bohuların bu vahşeti hiç şüp
hesiz yam yam cetlerimizden kalmış son 
bir adetti. Gariptir ki kadının mabutlu
ğuna tapan Bohu - Bohular mukaddes 
içkilerinde kız çocukların eleği], gene er
kek çocukların kanını içiyorlardı. 

Daha garibi şudur ki kava, tahammür 
eden yemişler, hindistan cevizinin içinden 
çıkan tatlı süt, kaplumbağa ve muhtelif 
balık kanlarile karışıp kaynatılan çocuk 
kanı o kadar müthiş ve kuvvetli, ayni 
zamanda sekir verici bir (abıhayat) mey
dana getiriyor ki bundan içip de kuduz 
bir boğa gibi etrafa saldırmamak ve di
ıiye ibadet etmemek adeta imkaneız olu-

len o müthiş içkiden sonra bu yılımın ze 
hiri İnsana bir lı:aç yüz çocuk babuı ol 
mak kabiliyetini de bahşediyormutf. 

işte Bohu • Bohuların bu ayinleri es· 
nasında öğrendim ki Melanezya adala
rında Duk - Duk denilen gizli cemiyeti 
yanında Bohu - Bohuların ayinleri göl 
gede kalmaktaymış. 

Fıçılı bir Bohu - Bohunun bunu bizim 
Pohuaya tıöylediğini işitir işitmez derhal 
Melanezya adalarına geçmek karannı 

vermekte tereddüt etmedim. Daha Bohu
Bohuların ayinleri bitmeden. yani 6 ıncı 

günün akşamı biz Pohua ile birlikte gizli
ce ormanı terkederek gemiye avdet ettik. 

Gene Pohua bana refakat ediyordu. 
Siyam çok zengin bir memlekettir. Son 

senelere kadar Siyamın cesim ormanla

nnt işletme inhisarı ln~ilizlerin elektrik yor l Orada o ~eytani kazanın esrarengiz 
sanayii Belçikalıların, altın madenlerinin şerbetini bütün Bohu • Bohular gibi ben 
kontrolü de Framıızlann dinde idi. 

Fakat bu sefer hayatını borçlu bir esirim 
olarak değil, hür bir arkadaş sıfatile .. , 
Zira Pohuaya karşı ben de sözümü tut
muş, ona esirliğini bağı~lamıştım. 

Paris - Midi' den 

Ankara Halkevinde 
resim ve tezyin 
sanat sergisi 
Ankara, (Hususi) - Mersin Halkevi 

ı esim kursu dördüncü resim sergisi ya
rın saat 16 da Ankara Halkevi salonun
da umuma açılacaktır. Bu sergide ev eş
yaları ve tablolar teşhir edilecektk. Mer
sin Halkevi atelyesinde çalı~an gtmçlerin 
bir kısım eserlerini teşhir eden bu ser
giyi Mersin Halkevi ar şubesi öğretme
ni ressam bay Ali Cemal Benim tertip 
ederek bu yolda Mersin Halkevinin de
ğerli çalışmalarını, kendi eseri olan Ata
türk tablosunu da talebeleriyle birlikte 
ayni sergide teşhir etmektedir. 

2JNJSAN 
COCVK BAYRAMI 

Bayr·~ yapanuyan yurt c;ocultla-
rını hatll'lamak bizlere düşen va"life
lerin başında gelir. 

kendisine hasrolunan daireye yerleştir
di. Bu suretle Savedra, henüz mahktbn 
olmamakla ve mevkiinde bulunmakla 
beraber, kendi sarayında tam bir mev
kuf vaziyetine dUştü. Çünkü, Taleranm 
maiyeti zırhlar geyıniş mükemmel silAh
lı adamlardan mürekkep idi. Buna mu
kabil ise .. Savedranın mübaşir, icra me
muru ve cellAtlarla bir kaç himıetçiden 
başka kuvveti yoktu! 

Juanaya gelince: Karanlık, soğuk ve 
çok rütubetli bir hücreye kapatılmış ve 
bir ot minder üzerinde mukadderatını 
beklemekte idi. Fakat halinden §ikAyet 
etmediği gibi, zerre kadar da elem ve 
ıstırap göstermemekte idi! 

Acaba, kendisini bekliyen işkence ve 
ıstıraplardan haberdar mı idi? Bunların 
mahiyetini biHyor mu idi? Evet biliyor, 
fakat hepsini de tahammül ve cesaretle 
karşılamak kararında idi. 

Ertesi sabah, Talera .sahte engizitörün 
yanma gitti ve: 

- Monsenyör, diln verdiğimiz kararı 
tabil unutmadık. Halk bUtiln caddelere 
yığı1mış izahat ve tabnin edilmek iste
mektedir. Bunun için mahkeme heye
tinhi toplayınız, hakimler arasında ben 
de mevki alaoağım. Şu Juananın !§ini 
bir An evvel halledelim •. 

Dedi. Fakat Savedra buna bir kelime 

de içtim. 

itiraf ederim ld Bohu - Bobuların ka-
dınlı erkekli içtikleri miktara nazaran, 
son derece ihtiyatla, hemen hemen onda 
bir miktarını son derece tiksinerek İçti

ğim halde benim de Bohu - Bohulardan 
pek farkım kalmadı. Belki onların vü
cutları bu içkiye alıştığı İçin ancak çok 
miktarda içtikleri takdirde onları sarhoı 
edebiliyordu. Falcat benim böyle bir ce
hennem içkisine alışkanlığım mevzuu ba
his olmıyacağı için üzerimde ne kadar 
müthiş bir tesir yapacağı elbette tahmin 
olunabilir. 

Bu içkiyi içip kızgın fırınlarda pişmiş 
domuz ve balık etlerini de kudurucu bir 
i§tiha ile yedikten ıonra Bobu - Bohu 
ayinleri birer kudurma manzarasından 

başka hiç bir şey değildir. 
insan yedi gün yedi gece bu ic;kinin 

sarhoşluğundan, daha doğrusu verdiği 
muvakkat cinnetten ayrılamıyor, aklı 

başına gelmiyor. Yalnız sıçrayıp oynıyan, 
haykıran, ısıran bir hayvan kesiliyor. 

Bu çılgın hali yetmiyormuş gibi Bohu
Bohu kadınları, dümbeleklerin co~kun 
gümbürtüleri, bağnşmalar ve coıkun çığ-

vam edere[ 
- Markiz Antonya tarafından yazıl

mış olan ihbarnameyi size veriyorum, 
bu ihbarnameye göre ben bir sual liste
si yaptım, dedi. 

Markizin mektubu eline d~ği An
da Savedra istemiyerek titredi. Fakat 
bu kin ve garaz ihbarnamesini nefret 
ifade eden bir tebessüm ile okudu. Fa
kat Taleranın listesindeki sualleri oku
duğu vakıt, hayre't ve dehşet içinde kal
dı. Bu sualler şeytanı bir meharetle ha
zırlanmıştı. Bu liste mucibince, Juana, 
mazisini, Portekize nasıl geldiğini, se -
yahatinin sebebini, Antonyanın kona· 
ğında geçen hAdiseyi, Taj nehri kenarın
daki macerayı, nihayet Markizin katli 
hAdisesini izaha davet ediliyordu. Va -
kıA bütün bunlar tehlikeli sualler idi. 

* 
Melanezya denilen ülke, Avusturalya 

kıtası tarafında Fıçı adalarından itiba
ren cenubu şarkiden şimali garbiye doğ
ru tıpkı bir kavitı gibi bükülen adalar 
gurubudur. 

Bu adalar Fıçı adalarından başlıyarak 
ıu sıra ile dizilmiotir. 

Yeni Kaledonya, Kral adaları , Y enJ 
Hebrid, Danks adaları, Saloma adalan, 
daha sonra Bismark ve Amiral adaları ki 
o zaman Alman müstemlekeleriydi. B .. 
adalar nihayet Okyanu!lyanın en büyü· 
ğü olan ve kısmen Alman bayrağı altında 
bulunan yeni Kine ile sona erer. 

insan Fıçı adalarından Kaledonya sa· 

hillerine gec;er geçmez Polinezyadan Me· 
lanezyaya geçtiğini, yani beyazlara çok 
yakın esmer Polinezya insanlarından da· 
ha iptidai İnsanlar memleketine girdiğini 
derhal hisseder. 

Zira, buradan itibaren adaların ve in
sanların manzaraları büsbütün değiıir. 

··BİTMEDİ·· 
deki kadının halk huzurunda muhake .. 
mesinin yapılacağını ilan etti. 

Bu ilAn, halk arasında bilyük bir alA
ka ile karşılandı. O kadar ki muhakeme 
saatinden bir kaç saat evvel, binlerce 
kişi muhakemeye mahsus büyük mey
danı doldurdu .. 

Herkes bu muhakemenin gizliden Ta
lera tarafından idare edilmekte olduğu
nu biliyor ve bunun için Juananın Akı
betinin çok feci olacağına kani idi. Bu
nun altından da asıl Lizbon baş engizi.. 
törünün mahkumiyeti icap edeceğini de 
bilmiyen yok idi. 

Ve, muayyen saatte kralın da bu çok 
esrarlı muhakemeyi dinlemek ve seyret
mek tizere mevkii mahsusta yer aldığı 
görül dil! 

- 5-
Fakat Savedrayı en ziyade korkutan şa- Engizisyon mahkemesinin vaziyetin· 
bitler arasında Taj nehri kayıkçıların - den şeklinden bahsetmiyeceğiz. Çünkil 
dan Rodrigezin bulunması idi! ihtiyar Suarezin muhakemesindenberi 

Bununla beraber, Savedra cesaretle: hiç bir şey değişmiş değildi. Koskoca sa-
- Pek gUzel!. dedi. londa ancak bir kandil vardı. Ve etraf 
Talera, Aşi:kAr bir alayla: her zaman için yarı karanlık vaziyette 
- Acı ve ağır olmakla beraber, gös- idi. Ve, burası, kelimenin tam mlna.. 

tenli~ htımü niyet takdire lAyıkhrl .siyle zulmet ve zulmün saltanatgAhm • 
Cenabıhak hakikati iz.har hususunda dan başka bir yer değildi. 
hepimize yardımcı olsun! dedi. Böyle bir yerden hiç bir zaman ada• * let veya insani bir his beklenemezdi. 

Bu mtl16a1tan pS u hlr mmuı IOD- Buruı, ancak zu1Gm 
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Her Gün Bir Uifuiye 
Ankara 

= 
DALGA VZVJfLIHhl 

Takma Dişler 
-=-
BVGVN 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 

-3 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

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

- Ne var} diye sordum. 
- Zavallının altı dişini birden sök-

müııler ... Bu Şarl Follit dedikleri herif 
bir elime geçse yok mu} Şimdi başka işi
miz yok. Parkeri otomobile götürelim, 
patronu bekliyclim. 

Parkeri daha otomobile yeni yerle§
tirrniııtik ki ağaçlar arasından coşkun bir 
alev yükseldi. Bunu gökyüzüne tırmanan 
kwf bir cluman sütunu takip etti. 

Roland fikrini söyledi: 

Gelen adam bir iskemleye oturdu ve: 
- Baıııma büyük, çok büyük bir fe- 12.30 Program 

laket geldi, dedi. 12.35 Türk müziği - pl. 
_ Siz Şarl F ollitin en yakın akraba· 13.00 Memleket saat ayarı, ajans, mc-

sısınız öyle mi? Birmingamda mı oturu- teoroloji haberleri. 
yor sunuz? 13.15.14 Müzik (Hafif senfonik plaklar 

- Evet, iki senedenberi orada bir ev 18.30 Program 

kiralamıştım. 18.35 Müzik (Dans müziği - pl.) 

- Vokinge sık sık gider amcanızı gö- 19.00 
rür müsünüz? rn.15 

- Çok sık giderdim. O ela beni gör-
meğe gelirdi. Bununla beraber bir kaç 20.00 
haftadır uğramamıııtım . 

Konuşma 

Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Celfil. Toksesin iştirakiyle 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 

P 'k ·----·· ... ratı .. -.s.~•••iıiıltİıll ............ _. 

............ B 'l ·ı ·········-· ı gı er •••••••••••• 

- BEK GÜN BİB REÇETE -

Y azcııı C. öder 

RENKLİ ATEŞ 
Bayram ve eğlenceler için iyi bir şey

dir. Aşağıdaki tertiplere giren güherçile 
(Nitratc de potasse) !az.la t!zmeğe 
rnez. Tahnllül eder. Ateş alabilir. 

BEYAZA!'EŞ 
I - Güherçile 24 kısım 

Arsenik sülfür 7 kısım 
Kükürt 2 kısıın 

II - Güherçile 4 kısım 
Antimvan sülfür 1 kısım 
Kükürt 2 kısım 

gel-

- Tam zamanın da gelmişiz. Mister 
.Şarl F ollit bu gece evine gelmiyecek ... 

rt ~-lerif evin yakacağı saatte uzaklarda bu-
lunmak istiyor galiba ..• Saatli bir maki
!lcyi evvelden ayar ederek yere döktüğü 
petrolleri atetf emek imkanını bulmuştur. 
}laydi şimdi polise gidelim. Belki polis 
l"asıtasiyle kendisini bulur da takma diş
lerini iade ederiz. 

- Son gunlerde evine gittiniz mi? 
- Doğrusunu söylemek lazııngelirse 

20.15 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet Çağla, 
Kemal Niyazi Seyhun, Refik Fer
san. 

III - Güherçile 36 kısun 
Kükürt 7 kısım 
Antinvan 12 kısun 

IV - Güherçile 16 kısım 
Antimvan sülfür 3 kısım 
Kükürt 5 kısım 

o 
·. 

n 

Sordum: 
- Bu diflerin Şart F ollite ait olduğu-

oraya son zamanlarda çok gitmedim. 
Amcam bir kadınla evlenmek istiyordu. 
Ben bu evlenmeği uygun görmedim. Bu 
yüzden aramız açılmıştı. 

- Onun bir katip tuttuğunu biliyor
muydunuz? 

- Evet bu delikanlıyı bir iki defa da 

nu mu zannediyorsunuz. orada görmüştüm. Amcam bir gün telc-
Cevap verdi: fonla bu adamın bir miktar para çalarak 
_ Belki... evden çıktığını da söyledi. Evet tamam. 

- Vakıa benim bu işlere pek aklım er- Amcam bana yangın olduğu gün telefon 
ıne:.ı: ... Fakat bu işin nasıl cereyan ettiği- etmişti. 
ni aşağı yukarı anladım sanıyorum. - Bu katibin ara sıra, amcanızın elbi-

Mister Şarl F ollitin F ordham Havzı sesini giyerek ev içinde dolaştığını da 
yakmak ve zavallı Park.erin kömür ol- biliyor musunuz? 
nıuıı cesedini, kendi cesedi imiş gibi gös- Paliser sıçradı: 
ennek istediği apaçık meydandaydı. Her - Bunu bilmiyorum. 

~oktayı iyice düşünmüş hiç bir ihtimali - Amcanızın evlenmek İstediği ka-
)özönünden uzak tutmamıştı. Kendi ağ- dının İsmini söyler misiniz? 
;ında altı takma diş vardı. Binaenaleyh - imkanı yok ... Hem bu ismin size ne 
ıcesedin de ağzında altı dişin takma olma- lüzumu var? 
ı icap ediyordu; onun için delikanlının - Kendisine ölen amcanızdan kalan 

altı dişini sökmüş ve altı dişlik bir briçi bir şeyi hatıra olarak vermek i~tiyordum. 
alelacele delikanlının ağzına yerleştiT- - Fakat amcamdan hatıra olarak ne 

işti. F orana Parkerin de ortadan kay- kalabilir ki. o tamamile yanmadı mı? 
oluşunu izah maksadile Craham Mere· - Her yangından bir şeyler kurtulur. 

aite delikanlının para çaldığını anlatmış- Sonra cebinde bir briç üzerinde altı 
tı. Para çalmaktan doğan hicap delikan· tane takımı diş çıkard: ve masa üzerine 
tının hamisinin evine dönmesine mani koydu. 
oluyordu. Şimdi Follitin neden bir katip Bu dişleri görünce mister Paliser ölü 
~uaclığını niçin bu katibin kimsesiz ve kadar sarardı. Boğnzı tıkanıyormuş gibi 
:1, 70 boyunda olmasında ısrar ettiğini ellerini boynuna götürdü. 

ok iyi anlıyorduk. Fakat hala an1ıyama- Roland bu defa sert bir sesle : 
C!ığırnız bir nokta vardı. Bütün bu hare- - C..anınız mı sıkılıyor, dedi. Halbu· 

etlerden F'ollitin maksadı neydi? Niçin "ki bu şaşılacak şeye sevinmcliydiniz. Na
u adam kendi kendini yalCmış gibi gös- sıl olmuş da ateşler bu dişlere dokun· 

ermek istiyordu? Bu bir sigorta mesele· mamı lar, ben şaştım doğrusu. 
19i olmasa gerekti .. Çünkü mademki Fol- Paliser kekeledi: 
fit kendini ölü gösteriyordu. Sigorta pa- - Anlıyamıyorurtı doğrusu dedi. 

1rasından nasıl istifade edecekti? O vakit Amcamın hu takma dişlerini ben ne ya· 
~klıma birdenbire mister Ceymis Paliser payım? 
)teldi. Bu adam ölUmün bir tek akraba- - Eğer bahsettiğiniz kadın bu dişleri 
\aıydı. Tabii mirasını da o alacaktı. O hal- bir hatıra gibi kabul etmek İ!'ltemezse siz 
rtle Ceymis Paliser ölümün mirasını aldık- kullanırsınız. Zaten lüzumu da var. 
tan sonra doğruca ecnebi diyarlara gide- Mister Paliser, Rolandın kendisine ya
rek F ollit ile paraları paylaşacaktı. Vakıa naştığını görünce geriye çekilmek istedi: 
bu Follit için biraz: tehlikeli bir İşti. Çün- - Bana dokunmayınız, diye haykır
kü hayatını, parasını ve istikbalini Pali- dı, bana dokunmağa hakkınız yoktur. 
serin eline veriyordu. Halbuki Parkerin Bu sözler iizerine Roland bana emret· 
anlattıklanna bakılırsa iki adam biribirile ti: 
iyi geçinemiyorlardı. Fakat bütün bu nok
talara rağmen en akla uygun gelen ihti
nıal bu düşünceydi. Aklıma gele'n bu dü
!Ünceleri Rolanda anlattım. O sadece te· 
bessüm etti. Sözüme devam ettim: 

- Cani bir müddet saklanacak. Sonra 
lngiltereyi terkedecektir. 

- Öyle mi zannediyorsunuz. Bekli· 
Yelim. Yalnız caniyi telaşlancltrmamak 

İçin polis müfettişi ile uyuştum. Gazete
lerde küçük bir yalan havadis yazacağız, 
§Unu okuyunuz. 

Bana uzattığı kağıt parçasında şunlan 
okudum: c:Voking civarında mister Şarl 
F ollitin oturduğu F ordham Havz bu ge
-ce zuhur eden bir yangın neticesinde ta
rnamile harap olmuştur. Ev sahibinin da
hi eviyle bera~r yandığı zannedilmek· 
tedir.> 

Standiş sözüne devam etti: 
- Bu havadis gazetelerin çok hoşu

na gidecektir. Şimdi Parkeri Mereditin 
evine götürelim. Zavallının bakılmağa 

ihtiyacı var. Delikanlının di4lerini çekme· 
den evvel uyutucu bir ilaç içirmitler. 

Üç gün sonra Roland bana telefon etti: 
- Ben Pelmel sigorta lrnmpanyaaın· 

dayım. Siz de çabuk oraya geliniz. 
Derhal aigortayll gittim. Roland yan

gın gecesi Vokingle gördüğüm polis mü
fctti i ve ~irketin müdürlerinden birisile 
beraberdi. Roland beni görünce: 

- Tahminleriniz biisbütün boş dcğil
tniş, dedi. Follit hayatını otuz bin Ingiliz 
lirasına sigortaya koymuşlar, evi de be~ 
bin lirn sigortalı imiş. Şimdi mister Cey
rnis Paliser paraları almağa gelecek. Po
lisle beraber bitişik odada biraz beklcyİ· 
niz. Vnkın yapacağım iş biraz kanuna 
~~kırı ama hnk.iknti meydana çıkarmak 
•çın bunda mahzur görmüyorum. 

Biraz sonra mister Paliser geldi Roland 
onu görür görmez: 

- Zannedersem mister Ceymis Pali
~ ile müterref oluyorum. Lutfen oturu-

- Başını sıkı sıkıya tutunuz. 
Bir saniye sonra Şarl F ollitin kuzeni 

tamamile değişmişti. Bıyığı ve gözlük
leri düşmüş ve ağzından da ortadaki iki 
dişi eksik altı dişlik bir briç çıkmı,tı. 

Roland bize döndü: 
- Şimdi size dedi, yangında diri cliri 

yanan Şarl F olliti takdim ediyorum, dip 
diri karşınızda duruyor. 

Sefil: 
- Bana merhamet ediniz, diye mırıl

dandı: 

Roland haykırdı: 

- Siz, katibinize merhamet ettiniz 
mi? Bereket versin ki biz vaktinde ye
tiştik de zavallıyı kurtardık. Vakıa onun 
kurtulması seni de dar ağacından kurtar
dı. Yalnız öldürmeğe teşebbüs ve kasden 
yangın çıkarma suçlarile beş altı sene ha
pisle işin içinden sıyrılacaksın. 

Sonra Roland bana döndü: 
- Görüyorsun ya dostum, dedi, tah

minlerinde çok yarulmadın. Ben de se
nin gibi düşünüyordum. Fa.kat bir nokta 
mütemadiyen .kafamı tırmalıyordu. Ne 
diye amca, iyi geçinemediği kuzeni ile 
müşterek iş yapsın~ Tahkikata buradan 
başladım. Ceymia Paliser isminde birisi· 
rıin Ber:mingam civarında oturduğunu 

gördüm. Bu adam iki senedenberi orada 
oturuyormuş. ihtiyar bir hizmetçisinden 
başka kimsesi yokmuş. Ve ara sıra aylar· 
ca meydandan kaybolurmuş. Sonra git· 
tim Şarl Follitin evindeki ihtiyar hizmet· 
çi kadını buldum. O da bana patronunun 
katip tutmadan evvel sık sık evden kay· 
bolduğunu, hazan aylarca gdmediğini 
söyledi. O vakit aklımdan bir diişünce 
geçti.. cSakın bu iki adam bir olmasın> 
diye düşündüm. Çünkü onların ikisini 
bit arada gören yoktu. Parker bile iki-
sini yan yana görmemiş, yalnız seslerini 
işitmişti. 

Amca bir kuzeninin olduğuna başka
larına inandırmak için çok katıtdt bir bi-

21.00 
21.00 
21.15 

Okuyanlar : Radife, Halı'.'ıl~ Recai 
1 - Peşrev 

2 - Refik Fersan - Muhayyer 
şarkı - Her güzelin bağında 
:-\ - Ali efendi - Nihavend §arkı 
Sevdim yine. 
4 - S. Kaynak - Bin gül dağla-
rında. 

5 - Muhtelif şarkılar 
Memleket saat ayarı. 
Konuşma (Haftalık spor ~ervisi) 
Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

V - Güherçile 12 kısmı 
Kük-ürt 3 kısım 
Antirnvan 2 lru;ım 

Fransız cümhurreisinin 
Londraya göndereceği 
hediyeler •• 

Paristen bildiriliyor : 
Mösyö ve Madam Lebrün, Londraya 

yapacakları ziyaretin programını tetkik 
etmekte, krala, kraliçeye ve kendilerini 
karşılıyacak olan prens ve prenseslere 
götüreeekleri hediyeleri seçmekle meş-

21.25 
21.30 

Neşeli plaklar 
Müzik (Riyaseticümhur 
nik orkestrası) 

• A gul olmaktadırlar. Hemen bütün Fransız 
filarnıo- şehirleri ve her türlü endüstri, bu he

Şef : Praetorius 
1 - V. A. Mozart : Klarnet için 
konçerto La majör, op. 622 
a) Allegro 
b) Adagio 
c) Rondo, AUegro 
Solist : Hayrullah Duygun 
2 - A. Glazounh·: 8 inci senfo-
ni mi bemol majör, op. 83 
a) Allegro moderato 
b) Mesto 
c) Allegro 
d) Moderato sostenuto - Alleg-

ro, moderato 

diyelerde kendileri tarafından hazırlana
cak olanların da bulunmasını btedikle· 
rinden bu hediye ·seçimi işi hayli güç 
olmaktadır. 

Evvelce Fransız. reisicürnhuru, bera
berlerinde bir veya iki çocuklarını da 
götürmeği düşündükleri halde, sonradan 
böylece teşrifat işinde karışıklık olaca
ğı anlaşıldığından, sonra va:l geçmişler
dir. 
Fransız reisicümhuru ve refikası Lon

draya gittikten sonra, Elize sarayındaki 
e~yahırın da hususi apartmanlarına na
kil ışine başlanacaktır. 

Bu suretle saray, gelecek reisicümhur 
22.45 Müzik (Opera seleksiyonları, için temizlenip hazırlanacaktır. 

uvertürleri ve saire) - K P. A. -

23.00 Müzik (Cazbant - pi.) -*-
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın- Slovakyada bütçe 
ki program 

açığı ve işsizlik 
Hratislavadan bildiriliyor : 

OPERALAR VE OPERETLER 
Slovak hükümeti bütçe ınüvazcnesin

hikaye· deki açığını kapıyabilınek için memle20.35 Budapeşte ; Hoffmarun 
leri. 

20.40 
21.15 
22.05 

Bükreş : Faust. 
Stuttgarl : Sevil berberi 

Roma : Musikili bir temsil 

ketin bütün elektrik fabrikalarını ınil
lilcştirmeği düşünmektedir. 

Bu fabrikalar millileştikten sonra 
elektrik ücretleri arttırılacak, bu fark 

1.35 Floransa : Cavalleri& rusticana ta Slovak ha?Jnesine yatırılacaktır. 

Slovak hazinesi ayrılıp kendi başına 
kaldıktan sonra varidatın hayret edile-BÜYÜK KONSERLER 

20.05 

21.15 
Sofya : Opera musikisi cck surette azalınası, bu bütçe açığına 
Doyçlandzcnder : Handel, Haydn sebep olmuştur. 

21.15 
Dohnanyi ve Lisztin eserleri Evvelce varidatın en fazlası Bohcmya
Trunk, Brahm ve diger bestegar- lı1nnn verdiği vergilerden gelınekte ol· 
!arın eserleri. duğu şimdi ifşa edilınektedir. 

22.05 Berlin : Balet musikisi Slovakyada son üç ay içinde işsizlerin 
22.05 Milano : Senfonik konser. (Ber- mikdarı altmış bini geçmi§tir. 

lioz, Dopper, Çaykovsk.i 
bcstcgarlarm eserleri. 

vesair Yalnız son knııunda bu artış nisbeti 

22..ıo 

23.20 
23.50 
1.05 

Varşova : Orkestra konseri 

Kolonya : Şopenin eserleri. 
Droitvich : Rott.hamın eserleri 
Stuttgart : Şopcn. Rahnı:ırunof, 

Dvorak, Çaykovskinin C!'>~rleri 

ODA IUUSİKİLERİ 

16.30 Hamburg ; Reger, Pfitznerin eser-
leri. 

17.40 Prag : Dvorakın eserleri 
18.50 Kolonya : Ev musiki.si 
Hl.35 Prng II : Brahınsın eserleri 
19.50 Beroınünster : Haydn ve Mozar

tın eserleri 

SOLİSTLERİN KONSERLERİ : 

16.ZO Doyçlandzender : Benjamino Gig
linin şan konseri 

yokken Birmingamda görünüyor, yeğen 
ortadan kaybolunca amca meydana çıkı· 
yordu. Dişlerin söz söylemekte ve çeh· 
reyi değiştirmekte mühim rol oynadığını 
bilen Şarl F ollit ağzında altı eksik di§ 
için iki takım briç yaptırmıştı. Biri altı 
dişli, diğeri dört dişli .. Eksik dişli briçi 
ağzına takınca sesi bambaşka oluyordu. 
işte bunun için Parker laboratuvarda iki 
kişinin konuştuğunu sanmıştı. Binaen· 
aleyh amca içerisindeki kfıtibile beraber 
evi yaktıktan sonra yeğen sıfatile sigor· 
taya müracaat ederek, hem evin hem de 
rahmetlik amcasının sigorta paralarını 
alacak afiyetle yiyecekti. Eğer vaktinde 
yeti~iş olmasak Parker diri diri yana· 
cak ve kimse işin farkına varmıyacaktı. 

Roland bir lahza durdu ve sonra: 
- Dostum karnım acıktı, haydi ye

meie gidelim. dedi. 

yüzde elliyi geçmi§tir. 

-E.P.A.-

• Yeni Adam 
Yeni Adamın 220 inci sayısı çıktı. Bu 

haftalık :fikir \'e sanat gazetesinin bu 
sayısında İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hü
samettin Bozok, İzzettin Şadc.u. Sami 
Akyol, Lutigneaux, Fuat İzer, Mahmut 
Cuda, Charles Kunsler, Nizamettin Na
zif, Mediha Berkes, Mazlum Tozan, G. 
Kaufmann, imzalı yazılar vardır. Ayrıca 
iç sosyete, dış sosyete, kültür ve kitap 
haberleri de bu sayıda yer almaktadır .. 
Bütün okuyucularunıza tavsiye ederiz. 

(BORSA] 
ÜZÜM 

131 Alyoti bira. 
118 Albayrak 

75 S. Paterson 
56 Ş. Riza ha. 
44 S. Erkin 
27 F. Soydan 
11 Naci Elbirlik 

462 Yekun 
668683 F..ski yekun 
669145 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
No. 11 

ZAHİRE 
11 vagon buğday 

150 çuval Arpa 
100 ton Bakla 

18 
15 50 
16 
14 50 
14 
14 
]5 75 

18 
17 
17 
18 50 
17 75 
14 50 
15 75 

13 50 
14 25 
15 
lG 
19 

5 4375 5 5625 
3 85 
3 875 

200' kental Palamut 365 370 

bir 
ltonferans 
---'f,r-----

F a us t .•• 
-*

İnsanlık. • • 

J Çeltik ekiminde 
sıhhi tedbirler 

----~---
Sıhhat ve İçtimai muavenet vekaleti 

çeltik ekimi hnznlıklan mevsiminin yak· 
la§mış olduğu gibi, tatbiki icap eden mh 

hi tedbirlerle bu hususta tanzim edilecelıi 
raporlar hakkında alüalıların dikkat na~ 
zarını çekmeyi lüzumlu görmüş ve teı 

trajedisi kilatına ıu tamimi göndermiştir. 
--*-- c:Çeltik ekimi her tarafta kabul olun 

Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi alınan duğu veçhile, sıhhati fevkalade ilgilen 
edebiyatı doçenti Dr. Melahat özgü Hal- diren ve sıhhi bir mesele halinde müta 
.kevinde c.Fnust , insanlığın trajedisi> laa olunması icap eden bir ziraat şekl 
mevzulu bir konferans vermiştir. olduğundan ekilen yerlerde zirai randı 

Konferansçı, evvela trajedi mefhu- man kadar sıhhi endişelerin vaziyete ha 
mu üzerinde durarak afaki ve enfüsi kim olması zaruridir. Bu sebeple çel · 
inıjedi diye onu ikiye ayınnış ve her mıntaluı.lannda sıhhi teşkilatımızın b 
.birinin mahiyetlerini çizerek, unsurları- hususta deruhte ettiği ağır mesuliyet d 

nı eserde göstermeğe çalışmıştır. Böy- .kendiliğinden tezahür eder. Binaenaley 
lece eser bir trajedi olarak tecelli ettik- 3039 numaralı kanuna göre çeltik ko 
ten sonra umum insanlık sahasına giren misyonlarına iştirak eden tabiplerce eki 
trajik unsurların bir arada tebarüzü de, alanlarının tayin ve tesbiti esnasında, ma 
insanlığın trajedisini vermi§tir. halli vaziyete ait verilecek raporlarda 

Faust her şeyden evvel bir insandır; sıhhi durum üzerinde şiddetle ısrar edil 

c:insan dernek mücahit demektir>, hem meli ve görülecek mahzurlar karşısmd 
Allah, mukadderat, kanun, cemiyet gi- ekimin meni ciheti iltizam olunmalıdır. 
bi dış ve yüksek kuvvetlerle çarpı.şır, Esasen kanunun ve talimatnamenin sıh 
hem de içindeki kuvvetle uğraşır. hi hükümleri de hu hususta çok sarihtir. 

Eyilik ııe fenalık: Vekaletimizin ve teşkilatının senelerde 
Bunlar eyilik ve fenalık gibi birbiri- . beri en titiz bir itina ile takip ettiği umu 

ne zıd iki kuvvettir. Faustun eyi tarafı mi sıhhatin her hangi bir vesile lle ihla 
onu yüksek gayeler peşinde koşturmuş, !ine müsaade etmiyeceği çok tabü olmak 
her §eyin mahiyetini araştırmış, yarat- la, taliplerin bu hususta müdellel ve kat'i 
rnak için çalıştırmıştır. Fena tarafı ise raporlar vererek bilhassa sıtmalı yerler· 
onu aşağı, bayağı zevkler peşine çek - • 

de, çeltik ziraatinin, muhaberelere mey· 
miş, yere sürmek için ona doz yedir-

dan verilmiycc.ek bir şekilde meni ciheti 
meb istemiştir. Faustun içindeki bu iki 

\ ne gidilmesi lazımclır. Bunlardan maad 
kuvvetin çarpışmasmaan mütevellit tra-
jik netice, onun hayatının üç safhasın- mücadele mıntakasına aahil mahallerd 
da: gençlik, orta çağ ve ihtiyarlık dev- teşekkül eden çeltik komisyonlarında 
resinde de gösterilmiş ve kahramanın olarak behemehal mücadele tabibini 
her defasındaki düşüşü, onu daima da- bulundurulması hususunda itina edilm 

ha yüksek bir merhaleye yeniden do -
ğuran bir düşüş olduğuna işaret edil -
miştir. Bu itibarla her insanın hayatı, 
kendi iç.inde didindiği yeni bir insan
dır. 

Daha yii.k$ek bir insanlığa doğuş için .. 

Fasutun geçirdiği yüz senelik bir 
i..\rnürden sonra, vücudunun ölmesi, onun 
yine daha yüksek bir insanlığa doğll§u 
için lazımdı. Bunu Gocthenin 'kendi söz
leri tcyid ediyor: 

c:lçindc şu: ol ve öl! hükmünü taşı -
madığm müddetçe sen bıı karanlık top

rağın üzerinde valnız :renksiz bir misa
firden btl§ka bir şey değilsin.> 

Işığa doğru yUrüınek, koşmak, sev -
mek, ıstırap ;çekmek, düşmek, doğrul
mak, iş görmek, eser vermek, didinmek. 
Sonra yeniden başlnmak için tahrip edil
mek, işte insanlığın trajedisi. 

temincn tebliğ olunur.> 

Acele satılık elektrik dinamo ve malzemesi 
KUJıyakada Zafer sokağında eski Halle Tenvirat deposu sahibi ölü 

Mehmet Kemalin 62 numaralı deposunda mevcut elektrik dinamo ve 
sair elektriğe müteallik bilumum eıyası satılıktır. Arzu edenler Kar
Jıyakada Zafer sokağında 91/1 numaralı haneye müracaat etmeleri. 

1 - 2 (56) 

Nafıa Vekaletinden: .. 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Çürük su üzerinde yapılacak regülatörle Denizli - Sarayköy 
ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 446 
bin 5 79 liradır. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 1 5 
de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel sartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 21613) lira ( 16) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı giinden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. . 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri l8zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
23 3 10 17 525 (398) 

8UTüN ACtRI V~ SIZILARIN BiRiCilC 
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aABIFBI 
IZMIR BEi EDIYESJNDEN: 

94 ncü adanın 150 metre mu
rabbamdalri 13 sayılı arauının 
batkitiplikteki f&l'lnameıi veçbi
le sahtı açık artırmaya konulmut
tur. 

Muhammen bedeli 150 lira 
clup ihaleıi 21-3-39 aalı günü ıa-

Dikkat-
70 Kuruş 
Lastik mühür 

At 16 dadır. lttirak edecekler 11 Her nevi lastik damga ve mühürler 
lira 25 kurut teminat makbuzile 
encümene gelirler. çinko, brom mühür, imza ve damgalar 

4-7-10--17 711 ( 459) etotipi, her nevi etiket kılişeleri gayet 

34 ·· ·· d 180 tr 58D8fkirane yapılll'. Hariçten gelecek si-uncu a anın me e mu- . .. . . 
l'abbaındaki 60 sayılı anaaının panşler su:-tıe ~önd~n~~· .. 
aatıtı bafkitiplikteki f&rlnamesi ADRES · İzmır Hisaronu Bakır De-

h l ık k 1 destanı No. 15 
veç i e aç artırmaya onu muf- mühürcü : NURİ IŞILDAB 
tur. 

Muhammen bedeli 900 lira 111~---------ıtlllll .. 
olup ihaleai 28-3-39 salı aünii sa- Muayenehane nakli 
.t 16 dadır ... tirak edecekler 67 Dr.Alı· Rı· za lira 50 kanlt teminat makbuzile 
enciimene selirler. 

10.17-21-24 793 (500) 
- Yapılacak tehir oteli bab

çcainin inta ve tanııimi kapalı 
zarflı ekailtmeye konu.mut tur. 
Şartname ve vahidi fiat cedveli 
bat mühendiılikten iıtenir. Mu -
hammen bedeli on sekiz bin sekiz 
yüz on sekiz liradır. lhaleıi 28-3-
39 salı günü aaat on yedidedir. 
2490 aayıh kanunun tarifatı dai
resinde hazırlıı.nmıt teklif mek • 
tupları ihale günü azami saat on 
altıda encümende riyasete verilii. 
Muvakkat teminab bin dört yüz 
on bir li:-a otuz bet kuruttur. 

11-17-21-24- 819 (508) 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıklan Operatörü 

KestelU caddesinde· 
ııı muayenehanesini 
BİJUJICİ KORDONDA 
'Eayyare sineması el· 
UGrtnıfa 222 lllPllCU'alı 
llaneye yalımda nalı· 

~ ledecetcıir. 
~ TF.LEFON: 2987 (31)J 
~--- 1 l l F WasJI• 

AHKAMI ŞAHStYE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

lzmirde birinci sultaniye ma -
halleıinde hacı Ali caddesinde 
326 sayılı evde oblran Ahmet kı
zı Nedime ve halil ibrahim Bağa
dırın küçük olmaları hasebiyle 
aynı yerde oturan dayıları Bekir 
oğlu Yunus Ovnamak'ın vui ta· 
yin olunduğu ilin olunur. 

895 (559) 

Belediye emlak ve akarından 
yeni yolda yeni 863 sayılı sokak
ta 22 ve 24 sayılı dükkanların iha
le tarihinden itibaren bir ıene 
müddetle kiraya verilmesi ba,ka
tiplikteki prtnameleri veçhile 
açık artırmaya konulmuttur. Mu
hammen bedelleri 22 ıayıh dük
kanın 32 ve 24 sayılı 36 lira olup 
ihalesi 24-3-939 cuma günü aaat 
on altıdadır. lttirak edecekler 
bet lira on kurutluk teminat mak-

buzile ~:~;.;~ g~~er.( 487) ffj~·k·~·-;;.~· .. ;;~·ki;.~~ 
- Cumhuriyet mahallesinde E 

1420, 1423 sayılı ıokaklarda y~~ ustası aranı.yor~ 
tınlacak kanalizuyon bat mu - . . . .. . : 
hendiılikten ücret.iz verilecek Bonservıs.lerını gondererek Istan-: 
ketif ve prtnameai veçhile açık bulda Yedıkule .Kazlı çeş~c mensu-: 
eluilteme,e konulmuttur· Ketif cat santral fabrikasına muracaat. : 
bedeli 1840 lira olup ibaleai 24- 1 - 3 (545) : 

3-939cuma giiDü eaat 16dadır. ı,. 
tirak edecekler 138 liralıkteminat 
makbuzu ile eııc .. ene sefirler. 

9-14-17-21 < 492) 
56 cı adaaın 188,50 metre mu

rabbaındalri 18 sayılı araumın 
aa·:-ı baflı&tiplikteki fUbaameıi 
v~ ·ıe açık arttırma çıkarılmıt
tı ... 

Muhammen bedeli 754 lira olup 
ihaleıi 21,3,39 Cuma günü saat 16 
dadır. lttirak edecekler 56 lira 
55 kurut teminat makbuzu ile 
encümene ıelirler. 

........................................... 

A. MALAMO VE ŞUREKASI 
ŞtRKETI iFLAS IDARESIN -
DEN: 

Müflia tirketin ala~arınm 
taba ili ile taıf iye itlerine dair gö
rütülmek üzere alacaklıların 22-
3-939 tarihine rutlıyan çar,amba 
günü saat 15 de birinci kordonda 
Cemal cendeli hanında 10-11 nu
maralı aTUkat Salina Zerin yazı
hanesinde toplanacağından top
lantıya gelmeleri lüzumu ilan olu-
nur. 904 (560) 

7,10,14,17 723 (477) 
1 - Belediyeye ait Babribaba bedeli 832 lira olup ibaleıi 31-3-

aabilpark gazinoıunun iki ıene 939 Cuma günü aaat 16 dadır. it
müddetle kiraya verilmesi batki.- tirak edecekler 63 liralık teminat 
tiplikteki f&rtnamesi veçhile açık makbuziyle encümene gelirler. 
arttırmaya konulmuttur. Mubam- 2--48 ci adanın 312 metre mu
men bedeli ketifname mucibince rabbamdaki 10 ıayılı arsasının 
yapılacak inşaat, tamirat ve teıi- ~tıtı ba9katiplikteki f&rlnameıi 
ıat bedeli dahil olmak üzere 6600 veçhile açık artırmaya konulmut
liradır. lhale~i 21/3/939 Salı IÜ· tur. Muhammen bedeli 3744 lira 
nü ıa•t 16 dadır. l9tarc.k edecek- olup ihalesi 31-3-939 Cuma günü 
ler 495 liralık teminat makbuzile aaat 16 dadır. lttirak edecekler 
Encümene gelirler. 281 liralık teminat makbuzu ile 

2 - Uray caddesinin garaj encümene gelirler. 
&antral önündeki kıımiyle 1364 3 - Karfıyaka 1843 sayılı so
sayılı ıokakda beton dö,eme ya- kakta 127 sayılı kahvehane önün
pılması bat mübendiılikten ücret- de 60 metre murabbaındaki yol 
siz olarak verilecek keşifnameıi fazlaıının 1-4-939 dan itibaren 
veçbile açık e!;: .. ·'~eye konulmut- bir senelik kiraya verilmesi bat
tur. Ke.tif bedeli Le, bin on birli- katiplikteki ~artnameai veçhile 
ra altmıt ıekiz kuru, olup iha- açık artırmaya konulmuftur. Mu
leai 21/3/939 Slı günü saat lG da- hammen bedeli 25 lira olup ihsle
dır. lttirak edecekler üç yüz yet- si 31-3-939 Cuma günü aaat 16-
mit altı lira teminat makbuzile dadır. lttirak edecekler 2 liralık 
encümene gelirler. teminat makbuzile encümene ge-

3 - Kartıyaka 1843 sayılı so- lirler. 
ğukkuyu c3ddeıinde eıkid~n kü- 4 - Bahribabada Sabilpark 
çükmezarlık denilen mahalbn açık ıazinoaunun iki sene müddetle 
kahvehane halinde bir ıene müd- kiraya verilmeıi batkatiplikteki 
detle kiraya verilmeıi ba,kitiplik- tartnameıi veçbile açık artırmaya 
teki tartnameıi veçhile açık artır- konulmuttur. Ayrıca 2060 liralık 
maya konulmuştur. Muhammen infaat ve tamirat ile tesisatı mü1-
becleli otuz lira olup ihalesi 24/ teciri tarafından yapılmak f&rli-
3/939 Cı·ma günü naat 16 dadır. le muhammen bedeli icarı 4540 
ittirak edecekler iki Ura yirmi bet liradır. ihalesi 31-3-939 Cuma gü
lnıru~ t;:mİn3.t ır.akbuzile encüme- nü saat 16 dadır. lttirak edecek
nc ~eliiler. ler 341 liralık teminat makbuzile 

4 - 87 ci ed::.nın 88 metre mu- encümene gelirler. Bu hususta ev
ralıbaındaki 175 :;ayılı ııraasının velce yazılan ilanlar hükVr.ııüz -
u.tı•ı ba,kitiplikteki tartnamesi dür. 
veçhile açık arttırmayc konulmut- S - 904 ıayıh ıokakta Servili 
tur. Mu]ıammen bedeli 132 lira hanın üıt katındaki belediyeye ait 
oh·:> ihc.l~i 24/3/939 Cuma günü 31-20 sayılı dükkanın yıkılarak 
Yat 16 do.d?r. lttirak edecekler 9 enkazının ıahlmaaı batkitiplikte
lira 90 kcruf teminat makbuzile ki tartnameai veçbile açık artır -
cncü:nene gelirler. maya kanulmUfhır. Ke,if bedeli 

7,10,14,17 750 (474) 50 lira olup ihaleai 31-3-939 Cu-
1 - Kaclutro 368 ci adanın ma sünü saat 16 dadır. lttirak 

104 metre murabbaındaki 1,13 sa- edecekler 3 lira 75 kurutluk t• 
yılı analannm aabt• ..... tiplik- minat maklMma ile endimene s• . . . ....,, ··~r. 

uvvetli ateşe ihtiyacı olan Mnayi 
sahiplerine müjde 

Bilmnmn sanayi oaldan ile lmanlanaa ve lalnlara lffmm eden 
ateıi en ildısatb bir tekilde temin eMrı mwt ,..-. cilau w teeil.ti 
imil ebnekteyiz. 

Odun ve kömürden çok fazla ilmeatlı el.n ...- yalam Mı cihı.Iır · 
r hu.usta garantilidir. 
Kuanlarmızı, ocaklannw, fınnlarını.m, yeni icad edilen ve lmllanltl 1 

ok kolay olan mazotlu cibazla ıaıbunız menfaatillir& iktizumdancLr. 

Her kazana ve fırına uygun tesisat yapılır 
MURACAA T YERi : Gui Bulvarı Zirul Bvkeei ır..,... 

DUNLOP =aiau11. 
IZMIR - Posta lndu.u : No. 2 7 5 

1--6 519 

1 
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YOLLARINDAKi 
MASlAl1KlAR\ KÖKÜN-[lEH 'TEMiZlfR 

tZMIR sıcıu TiCARET MEMURLUôUNDAN : 
Tescil edilmiş olan (Akdeniz Gemi ı,leri Türk Anonim Şirketi)~ 

nin 14. 3. 939 tarihinde idiyen toplanan ummni heyeti zabıtnameai 
ticaret kanunu hükümlerine göre ıicilin 2455 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir tici& ticaret memurluğu resmi mührü ve 
\ F. T enik imzuı 

1 - Zab1tna,.e 

2 - Hissedaııtar cetveli 
AKDENiZ GEMi tŞLERt TORK ANONiM ŞtRKETINtN 

1938 YDJ ADI TOPLANTI ZAPTIDIR. 

tlin edildiği veçbile umumi' heyet 14. 3. 39 tarihinde aaat onda ıir
ketin merkezi olan Atatürk &ddesincle 148 numaralı · dairede top
landı. 

lktiaat vekiletini tem.ailen mürakip komiler bay Ali Yapar hazır 
buhmuyordu. 

V eeaikin tetkikinden kanuna ve eau mukaveleye uygun olcluiu 
görüldükten IODl'a celse mecliei idare reia vekili bay Galip Hanaylmın 
riyasetinde açıldı. Ortaklardaft bay Sedat Evliyazade ve bay Jorj Vi
dori ara camiliğine, yine ortaklardan bay Refik Çullu heyeti umumiye 
katipliğine seçildi. Ruznamenin konuşulmuma ~lanvak aşağıdaki 
kararlar verildi: 

1 - Meclisi idare ve mütakip raporu oklındu. Müteakıben ruzna
menin ikinci maddesini teşkı1 eden bilinço, kir ve zarar hesabile mev
cudat defteri okundu ve tetkik edildi. Cümlesi ittifakla kabw "'le tas
dii; edilerf'.k idare mecliıi azası ibra olundu. 

2 - idare meclisi izalıklanna Bay Bay: W. F. Henry van der Zee, 
ŞOKRO YAŞIN, EDOARDO AU01TI, HAKKI ŞEVKi LUGAL, 
GAUP HANAYLI, SEDAT EVUY AZADE ve Hanry Zakari itti
fakla seçildiler. 
3- idare meclisi &zaaınµı her birine her içtima için 20 (yirmi) lira 

hakkı huzur verilmesi ittüalcla kararlqtınldı. 
4 - 1939 yıh için mürakipliie bay Şefik Çullu intihap olunarak 

kendisine 150 (yüz elli) lira ücret verilmesi söz birliiile tasvip 
edildi. 

5 - Mediai idare izalannm ıirketle ticari muamelede bulunmalan
na ve ayni nevidm ticari muamele yapmalarına ittifakla izin verile
rek ruznamede konutulacak ~a mevad kalmadığından dolayı top
lantıya l".ilıayet verildi. 

lktiaat vekaleti mürakip kolniaeri Heyeti umumiye reİI V. 
Re,- toplainaja M. Katip 

Aabna uygundur. 
On kuftıtluk damga pufu üzerine 15. 3. 939 tarih ve Akdeniz Gemi 

itleri Türk Anonim tirketi resmi mührü ve G. Hanayh İmzalı. 
Akdeniz Gemi itleri T. A. Şirketinin t 4 Mart 1939 Sah günü sut 

10 da lzmirde Atatürk ~esiııde 148 sayıh binada kiin ıirket mer
kezinde aktedilen aenelik adi heyeti umumiye içtimamda hazır bulu
nan hissedarlar listeaicfir: 
Hİlledarlann Oturduğu Vekilinin Hiaae Rey 

lımi yer İlmi adedi adedi imza 

Edoardo Aliotti Atatürk Cad. 20 5 
Hakkı Şe-vki Lugal lstanbul Refik Çullu 20 5 
Galip Hanayh Abancak 20 5 
Sedat Evliyazade Kartıyaka 20 S 
Hanri Zacharie Kar,ıyalca Georgea Vidori 20 5 

Yukarıda ilimleri ve hisseleri miktarı ile rey adedi yazıh hiaaedar
lann toplantıda hazır bulundukları tasdik olunur. 
lkbaat vekileti Heyeti umumiye Rey toplamağa 
Mirakip komiseri Reiai Memur Kitip 

Aahna uypndur. 

17 llart CUMA ltJt 

ECZACI 

1 

K o J. o a y a· ı-ı 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği • Altın rüya, Limon ~içeği 

Fulya, Son hatıra, Leylik, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 

--" 2114m---·· ................................................................................ 
• 

• 

VEBOLID 
··-·-·-

TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
Halkapınar \'e Osmanaia submu VEBOLİD ile tasfiye ediniz .. 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti • 

vmoLlD Lm. ştt IZMiB şun~ı. .. 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin ca.t. No. ıs 

TELEFON : 2385 .. TELGRAF: VEBOLh> .. POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satqa için lleJ')'ar memur aranmaktadır ..• 

• • • • • • • • • 

, ............................................................................. .,. 

Manisa şehri Elktrik tesisat Bir
liğinden: 



• 17 Mart CUMA 1939 -

Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 
-. 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

1,IZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 
haatalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, di~ çıkaramıyan çocuklar, 
dermanıız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttınr, iştiha verir, 
ıifai tesirleri çoktur. Fenni ıurette imal edilmif, içilmeai kolay ve lez~ 
:ıetli bir ıurubdur. Küçük ve büyük her yqta istimal edilebilir ... 

. . .. , 
ı··· .. . . . . 

!;emeklerin ki· RAD"A Lı· N l'Uttdarı, salya- 'I V 
nın ilraz ettiği 
hlikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
Zil' mevat karşı· 
sınc1a dişler ve 
diş etleri eeer 
hliitemacliyen te 
hlizlenmezse bo· 
zaımaea, çilrti· 
hlete mabkiim· 
dar. Çürük diş· 
leıe mide ve bar
sak ihtilAtların· 
dan zattirreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. 

~ . ,. '!' 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yflınekten sonra fırçalaıııak şartile 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

ıııı defa süzülmüftljr Şerbet gibi lçUeblllr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karşısında .. 

- rENJ ASJIC 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALIGI LTD. --
HELLENİC LİI\'ES LTD. 

_:; sw ---= 

O İl'İer ve 
Şürekası 

BİRİNCİ KORDON REES 
BINASI 'J'EL. 2443 

LONDRA !IATTI : 

·~-

Fratetli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRİATICA S. A. Dİ 

NAVİGA2'İONE 

Deu tsche Le· 
vaate Linie 

G. M. B. H. RAMBURG 

HERAKLEA vapuru 14 martta bek-

BRtoNİ t" .. 1313 t g Ier k 14/3 leniyor. 18 marta kadar Anvers Rotter-ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra Hull mo oru · e e e ' 
' p· B · d" · Tri t • v d'V h dam, Brcmen ve Hamburg için yük ala· 

sında beklenilmekte olup Rotterdam ve Aııvcrsten gelip yiik çıkararak ve te ıre rın ısı es e ve ene ıgc a-
' 

1 k t d caktır. 
Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük re ·e · e er. YALOVA , 29 rt b kl . 
alacaktır. alacaktır. ZARA motörU 16/3 te gelerek ayni . \apuru ma ta c cm-

' 

Poo• HAr• gün saat 19 da Patmos Lcros Rodosn yor. 1 nısana kadar Anvers, Rotterdam, 
L VER &I "1 h ek d Bremen ve Hamburg için yük afacaklır. 

MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ar et e er. TAHI İYE · 
· cak ni da Llv ZARA motörü 20/ 3 te gelerek 21ı3 " · 

lluı· f'ED ..,..A,..E ~ A uD yük çıkara ve ay zaman er- t p· B • d' . Tr' d... ha A..~DROS vapuru 7 nisanda bekleni-n .alt. " ~ n . 'k a1 cak o ıre rm ısı ıeste ve Vene ıgc -
pool içın yU a tır. rek.et eder. yor. Hamburg, Bremen ve Anversten 

LEV ANr UHE L2'D. Deutsclle Le11ante-Llnle GRİMAt-.1 motörü 21/ 3 te gelir 2213 mal çıkaracaktır. 
BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, t Le R d T. V eli~ h . . e ros o os rıeste ve ene gc a-

arasındn beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- rek t d e c er. 
için yük alacaktır. caktır frrım 1 ARİ 

. . Cu J..A .:' B mo~örü 23/3 .tc ge- DEN NORSKE MİDDEL· 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 

nisan arasrnda beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

LİNr!.S sun AMERİKANA f 
TYRİFJORD \'apuru 6/8 nisan ara-

smda beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE $'DREKASI 
CllNARD LİNE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

lir aynı gun İstnnbul Pire Napoli Mar- J E o~ı.o 
silya ve Cenovaya hareket eder. HAVSL N,J , .a 

ROYALE NEERLAN 
DAİSE KUMPAHYASI 

BAGHDAD vapuru 17 marta doğru İs-
kcnderiye, Diep ve Norveç umum U
manları için hareket edecektir. 
AMERİKAN EXPORT LİNES, İNC 
TAHLİYE : Nevyorktan hareket 

UL YSSES vapuru 14-3 de gelcreK EXMOUTH vapuru 16 martta 
Burgas Vama ve Köstencc limanları EXERMONT vapuru 23 martta 

Gerek vapurların muvasalô.t tarihleri • • • • • • • • • • • için hareket eder. EXCELLO vapuru 30 martta 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak~ BAKTRİA vapuru mart nihayetinde STELLA vapuru 20/3 te beklcnmek-

k .J_ •~ b" t hh''t ltın . gelip Livcrpool ve Glasgov için yük ala- te olup Amstcrdam Hamburg limanlan-
lllU<.1 acenwı ır ea u a a gıremez. ktı --

Dah { 1 
,_z ·ııı. 1 ak . . B' . ca r.. na hareket eder. 

a az n ı.aısıwt a.m ıçın ırınci G k ] l"'t tarihleri * SERVtCE MARİ'J'İME 
11011MAİN 

BUCARFST 

ere vapur arın muvasa a - -
Kordonda 152 numarada c U:MDAL. isimleri ve navlunları hakkında acenU: 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla SVEHSKJ! ORJEN2'E LJ• 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Rees ve Şr. HIEN Kl/MPANY ASI 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaramna müracaat 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRiPiN Kullanın 

SopJ< algınıaeı, nezle kırddık, grip, baş, dlf ve 
sinir ağrıları, romatizma saaaları için rakipsiz 

deva GRtPiNDtR.. 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

RİNDEN SAKiNiMiZ .. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sanc.ılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temWer, lez-

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

BR/STOL 
Be yoğlunda 
••ıaııııc :~ ıı••••••••••••••••• 

• 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türkiycnin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi 
d i r • 44 Sene_lik . tc:crübeli idareaile bütün mü4terilerine kendisini 

sevdırmııtır .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar ... 
Huauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi-

DUROSTOR vapuru 18 martta bekle
GUNBORG vapuru 25/3 te gelerek niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman

Amsterdam Rottcrdam Hamburg İskan- lan için yük alacaktır. 
dinavya ve Baltık limanlarına hareket 
eder. --

-- .JOBNS'l'OH W ARR.EN 
.l'ER\'JCE MARJrlME UHİES l.TD. 

Romncdn Kıanpanyan AVİEMORE vapuru 9 nisanda belde
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- lina Kalas için yük alacaktır. 
cu alarak hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-

Ilandaki hareket tarihleriyle naviun- lunlardaki değişikliklerden aceııta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 

mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilit için ATA'l'tJRK 
sillt için ikinci Kordonda FRATELLI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee vapur acentahğına müracaat ediJ. 
edilmesi rica ohmur. mesi rica olur. 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

TOPANE 

'f E R A Z 1 L E R 1 
TURKiYBllİH Ell BİRiNCİ 2'ERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMVLArmıR.-... TAKLiTLERİlfDEN 
SAIUNINIZ.. 1 • 26 (J36) 

, 

Kumbar~, biı:i 



SAHiFE ıo YENi AS'IR 17 Marı CUMA 193~ 

Avam Kamarasında münakaşalar 
Almanyanın Çekoslovakyayı ilhakı • .. 

uzerıne 

diplomatik heyetini /indeki gerı 
• alması • • 

lngiliz hükümetinin Ber
tetkik edilmektedir ışı 

Liberal Partisi Reisi Alman Devlet Reisi 
Çemberlaynı tenkit ve ''Almanya hü
kümeti başvekilimizle alay etti,, dedi 
"Başvekilimizin sulh 
mİdir. Fakat siyaseti 

hedefine 
tehlikeli 

• varmak arzusu samı

olmuştur,, 

Prag şehrinin Alman tayyar·eleri 
tarafından amansız şekilde 

Bombardıman edileceğini söyleyince 
bir telakki Çekler mukavemet göstermemiş 

ALMAN"'-
HUDUOlJ ·~ 

Cra.ı:x:NJ' _ ~---_;;__ __ 

c·~OLONVA 

,,.-' 
/J' 

Budapeşte 16 (ö.R) - Hariciye na-/ 
zırı kont Ksaki Macar Diyet meclisin -

ide bütün Karpatlar altı Ukranya arazi
sinin Macarlarca işgalinin ikmal edilmek 
üzere olduğunu bildinniştir. Böylece 
Macaristanın eski Karpat hudutları la -
de edilmiş olacaktır. Nazır yeni arazinin 
tam bir muhtariyete nail olacağını bil
dirmiş ve Karpatlar altı Ukranya ahali-; 

. sini selamlamıştır. 1 
1 Macarlar ileri hareketlerine <lev&Ll 
ederek Polonya hududuna gelmişler ve 
Polonya ile Macaristan arasında müşte
rek bir hudut tesis etmişlerdir. Karpat
lar akı Ukranyasının merkezi olan Şust, 
Macarlaı·ca işgal edilmiştir. Bir çok Çek 
askerleri Romanyaya iltica etmişlerdir 

ve Rumenler tarafından sil!lhlarından 

tecrid edilıni !erdir. ı 

rin tasvibiyle vukubulmuş olduğu keyfi.
yeti ihmal edilemez. Böyle bir şeyin ta
rihte misli yoktur. Bu şerait altında Çek 
devletini kurtarmağa imkan olamazdı ... 
Esasen Polonya Çek - Slovakya sistemi
ni devamlı bir şey olarak asla te!Akki et· 
memiştir. Polonya siyasetinin unsurları 
burada daima Romanya ile olan ittifakı 
ve Macaristanla olan ananevi dostluğu 
idi. Bu ananevi dostluk şimdi müşterek 
bir Polonya Macar hududu ile kuvvet• 
lenmiş bulunuyor. Diğer taraftan Po
lonya genç Slovak devletiyle de dostça 
teşriki mesaiye amadedir. 
Budapeşte, 16 (A.A) - Macar ordu

su genel kurmay reisliği aşağıdak! tebli
ği vertniştir : 
Ukranyalı tedhişçileri ceLalandırmak 

için dün akşam muhtelif noktalardan 
,'( 

/ROMANYA il 
Prag 16 (ö.R) - B. Hitler öğleden 

sonra otomobille Pragdan hareket et -
mlştir. Nereye gittiği gizli tutuluyor. 
Zannedildiğine göre Alman kıtaatının 

şarka doğru, yani Slovakya içindeki ha
rekatını takip edecektir. Hareketinden 
evvel Flilırer Prag şatosu önünde Alman 
kıtalarının bir geçit resminde hazır bu
lunmuş ve Çek reisl, B. Hahayı kabul 
etmiştir. 

B. ı 'i:" Rütenyaya geçmiş olan Macar kıtaatı 

..' ~ 
kaldıktan sonra Çareamba günü Mosko-1 bugün de Rütenya topraklarında ileri 
vaya gideceklmiu-. yürüyüşlerine devam etmişlerdir . 

.. kosıorakya ... Bir tc.raf~a ıs~'k.ttt.ni ı Ü.l- cd~n S!ovaT~ya ve Rutenya, ötede Alnıan kıtal~ , ., n i 7afe 

Londra, 16 (Ö.R) - Avam kamara
sında başvekil B. Çemberlayna kısa bir 
sual sorulmuştur : 

başladıkları Moravya mıntakası 

bakını müttefikan takbih ediyorlar. 
oTaymis• şunları yazıyor : 
• Bohemya ve Moravyanın istila ve iş

gali dünyaya bir işarettir. Göstenyor ki 
Almanya artık mugaddi bir mawret bi
le aramıyor. Avusturyanın, Südet arazi
sinin işgali için yapılan eski müdahale
lerin belki bir mazereti vflya Mazeret 
gölgesi vardı. :Müttefiklerin hataları bu
na sebep olmuştu. Fakat Almanya bu 
defa hiç bir mazerete dayanmağa lüzum 
gör""•~i.. Çek istiklalinin cebrü ~iddet-

!arını göstermelidirler. 
Liberal oMancester Guardiyan• Hit

lerin daima Alman devletine anl~k Al
man kanını taşıyanları ilhak etmek iste
diğini söylemiş olduğunu hatırlatıyor ve 
diyor ki : 

B. Hitlerln beyannıımesine göre Bo -
hemya ve Moravyadaki Almanlar Al -
man vatandaşı sıfatiyle Alman kanunla
rına Ubi olacaklardır. Nürenberg yahu
di aleyhtarı kanunları bunlar hakkında 
tatbik edilecektir. 

Varşova 16 (A ı\) - Resmen bildiril-ı Çek kuvvetleri kumandanı general 
diğine göre bir çok Çek cüzütamları dün Pirahala Macar kumandanı nezdine bir 
gece Macarlar tarafından püskürtüldük- murahhas göndererek Çek kuvvetleri
ten sonra Polonya • Karpatlar Ukran - nin çekilmesi için beş günlük bir müh· 
yası hududunu geçmişlerdir. Bu cüzü - Jet istemiştir. Macar kumandanlığı si
tamlar Polonya memurları tarafından !ahların derhal tesliminde ısrar etmiştir. 
silahlarından tecrid edilmişlerdir. Budapeşte 16 (A.A) - Karpat Uk

•İngiliz hükümeti Berlindeki dıploma
tik temsil heyetini geri almak niyetinde 
midir?11 

Başvekil şu cevabı venniştlr • 
- İngiliz sefirinin geri alınması me

selesi henüz ortaya konulmuş değildir. 

Bu sebeple bu hususta rapor vcrıo:nem. 
Bu rapor şimdi tetkik halindedir•. 

Londra, 16 (Ö.R) - Avam bmara
smda Çekoslovakya hadiseleri hakkında 
B. Çemberlaynın beyanatına işçiler na
ıruna B. Granfeld cevap vermiştir. Sos
yalist hatip demiştir ki : 

•Son günlerin hadiseleri Avrup>da bir 
felaket imkanlarını yakınlaştırmıştır. 

Milletlerin sözde kendi mukadderatla
rını tayin hakkı zail olmuştur.• 

Hatip hükümetin siyasetine hücum 
•derek ilave etmiştiı· : 

- Avrupa sistemi günden güne cebrü 
şiddetle parçalanmaktadır. Cebrü şiddet 
adalet ve hakkın yerine kainı olmu.~ur. 
Verilen sözler ayaklar altına aluımı~tır. 
Başvekilin Berştesgaden siyru;cti meium 
l•ir hata idi. Çekoslovakya Münih an
laşması hiç imza edilmemiş olsaydı ne 
vaziy~t~ düşeceks•, bugün ayni şekilde 
nskerı ışlf.I] altına düşmüştür.• 

Bunu müteakip Liberal partisi reisi 
sir Arşibald Sinkler söz almış ve demış· _ 
tır ki : 

- Slovakya hi:di eleri kendiliğinden 
çıkmış değildir. Husus! maksatla yapıl
ıruş olan bir propagandanın neticesidir. 
Ayni tekniğin diğer milletlere kaı·şı isti
mali mümkündür. İngiliz hüküınetinin 
takip ettiği siyaset İngiliz nüfuzunun 
azalmasına sebep olmuştur. Altı.an hü
kümeti başvekilimizle alay etmi5tir .. Ve 
Münih anlaşmasını imza etmiş ola.n dev
letlerle temasa girmeğe asla lüzum bil~ 

g<lrmeksizin hareket etmiştir.. Bundan 
çıkan netice şudur : Hitler Çek arazisi 
ü1.erinde Alman hakimiyetini t~,,is et-
meği bile bile hazırlamıştır. 

•Çek hükilıneti taarruzu tahrik ede
rek hiç bir şey yapmadı .. Sadecr Slo
vakyada devleti devirmeğe çalışan un
surlan yatıştırmak istedi. Son hi.dise-

ler gösteriyor ki İngiltere kuvvet yerine 
müzakere usulünü ikameye çalışmakta 

Alman generalı Bravşiç Çeklere hita
ben bir beyanname neşrederek işlerine 
devam etmesi lüzumunu bildirmiştir. 

Işini terkedenler sabotaj yapmış sayıla
caklardır. Alman asker! emirlerine ka
yıtsız ve şartsız itaat lüzumu bu beyan
named• bilhassa kaydedilmektedir. 

Prag 16 (ö.R) - Çek faşist partisinin 
reisi general Gayda Çeklerin Führeri 
tayin edilmiştir. General Gayda bir be
yanname neşrederek işçi mesel.,;iyle 
meşgul olacak bi.x komisyon teşkil ede
ceJ;<ini bildi~tir. 

Londra 16 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
B. Emil Hahanın Führerle mülakatı 

hakkında şu tafsilatı veriyorlar: B. Rıôueıı!rop 
Arada hiç bir müzakere olmamıştır. Diğer taraftan öğrenildiğine gore 

Führer kat'l bir tiltimatom vermiş ve mebzul olarak yağan kar Macar kıtaa -
red halinde Prag şehrinin Alman hava tının ileri hareketini geciktinnektedir. 
ordusu tarafından derhal Amansız şe - Varşova 16 (A.A) - Havas ajansın -
kilde bombardıman edileceğini bildir- dan: 
miştir. Bu tehdit sebebiyledir ki B. Ha- B. Bek dün Alman sefiri B. Hans Fon 
ha Çeklere hiç bir mukavemet göster- Moltke ile Italya sefirini ve Romanya 
memelerini tavsiye eylemiştir. ve Macaristan orta elçilerini kabul et -

cTaymis> gazetesinin bildirdiğine gö- miştir. Yarı resmi mehafile göre Polonya 
re Alman hariciye nezareti Salı günü ile Macaristan arasında müşterek 'ıir hu
Ingiliz ve Fransız sefirlerine şiddetli dut teessüs etmektedir. 
tedbirlere tevessül niyeti olmadığını te- Diğer taraftan bu mehafil Çeklerin 
min etınlşti. Halbuki aynı anda Alman bir el silah atmadan teslim olmalarını 
kıtaları hududda toplanmış, batta bazı çok mühim tariht bir hadise addetmek
kuvvetler hududu aşmış bulunuyorlar - tedirler. 
dı.. Berlin 16 (A.A) - Havas ajansından: 
Varşova 16 (ö.R) - Dün akşam ha- Resmi mehafil Bohemya ile Moravya-

rioiye nazırı B. Bek Almanya sefiri Fon nın ilhakını muhik göstermeğe çalış -
Moltkeyi kabul etmiştir. Alman diplo - makta ve B. Çemberlayn ile Lord Hali
matı Almanyanın Slovakyada, Polonya faksın tenkitlerine cevap vererek Mü -
hududu yakınında aldığı askeri tedbir- nih itilaflarının ihl~linden mütevellit 
!er hakkında teminat vermiştir. mesuliyeti Çekoslovakyaya atfetmekte

Berlin 16 (ö.R) - Ingiliz sefiri Sir dirler. 

Ç b ı Nevi! Henderson hariciye nezaretine gi- Bu mehafil diyor ki: 
•Başvekilin ~ulh hedefine vannak ar~ . eırı er aynın bir Alman nıecnıuasında çıkan karikatürü. derek Ingiliz ticaret nazırı Sir Olivers- Münih itilaflarının ruhunu ihlal eden 

zusu samimidir. Fakat siyaseti tehlikeli le söndürülmesi icin hiç bir sebe \ • · . 
. - P ve ve- oevam etmelidir. Fakat Ingıltere gozo- tanley ile harici ticaret direktörü B. Almanya değildir. Bu itilafları müsama-

bir telakki olmuştur. İngiltere kanun ve sile bulunamaz. Moravya ve BohNnya nünde ı 1 . k ihmal d dso B li . 1 ha edilmesi gayri kabil bir şekilde Slo-
mc~rutiyct prensiplerini hakim kılmak Cek istiklfilinin dolıd g~ u t kl. d j o an şey erı artı ,. ~ ~mez .. > Ho nun er n z.ıyaret erinin tehirine 

A
• 

1 1 
h k t· 0f .. hu . opbra ar 1

· •Deyli Hcrald• (Sosyalist) Bitlerin karar verildiğini bildirmiştir. lngiliz na- vakya ve Almanya aleyhinde yapmış ol-
için Fransa, Amerika ve Rusya ile sıkı man arın are e ı u rerın ız:ıat -0·· b 

.. . . ~ - , unca zaman Versa:,.• muahede~inin ada- zırları doğruca Varşovaya geçecek ve duğu harekAt ile Prag hükümeti ihl5.l 
bir iş birlii;i yapmalıdır.• zune ve andına mııhalıftır. Na•yonal · Jetsizlig" inden şik"yet etı·ı-ın· 'ı h lb ki d e•m;'"'ı'r. 

lizm. ı ··k·· t b ·-· d 1 " g • • u Polonya hükümet merkezin e üç gün - • ...,. Sir Con Sa•·men hükümetin >ic·aseti- sos'-'a ın ııı ume aş•na ge,.l• 0ı a Çekosl k d 
J J • , • . • ' ~ .-ı ova yayı üşürdüğü vaziyetin Varşova, 16 (A.A) - Hüküm•lin ga-

ni müd:ıfaa etmiş ve fakat şimdiki h:\di- kıkad.an bc~ı ıl~·de'.~ .olar~k ~],~~n sı- ~ers~y muahedesinden bin kat berbat zulüm edildiği hakkındaki iddia doğru zetesi olan Kurjer Poranny bu akşam 
oclerin Münih anlaşmru;;yJc hariz bir yasetı old~gu gı.' ı gorun.muş '~. ı- ~ıan_-ı· o dugunu hatırlatıyor.. bile olsa 250 bin Almanın zulümden kur- Çekoslovak hadiseleri hakkında neşretti-
tezat hainde olduğunu ıtiraf <!ıni~tlr. !ar bunu ortmck zahmetıne dahı .. a.lan •Yorkşaycr Post. Hıtlcr tarafıııdan B tarıl . . d' .1 Ç k' . ı·k . . ması ıçın ye ı ıru yon e ın ıs ı - ği yarı resınl bir tebliğde htil~.satan di-
Nazır ilaveten demiştir ki : mamışlardır. Çemberlayna vcnlen teminatı batırlatı l"d ahr dilm . d b k b' yor ki .. . ., . .. . . - cu en m um e esın en as a 11· 

•Totaliter devletlerin kendi kendileri- Nasyonal sosyalıstlerden başka hangı j yor. Sudd arazısınin Avrupadaki en yol bulunamamış olması dikkate şa- Çek arazisinin ilhakı şimdiye kadar 
ne yayılmaları acaba onlar için bir fay- Alman vardır ki tarihin derslerini red- son Alınan arazi müddeiyatı oldu® bu yandır.• 

1 
- Almanya tarafından ileri sürülüp müda-

da mı olacaktır? Tarih, vakit vaklt, müt- detmekle Almanyanın kuvvetlt:ndiğini suretle temin edilmişti. Almanyanın cc- Almanya kırk ed be . h f b B . 1 sen en rı mu asa- aa edilen tezi değiştirmişe enziyor. u 
hiş bir şekilde gösteriyor ki ecnc'!>l lıi\ki- zannedebilir. Ilk defa olarak, her itibar- nebi ırktan milktleri ilhaka sözde hiç radarı yirmi seneden beri v .. k d Al . t' · .. .. .. 

,. . . . , ersay mua- gune a ar man sıyase ının ııçuncu 
miyeti altına sokulan devletler pek te la Alman hususı sıstemıne yaban<ı un- nıyeti yoktu.• hedesinden şil<°yet etm'ıştır· 'Jnlb ki R 'ehin U h kı . 

1 
.. 

• •• . • .. • • • • • e& •• L • u eı m n asıran ır prensıp er uze-
rahat verici tebaalar değillerdit'.• surl:lrm ılhakına tevessul edilınıs.ır. De- Sosyalıst gazetcsı Almanlaruı hareke- şımdi muhasara çenberi kurarn'< emir r k 1 - be dili' M 

. . . . . . ... . .. ' . · - me uru acagı yan e yor. aamn-
GAZETELER.E GÖRE mokrat de\'letler kendi hesapların• kuv- 1 tını şıddctle takbıh ederek ılave edı- lcrıru. dıkte eden Almanya oldııl,'lı za- fih Çek topraklarının ilhakının ç .. ıderin 
Londrn, 16- {Ö Rl - İ :_:iliz ı:a•n• forı ,·et' rind n emin olduklarını ve tchdıt- yor : man 1'in neye v•" dığı hakkında dünya- lıiç bir knvem 

I • • S Dö' · · al Ka şı 1'i~& ~ v1uu .. a.n.u .. , ............. .--
r..,.J,.., .. ....... • • "'· .. - r: · '~ j .?P q·'-rlı içe i en mını 

~;;kfı;"·~:~;;;;ra:·@tik~e darla,'i'Jl,f:ıı..'•"< ~ · ·- çekmıy•T 1 . • ' ' 
-:.:..:::~..::.::::~·=·::.::..._.:=..~~~~~~~;......:~ ........ a..~_;:...;;;,; .............. . nıı-r i.cu' ifil?!- :..: 

ranyası başvekili Volochin Macar hari· 
ciye nazırının telgrafına derhal cevap 
vererek üç kişiden mürekkep bir heyeti 

: Budapeşteye gönderdiğini bildirmiş ve 
1 askeri hareketin durdurulmasını rica 
1 etıııi§tlr. Macar hariciye nazırı verdiği 
cevapta heyeti beklediğini ve fakat tı>k-
nik sebepler dolayısiyle askeri hareketin 
durdurulamıyacağını bildirmiş ve Vo
lochinin beyhude kan dökülmesine mil
ni olmak için elinden geleni yapacağı 
üınidini izhar etıııi§tir. 

Berlin 16 (A.A) - Alman gazeteler! 
Alman kıtaatırun Bohemyaya girişinde 
Hitlerin de hazır bulunacağı haberini 
büyük başlıklarla neşretmekte ve Ço -
koslovakya hadiseleri etrafında uzun 
tefsirlerde bulunmaktadır: 

Borsen Zeitung diyor ki: 
Vaktiyle Almanlıktan ayrılmış olan-

• !ar tekrar birleşiyor. 20 senelik Çek 
idaresi Bohemya ve Moravyanın Alman 
milletinin mevcudiyetine kurucuları ver
sayda yalnız Alman milletine değil, ta
rihe, coğrafyaya ve merkezi Avrupa 
ekonomisine de meydan okumuşlardır. 
Büyük Almanya Çeklerin son seneler 
içinde Almanlarda açtıkları yaraları 

unutmaya hazır bulunuyorlar. Alman
ya, Çeklerin Alman askerlerini sevinçle 
karşılamalarını beklemiyor. Onun iste
diği Çeklerin boş manalar çıkarmamala
rıdır. 

Faris 16 (A.A) - Almanya hükümetl 
dün Fransa hariciye nezaretine tebli • 
gatta bulunarak Çek mıntakasının Al -
man kıtaatı tarafından işgalinin Prag 
hükümctinin muvafakatiyle yapılmak -
ta olduğunu bildirmiştir. 

Almanya büyük elçisi bu mesele hak,. 
kında bugün öğleden sonra hariciye na• 
zırı Bonnet ile bir mülakatta bulun -
muştur. 

Italya Ha. nezare
tinde faaliyet var 
Roma 16 (A.A) - Çekoslovakya ve

kayii dolayısile Chigi sarayında büyük 
bir faaliyet hüküm sürmektedir. B. Ciano 
Macar orta elçisiyle Polonya büyük elçi
sini kabul etmiştir. 

Bundan başka Kont Ciano hemen da
imi surette Berlin ile temas halinde bu .. 
lunmaktadır. 

--=--
Mareşal Peten yolda 
Paris 16 (ö.R) - Fran•anın Nasyo• 

nalist Ispanyol hükiimeti nezdindeki se
firi Mareşal Peten San Sebastiyen şehri· 
ne vasıl olmuştur. Cumartesi günü Bur• 
gosa girecektir. General Frankoya iti• 
madnamt'. ini Paznrtesi ,j.inü takdim eclc-

"r 


