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'Lmra Sinem11•1n1n 1 
Başmuharrir ve umum1 neşriyat müdilrü: 

HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETl Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 
Altı aylık • .. •• •• • • •••... 150 1650 

.~nü geçmİ§ nüshalar (25) kuru,tur. 
L_ T E L E F O N : 2697 

ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

·"'==' 

il 
.. ~m mfiaabakaaı 

Çok 

9 Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin tıekçişl, sabahlan çıkar siyasi ~-=etedir Yeni Asır Matbauında Buılmlfbr. 

Misafirimiz B~ Köse lvanof Ankarada 
Viliyet Umumi Meclisi· Dün Akşam Ankarapalasta 

Parlak bir ziyafet verildi 
B. Köse lvanof Etnoğraf-

939 bütçesini 
olarak tespit 

2,609,650 lira 
ve kabul etti 

--------------------------------------~~ 
ya müzesinde Atatürk' ün 

tabutu önünde eğildi ve 

bir celenk 
• 

koydu 
·"':'. ANKARA 17 (Hususi} - Bulgar Ba~vekili B. Köse lva-

·lı nof ve refikası, maiyyetinde bulunan yed~. k.~şi.~ik B~l~ar ga
. .' zeteci heyeti ve Bulgar matbuat umum muduru, hancıye ne-
z/;t nareti erkanından bazı zevat olduğu halde bugün saat l 0,30 
· ·~ da buraya geldi. Gardn Bulgar Ba§Vekili B. Köse lvanofu 

Başvekil B. Refik Saydam, Hariciye vekili B. Şükrii Saraç
. oğlu, vekiller, Balkan Antantı sefirleri ve kalabalık bir halk 

kütlesi karşıladı. lstasyop Türk ~ Bulgar bayra1darile dona-
• tılmıştı. Tren Gara girerken muzika evvela Bulgar milli mar

şını ve sonra istiklal marşını çaldı. 
Başvekil B. Refik Saydam, Bulgar Başvekili Köse lvanof 

ve refikasına hoş geldiniz... dedi. Bulgar Başvekili ( Hoş 
bulduk } diye mukabele etti. Bayan Saraçoğlu bayan Köse 
J vanofa bir buket verdi. B. Köse lvanof askere hitaben: 
- Merhaba ... dedi. Asker: Sağol. .. diye mukabele etti. 

Dün maarif, 
müzakeresi 

Ziraat ve Sıhhat bütçelerin.in 
sırasında miinakaşalar oldu 

Mebus 
Olmak i.stiyenler'1 

Mdracaat müddeti ~1 

dün bitti 
İstanbul, 17 (Hususi) - Meb.ıs1uk 

için müracaat etmek üzere tesbit 
edilen müddetin bugün tamam1andı
ğı Ankaradan bildirilmektedir. Par
ti divanı bugünlerde toplanarak 
Parti namzetleri listesini tesbit ede 
cektir. 

Askeri teftişten sonra gar haricine çıkan sayın misafirleri- ! 
miz, B. Köse lvanof başvekil B. Refik Saydamla bir otomobi
le, Bn. lvanof, Bn. Saraçoğlu ayn bir otomobile, B. Saraçoğlu 

Vali B. Fv•· Culcç Gediz Vilfıyet meclisi dün saat on dörtte vn- tir. DünkU toplantıda vilayet işleri elra
li B. Fazlı Güleçin riyasetinde toplanmış fında faydalı konuşmalar ve münakaşa- Yükseliyor .. 

Haricıyc vekili B. ŞiikriL Sara<'oglıı -(SONU OÇONCO SAYFADA)- ve bütçe müzakerelerine devam etmiş-

Türk - Bulgar 
----tr·---

Alman fü nkat şı 
Dostluğu hızlı IJir 
inJdşaf yolundadır 

--tr-
HAKKI OCAKOCLU 

lngiltere, Amerika, Fransa f evkal
Dost ve komşu Bulgar devletinin 

sayın Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Köse lvanof iki gündenberi Türki
yenin aziz misafiri olarak Ankarada 
bulunuyor. 

ade tedbirlere başvuracaklar 

Bu ziyareti yalnız iki memleket 
arasındaki sıkı dostluk münasebetle
rinden doğan bir nezaket vazifesinin 
yerine getirilmesi suretinde kabul 
edemeyiz. 

Dünyada hüküm süren emniyet
sizlik ve huzursuzluk bütün millet
leri daha ziyade birbirlerine yaklaş
tırmakta, aralarında mevcut tesanü
dü bir kat daha takviye zaruretini 
doğurmaktadır. 

Bizce Ankara görüşmelerinin bu 
bakımdan ehemmiyeti çok büyük-1 
tür. Her şeyden evvel şurasını teba-! 
rüz ettirmek isteriz ki Bulgar kralı Lord Halifaks, Sir Con Salf1ııen ve Ingilterenin Berlin sefiri Hende-rson 
Sa Majeste Boris'in değerli irsadla- p . 17 (O .. .R) Nazırlar konse · d d wı· B s t · .. b" d l A arıs, - yı mm a a ıye nazırı . arro gaze ecı-
Jından ve mumtaz ır ev et adamı b b h t 10 d Elize sarayında re ı i t bli.. k uşt 
1 

,. .. f r• } U Sa a saa a - ere §U resm e gı O um ur : 
o an Bay Kos"" veno un ça ışmala- . . ümh" B Albe Lebrun·· un·· b ... c:kanlı n ... ~. kil B Dal di h · · .. • ısıc ur . r .. , - ·~ve . a ye ve arıclye na-
rında~ ! urk : Bulgar dostl~gu son ğı altında toplannuş ve saat 11.50 ye ı zırı B. Bonne konseyi harict vaziyetten 
yıllar ıçınde dıkkate şayan hır terak- 1-adar d ~-· tir' Konseyın· hı'ta- habe' d tmişl h · t · t hak-
k A h I . k d l . • A evam euııl§ . r ar e er ve anc sıyase 

ı am esı ay ey emıştır. 
Bay Köse lvanof'un Türk-Bulgar 

dostluğuna verdiği değer diplomat
ların çok defa yalnız dudaklarında 
kalan bir hadise olmaktan kurtarıl
mıştır. 

Maarif Vekaletinin emirleri 

Muallimler, talebeden 
evvel derse girecektir 

I kındaki istizahlar neticesinde hüküme-

1 

tin mecliste yapacağı beyanatın ana 
hatlarını izah ederek konseye tasvip et
i tirmişlerdir. Diğer taraftan başvekil ve 

1 
milli müdafaa na~rı B. Daladiye Fran-

1 sanın kuvvetlerini tahkim ve tezyit için 
hükümete icap eden salahiyetlerin ve
rilmesi zımnında parlamentoya takdim 
edeceği kanun layihasını konseye arzet
miştir. Konsey ittifakla bu projeyi tas
vip etmiştir.ıı 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

1 Istanbulda 
------tr·---

Ertueruı hanının 
yanmasiyle neticele· 
nen yangının tahkikatı 
devam ediyor .. 

Zarar 1 milyon lira 
Istanbul 17 (Hususi) - Ertuğnıl ha

nının yarunasiyle neticelenen dün gece
ki yangın tahkikatına ehemmiyetle de-
vam edilmektedir. Yangın, evvelki ge
ce de bildirdiğim gibi Hasan ecza de -
posundan çıkmıştır. Tahkikat henüz ne
ticelenmiş değildir. 

Bulgaristanda kalan ırkdaşlarımı
za karşı Bulgar hükümetinin tanıdığı 
medeni haklar, şer'i ahkamın ilgası, 
Türk dili ile çıkan gazetelerin yeni 
harflerimizi kabulü bu dostluğa ve
rilen değerin haklı tezahürleridir. 

Esasen Türkiye ile Bulgaristan 
arasında esaslı bir ihtilaf mevzuu teş
kil edecek hiç bir mesele mevcut de
ğildir. Arasıra iki memleket arasında 
nahoş bir hava esmesine sebep olan 
hadiselerin başında Türk akalliyet
~rinin vaziyeti geliyordu. 

V arifesi olmadığı halde evvelki gece 
Hasan ecza deposunda kalan işçi Rizeli 
Alinin depoyu kasten yaktığı anlaşıl -
maktadır. Ali, tesbit olunan ifadesinde 

Kültür bakanlığından orta okullar, ve üzerinde bulunan 125 lirayı, para ka
Liseler, Sanat ve Öğretmen okulları uıil- sasıru kırarak aldığını, kağıtları tutuş
dUrlüklerine gönderilen bazı tam.iınler turmak suretiyle yangını çıkardığını 
münasebetiyle mekteplerde muallim itiraf etmiştir. Suçlu ifadesi arasında, 
meclisleri toplanmağa başlamıştır.. Ge- kendisine evvelce Hasan ecza deposun
len emirler şunlardır : dan çıkarılan Mustafa adında bir şahsın 

Bay Köse lvanof'un dirayetli ida
resi bu biricik pürüzlü noktayı da 
ortadan kaldırmı~ Tiirk - Bulgar 
dostluğunu emniyet ve itimad ile 
bağlılık esasına bağlamıştır. 
. Bay Köse lvanof yalnız Bulga
rıstanın değil, Balkan diplomatları 
~raaında temayüz etmiş bir şahsiyet-• 
tir. Onun uzağı görme kabiliyeti, l 
İhtiliflı meselelerin hallindeki kuc;lre-

1 - Okullarımızda talebenin zittik~ yangını çıkarması için 500 lira vaadetti-
çoğalması, intizam ve inzibatı temin hu- - SONU 3 ONCO SAYFADA -
susunda idare unsurlarını büyük müş- --------------
külat karşısında bırakmakta ve okulun 
intizamını temin işinde öğretmenlerimi
zin de yardımlarına kat'i ihtiy.ıç gös
termektedir. Ders zili çaldıktan sonra 
dersanelere giren talebenin intizanu 
bozmalanna mahal bırakmamak üzere, 
öğretmenlerin bundan böyle talebeden 
önce dersanelere girerek talebeye mun
tazır bulunmaları ve dersin sonunda d& 
talebeden sonra dersaneyi terketaıeleri 

Şehirden ..• 
· Çehreler ... 

• Gazetemizin ressamı ve giizeı wm
atlann tanınmış siması B. Şinasi Re· 
vl •Yeni Asır• da (Şehrimizden çeh
reler) başlılı altında uzun aürttek 
bir seriye başlamıştır. Her biri ay
n bir unat kafesi ve deierl tapyan 

ılMSltn- )illi ........ itiJluea 

lar olmuştur. 
Bütçe müzakerelerine başlanırken B. 

ldris Tınaz söz alarak, bütçe encüme
nince tesbit edilen biltçede makas yapıl
dığını, bunu ckanal> diye tarif ederken 

Bakırçay taştı •• Civarda 
bulunan arazi sular 
altında kaldı.. 
Fırtına bütün şiddetiyle karada ve de· 

kullandığı kelimenin nazan afla karşı- nizde devam etmektedir. Gediz nehıinlıı 
lanmasını istemiştir. B. Idris Tınaz, va-

scviyesi yilkselerek tehlikeli bir tekil 
ridatta tedeyyilnler kaydedilmesi Uze-

almış ve Bakırçay taşarak civardaki 
rinc Nafıa ve Maarif bütçelerinde ihti-

arazi sular altında kalmışbr. 
yaçlara 1Ayıkiyle cevap verilemediği mü- G d" M . a·· lh. · 
tal d b 1 t 

e ız, enemenın uze ısar eıvarın-
easın a u unmuş ur. 

. daki yatağından taşmış ve yolu kapla· 
Avukat Ekrem Oran, Idrıs Tınaza ce- t Sul Bil ilk" Gediz k'" ·· ü .. .. . . mış ır. ar, y oprus • 

vap vererek butçe encumenımn <ma - .. .. . kl tı nun uzerıne ya aşmış r. 
kas oynatmak>, <tahripkar makas kul- E lki ki I rt d T vve gece ı ına esnasın a or .. 
}anmak> tabirlerinin uygun olmadığını, bal ç k k"" ·· d Mehm t Akk .. •. . . . ının apa oyun e e u-
bulçe encumenının belkı de yapıcı ma- in ldır d'" ·· ı·· .a. ı,.1r. ... .• • •• . §Un ev e yı un uşmuş ur. ~~..şun 
:kasının varidat butçesıne gore hır mas- kans .1 kiz dakl 1.1 b 

•• • v • • •• ı ı e on sc yaşın Oı:; .u u 
raf butçesı hazırladıgını ve butçe encu- d be . t · · 1 b lmı 1 ted vf .. . . ar nın esırıy e ayı ş ar ve a 
meni için kullanılan cumlelenn bıraz lt 1 mışl d 

ld 
• b 1 . . a ına a ın ar ır. 

czalimane> o ugunu eyan ey emiştir. ,. . . .. 
V 1. B F zl G"l •zab t k 1.7.mır ve muhitinde batı karayel rüz. 

a 1 • a ı u eç, ı a verere ~- ğm "dd .. d V• • ek 
gtuı ve ya ur şı etını egı.ştirer 

- SONU 4 ONCO SAYFADA - devam etmektedir. 

Sehlrden .. Çehreler : ı 
••••••••••••••••••• 

r. 
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TEMiZi .IK 
Şinasi REVi 

Temizlik eğer imandan geliyorsa, pı insanların imansız oluşuna 
hükmederiz. Bu doğrudur. 

fman, can ve gönülden inanıştır. Yere, göğe, Tanrıya, insana ... Her 
şeye .. O halde temizliği .evmiyenler, imansızlığa yani inansızlığa 
mÜpte}idırlar .. 

Sosyete bu kabil insanlarm kılığından iğrenir. Fakat asıl utandığı 
nokta, onun inanuz olutudw. 

Hiç bir tufeyli onun kadar parazit ayılmaz. Çünkü hakkın ve yaşa
yışın dileği inanmakbr. 

Aristonun korkak ve cebin muasırı c Pyrron »yaşama ve ölmeğe 
inanmayadursun, fakat insaniyet safha safha bir inanış devresi geçir
miştir. Taşa, toprağa, tapan bir insan bile Pyrron'dan çok daha medeni 
sayılar. Medeniyetin özü. hiiliaası yine inanıştır. 

Dinsizlerin hakkından gelmekle yine kendi hatlarını ye.meye sava
şan bu soysuz insanların aramızda paylaşamadıklan haklan neler
dir ) t • 

Daha varlıklarının mevcudiyetinden haberdar olmıyan kimselerin 
bir hak ve hozur aramaları gülünçtür. Tekke ve zaviye sistemlerinin 
örümcekli köşeleri ve onun y&sabur çeken dervişleri artık tarih bile 
sayılmıyor. Zira bir kısım tarih anlayışına göre çocuklara bu kabil 
şeyleri belletmek zait görülüyor. Şipinkleri böyle tanıyoruz. 

Tanzimat ötesi mistik zihniyetin bir tevarüaü olan bu pinti ruhlu
luk, çalışan insanların asabını, kanını, vücudunu zehirliyor. 

Halbuki o vücudlar; berikilerin deve karvanlarile yola düştükleri 
(Siyer)lerin kumlu çöllerinde, saatte on beş kilometreyle ilerliyen 
otomobiller icad ediyorlar. Hakkı hayat, nizam çatısını birgün onların 
da başlarına yıkılmaması için omuzlarını verip çürütüyorlar. 

Kadın erkek, çoluk çocuğile inanarak çalışan bir neslin alın terine 
ü~ek ve hararetini gidermek için pis hortumunu uzatarak emeklerin 
- hazırlop - una konmak istiyen bu zihniyetle mücadele, bir hak ve 
vicdan itidir. 

Fıkra malum: 
Piı ve yaih sanğının yıkanmasını tavsiye eden birisine softa: 
- Yine kirlenir 1.. D iyo r . 
- Yine yıkarsın camm t. 
- Eh 1.. Ben dünyaya çamaşır yıkamağa gelmedim yal.. 
D iyenler b ihneli ki yalnız gönül bulandırmak1a blnuyorlar. 
inanan - temiz insanlar, inanmıyan - pis insanlardan bir,ey bekli-

yor : B t r a z Ö t e y e ! ! .. 

Münevver"' in Ayşe 

Hazin Hayatı 
O, hayatında ilk ve yegane şefkati , 
s ıcak alakayı, hatta stcak yemeği 

hastanenin şifa verici koğuşunda 
bulmuştu •.. •• 

gormuş, 
•• 

.. ıo-
Bazı belalar vardır ki insanlar onları 

f;>ir nimet, bir saadet gibi karşalarlar. 
Ayte de Nazillide sürünürken yaka

lanmit iki kötü hastalığı bir nimet tellk
ld etmiıti. 

Neden mi) 
Çünkü o, bu hastalıklar sayesinde ha

kiki. riyuız, menfaatsiz bir himaye ve 
ıefkat yuvası bulmuıtu. 

Bu yuva... Hastane idi. 
Zavallı bütün hayahnca ve o ana ka

lılar karyola yatağını, temiz, sıcak yemeği, 
kendisi ile alakadar güler bir yüzü ancak 
teni görüyordu ... 

- Ben de insanmışım demek ..• Ben 
&ie böyle yataklarda yatabilir mişim ... 
piye gözleri yaşlı halde hasta bakıcılanna 
teşekkür eden Ayşenin bu saf hatıraaı, 
~astane koğuııunda yatan kendi gibi baht
•ız kızları çok müteessir etmitti. 

Ayşe, onlar için yabancı bir sima .. idi. 
Adet olduğu üzere sorgular batfadı. 
Nereden geldin? Nerelisin} Kimin 

•vlade.... sin? 
Cibi mutad suallerden sonra en büyük 
; uali sordular. 

- Kardeı.. Daha pek te çocubun.. 
P u yola neden düıtün? 

Ayoe, onlara, btitün hayabnı henüz 

YAZAN : VÇ YJl.DIZ 

Ayşe MüMvverin 11Tkada§lanndan ı>e 
<>Rt&"'4 berabef' katil Onnanın bıçağı ile 

karnındc11' ağır yaraLnaan Şükran 

p ek taze olan ham alan ile anlatıyor. lattım. Terziye de lıaber gönderdim ... 
Her biri ayrı ayn fakat eberiya bir- Hastaneden çıkar çıkmaz pijamandan tu

birine benziyen sebeplerle bu yola diif- valetine kadar ••• Her oeyin hazır ola
nıüı olan kızlar, kendi içlerinde kanayan cak ... 

yarayı unutuyorlar ve A)'lf!Ye ... çok acı- Ayıe. bütün bu eözlerin. kendisi için 
)'orlar... yapalan bu hazırlıklum nenin mukabili 

Ayoenin hastalığı öyle kolay ve çabık olduğunu hastanede ludcbiı müddetçe 
}reçecek hastalıklardan deiiJ.. dolup dolup bopnan koiupUi cyoldaı> 

Hastanede aylarca kalıyor.. Aylarca !arından öğrenrnİftİ. 
•ıkı ve kontrollü bir tedavi devresi ge- Hatti içinde yaşamak İçin gideceği 
Jiriyor. evin «kın ları da kendi aralarına katda-

Bu devre onu hiç te ~or. cak bu cyeni arkadq:u ziyaret günlerin-
- Buradan hiç çıkmasam .. Hep .. hep d e selip sörmiitler ve onu daha peşinen 

~urada kalsam. bıenim.eemitlerdi. 
itte bütün temennW l>u... AyfC, hastanede yatbiı müddetçe 
Fakat onun biran evvel iyi olma.sam, «tefkat> ve cbak n> ın iztırabı unuttu

Jıaataneden biran evvel çılan.unu İstf)-en, ran munis eli altinda gelifmit, yüzü gÖ· 

J>ekJiyen biri var. aü parlamlf, eti budu yerine gelmİf. ide-
E!f>ette ki Ane Nazilliden lzmİl'e ka- ta ve bambqka kız olmuttu. 

)'a gözleri için getirilmittir ve bu kara VUcucfu itibarile tanınmıyacak hale 
•özlerin yad ellere. temin ecleceii (h- aelen ve güzelleşen Ayoenin değitmemit 
ianf) al'ZU9U biçareaİııl biran en-el iyi yalmz iki fe)'İ JWau,br. 

plarak çılunaaını. (sürü) ye hblmuma Şiri •·• Çoc:ukluiu ••. Biri ele Alın 

"?ENi A.SIR ~~ itülrt Cmnartni ,. 
. ; ==ıezs: l~ eza • :ı::e:_ 

--· W! 

l ŞEHiR HABERLERi . ! 
Türk - Bulgar 

----1:?·---
Dostluğu hızlı IJiP 
tnlllşaf yolundadır 

- i:r-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİt"EDE -ikinci müntehip - . 

seçımı 
merkezlerinde büyük bir sempati ile 

' 'wşılanmaktadır. 

lzmir viliyeti içinde 240 039 kişi rey- nın~~1~1t'Sı~a.~:!:?~d~e:~ k~:: 
' vetlendırccek muhım sıyasi anla,ma-

1 eri Parti namzetlerine kullanmıştır ;;;ı.~~n~i:~~·m~~ı:;.~;: 
• ovulecek eeerlerdır. 

lkinci müntehip seçiminin vilayet içjn-15830 erkek reylerini kullanmlflardır. 
deki katı neticeleri aynen şöyledir: Kuşadası kazasında 4289 kadın ve 

Izmir merkez kazasında mevcut ka- 3704 erkek müntehipten 3969 kadın ve 
nunen rey vermek hakkına malilc 43952 3100 erkek reylerini kullanmışlardır. 
kadın ve 59251 erkek müntchipten Kemalpaşa kaz.asında 6085 kadın ve 
30050 kadın ve 50014 erkek reylerini '6360 erkek münteh.ipten 3719 kadın ve 
kullanmıştır. 5358 erkek reylerini istimal etmişler -
· Ödemiş kazası dahilindeki 22806 ka- <lir. 
dın ve 19982 erkek müntehipten 9926 
kadın ve 19982 eı·kek reylerini kullan
ml§tır. 

Bergama kazasında 16477 kadın ve 
13994 erkek m üntehipten 14162 kadın 
ve 13990 erkek reylerini kullanım~lar -
dır. 

Urla kazasında 3976 kadın ve 4713 er
~ek müntehipten 3496 kadın ve 3415 et'-
1kek reylerini kultanmışlardır. 

Torbalı kazasında 4362 kadın ve 4616 
erkek miintehipten 3161 kadın ve 4112 
er kek reylerini kullanmışlardır. 

Bay KCSlle lvanof müstesna zeki 
erkek milntehip reylerini kullanmışla~ ve dirayetine ilAveten Balkan diplo-
dır. matlarının da şahsi ve samimi dostu

Sefcrihisar kaz.asında 2294 kadın ve dur. Balkan devletlerinin bir kaçın-
2065 erkek müntehipten 1876 kadın ve da sefirlik etmiştir. Bulunduğu bi;-
1985 erkek reylerini kullanmışlardır. tün vazifelerde dirayet ve liyakatini 

Foça kazasında 1953 kadın ve 1898 göatermiı ve daima etrafında büyüle 
erkek müntehipten 805 kadın ve 1722 bir sempati ve sanıimiyet havası CI• 

erkek ınüntehip seçime iştir~k etmişler- tirmiştir. Kendisine karşı beslenen 

dir. bir emniyet istikbale ait ümitlerimi
Yukarıdaki rakkamlara göre vilayet zi kuvvetlendiren en büyük mes· 

dahilinde mevcut ve rey vermek hakkı- neddir: 

Tire kazasında 11794 kadın ve 10265 
erkek mllntehipten 7976 kadın ve 97 44 

nı haiz 141373 kadın ve 150074 erkek Balkan milletlerinin tamame:-l 
birinci ınüntehipten 107708 k~ı~ .ve luutıhklı emniyet esasına dayana t 

132331 c~k~k ve ceman 240,03.9 ~ ın- tesanüdüne Bulgarların da iltihak ey
tihabata iştirak ederek kMfesı de ıttt- lemesinin büyük bir kuvvet teşkil 

Çeşme .. lrnza:ında 3001 kadın ve 3321 fak la Cümhuriyet Halit Partisi namzet- edeceğinde şüphe yoktur. Balkan 
erkek nıuntchipten 1696 kadın ve 2481 lerine reylerini vermişlerdir. Parti lis- ·· 

erkek reylerini kullanmışlardır. erke'k r eylerini kullanmışlardır. 1 . har. . d :ıc b"l kull 1 Antantında Bulgarların mevku boş-
K b k d 2302 k d 

. te erı ıcın e te rey ı e anı - tur. Onu doldurma günlerinin çok 
Menemen kazasında 7511 kadın ve 

8129 erkekten 6340 kadın ve 6973 erkek 
ara urun ·azasın a a ın ve mamıştır. ~ · ed. 

257• k k ·· teh· t 2243 k d e b il uzak olmadıgını ümıt ıyoruz • 
.. er e ınun1 . ı~ en ardın v Yani ütUn v· Ayetin intihabata iştirAk Avrupada cereyan eden facialar 

reylerini kullanmışlardır. 

Bayındır kazasında 8185 kadın ve 
6947 erkek müntehipten 6923 kadın ve 

2032 erkek rey ennı ku1Ianmışla ır. nisbeti yüzde (89) dur. BUtün vilAyette h I ki . · de Balk la 
Dikili kazasında 2316 kadın ve 2257 l 13 kadın ve 1204 erkek ikinci milnte- ve uzursuz u ar ıçın an r-

da tam ve kat'i bir anlaımaya vücud 
erkek müntehipten 2064 kadın ve 2170 hip seçilmŞir. verecek olan bu iltihakın değeri çok 

------------- ---- büyüktür. 

Köylel'e flÖllClePlf«elı Kız enstitüsü inşaatı Bulgarların Balkan Antantına da· 
lllen_.ların · hil devletlerin pek çoğu ile münase-

llaPciPaltlal'I T ı k d betleri çok dostanedir. Bu dostluk 
Muhtar intihabatı için köylere gönde- ~me ıs mı u•• n pazar• bütün h8diae1er karıısında salabetini 

rilecek memurlara verilecıek harcırahla- ~ göetermittir. 

nn köy sandıklarından verilmeı:ne$i. 'bu- ı ki h 1 d Id Bay Köee lvanof'un Ankarada 
nun dahiliye vekileti bütçesinden veri- 1 a ı· a e e ı· ı· bulacağı aıcak kabul ve çok samimi 
Jecıeği vilayete bir tamimle bildirilmiş- dostluk duygulan bütün Balkanlılar 
tit .. Bazı yerlerde bu intihaplarda jan- y • •• 1500 ) b • • • arasında kurulması zaruri olan tesa-
danna komutanlarmın bulundurulduğu eni enstıtu ta e eyı ıstıap nüd arzularına büyük bir inkitaf ve-

göriilmüş ve bundan şikayet edilmiştir. d k bo •• t lt ) k receği de muhakkaktır. 
Vekilet bükümet reislerinin intihaplar- e ece Jr VUS 8 e yapı aC8 Küçük milletler mevcudiyetlerini 

da haz.ır bulunınalannı, b~na :iınk3n ~~- Kordonda, İtalyan mektebi ark&sında- l ık usuliyle ihalesi yapılmıştır. 32700 ve istiklallerini .muhafaza .• yolund-• 
madığı zamanlarda da bu ışlerd~. t~- ki geniş arsa üzerinde inşasına karar liraya mutabakat hasıl olmuştur. İnşaa- her zamandan zıyadC: te~~ude muh 
be edilmi§ idare memurlarının gonderıl· verilen yeni Kız enstitüsü binası, artık tın ilk kısmı mayıs ayının on beıine ka- taçtırlar. Bulgar mılletının Balka l 

mesini emretmiştir. kuvveden file çıknu§ bir iş olaruk mü-1 dar ikmal edilmiş bulunacaktır. ~nt.~n.tın.a iltihakı, Balkanhla"! her -*- talaa edilebilir. 26 bin metre murabba-1 Haziranda b\itçeye konulacak tahsl- türlu ıhtımallere kar~ı kuvvetlı bu-
Kaynar suda haşlana· Iık geniş bir saha üzerinde insa edile- satıa bu müessesenin inşaatı ikmal edi- lunduracak, her türlü tecavüzleri d e· 
r ak ölen ÇOCak cek olan Kız enstitüsü binası,"' Türkiye- lecektir. feclecek bir varlığı takviye eylemek 
Karşıyabnm A1orca köyünd<> dört de inşa edilen enstitülerin en modemi İzrnirin büyiik bir ihtiyacına cevap ola~tır. ~ ..... 

yaşında Muhittin Aydın, kaynar ru ile olacak ve bina itibariyle 110.000 liraya verecek olan kız enstitlisü, akşam oku- Turk-Bulga~ dostlugundan bu:,uk 
bir kazanın devrilmesiyle haşlar sudan mal olacaktır. Ayrıca enstitünün teknik lunu ve sipariş atelyesini de cami bu- Balkan dostluguna varmak mum· 
~·anmış ve ölmüştür. kısımları için icap eden levazımın dok- lunacak, 200 yatılı talebesi olacak, ak· kündür. Bu yola bu kadar_~~yük İn~· 

Yavrunun cesedi memleket ha<;tanesi- san bi.n liraya temin edileceği nnlaşıl- şam okulu ve enstitü kısmına 1500 tale- n~mız v~ır. Ankara goru§IDelerı· 
ne getiritm~. mıştır. Bu suretle Kız enstitüsü 200 bin be kabul olunabilecektir. İcabmdr. tak: . nın b~. ı?anımızı arttırmaya fırsat 

---"'--- ıraya mal olacaktır. be sayısının iki bine çıkarılması için ter- verecegını muhakkak sayıyoruz. 
BU GECE Enstitünün temel kısmı, dUı~ nafıa tibatı mevcuttur. Geniş bir bııhçesi, HAKKI OCAK06LU 
ffaJJıeulnde Şopen nüdürlilğünde teşekkül eden komisyon park kısmı, çalışma ve istirahat P.tdyc. •••••••••~•••• . ., 
recesı uardır huzurunda eksiltmeye konularak pazar- ıeri meydana getirilecektir. Acı bı· r k 
Yarın gece saat 21 de Halkevi salo- 3 Y ) P 

nunda Ar komitesi tarafından biı cş0- Maarif Vekaletinin emirleri 
pcn) gecesi tertip edilmiştir. Ha.lı~Ianan 

programa göre, mUzik dUnyasının bii
yük dahisi Şopcnin hayatı hakkın·fa bir - BAŞTARAFI 1 INct SAYFADA -,siyesi llzım gelen 1?uaşeret ~~delerinin 
k ·· ·· ı k şo ne a·ı re kaidelerini öğretmeğe ve kaideleri iti- öğretmenler meclisince tesbıtinde fayd:.ı aç soz soy cnece ve pe ı · . . 

• _,ı • k · l göst' ·1e kt" yat haline getirmeğe kifi dt:r\!~-edE. vardır. Tesbıt edilecek mukarreı·ı..t ınar-sıınıer proıe sıyon a erı ce .ır. . .. .. . . . 
M .. "kl "k" ta "barett"ır Tlk. ~r. ehemmıyet vermeğe lüzwn vardır. Ba· tın son gunune kadar vekalete bıldın-uzı er ı ı se:ıns n ı . .,..-

Anadolu arkadaşımızın sahip ve haş 
muharriri Denizli saylavı B. Hay
dar Rüştü Öktemin babası eski ad
liyccilerimizden mütekait müstantik 
bay Hüseyin Rüştü, seksen y:tsında 
olduğu halde Tekirdağında vefat 
etmiş ve cenazesi ihtifalle kaldınl-ansla Şopenin Fantasie İnıpromptu, yine zan okullarımızın.~ sınıflarıı.a de- lecektir. .. . . 

Şopenin Etude Allegrosu gibi seçme par- \'atn eden talebenın bile nasıl ~llm ve- 3 - Ders tevzıı zaruretı dolayısıylc mıştır. 
çalar vardır. Mihter Çelebjnin solu pi· receğini, ona nasıl hürmet göstereceğini, 24 saatten fazla ders deruhte eden öj. Merhum Trabzonda, Gümüşhanede 
> anosu Faik Onuralın kemanı, rlinleyi- nasıl el sıkacağını, icabında nuıl şapka retmenlere 24 saatten fazla olan dersle- ve Tekirdağında vazife görmüş. es-
cilere ~Uzel dakikalar yaşatacak!ır. çıkaracağını, nasıl konuşacağını, ::efrada ri için üçte bir nisbetinde ücret verili- ki adliyecileriınizden idi. Hdl: için-

---n nasıl hareket edeceğini öğretmemiş ol- yordu. Gelecek ders yılı başında ders de ve mcslekdaşları arasında scvH-
F A TVRASIZ dukları görülmektedir. Her ferdin. ha tevzii yapılırken öğretmenlere 24. saat- miş çok muhterem ve kamil bir in-
EŞY ALAR İÇİN yatının her safhasında daima milrd.:aat .. ten fazla ders verilmemesi mukarrerdir. sandı .. 
Gümrüğe gelen bir tamimde, f"\ urası mecbur kalacağı muaşeret kaidelerini Ancak bu yıl uhdelerine 24 saatten faz- Arkadaşımız B. Haydar Ruştüye 

olmıyan esya için gümrüklerce fatura daha okulda iken öğrenerek tatbik et la dersi bulunan öğretmenlerin yıl so- bu acı kayıptan dolayı ba§ sağ. dile-

ibrazını tcminen o eşyaya ait resmin mcsi lazımdır .. Bunun için okul ide.re ve nuna kadar bu dersleri fahriyen okut- 11r•iz• .. •••••••ı••~--yüzde onu nisbetinde bir para al:nmak- talim heyetlerinin okullarımızın esaslı malan takarrür etmiştir. 
ta olduğu, buna rağmen faturanın ibraz vazifelerinden biri olan bu meseleyi JA- 4 - Her öğretmenin talebesini sık 
edilmediği anlaşıldığı, bundan böyle de· yık olduğu ehemmiyetle ele almaları, sık derse kaldırması ve geçen dersleri 
pozitolarm kabul ~ilmiyerelt ewanın talebeyi muaşeret adabı ve kaideleri müzakere etmesi mecburi kılınmı§lı.r. 
küşat ve muay~nesinin usul ittihazı bil- hakkında sık sık konferanslar ve müsa- Ancak öğretmenin bir derste müzakere· 

KULA KAYMAKAM! 
Mellaslllğa naınzetll
...., ,,opla 

dirilmiştir. habcler vermeleri istenir. Talebeye tav- yi yalnız bir talebeye tahsis etmesi ve Kula kaymakamı B. Necmettin Şila
vın mebusluğa namzetliğini koyduğu ha· 
her alınmıştır. B. Necmettin emekli bir 
kurmay ve hukuk mezunudur. 

• ı •11 • • milnhuıran ona aöz söyletmesi uygun 

Bütan ıneucadlyetlmlZle iddia ecUyoraz .. Bugün görülm~ıniştir. Her der~ en ~ üç dört 
• • talebeyı yoklamadan geçırmesı )Uzumu 

• .., • bildirilmlştir. Talebenin hangi gUıi der- -*-K u L T u R-P ARK ::c:!:.ca~nı bibnemesine de itina edi- Çoc~~!>!e ~~'!~!!!ı mer-

• 5 - Sivil havacılık bahsine okulları- kezi tarafından çıkanlmakta olan (Ana) 

S l N E M A S l N D A mızın önem vermesi ve hava kamplanna adlı derginin ( 14) sayısı çıkmıııtır. 
girmek istiyen talebeye okul idarelerin- Yurt yavrularının sağlık. sosyal kül

Göreceiiniz (ilimler kadar güsel proıram ne ıörillmi.it ve ne de ıörülecek
tir .• Bu programı görenler hıddkaten pıhane iki filim ıördüklerine kani 
o1aca.klardu •• 

8 E· T H O v E N 
Büyük ttjisör ABEL GANJ talılfmdan sahneye vazedilen 

VE HARRI BAUR 
Tarafından yapılan bu 111uesn• filimde Beedlovenin hayatını .. Atkmı bes

tele4iii senfonileri hangi ııebepler tahtında yazdlia görülecektir. 
A Y R 1 C A : 1914 dünya savaşında Londrada Alman casus fetldlitının 

faaliyetinJ_. Miithif tanare mlllıarebelerini ıösterir muazzun filim 

s u z 1 
GAaY GABAHT • F.RANCHO'I' TONE tanıfuMlan t-U Mihaiştir 

:tLA VETBN FOKS JURNAL 

DiKKAT : llDt iKt 111.Mbl DJW Aiti () SAATIİ& 

ce kolaybk g&lterilmesl Maarif vekile- türel durumlarının inkip.fına hizmet eden 
tince •Son derece milltıehem. bulun- bu kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu 
dulu blldiriJmlftir. ana ve babalara tavsiye ederiz. .. ............................. -...-.. . 

Yeni Sinemada 
l'BDAICUUIC BUKA DERLER... 
•BJIBJdJI BJI 80YVK PRGaRAlll 

Gö..,HN•'f •••aHallıyetle deYalft ediyor .. 
BiR KAVUK DEVRiLDi 

r • ....,_. ftl~B .ltizıa ue ŞAIUUU .. 

KADIN KATiLİ 
Morııı. MACERA Fil.Ml-

BVND.AN 8GYLB '!hltÇIC l'OX JURNAL tsTANBUL siNEMALABt-
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TELGRAF HABERLERi . . . 
. . . . 

Memel de istikliil istiyor 
Memel Almanları Litvanya hüküme

tine bir ültimatom mu verdiler? 
Kaunas 17 (AA) - Henüz teeyyüt 

etmemiş bir habere nazaran Memel Al
ınanlan lideri B. Neumann Litvanya hü-
1cumetine bir nota göndererek Memelin 
lııtiklalini talep etmiştir. Bu notanın bir 
Ultimatom mahiyetinde olup olmadığı 
malum değildir. · 

lstanbulda· 
-----~---

Ertuğrul hanının 
yanmasiyle netic:ele· 
nen yangının tahkikatı 
devam ediyor .. 

--tı-

Z arar 1 milyon lira 
-------tı·---

- BAŞT ARAFI 1 1NC1 SAYFADA -
ğini beyan e~tir ki bu ifade çok şa -
yanı dikkat görülmüştür. 

Bugün Uılıki.kat derlnleştlrilinc~ suç
lu Alinin yalan söylediği, hadisede adı 
geçen Mustafanın Hasan ecza deposun
dan çıkanlmayıp kendi arzu.siyle bu 
müesseseden ayrıldığı, Mustafanın fa -

1 kir bir işçi olması itibariyle bu parayı 
veremiyeceği anlaşılmıştır. 
Şimdi tahkikntın bütün ruhu, yaI~ı 

çıkarması için Aliye kimin veya kim -
lerin para vermek vaadınd!i bulunduğu 
noktasında toplanmaktadır 

- o uz ZS2 _ wsa::z: _ 
SAHIFEJ • 

SON HABER 

Filistin meselesi 
Arap ve Yahudi delegasyonları lngiliz 
tekliflerini karsılıklı olarak reddettiler .. 
Londra 1 7 ( ö.R) - Arap ve yahudi delegasyonları Filistin mese

lesinin halli hakkındaki lngiliz tekliflerini karşılıklı olarak reddetmiş
lerdir. Bu sebeple Filistin konferansının müzakereleri nihayet bulmuş· 
tur. Araplar kendi delegelerile lngiliz mümessilleri arasında bir içtimai 
müteakip red kararlarını müstemlekat nezaretine bildirmişlerdir. In
giliz hükümetinin Filistin hakkında takip edeceği siyaseti yakında ilan 
etmesi beklenmektedir. 

Londra 17 (A.A) - Arapların ve yahudilerin lngilterenin teklif
lerini reddetmeleri üzerine Filistin konferansının tamamile akim kal
dığı haber verilmektedir. 

Fransız Cümhurreisinin Paris 17 (AA) - Bir Alman men
baından bildirildiğine göre Alman sefiri 
B. Von Mackenzen dün eski Çek ııefa
retanesine vaziyet etmiştir. Bu halde ltal
ya Çekoslovakya emrivakiini ilk olarak 
kabul eden devlettir. 

Prag 17 (A.A) - Bohemyada en 
.t.İyade okunmakta olan 
tatil edilmiştir. 

A. Z gazetesi 

Prag 17 (A.A) - Pragdaki ltalyan 
elçiliğinin lağvedildiği resmen bildiril
mektedir. 

Bir habere göre suçlu Ali, bu depoda 
para çalmak üzere kalmış, kasadaki pa
rayı alınca, cürmünii gizlemh olmak için 
depoya .ateş vermiştir. Suçlu bu suretle 1 
işlediği cürmü gizlemekte devam et
mekle başkalarına cürü:n atfun başla
mıştır. Bununla beraber tahkikat neti
c~lenmeden hfıdisenin hakiki mahiyeti
nin anlaşılmasına imkan yoktur 

Londra seyahati 
Londra 1 7 ( ö.R) - Önümüzdeki salı günii Londraya hareket ede

cek olan Fransa reisi cümhuru B. Lebrunun rakip olacağı vapura 
Manş denizinin ortasından itibaren lngiliz destroyer ve tayyareleri 
refakat edeceklerdir. Reisi cümhur ve refikası Duvr limanında kral 
namına Glocester dükası tarafından selamlanacaklar ve Loııdraya 
muvasaletlerinde kral, kraliçe ve hükümet erkanı tarafından karc:ılaParis 17 (AA) - Çek sefiri Stefan 

Osuski sefaret binasını Almanya sefare
tinin memurlarına teslim etmek İsteme
miştir. Mumaileyh cereyan eden hadise
leri gazetelerden öğre~diğini ve hüküme
tinden bu bapta hiç bir emir almadığını 
beyan etmiştir. 
Varşova 17 (AA) - Dün öğleden 

ııonra Ayan meclisi başvekil olduğu hal
de bütün hükümet erkanının huzurile Po
lonya Macaristan - dostluğunun muaz
~m bir tezahürüne şahit olmuştur. Ayan 
meclisi reisi B. Miec.hinski Macar kıtaa
tının Polonya hududuna gelmi, olduk
larını haber vermiş ve şöyle demiştir: 

c Polonya ve Macar askeri erkanının 
•l sıkışmalarının iki kardeş milletin ebe-

Mcmel kızları bir 11iimayi§tc 
di dostluk kuvvetli ve sadık bir müved- tasavver değildir. Fakat Memel Almon
det için yapılmış bir hareket olduğu ka- farı anbean anşlusun yapılmasını isti:>·or
naatini izhar etmeme müsaadenizi rica ]ar. 
ederim.> Dircktuar reisi bu mnksatla ne kadar 

Ayan meclisi reisinin bu sözleri sürekli 'zaman bekliyeccklerini söylemekten istin-
alkışlarla karşılanmıştır. kaf etmiştir. 

Londra 17 {ö.R) - Meme! direktu- Berlin 17 (ö.R) - Ecnebi matbuat 
ar reisi. şu beyanatta bulunmuş.t~r '. ı mahfcllerine dün akşam verile~. b~r. teb-

c Lıtvanyanın Meme} arazısının tek- ı !iğde Almnnyanın Memel arazısın1 ilhak 
rar Almanyaya ilhakına miisaade etmesi-~ ve i;ıgal etmek emelinde olduğu haberleri 
ni bekliyoruz. Hiç bir kuvvet darbesi mu-] tekzip edilmiştir. 

iş Bankası hissedarlar heyeti B. Hitler 
idare meclisi istifa etti ----tı---

Alm an yaya ilhak ettiği 
yeni topraklarda teltiş 

Hasan ceza deposunun 100 küsur bin 
liraya sig-0rtalı olduğu, diğer yanan ma
ğazalar sigorta bedelleriyle yalnız si -
gortn zararlarının 250 bin lirayı buldu

. ğu anlaşılmaktadır. 
Bu yektında Ertuğrul hanı sigorta be

deli yoktur. Yanan berber dükkanı da 
on bin liraya sigortalı bulunuyordu. Za
rar bir milyon tahmin olunuyor. 

Hudisede suçu tebeyyün edenlerin 
ağır cezada muhakeme edilecekleri sa
nılıyor. 

Misafirimiz B. Köse 
lvanof Ankarado 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ve Bulgar başvekilinin refakatindeki ze
vat da ayrı otomobillere binerek Türk -
Bulgar bayraklarile donntılmış olan is
tasyon caddesinden misafirlerimizin ika
metlerine tahsis edilmiş olan Ankar::ı pa
lasa hareket ettiler. 

Misafirler Ankara palasta, kendileıine 

tah!is edilen bc;ı odaya yerleştiler. Yenisi hemen seçildi Bedin, 17 (AA) - Havas "·iaru;ın Sayın misafirimiz, bir müddet Ankara 
dan : palasta istirahat ettikten sonra başvekil 

seyahati yapıyor 

Ankara, 17 (A.A) - İş bankası hisse- Yeşil tarafından verilen ve inhilal etmiş 
oar~ar alelade.~~i h7yeti bugün lxın- 1 bulunan idare meclisi azalıklarına Mer
ka ıdare meclisı reısı Rıze mebuı,•~ Fuat 1 kez banka.sı sabık umumi müdürü S:.la
~ulcanın riy~etinde toplanarak 1938 i heltin. Çam, İstan~ul. belediye meclisi 
} ılı blfınçosu ıle kAr ve zarar he:;:ıpları- ı s&bık azalarından F erıdun Manyas. Dev
nı tasvip ederek idare meclisini ibra Jet Demiryolları sabık müdürü umumisi 
eylemiştir. 1 Rifat İlgar, Esbak hariciye nazırların-

Hitler dün öğleden sonra Prag kale- B. Refik Saydamı ve hariciye vekilimiz 
sinin avlusunda toplana.o Alman talebe- B. Şükrü Saraçoğlunu makamlarında zi
sini teftiş ettikten sonra Pragdan hare- yaret etmiştir. Başvekil ~ c hariciye vekili
ket etmiştir. Öğrenildiğine göre Hitler miz bu ziyareti Ankara palasta iade et
Moravyanın Alman mıntakası olan İg- mişlerdir. 

. :oplantıda riyaseti.cümhur umumi kfı:·I dan Ahmet Nesiıni, Emekli general Ke
tıbı Kemal Gedeleç ıle C. H. P. umumı mal Koçer, belediyeler bank.as: idare 
katibi Dr. Fikri Tüzer, sabık başvekil B.1 meclisi fızasından Avni Oktoygar ile 
Celal Bayar ve maliye vekaletini temsi- Konya belediye reisi Şevki Ergonun ,.e 
len de Cemal Yeşil bulunmakta idi. murakipliklere de Ziraat banka>ı koo-

lauda geceyi ge<:;ireceklcrdir. Mumaileyh Bayan Köse lvanofla bayan Şükrü 
bundan sonra bir Alman şehri addedi- Saraçoğlu orasında da karşılıklı ziyaretler 
len Grunne gidecektir. Hitler bi.- müd- yapılmıştır . 

Fuat Bulca heyeti umwniye toplantı- peratifler şubesi müdürü Hakkı Nuri 
sı için muktezi hissenin temsil ~dUrnek- ile Merkez bankası sabık mürcık:pkrin
te olduğunu bildirerek celseyi JÇmış ve 1 den Emin Zincirkıranın intihaplarını 

kfıtipliğe Baki Sedes ve ara tasniCine de 1 teklif eden takrirleri okunmuştur 

det sonra Bratislavayı :ıiyaret ederek öğle yemeğini hususi surette Ankar.ı 
Slovakyayı bilfiil Almanyanm Jrl<ıresi palasta yiyen B. Köse lvanof, refakatle
altına a1acaktır. Bitler nihayet Vjj .ına- rinde Bulgaristnnın Ankara sefiri ''e bi
ya da giderek bu şehirde yapılması ev- zim Sofya elçimizle Bulgar ateşe militeri 
velce kararlaştırılan, fakat son h5Jiseler olduğu halde saat 16, 30 da Etnoğrafyn 
dolayısiyle tehir edilmiş olan ge~:t res- müzesine gitmiş ve Ebedi Şef Atatürk'ün 
minde hazır bulunacaktır. tabutu önünde tazimle eğilerek bir çe

en fazla hisseyi temsil etmekte ohn An- Her iki takrir heyeti umuıniyenin it- Reısicümhur 
kara mebusu Mümtaz Ökmen ve maliye tifakı ile tasvip edilmiş ve idare meclisi 
müsteşarı Cemal Yeşil seçilıniştic. reisi ve azalarile ınurakiplere vt:ril.::Lek -1:?---

Umumi heyet ve mürakıplar raporla- tahsisat miktnrları tayin olunduktan Rey/erini kullandılar 
rını, blfuıço ve kur ve zarar he5aı1t::rınm sonra toplantıya nihayet verilmi§tir. A k . 
ku ı . . . .. .. n ara, 17 (A.A) - Reisicümhur Is-

o nmnsı takip eylemiştir. dar~ mecli- Iş bankası umumı heyetının bugunku met İ ·· .. b ıs· t 1· .. .. b 
sinin ibrasından sonra da id::mı m~c1isi l d li nonu ve ayan me nonu era-top antısında okunan i are mec 'si ra - beri" · d B k'I D R f'k S d · d k "rın e aşve ı r. e ı ay 3ro 
nın aşnğı a i müşterek istifanamesi porunun başında bankanın büyük ku - olduğu halde bugün saat 17 de belediye 
okunmuştur : rucusu, Türklerin ebedi Şefi Kemal 1 dairesi 1 k .. t h'b' ·1 · •-
İdare meclisi reisi Fuat Bule<aııın im- A .. k'' .. · h" ne ge ere· mun e 1 ısanı ı.!l' ıçm tatur un yuce ve azız hatırası urmet ıeylerı'n· · ti l t · 1 d' 

ı ıs ma e mıs er ır. 

:zasını taşıyan bu istHanamedc şöyle de- ve tazim hisleriyle tekrarlanarak şöy - ~ 

nilmekte idi : le denilmekte idi: 
Mebuslukln idare meclisi azalığının Türk milleti bu cihanşümul kayıbın 

birleşmiyeceği hakkında mensup oldu- tesellisini cümhuriyetin ve inkılabın en 
ğumuz C. H. Partisi yüksek ba~kanlığı büyük evlfidı ve milli Şefi Ismet Inönü
tarafmdan alınan bir karar netic..esinde nün kudretli şahsiyetinde bulmaktadır. 
hepsi mebus bulunan idare meclisinizin Şimdiye kadar Ciiınhuriyet ve inkılfip 
bugün yüksek huzurunuzda müdP.rnian eserlerinin en büyük yapıcısı olan mil
istifa ettiklerini arz ile istifaları~tn ka- li Şefimizin kuvvetli ve dirayetli ida -
bulünü rica ederim. ı·esi altında bu eserlerin ve hamlelerin 

Heyeti umumiye idare meclbinin bu gittiıkçe inkişafı ve yenilerinin yaratıl
surctlc istifasına ittila kesbettikteıı son- ması Türk milletini parlak bir refaha 
ta riyaseticilmhur umumi katibi Kemal seviyesine çıkaracaktır. 
Gedeleç, Parti genel sekreteri Fikri Tü- Raporda bankanın bir senelik mesaisi 
ter ve maliye vekUleti müsteşarı Cemal , tahlil edilirken memleketimizin ekono-

\ ~-ı-::.. ;,:." .. ':"'ı,ıt' ... ,, ...... ·.~~-
1
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mik vaziyetini ve bu meyanda dünya 
umumi ekonomik hareketleri de \ısaca 
tetkik edilmekte idi. 

Bilançoya na7.arr.n bankaya vaki ta -
sarruf tevdiatı 3,621,176 liralık bir ar
tış ile 30,740,184 liı-,ya yükselmiş bu
lunmaktadır. Bankanın safi karı 830,289 
lira 91 kuruştur. 

Umumi heyet idare meclisinin teklifi 
vcçhile 1938 yılı için 10 liralık beher 
hisse senedin~ yüzde 10,37 hesabiyle 
knnuni vergiler 'teklif edi'dikten sonra 
safi olarak 90 kuruş kar tevziini kabul 
etmiştir. 

lenk koymuştur. 
Bu taz.im merasiminde bir müfreze 

polis te hazır bulunmuştur. B. Köse lva
nof miiteakıben lıımetpaşa kız enstitüsü
ne gitmiş ve orada bulunmakta olan ba
yan Köse lvanofa mülaki olmuştur. 

Kıymetli misafirimiz saat 17,15 de 
riyaseti cümhur köşküne giderek def teri 
mahsusu imzalamıştn. 

B. Köse lvanof şerefine bu akşam 
saat 20, 30 da Ankara palas salonlarında 
başvekilimiz B. Refik Saydam tarafından 
mükellef bir ziyafet verilmiş ve bu ziya
feti bir kabul resmi takip etmiştir. 

Satılık iki ev 
Alsancakta Atatürk caddesin -

de 402 no.lu denize nazır yedi 
oda, banyo ve bahçeli konforlu 
bir evle, Mesudiyede 13 no.lu be' 
oda, banyo ve bahçeli gayet kul
lanıtıh ev satılıktır. Görmek ve pa
zarlık için No. 402 ye müracaat. 
Telefon No. 3090. 

H. 3 1-15 (532) 
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nacak1ardır. 

Karpatlaraltı Ukranyası 
Romanyaya iltica 

Başvekili 
etti 

Bükreş 17 (Ö.R) - Romanyaya iltica etmiş olan Karpatlar altı 
Ukranya basvekili Voroşin kendi şahsi himayesi maksadile hudut ci
varında tevkif edilmiştir. Bir gazete muhabiri sabah kendisile müla
kat etmiştir. Voroşin Almanyanın mukavemet gösterilmemesini tav· 
siye ettiğini söylemiş ve şunu ilave eylemi~tir: 

< Almanlar bize ihanet ettiler ve miJliyet prensiplerine muğayir ha
reket ediyorlar.» 

Macaristan Karpatlarda ilerle-
mekle beraber endısededir 

' 
Budapeşte 17 (A.A) - Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
Macar ve Polonya ordularının Karpatlar Ukranyasının şimalinde 

birbirlerile irtibat temin etmesi Macarların büyük arzusunu teşkil ey
liyen Macaristan - Polonya müşterek hududunu vücuda getirmiştir. 

Fakat Budapeşte endişededir. Zira Macaristan şurasını biliyor ki 
eğer bu işde muvaffakıyet elde etti ise bunu Almanyanın pasif kalma
llına borçludur. Macar şahsiyetleri Almanyanın yeni ilhaklar karşısın
da hayretlerini gizlememekte ve Hitlerin Macaristan hakkındaki ya
~in ve uzak niyetleri bahsinde hülyaya kapılmamaktadır. Slovakyanın 
himaye altında bir devlet olarak kalmasındaki sebep A1manyanın 
istediği zaman istediği yerde harekete geçirmek üzere böyle bir çeteler 
garnizonu mahiyetinde ihtiyacı olmasıdır. 

Macarlar arasında rasist Almanya ile en sıkı münasebetler idamesine ta· 
raflar olanlar bile Macaristan üzerine yığılan tehdidi hissetmiş bulunmakta
dır. Karpatlar Ukranyasının seri ve tam bir surette işgali Macarlar için müs
bet ne gibi bir netice vermiştir? Macaristanın yaşadığı son hummalı günler 
daha bitmeden bu henüz belli olmamıştır. 

Çek Reisicünıhuru bir 
beyannan-ı.e neşretti 

Prag 17 (A.A) - B. Haşa akşam radyo ile Çek milletine bir hitabede bu
lunmuş ve ezcümle demiştir ki: 

Müteessir bir surette korkularımın haklı olduğunu bugün goruyorum. 
Hadiseler bir hal sureti sandığımız vaziyetin tarihimizde ancak kısa bir dev
re olduğunu ispat etti. Mesuliyetleri tesbit etmeği istikbale bırakıyorum. Bu· 
gün vaziyeti erkekçe kabul etmek ve aynı znmanda belki fazla zengin bir 
rnira~an bize bırakılanı müstakbel nesillere tevdi için şuurlu surette her şe
yi yapmak vazifemizdir. 

Almanya, yabancı memleketlere karşı bizi temsil etmeği, müşterek men -
:faatlerimiz esası üzerinden bizi himaye eylemeği kabul etmiştir. Dahili em
niyetim.ize gelince, bunu kendimiz temin eyliycceği7~ Ekonomik hayatımız· 
da Almanyanın ekonomik hayatı ile ahenk bulunacaktır. 

Alman - Çekoslovak gümrük 
birlesecek 

~ 

paraları 

Berlin, 17 (A.A) - Havas ajansı mu-ını _söylemektedir. 
habiri bildiriyor : 1 Iki memleket arasında gümrük ve 
Almanyanın Slovakya üzerinde tatbik ra birliği olacak fakat Slovakya keı 

edeceği himaye idaresinin şekli hakkın- ordusunu ve harici temsil kadro,,utM 
da henüz hiç bir karar alınmış değildir. muhafaza eyliyecektir. Fakat bittal,i bü
Sanıldığına göre bu bahis etrafınd:ı Hit- tün bu servisler Almanyanın kontrolü 
ler ile Tisso arasında yeni bir gi.irüşme altıİıda işJiyecektir. 
yapılacaktır. Siyasi ınahfeller Slc,v.ıkya Sanıldığınn göre Berlin hayat m1ı.ta
üzerindeki himaye idaresinin Çe ve Mo· kası etrafında yaşıyan muhtelif .ııilli
ı avya idaresine nazaran mühim dt'ği.~ik- yetleri korkutmak istememekte ~·«! yeni 
likler göstereceğini, Slovak devletinin Öoğan bu federal de,·letlcr sisten ini bi· 
daha genişçe salfıhiyetlcri olacağmı ve lfıhare genişletmeği ve temsil e.) . .!ineği 
Almanya ile federal bağlan bulunncai;.'l- ümit etmektedir. 
.,,..:.!7.7.Z.7..z7...z:7.7...7...ZZ7.Z7..7Z7/..zzzT.:/7.Z"LT"~.L7..ZZ7JZj~7J'77JZ77L7././77 7l 
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Viliyet Umumi Meclisi 
939 bütçesini 

olarak tespit 
2,609,650 lira 

kabul etti ve 
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Çocuk yatağını 
neden ıslatır? 

-'r--
YAZAN: Dr. G. A. 

-65- - BAŞTARAFI 1 INC! SAYFADA -j Maarif bütçesinin müzakeresi sırasın
bütçe zaruretleri üzerinde azayı tenvir da me'ktep faaliyeti sahasında faydalı 

men arkadaşlarımla teklif ediyorum ve 
bütçe encümeninin teklif ettiği ziraat 
bütçesinin kabulüne muhalif bulunuyo-

Çocuk olmıyanlardan da bazılannıo 
başma gelebilir. Arabistandan gdınİ§ es• 
ki hemşehrimiz gibi rüyasında cminare, 
minare> Üstünde, kendisini de onların 

üstünde görür de korkusundan ... Tanı
dığım lstanbullu bir delikanlı, iç güveysi 
olarak evlenmiş ve gerdeğe girdiği gece 
yeni geJinin ipekle i1lenmiı yatak takı· 
mını ıslatmıştı. 

- Akibet Ruslar bütün kuvvetierini 
aetirdiler ve bize bu fena günü göster
diler. 

30 ( 17) Birinci te,rin Cuma gün~ 
kurban bayramı idi. Erkenden daireye 
geldim. Dün donanmalar arasında harp 
başladı havadisini öğrendim. Fazla taf
silatı bilen yoktu. 

Bugün Liman paşa da, erkence gelmiş, 
beni istemiş. Orta kattak.i odasına indim. 
Liman patanın ordu karargah1 Pan~altı
ôa Harbiye mektebine nakJ~tmi:;.ti. l·Ie
yeti ıslah.iye makamına da mahlınat al
mak ve Enver paşa ve saire ile görü,me· 
ğe gelirdi. Odasına gııdığ:rni görHnce: 

Bir çocuk sevincile maCJası başından fır
ladı. Beni odanın ortasında kar~ıladı ve 
ellerini biribirine vurarak dank 1 (Allaha 
Got zay dank! Kazım bey Gnt zay 
<lank 1) (Allaha şükür demek) diy~ ba
ğ ırmağa ve bu kelimelerin ahengirıe uya
Tak iri vücudunu dizlerimin al8stikiyeti
ne uydurdu( Sonra da iki elle el!erinıi 

yakaladı pek samimi ve neşe ile sanki 
kırk yıllık bir arkadaşı imişim gibi uzun 
müddet sıktı ve büyük bir sı.kıntırian kur
tulmuş gibi bir oh çekerek !Öze başladı: 

- Sen de haber aldın mı K~z:m bey? 
Nihayet muharebeye girdik. Rn• donan
ması Boğaz yakınına gelmiş ve bizim do
nanmaya. taarruz etmi,, bizim donanma 
Rusların bir torpil gemi~ini batırmı,. di
ğerlerini çek.ilmeğe mecbur etmiş. Bunun 
üzerine donanmamız Rus sahilleTİni bom
bardıman etmeğe gitmi,. KaraTgihtJt ne 
malfunat var} 

Ben - Her.üz bize resmi bir haber 
gelmedi. Enver paşa da henüz gelmedi
ler. Ben husu•i olarak donanMa!ar•n 
çarpıştığını duydum. Zahililerine mah1-
matı kim verdi} 

Liman - Alman Ataşamiliteri demin· 
cek Pangaltı karargihıma gelerek biJdir
di. Amiral Suşon sefarethaneye de tel
sizle malUmat vermi~. Her gün bana .,en 
getiriyordun. Bak bugün de ben pek kıy
metli bir havadis getirmiş oluyorum. 
Nasıl memnun oldun mu? 

Ben - T e~kkür ederim. Memnuoi
yeti.m muvaffakıyetin derecesi nisbetinde 
olacak ekselans. 

Öğle vaktı idi. Bir haber geldi .. 
Enver paşa hazretleri ~ktqta Sinan 
paşa camiinde Cuma sel8.mlığındadır. 

Çabuk seni istiyor! ... 

Hemen riyaset otomobilile Sinan paşa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 
YAZAN: 

etmiş ve bu bütçe encümeninin bu se· ' münakaşalar olmuş ve her ilitiyaç önün-
ne tuttuğu usulün yerinde olduğunu be-il de cbütçe zamreti• sırıtmış kalmıştır. 
yan eylemiştir. Vali B. Fazlı Güleç tekrar izahat vere-

GENERAL 
Kazım Karabekir 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bunu müteakip bütçenin kıraetine I rek bütün dairelerin ihtiyaçlarının tam 
başlanarak idare bütçesi bütçe encüme-

1 
olarak temini için (beş milyonluk) bir 

ninin tesbit etmiş olduğu şekilde 267492 . bütçeye ilitiyaç olduğunu beyan eyle -
lira olarak kabul edilmiştir. miştir. 

Maarif bütçesi müzakeresine başlanır- Maarif bütçesi, bütçe encümenının 
camiine geldim. Halk ve aoker sokakları ken azadan B. Yusuf Ziya (Bayındlr) tesbit ettiği şekilde 840,318 lira olarak 
doldurmuştu. Doğruca hünkar dairesine Maarif bütçesinde yapJan ckatiyata> kabul edilmiştir. 

çıktım (1) dar merdivenin üst b"'i·nda işaretle bu hususta düşündüklerini ifa - Nafıa bütçesi, uzun müzakerelerden 
Enver paşa beni karşıladı. Sevinçli idi. de etmiştir. sonra bütçe encümeninin tesbit ettiği 

Bana şu emri verdi: Nuri Esen - Biz, yüksek meclisin bi- şekilde ve 95,584 lira olarak kabul edil-
-Kcizım! Bizim donanma boğaza ya- ze verdiği varidatı tevzi vazifemizi yap- ıniştir. 

kın donanma manevrası yaparken Rus tık. Bu tevzii hizmet kısımlarına tak - Bunu müteakip ziraat bütçesinin 
donanmasının taarruzuna uğramış. Tabii sim ederken, bu tahsisatla yapılacak okunmasına başlanml§tır. Ziraat bütçe
mukabele etmiş. Bir kaç gemi de batır- hizmetleTin en mühimlerini ayırruk. si okunurken söz alan B. Mehmet Alde
mış. Bir miktar esir de almışlar. Esirler l 11-!asraf bütçesinin muhtelif fasıllarında mir (Çeşme) şunları söylemiştir: 
yolda irniş bunları hemen bir istimbotla tasarruflar yapılınası mümkün olacak - - Bu memleketi kuran ve kurtaran 
boğazda kar ıla 1 l•ticvap et ve neticeyi br. Tasarruiata göre maarif bütçosinin en büyük adam 1923 yılında <eğer bu 
bana bildiri takviyesi salahiyetini vilayet encüme. memleket halkının ekseriyeti azimesi 

Bu aralık sokak üstündeki odadan nine vereceğiz. çiftçi olmasaydı, biz bugün yer yüzün-
Bahriye Nazırı Cemal paşa güler bir yüz- Yususf Ziya (Bayındır) - Bütçe en- de muhafazai mevcudiyet edemezdik> 
le yanımıza geldi ve laubali bir hal ile cümeni vaziyeti tasarrufatla idare et - demişti.Devletin temel taşını teşkil eden 
horoz taklidi bağırdı. Arkasından Padi- mek istiyor. Biz kendilerinden varidat bu sabırlı ve çal!§kan unsurun refahına 
şahın ser yaveri Hurşit paşa geldi ve sert kaynakları bulınalarıru temenni ediyor- hizmet edebilmek için iki buçuk ınilyon
bir çehre ile Cemal paşaya çıkıştı: duk. Biz Maarife cdun demek mevkiin- luk bir bütçeden 14 bin liranın ayrılma-

- Pa•a - içerideki padişahtır ben bu de değiliz. Daima ileri gitmesini isliyo - sı, aleluso.ı buraya konmuş rakamdan 
işe gelemem. Herşeyden evvel vaziyeti- ruz.. başka nedir? Biz ziraat memurlarını 
mizi bilelim ı Ekrem Oran - Bu mecliste maarif masa başlarında kırtasiyecilik yapmak, 

Cemal de Enver de paşayı t .... kine ça- bütçesinden bir lira bile tenziline taraf- istatistik memuru görmek için değil, 
lıştılar. Cemal paşa: tar tek aza yoktur. Kadro zarureti bazı onları çiftçinin ve köylünün ayağına ka-

- Bir daha yapmam, danlma ı Nasılsa fedakarlıklar yapmamızı mecburi kılı- dar gitmek için idare heyeti azalıkların
ağznndan çıktı! Dedi. HuJ1il paşa daca- yor. Kıdem zamları için bize tahakkuk dan dahi aldık. Bu basit rakamla ziraat 

elmiş bir borç göstermedil~r. memurları ne yapabilirler? mi tarafındaki mahfele geçti. 
(Cemal paşanın horoz gibi b·ağırması

na bir türlü mana verememiştim. Bir kaç 
gün sonra harbin Enver ve Cemal paşa
lann malUmatı i\1tında açıldığ1n1 öğ-reninw 

Burada Maarif müdürlüğü adına iza- Bu sebeple ziraat bütçesini ihtisas en-
hat veTen Maarif müdür muavini, 380 cümeninin teklifi derecesinde yükselt
muallimin kıdem zamlarının tesbit ve miyeceksek mana ifade etıniyen küçük 
tahakkuk ettirilerek Vekaletçe tasdik ı bir rakamı bütçede taşımaktan ise zi -
edildiğini beyan eylemiştir. raat teşkilatının tamamen lağvını encü-

ruz. 
Bunun üzerine meclisten bazı azalar 

B. Mehmet Aldemire •Edebiyat yapt -
yorsun> diye seslenmişlerdir. 

B. Aldemir - Bizi şfilr yetiştirdiğiniz· 
den dolayı teşekkür ederiz. 

Refik Sandıkoğlu - lhtisas encüme-
ninin pamuk ziraatine tavizan yardım 
edilmesi hakkındaki teklifinin bütçeden 
çıkarılmasına itiraz etmiş, vali bunun 
başka yollarla vilayetin te!Mi edeceğini 
söylemiştir. 

Ziraat bütçesi kabul edildikten sonra 
baytar bütçesinin müzakeresine geçil -
mi.ştir. Baytar bütçesinin müzakeresi 
sırasında veteriner müdürü izahat ve -
reTek bütçe encümeninin. bütçedeki 4 
mücadele memuru tahsisatını tayyetti
ğini söylemiştir. 

B. Nuri Esen, mücadele memuru adı 
ile geçen sene bütçelerine ilave edilen 
bu memurların veteriner müdürlüğü 

dairesinde daktilo olarak istihdam edil-
diğini söylemiş ve bütçe zarureti dola -
yısile bu.'lun yapıldığını beyan etmiştir. 
Baytar bütçesi de 33708 lira olarak ka
bul edilmiştir. 
Sıhhat bütçesinin müzak.,.,esi sırasın

da münakaşalar olmuş ve sıhhat büt -
çesi 237,812 lira olarak kabul edilmiş -
tir. 

Adi ve fevkalAde masraf bütçeleri he· 
yeti umumiyesi, varidat bütçesiyle n1ü
tevazin olarak 2,609,650 lira olarak tes
hit ve kabul edilmiştir. 

Vilayet meclisi Pazartesi günü topla
narak bütçe nizamnamesini tesbi t ve 
kabul edecek ve toplanLJarına vaktinde 
nihayet verecektir. 

Fakat bu hal daha ziyade çocuklarda 
olur... Pek küçük yaştayken çocuğun 

kundağını, beşiğini, ıslatması tabii biı 

şeydir ... iki yaşına gelince artık ctemiz> 

kalma~ını, yani gündüz ihtiyacını haber 

vermeyi, gece de uyanıncaya kadar bek .. 
lemeyi bilmelidir. Bazıları gündüz haber 
verirler de, gece yataklarını ıslatırlar. 

Hem de üç, dört, beş yaşına lc:adar, da· 

ha sonra bile ... Kimisi beş yaşına kadar 
ıslatmaz d:ı sonra kendini unutmağa baş"' 
1L<r ve öylece devam eder. 

Bazıları her gece yataklarını ıslatırlar. 
bazıları da arada sırada .. Ostüste bir kaç 
gece ıslattıktan sonra uzunca bir müddet 
temiz kalkan çocuklar da vardır. Kimisi 
gündüzleri bile kaç1nr. Kimisi uykusunda 
rüya görerek yatağını ıslatır, kimisi hiç 
bir şey duymadan ... 

Yatak ıslatan çocukların hali, bu ka· 
dar başka başka türlü olmakla beraber, 
hu illete karşı bir örnek çare arıyanlar 
çoktur. Halbuki yatalı: ıslatma şeklinin 
türlü türlü olması bunun sebeplerinin de 
ayn ayrı olduğuna delclJet eder. 

Rivayete göre, vaktiyle firenlc.lerin ara• 
sında bayan Fuke adında kibar bir ko• 
cakarı çıkmf$, yatak. ı latan çocukların 

hepsine örnek bir deva buJmuş: Gece 
yatağını ıslatan çocuğa aabah kahveaftl .. 
sı olarak bir fare kızartması zorla yedirir .. 
miş ve zavallı çocuk korkusundan bir da· 
ha yatağını ıslatmamış .. 

Pek zalimce bir deva, diyecek~iniz .. ce anladım. ki. Cemal paşa, Enverin beni 
atlatmasına karşı ortalığın aydınlandı

ğını horoz haber verir demek istemi~. Ni
tekim de hakikati Cemal paşa zabitana 
kartı da itiraf ettL Aşağıda g ) k 
tir. ( 1 ) e ece -, 

ıll:nıan fütuhatına karşı 
Fakat, bugün, yatağını ıslatan çocuğu 

1 dövmek, yahut krzgm demirle korkut· 
mak, hatta sadece tekdir etmek te, o 
kocakarının bulduğu çareden daha ma" 
kul ve daha insaflı sayılamaz. Bunların 
hepsi birer işkenceden ibarettir ve işe 
yaradıkları da pek i,idilmez.. Çocuğuo 
yatağına, yatak çarşafı ıslanınca işliye

cek ve bir çıngırağı harekete getirecek 
elektrik tertibatı yaptırıp çocuğu daha 
ilk damlada uyandırmak zalimce görün .. 
mese hile çocuğu tatlı uyku!iundan uyan· 

Enver paşaya rica ettim. 
- Elimde hiç bir resmi malıimat ol

madığından İ$tjcvaplara esas olmak üze
re gelen harp raporlarının suretini de lU.t
fen bana veriniz! 

••• BİTMEDİ ••• 

(1) Bu daire geçen yıl kaldrJm!f. 

( 1 ) Cemal paşa hatırabnda 
kaçınma.oı hayrettir. 

itiraftan 

lngiltere, Amerika, 
ade tedbirlere 

Fransa fevkal
başvur acaklar 

- BAŞT ARAF! 1 iNCi SAYFADA - rupa hadiseleri hakkında resmi işarlar- dırdığı için gene bir işkencedir. işkence 
da bulunduğunu bildirmiştir. yaparak tedavi etmek işe yarasa bile, 

Müst~kil bir mebusun 

Bu resmi tebliğe ilaveten şu malı'.lmat 
veriliyor : Tam salfıhiyet projesi mebu· 
san meclbi bürosuna yarın sabah tevdi 
edilecek ve başvekil ayni celsedP. pro
jenin derhal müzakeresini talep edecek
tir. Umumi ibarelerle tahrir edilmiş olan 
proje, resmi tebliğde kaydedilen formü
le tevfikan • Fransanın kuvvetlerini tah
kim ve tezyit için bükümete elzem olan 
salahiyetlerin verilmesini• talep etmek
tedir. Çok vasi olan bu salahiy~tlerin 
önümüzdeki 31 ilkteşrine veya 30 son 
leşrine kadar muteber olmama.>mın ta· 
lep edileceği tahmin edilmektedir. 

ordu komisyonunun layihayı tetkike 
memur edilmesi muhtemeldir. Zira bu 
proje mali mahiyette olmıyacak, milletin 
harp halindeki teşkilatına ait olan ka
nunun men ve şümulünü genlşletmeği 
istihdaf edecektir. Esasen ordu komisyo
nunda zamanında müzakere edilmiş 

olan bu kanun beynelmilel gerginlik 
devrelerinde de tatbik mevki.ine girer. 
Başvekilin mecliste yarın sabah müza
keresini müteakip ordu komisyouu yeni 
projeyi tetkik edecektir. Meclisteki mü· 
zakerenin uzun sürmemesi için söz ala
cak hatiplerin mikdan ve söz müddeti 
tahdit olunacaktır. 

Maliye nazın, B. Hitlerin Pragda neş- çocuğa böyle tedavi usulü tatbik etmek 
redilen emirnamesi mucibince bütün es- akıllıca bir iş değildir. Halbuki bu işken· 
ki Çekoslovakya arazisinin artık Alman celerin hiç biri fayda da vermez. 
devletine ait olduğunu ve Macarların da Doğrusunu isterseniz, işkencenin ak~i .. 
Rütenyayı tamamen işgal ettiklerini ha- ne, çocuğa güzellikle nasihat etmenin de 
ber vermiştir. faydası şüpheli kalır. Tokatla, tehditle 

• 

ikinci müntehiplere beyannamesi 
Tired~-~o_ktor B. Mustafa Ali, lzmir mebıuluğu için miUtakilen 

namzetlıgım koymuftur. Bu sure tle lzmir miiatakil mebus namzet
lerinin adedi ( 4) e baliğ olmuf tur. B. Dr. Mustafa Ali ikinci 
müntehiplere hil<!ben asağıdaki beyannameyi göndermistir: 
Sayın ikinci müntehjpler. öyle zannediyorum ki Türkiye hür ira
Türk ek .. eriyetile mesklın her yerin delerin te~riki mesaİ!İndcn doğan silk.Un 

Türk yurdu olduğuna ve büyük Türk ve intizam meml~l:.eti ve cebri ıiddetten 
milleti~in, er geç.. hakiki hacmını iktisap uzak bir demokrasi olarak baki kaldıkça, 
edeceğıne inanmış eski bir ocaklıyım. mutedil, uyanık, mesuliyetini müdrik, 

. Mil.li Sefin dahiyane ~evk ve idaresile. adil ve metin bir tenkit ve münakaşa 
mılletın hayat şartlannı ıslaha çalışan ve kadrosuna daima muhtaç olacaktır. Çün

~ukaddetahna ~ i<ıt~m~ veren ... Cümh_u- t kü mevki iktidarda bulun;ı.n parti ne ka
rıyet halk part ı ı mus:ıadekarlık hıs- dar kuvvetli ve hayrihah olursa olsun, 
lerine güvenr-rck lzmir mebusluğuna~ ayni z·1n"la.nda, heın memleketi imar ve 
namzetliğimi koyc,yorum. ~1üstakil fikir. ihya &ibi muazzam bir programın tan
ve kanaatlerin.' inkılilp _çer~evesi dahilin-! zim '\'e tatbikine hem de kendi kendini 
de serbestçe ıfadc edılcbılmesi. içtimai haUi,yle mürakabeye vakit ve imkan bu
rni.ie.-.eselerlmizin "\'e siyasi hürriyetleri- lamaz. 

mi.zin daimi bir İenevvü içinde inkişaf f\<1atbuat, hür cemiyetler ve müstakil 
ve tekamülü ne derece arzuya Jayan ise, millet velciHeri gibi mukabil _,ık.Jetlerle 
ameli sahada, devlet reisinin tasvibine muvazeneyi temin ederek bazı iktisadi 
iktiran etmiş umu~i h~~efleri ~özönünde I ve idari rahatsızlıklara m8..ni olmak on
bulundurmak, benım lÇtn, aynı derecede 

1 

ları tedavi etmekten daha kolaydır. 
mühim bir hattı hareket kaidesidir. ltimadınıza ınazhar olursam bu serefe 

Aziz müntehiplerl Teşrii hayatımızda ldyik. olmağa çahşacağım. -
müstakil mehu!iluğu lüzumsuz bir cihaz 1 TIRE 
telakki edenler bulunabilir. Fakat ben Doktor Mustafa Ali 

T rakyada arıcılık çalış
nıaları devam ediyor 

Diğer taraftan hükümet, ayan meclisi 
reisiyle de, tam salahiyet layihasının pa
zar sabahı ayan meclisi bürosuna tevdii 
ve a~·ni gün öğleden sonra n1üz.akeresi 
hususunda mutabık kalmıştır. 
Yeni bir istişareye kadar nazırların Pa

r isten ayrılmaları talık edilmiştir .. Yal
nız hariciye nazırı B. Bonnenin, rcısı

cümhur B. Lebrünün refak:.ıtinde Lem· 
draya yapacağı seyahat branşım teşkil 
edecektir. 

Fevkalade salahiyet layihasının esba
bı ve gayesi yarın sabah mecliste bildi
rilecektir. Uınumiyetle, yarın öğleye 
doğru mebusan meclisinde haricl siyaset 
müzakeresi nihayet bulacaksa da hemen 
itimat reyi ınevzuubahis olrnıyacP.ktır ... 
Zira hükümet fevkalade salahiyet 11\yi
hasının kabulünü, müzakerenin tabii 
neticesi \'e ınüeyyidesi telakki etmekte
dir. 

Layihanın mecliste m üzakercden ev
vel hangi komisyona tevdi edileceği dü
şünülmüştür. Maliye komisyonu yerine 

Vaşington, 17 (Ö.R) - Matbuat mü
messilleriyle bir konferans esnasu,da re
isicümhur B. Roosevelt, h.ıriciye müs
teşarı B. Somervelsin gazetecilerle bir 
içtimada Avrupa vaziyeti hakkında be
~ anatta bulunacağını bildirmiştir 
Amerikanın bitaraflığı meselesine do

kunulunca reisicümhur gazetecilere bil
dirmiştir ki ; Avrupa hadiseleri hitaraf
Lk kanununun tadili zaruretini göster
mektedir. Bu tadil kongrenin ~.imdiki 
içtima devresinde vukubulmal.ıdır. 

Reisicümhur bununla beraber kong
reye bu mesele hakkında mesaj gönder
miyeceğini tasrih etmiştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Başvekil B. Ne
vil Çembcrlayn bugün Birminghıima ha
reket etmiştir .. Bu akşam orada •r.ühinı 
bir nutuk söylemesi muhtemeldir.. Ge
çenlerde ayni şehirde söylediği nutku 
hatırlatarak başvekil, hnli h:ı.zırın olduk
ça farklı şeraiti içinde, yine siyasetini 
müdafaa edecektir. 

İlaveten bildirmiştir ki : İngiltcrenin korkanlar gibi bazıları da nasihatten fay• 
Berlin sefirini geri çağırması müstace- da görürler. Fakat pek azı. .. Çocuğa ne 
len tetkik mevzuudur. Sir Nevil Hen- kötek, ne de na•ihat fayda verir. Sebe• 
derson raporunu vermek üzere Beri.ine bi de pek basittir. Çocuğun yatağını L'J" 

gelmeğe davet edilecektir. !atması türlü türlü sebeplerden ileri gelir. 
Sir Con Saymen, Çek milletirJn li- Onun için iyisi, yatağını ıslatan çocuğu 

derlerinin emniyet ve masuniyeti me- mütahassıs çoculc. hekimine muayene et
selesinin Londra ile Alman hükümeti tirerek bu halin sebebini araştırmalı: vo 
~asında temas mevzuu olduğunu söy- ona göre hastalığını tedavi ettirmektir. 
!emiş ve demiştir ki : Çoğunda bu hal idrar yolunda şekilce 

• - Fransanın Sovyetler birliğiyle te- bir yanlışlıktan ileri gelir. Küçük bir ame• 
rnasa girip girmediğini henüz bilmiyo- liyatla düzeltilince cocuğun işi de düze .. 
rum. Fakat şunu ilave edebilirim ; Biz lir. BazJannda da idrar yolunda ehemmi• 
FransLZlarla daiıni temas halindeyiz. yelli bir hastalık çocuğun geceleri yatağı• 
Ancak bu hususta tafsilat vcrenıem.• nı ıslatmo:.ısın•..i. ... ebep oluı- da bunu vak"' 

Berlin, 17 (Ö.R) _ İngiliz sefiri Sir tinde anlayıp tedavi ettirm .. yince hasta• 
Nevi! Henderson Beynelmilel VıtLiyet lık ilerler. Mesela çocuğun böbreğinde. 
hakkında raporunu vermek üzer.? hükii· yahut mesanesinde verem h3stalığı .. Ço"' 
meli tarafından Londraya çağırılmL,tır. cuklarda ,ekerli yahut ;ekersiz diyabet 
Alınan hükümet merkezini cumarle>i hastalığı bu hale sebep oll!r. Bunu d• 
akşamı terketmesi muhtemeldir. Hare- vaktinde t~davi ettirmek lazımdır. 
ketinden evvel sefir, Fon Ribbentropa Saralı çocuklar yataklarını ı>latırlar. 
vekalet eden hariciye müsteşarını Zi)'a- Baz151nda da asıl sebep, babasının ço" 
ret edecektir. Resmi mahafil bu müla- alkol kullanması yahut frengi '1astalığın• 
katın vukuunclan evvel İngiliz sefirinin tutulmuş olmasıdır. Annd'1İllJ"n de çok 
Londradan hareketi hakkında bi" mü- dayak yiyen zavallı çocukb, da böyle-

ta!Aa yürütmek imkfuıı mccvut :.lmadı
ltmı bildiriyorlar. 

Bir tavzih 

leridir. 

Başvekil, yarınki 18 mart günü yet
çok eyi sonuçlar elde edilmektedir. Ge- mi.şinci yıldönümünü idrak edec&!:;ndeıı 
çen yıllarda olduğu gibi bu kurslara Midhandın büyük endüstri şehrindeki 
Edirne ve Uzunköprüde bu sene de de- hemşehrileri kendisini sevgiyi~ k>U"şılı- Hasan ecza deposu lzmir şubesi mü
vam roilecektır. Kurslar açılmak üzere yacaklardır. Bazı tahminlere göre. bay dürü B. Cevat Eksis imzasile aldığımız 
bulunuyor Bunun için gereken tahsisat Çemberlayn bugünden tezi yok, İngil- cıavzih> de deniliyor ki: 

Ziraat vekaleti taraf~dan gönderilmiş- terede günün meselesi olan şu iki dahili cGazetenizin l 7/3/ 19 39 tarihli nüs· 
lir. problem hakkında hissiyatını ifod~ ede- hasının üçüncü sahifesinde lstanbul hu-

Edirne 16 (Hususi) - Trakyada arı
rılık bu sene ümit verici bir durumda -
dır. Arıcılık mütehassıs ve ustaları ko· 
vanları dolasarak arıların kış geçiıme 
vaziyetlerini kontrol etmekte ilkbahar 
hazırlıklarını yapmakta zaif olanları !'e
kerle beslemekte ve boş kovanlar i;in 
de ilkbahar oğullarından doldurm~k 
üzere hazırlanmaktadırlar. Arıcılık kurs 

Ayrıca kozacılara dDğıtılınak üzere cektir. susi başlıklı bir telgraf yaz s:ndo. mer-
Geçen S<'ne Macaristandan getirilen Vekaletten hastalıksız böcek tohumları 1 - Milli hükümetin par!Amontocla kezimiz lstanbul Hasan dcpo;~nun guya 

arı "İçek tohumları tecrübe için _\""r ver da ı·st'nmı· t' B d ) · · 

Bu •ebeplerin hiç biri bulunmasa bil• 
çocuğun kabahatini hala tembelliğine at' 
fetmek doğru değildir. Gündüz melı:teP" 
te ayakta durarak ceza g:Ö;cn çocuk ge' 
ce yataiını ıslatır. Ç'?k koşarak faz)• 
yorulan da öyle .. En sonra da hormonla" 
rın tesiri dü~ünülmelidir. BülGğ yaşıoll 

yaklaşan knco. çocuklardan bazılaTı ayak' 
ta du:-dı.kla ı vakit idrar albüm çıkarırlar· 
kimi~i de gece yatağını ı~latır. O vakit 
koca çocuğu büsbütün ayıplarız. Hal• 
buki zavallı delikanlı olmağa yaklaştığı 
için bu hal başına gelir. Yatağı ıslatmalı: 
bir hastalıktır. Hastalık a.yıplanmaz, ha!I' 
ta döviilmez, tedavi edilir. 

' ' , ' • ır. u ara a geçen ve eV\'C - ıstmal ettiği esasın tavsiti ihtimali, kasten yakıldığı yazılmaktadır. Ve bu 
ekilmektedir. k. il d B 1 yı ar a ursa ve Beypazarından ge. 2 - İngiltercde mecburi 3'ker~ik hiz- meyanda depo sahibi Bay Hasanın ne· 

Tavukçuluk ta ileori bir durumda bu- tirı'le d t t h 1 d b"J f'da J k n u o um arın an o ge ı n ı - n"letinin te~isi. zaret altında bulunduğunu bildiriyorsu-
lunuyor. Bölge dahilinde bulunan 6 ta- J d t· t· ·ı f"d ) h Jk arına ye ı~ ırı en ı an ar a adağı· Lonru·a, 17 (Ö.R) - Avam brnarası-ınuz. Her türlü şayibeden uzak yük.ok 
nesi 300 erlik, 2 si 150 serlik kuluçka tılarak yeniden dul bahçeleri tesis edil- nın bu Mbahki celsesinde, ba,.vekilin mevkii tüccariyesi olan Bay Hasanın çok 
~alkinelcri_ fab;.li~1·ete gleçirilmiş ve mah- nlektedir. 1 yerine beynelıniJel meseleler h~l:kında büyük zararını mucip olan bu müessif 
su vermege ""amış ardır Ziraat V k'I ·ı· b k ti b · 

# • e a ~ ı u ına sa a u sene., ınuhtelı[ suallere ınaliye nazırı s~r con hadisede hiç bir aüna alakası olmadığını 
- Trakyada ko-1 de 20 kilo Elit Öul tohuınu göndermiş Saymen cevap vermiş ve Alnldnv.ının ve bay H .... nın nezaret altında bulun-

ol · · da k · ·· el · • _ 1 
• 

mad '"'ını azetenizin a ni aütuounda 

«İÇKİ İÇME!n 
EBLEH, ABT AL, SAKAT çocuk 

sahibi olmamak istiyorsan içki içme 1 
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZV 

Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği d~vanın röoortaiı 
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Vaydman itiraf ediyor Ölüm Tuzağı Kurulmuştu ••. 
içeceği şarabının içine Sofi anne, Sebastiyanonun 

uyku ilacını koymuş, zehirli 
eline alarak onun yatağı 

sihirli hançerini 
saklanmıştı 

ve 
altına 

FAKAT ... 
k1üdafaa vekilleri bu itirafı kabul 

Marina, •Sofi Anne• yi elinden tuta
•ak karanlık koridorlardan geçirdi. 

Nihayet, şamdanlarla aydmlatılmış 
olan sarayın aı '·a kapı yoluna girdiler. 

Bu yol, bu gece sarayın kadın misafir
lerinin geçmesine tahsis edilmişti. 

Sl'bastiyanonun odasının da yine bu 
yol üzerinde olduğunu biliyoruz. 

Marina, Sofi anneyi işte doğruc.a bu 
!>danın önünt' götürdü. 

- İste burası .. 
Dedi. . Sihirbaz kadın, bu odanın 

kimın odası olduğunu sormadı. Ne ha
cetti.. İntikam pltınlnrını altü:o.t eden 
adamın odası olduğunu bilmesi kafi de
gil miydi?. 

Odaya ilköncc Marina girdi .• 
İçeride kimsenin bulunmadığına emin 

l>lduk-tan onra Sofi anneyi çai'.,tıl'dı. 
Masa fü.tündt', yedi kollu bir şamda

nın ancak ilci mumu yanıyordu. 
Şamdanın yanında içi şarap dolu gü

nıiiş bir bakraç ve iki t.ıne de gümüş 
kupa vardı. 

- Kızım .. Sen aı-tık git.. Ben yapaca
iımı biliyorum. 

Dedi.. Marina: 
- Dikkat ediniz .. Dedi .. Burada işiniz 

bittikten sonra \•c sabah olmadan sara· 
~ ın arka kapısından çıkınız.. Hem geç 
kalmayın ... Çünkü kumandan ziyafet bi · 
ter bitmez odasına yatmağa gelir. 

- Kumandan mı? .. Ne kumandımı? 
- Bu odanın sahibi saraym bütün mu-

l.afız kuvvetlerinin kumandanı ve ayni 
zamanda da imparatorun sağ koludur ... 
Her halde siz buraya bilyü falan yap
ınağa geldiniz .. Vakıa muhterem peder 
bana niçin sizi buraya getirdiğimi söy
lemedi amma .. Ben tahmin ediyorum .. 

Marina, Sofi annenin odada kalmıya
cağı.nı umuyor ve onun buraya hir az
ı ail gibi girdiğinin farkında olnnyordu. 

Sofi anne gülümsedi.. 
- Merak etme kızım .. Dedi .. &nişi

mi çabuk bitiririm .. 
Marina, odadan çıktı .. 
Gaybubeti dikkati çekmemek için ko

§arak vazifesi başına döndü .. 
Sofi anne yalnız kaldı. 
Odanın içini baykuş gibi gözleri ile 

1etkik etti. Köşede ... Yatak vardı. 
Bu yatak ... Öldürmek istediği :-ıdamın 

Yatağı idi .. 
O, buraya .. Bu odaya girecek ve bu 

~·atağa yatacaktı. 

Uykusu ... Onun son ve ölüm uykusu 
olacaktı .. 

Fakat... Ya uyumazsa .. 
Ya ... Son anda bir engel çıkarsa .. 
İntikamının eşiğine gelmiş olan Sofi 

Anne, bu ıhtimali ele uzaklaştırmak isti-

:····································•••\~ 
: Yılda bir lira '\:erip Çocuk Esirge- E 
• • : mc Kurumuna OYE olursanız yok- : 
E sul, bakıma muhtaç. kimsesiz yav- E 
E ruyu kurtarmış olursunuz. E . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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yordu.. 1 uykuya daldıracaktır ,.e o ... Bu uykusu 
Gözü ... Masanın üzerindeki şare!p kn- içinde benim zehirli ve sihirli hançcri

bına ilişti... Bu kap ve... Bu kı:..dehler min altında can verecek, gözlerini bir 
elbette ki buraya gelecek olan adam daha bu dünyaya açmıyacaktır. 
içindi.. Sofi anne, sanki bu düşündüklerinin 

Ve yine bu adam ... Muhakkak şara- ve tasavvurlarının muhakkak surette 
ba düşkündü ki odasına bu hazırlık ya·ı' neticesini alacak imiş gibi peşinen se
pılmıştı. vinirken yine göğsündt!n çıkardı~ı ucu 

Sofi aıınenin suratında manalı bir te · keskin ve zehire batırılmış, sihirli ateşte 
bessüın yer buldu. Elini göğsüne soktu. kızdırılmış hançerine baktı. 

Oradan bir şişe ... Ufak bir şişe çıkar- Sonra ... Kurbanının gclmc:sine int.iza-
dı ... Bu şi.,,c;enin muhteviyatını şr.rap ka- ren yatağın altına ... Karyola vazifosi gö
bının içine boşaltlı. j ıen sedirin altına girerek.. Bt'k1cnıeğc 

- Tamam ... Diye mırıldandı.... Eğer başladı .. 
. B . t•v· 1 

geldiği zaman şarap ıçcrse.. u ıç ıgı ~a-
rap onu belki saatlcrct' ayılnuyac:ık bit· •• i'l'MEDi •• 

Slovakya nasıl 
bir memlekettir? 
Slovakyanın tarih ve coğrafi

yasına kısa bir bakış 
Garbında küçük Karpatlar, şimalinde 

Tatra dağlan, ~arkında Tunaya akan 
Udava suyu ve cenubunda Tuna bulunan 
Slovakya, büyiik bir ziraat memleketidir. 
Büyük ve geniş ovaları her türlü hubu
bat ziraatine elverişlidir. Bu bakımdan 
Slovakya, Çekoslovakyanııı zahire an

han sayılır. 
Slovakya toprakları 48933 karekilo

metre, nüfusu iiç milyon kadardır. Fa
kat bu nüfu. arasında çekler, moldavlar 
ve hayli macar da vardır. 

Çambel'in ileri sürdüğü bir nazariycye 
göre Slovaklar, cenup Slavları grubunun 
bir kolu olmak iktiza eder. Fakat. umu· 
men kabul edilmiş olan diğer bir müta
laaya bakılırsa bunlar, kendilerine ırkan 
} akın bazı kabilelerin gelip Moravya ve 
Bohemyaya yerleştikleri çağlarda Oder 
ve Vistül taraflarından müstakbel Ma· 
caristanın §İmal mıntakalarına göç etmiş 
kabilelerden ibarettirler. 

vaklar, bahsettiğimiz Macarlaştırma po
litikasına karşı şiddetle mücadeleye kal
kışmışlar. Matika Slovenska adiyle ve 
halkı terbiye maksadiyle bir cemiyet kur
muşlarsa da bir muvaffakıyet elde ede
memislerdir. 1914 harbi başladığı sırada 
iki milyon alovakın Macar parlamento· 
sunda ancak iki mebusu vardı. Harp es· 
nasında slovaklar itilaf devletlerine sarih 
surette temayül göstermişler ve Çek me
buslann Viyana parlamentosunda takip 
ettikleri usulü Budapeıtede takipten geri 
kalmamışlardır. 

Slovaklarla Çekler, Amerikanın Piç
burg şehrinde. 1918 mayısında akdet· 
tikleri bir kongrede Çekoslovakya dev
letinin kuruluşuna dair anlaşma imza 
ederken Slovakyanın hususi bir idaresi, 
parlamentosu ve adliye"i ve Slovakça· 
nın resmi lisan olacağını tasrih etmişler
di. Merkezi Avrupa imparatorlukları da· 
ğıldıktan sonra Çekler Slovakyayı İşgal 
etmiııler ve Bratislavada bir Slovakya ka
binesi kurulmuştur. Fazla bir kültür ııa· 

hibi olmıyan, çoğu katolikliğe salik ve 
idealist ziraatçilerden ibaret olan Slovak
larla iyice tekamül etmiş ve müsbet fi
kirli Çeklerin bir arada yaşamak zaru· 
ıetinde kalmaları hayli mühim anlaşmaz
lıkları intaç etmiştir. Bu sebeple. Slovak
ya halkçı partisi - ki istiklal taraftarı idi -
senelerce l}iddctli tahriklerde bulunmuş· 

etmiyorlar 
sırrı) 

bu işte (bir meslek ve 
vardır .. Diyorlar 

Şahitlerin ifadelerinde 
Celse, 13.30 da. yani ev\•elce tayin 

edilmiş zamandan tam yarım saat sonra 

açıldı. 
Reis - Lizobre meselesinden işe baş

lıyoru1. dedi. Vaydman, sôylemcği mi, 
yoksa sizi i tin tak ctım ki' imi mı ter
cih edersiniz? 

v'l, l " - Sual sorulmasını tercih 

bir mübhemiyet var .. 
ve bu sözleri, bir yarım omuz kaldırma 
ile söyledi. 

Reis - Mösyö Lezobreden, kiralıya
cağınız villanın ziyareti sırasında ı·an
devü aldığınızı .kabul ediyor musunuz? 

Vaydman, mösyö Lezobrenin oto için
de katledildiğini, portfoyündeki parala
ı•m çalındığını kabul etmektedir. Fakat 
bu sırada Metr Planty, Vcrsay baro l'<'

isi ayağa kalktı ve şu be}anatta bulun
du: 

- Ben, mösyö Lczobrenin Vaydman 
tarafından katledilmediğin(' kaniiın. 

Kendisi için çok aziz olan bir vaziyet 
dolayısiylc her şeyi kabul etmeği karar
laştırmıştır. Heyeti hakime bizim ne ka
dar feci bir vaziyette olduğumuzu tabii 
anlamaktadırlar. 

1 

Biz burada bir meslek sırrına bağlı 
bulunuyoruz. 

Müdafaa vekillerinin önündeki bir sı
rada oturmakta bulunan mösyö Lezob
renin dul zevcesi Metr Plantynin bu be
yanatını hayretle dinledi. 

Dul madam Lezobrcnin vekili kadın 
avukat Lüsil Tinayre ayağa kalktı ve 
dul kadın kadar bir teessür içinde Vayd
mana tekrar şu suali sordu: 

- Mösyö Lerobzenin ailesi, hakikati 
bilmeık hususunda en ziyade alakadar 
mevkidedir. Vaydman, izi bir defa da
ha hakikati söylemcğe davet ederim. 
Eğer itiraf arzu ve niyetinde iseniz, bu
gün en müsaid bir gündür! 

1 Vaydman, homurdanır gibi .hir vazi
yetle, ilk ifade ve iddiasında ısrar ettiği
ni söyledi. 

l Metr Planty - Şu halde, mösyö Le
zobreyi siz mi öldürdünüz? 

J 

- Evet! 
Reis-Vaydınan bura4a cereyan eden 

sözleri anlıyorsunuz, mutavas.<ııta lüzum 
yok, degil mi? 

\Taydman, l\1Uyon oc Jan Blanla saııtaj 

1·e cinayet muhitinde beraber vaııamış 
olan Kolet Triko 

ederim! 
Reis, bir iki kısa cümle ile mosyo 

Lezobrenin 27 ikinci Teşrin 1937 de izah 
olunan katlini izah etti. i 

Reis - Sizin gıôi açık göz bir adanı ı 
nasıl oluyor da mösyö Şot'un kart dö 
vizitini Pengenin nezdinde bırakıyor? 
Biliyorsunuz ki sizi bu kart vi.zit saye
sinde i:ıuldular. Bunu unuttuğunuzu bi
liyor musunuz? 

Vaydman bilmediğini, hatırlamadığını 

- Hayır!.. 

Jüri heyetine tahkikatır.ı arzetmiş 

olan komiser Prinbonnyeye yedinci Jüre 
bir sual sormak istedi. 

Jüre komiserden Mon Plezir veya Slovakya, IX uncu asırda Büyük Mo
ravya hükümetinin bir parçası olmuştur. 
906 tarihinde Macarların bu devleti yık· 
malan üzerine bir müddet Lehlilerle 
Çekler arasında münazaa mevzuu olan 
Slovakya XI inci asır başlangıcında ıa

mamiyle Macar hakimiyeti altına girmiş
tir. Bu hakimiyet, Slovak medeniyetinin 
inkişafını tevkif etmisse de Slovakyanın 
şahsiyetini tahribe muvaffak olamamış· 
tır. tur. Ve nihayet. Slovakya, 1 temmuz ----------------

XIX asır başlangıcında, Macarlar lii
tinceyi kaldırarak yerine Macarcayı ika
me edip Sentetiyen tahtına tabi büyük 
bir Macar imparatorluğu kurmak İstedik
leri sıralarda bu vaziyet değişmiş ve Slo-

1928 tarihinde hususi idaresi, parlamen
tosu ve hükümetçe tayin olunmuş bir 
ıeisi bulunan bir ayalet haline getirilmiş· 
tir. 

Ancak. o tarihten sonra, istiklal taraf-

tarlan faaliyetlerini oldukça azaltmışlar· 1 

dır. Slovenlerin Almanyaya iltihakından 
sonra bir müddet sükunet bulmuş görü
nen Slovakya, son ihtilal hareketini mü
teakip bugünkü vaziyeti almıştır. 

- Karı! .. karı!.. Sen çok bahtı açık bir adamsın... Ben 
Diye seslendi.. Kadın koşacak geldi. şimdiye kadar senin kıymetini hilme- 1 

Numanın kazması altında mermer bir diın amma .. Bundan sonra bileceğim. ı 
taş görünce : Numan, küpteki altınlardan bir avuç 

- Aman .. Galiba bu iş sahiye benzi- alarak cebine koydu ve evden çıkınağa 
yor. hazırlandı .. 

Dedi.. Filhakika mermer taşın aJtın- Kadın : Masal masal icinde • 

~1 & .t::$at :LT 

celbettigini gordimüz mü? Ev etrafında 
başka kimse var mı idi? 

Komiser - Hayır .. Hiç bir kimse yok
tu. 

Metr Moro - Vulzi - Giafferi villası
nın bu iddin edilen tenhalığı bizi alaka
dar etmez. Iki el silah atıldığı da şüpheli 
olabilir ve bu sebeple komşular tarafın
dan da tabii duyulmuş olmaz. Bu ten
halık ancak müdafaayı alakalandırır. 

Vaydman Fromeri hapishanede mi 
tanıdı? Mevkuf Soerbreşi Fromer de 
tanıyor mu idi? Bu cihetin de tencv
viirü lazımdır. 

Vaydman, her iki suale de müsbct 
cevap verdi ve şunları da ilave etti: 

- Fromer Soerbreşi tanımamış ol -
ması imkansızdır! 

Reis - Ne için? 
Vaydman - SoerbrC§ benimle bera

ber hapishane kütüphanesinde idi. 
Sen Klod icar \'C isticar acentesi mat..

mazel Vangleysen davet edildi. 
Metr Lüsil Tinary - Sizin patronu

nuz mükemmel bir zat değil mi? Eger 
oldukça az namuslu ve yahut itirafı güç 
bazı ahlak ve adetleri olan bir adam ol
duğunu duyarsanız hayret etmez misi-

• ? 
nız. 

Şahit - Ah .. tabii.. Tabii! 
Metr Planty., Metr Tmoyrcnin merak

lı şeylerlc> ugraşmasına mukabele ede-

dan bir delik göztikmüştil. Ve bu delikte - Nereye : 
de koskocaman bir küp meydana çık- Diye sordu. Numan : 
mıştı.. - Bulduğumuz bu para bizim mab-

- 69-
Uykwıunda yine o ak sakallı pir gö- lattı. Kadın : - Ah kocacığun .. Sen çok yoruldun.. nuz değildir. Dedi.. Onu padişaha ha-

Vcıydmanın eiMyetlerini kafumda hazırladığı yatak odası 

Vulzi villiJarından ablacak silihların 1 rek: 
seslerinin kol1lf'llar tarafından işitilip - Metr - Tinoyrenin ileri sürdüğü 
işitilmiyeceğini sordu. ı bu haller, şahsi ahvaldir ve sırası gcl-

ziiktü.. -- Sen, dedi, hakikaten deli olmuşsun. Bak .. Kan ter içinde kaldın .. San~ pek ı her vermeğe gidiyorum .. Defineyi padi-
- Ya Numan 1 •• dedi. Kalk ve başının Hiç rüyaya inanılıp ta böyle top.·ak ka- yazık.. Çık çukurdan dışarı .. Bir:ız da şahın toprağında bulduk. Bu onun bak-

ucunu kaz .. Kısmetin oradadır. zılır mı!. ben yardun edeyim.. kıdır. Eter isterse bizim yilzUmilzil gül. 
Numan, uyandı ve rllyasında gördüğü Diyerek kocası ile alay etti. Dedi .. Numan : dürmek için bunun bir rnikdarını biz.e 

bu hale müfit olmadan tekrar uyudu. Ve: - Hayır •• Yorulmadım.. \'erir. 
Pir, tam üç defa Ustüste rüyasına gir- - AJA •• Dedi .. Defineyi bul da göre- Dedi ise de kadın: Kadın yine feryadı bastırdı .. 

di ve her defasında : Um.. Eler çok para çıkarsa yarısı benim - Nasıl yorulmadın .. Sen kendine bJç - Sen apdal mısın nesin.. Bizim bu-
- Ya Numan.. Kalk.. Bapnın ue:unu hat.. acımıyorsun .• Sen blzbn bepmwan ta- rada bulduiumuz bu parayı pediph ne-

kaz.. Senin kısmetin ondadır. Numan bn ter içinde ve mütemadi- cwn .. Biz senin Sl)'el1de ekmek yiyo- reden bilecek.. Sen kendi lmmettnl bn-
I>iyordu.. yen bzına sallıyordu.. ruz ... Sana yardım etma ve seni koru- dl ·elinle bqkalanna veıiyonun. 
Adamcaiaz nihayet : Bir aralık yoruldu.. maz da ne yaparım.. Dediy• de Numan din1emed1 ve dol-
- Her halde bu ifte de bir hikmet - Kancılam dedi, pl bir kaç kazına Diye bir hayli riyak&r diller di)ktü. ruca Padiphın sarayına gltU. 

ve keramet vardır .. Diyerek eline kaz- da sen vur .. B:.na yardım et ne olur.. Nihayet ildai bir olup açılan dellktmı Muha&zJarına: 
lna)rı aldı ve yattıjı yerin baş ucunu kaz- Kadm be : kocaman bir küpü mrbyarak çabrdılar. - BeDl, dedi, hUkUmdann huzunnaa 
lftlia bqladı.. - Hele biraz daha kaz .. Ben tenc:leo Bir de ne 1-ksınlar .. KUpUn içi leba- götürün.. Ona diyeceklerim Vlll' •• 

Onun bu halini IÖl'9l1 karısı yanına faz.la yoraunum. Elim ayalun tutml)'or. lep altm dolu.. Muhafadar ne dlyecebin diye .10rdu-
l•ldi.. Diyerek ipe dan ııerdl. Kadın bunu gOrünee u 1calllln akluu lana da Numan IÖylemed.i. 
ı.2 Ne yapyorsun.. Orasına ne di1e Numan bzmalrg devam ediyordu. .. oynatacaktı.. J>.dipha ba~r verdiler. Numan hu-
~.. Niba)ret yanm adam boyu bımktaa Derhal kocuanın boynuna mı1da. ZW'B çakınca: 

Numan rUTuuıı kansına an- IOlll'a bzmua sert bir elime temu etti. - Ey benim taUll lrocamtam , nedl... - BftM*Dt -

Bunun üzerine Metr Moro _ Giafferi diği vakıt izah olwıacaktır! dedi. 
ile Metr Babnari arasında uzunca bir Acentelerden Şoke, Vaydmanın Sen 

mUnak!lf" cereyan ~tti. Ate§li müdafaa, 
muhakemenin Vulziye naklini istiyordu. 

Metr Planty - Vulzideki komşular
dan birisi klfl derecede callbi dikkat 
bir f9Y duymll§ olabilir, bunu haber ve
nmea mi! 

Rebı - Söylendi mi? 
Mefr Planty - Hayır .. Fakat Çarpm-

ba ,unu ıetlrtllebWrl 
Reia - Hattl bugün blle .. Bir phidi 

mahkemeye griirmek en basit bir mese
lecllr. 

Metr Jakelin Lartt, Fromer ailesinin 
vekili sıfatiyle komisere şu suali sordu: 

- Bay komiser, siz Vaydmanın iki 
arkadatınız üzerine iki el ateş ettikten 
sonra h&diae yerine geldiniz. Sillh ses. 

bazı kimselerin ııuan dikkatini 

Klod garından b~a halini bilmediğini 

söyledi. 
Acente - Tabii kafasının içindekileri 

bilemem. 
Metr Planty - Vaydmanın kendisini 

tanıtmak için gayret sarfetrnesine rağ
men (gülli§meler) bu adam onu tanıma
makta ısrar ediyor. 

Metr Tinoyre, bu miinehpyı Jt ... 
kesti ve Vaydmana Lembru öldilren 
kurşunun kendi tabancasından çıklp, 
çıkmadığını sordu. 

Vaydman - Evet! 
Fakat bu da münaka§Ayı ke91'1ledi, " 

müdafaa mücadelesi uzadı. 
Metr Planty - Fakat bunda bir mu-

amma var mı? - : il .. 1 ~ 1 J -
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Kara Yazısı 
Harp tehlikesi 

nereden çıkıyor? 
Havva 

Kizları Bayan "Servet,, in acıklı hayatı Asıl dava, dünya pazarlarının tak-
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) YAZAN: Üc • Yıldız ilk madde • • 

sımı ve davasıdır 
-39- 1914 • 1918 harbini doğuran bü. 

yük ve hakiki dava, dünya pazarlarının 
taksimi meselesidir. Muhtelif k~pitalist 
devletler, bu meselenin halHni bir türli.i 
istemiyorlardı. Metodla yarışır derecesi
ne terakki eden bu devletler, gitgide en
dişclenmeğe ve kuskulanmağa b~şladı

lar. Nihayet boğuştular : Dört buçuk se· 
ne bir boğazlaşma'. 

Hitlerin iddiasına bakılırsa, bu fırsat
ta İngiliz arslanı, pençelerinden ancak 
Almanyanın iktısad1 kudretini yoket. 
mek için istifade etti. 

Hitlerin sözünde hakikat olan bir ta
raf varsa, o da, Almanyanın, İngiltere
nin elinden büyük deniz yolları haki
miyetini alınak için çarpıştığıdır. 

Bugün de görülüyor ki, umumi harp, 
milletler arası iktısadi yarış davalarını 

hiç bir suretle halletmemiştir.. Bugün 
Muhlia bey beni, kadife perde- ı kadar aenelik arkadafı olan Muh- Almanya, dünyanın denizci olar:ık ikin-

nin yanında bıraktı ve arkadQfla- liı beyin kafaaına fiddetle indir· ci devleti değildir. Fakat süratle bu de
rının yanına gitti. diğini gördüm. Ve .. aynı zaman- receye geçmiyecek mi? Mesela Japonya 

Ben de, merdivenleri çıkarak da, Hikmetin yanında olan kor· vasıtasiyle, Büyük Okyanusta İngiliz 
«loca» ya girdim. kunç bakıılı adamrn da... Yum- deniz ticaretini sıkıntıya solmuyor mu? 
Maaanın üzerinde kalmıf be - ruk vurur gibi elini Muhlia beyin İngiltere, harpte biricik rakibini ber

nim Ve Muhli• beyin kadehlerin - göğsüne fiddetle uzathğını fark• taraf ederek pazar mücadelesini orta-
Jeki viakileri de içtim. ettim. dan kaldırmış değildir. Bundan başka, 
Ba,ım dönüyordu. Muhlia bey hiç aeaini çılıarma - bu rakibin yerine başkaları kaim olmuş-
Fakat •arhof olmamı,tım. Ka- dan olduğu yere yıkıldı. Ben .. de- tur. Fazla olarak, Almanya, Tuna ve 

lamın içinde bir ıin evvel buradan li gibi bir halde yerimden fırla - Ui.tin Amerikası pazarlarında tekrar 

çıkmak, apartımanımıza gitmek dun .. Locaların bulunduğu dar yükselmiş ve kendisini tekrar göster
Ve orada Muhlia beyle bafbQfa koridordan çılgın bir halde koı • ıniştir. 
kalmak, ona her ,eyi.. her feyİ tum. Merdivenleri yuvarlanırca • 
anlatmak arzuau vardr. •ına indim .. 

Locanın duvarına asılı küçük Nereye gidiyordum? Ne yapa -
aynada bafımın tuvaletini düzelt- caktım? 
tim. Aynamdan rujumu çıkarıp Bunu düıünecek halde değil -
dudaklarıma sürmek üzere idim dim. 
ki kulağıma bir takım sert ve hid- Salona indiğim zaman her ke -
detli sealer aksetti. ain kapıya doğru kaçıştıklarını 

Harp, galip devletler lehinde pazarla-
rı taksim etmedi mi? Vaktiyle bulunu· 
!<.n noktaya gelinceye kadar milyonlar
ca insan varlığı yokedilmekle hiç bir 
fayda elde edilmedi. Böyle olacağına , 

masa etrafında münakaşa edilse doha iyi 
idi. 

Tecrübe bize kanlı fakat kıynı~tli bi-r 
Bu ıealer arasında Muhlis be - gördüm.. ders verdi. 

yin •esini de tanıdım. Haykırıfmalar arasında düdük 
Kendimi göatermekten çekine- aesleri de duydum. Bunların hiç 

rek locanın salona nazır tül per- birine aldırıf etmeden ve doğru • 
'de.ine yaklaıtım.. ca Muhlis beyin yanına k04tum. 

Bir sea, Hikmet beyin sesi: Muhlia bey .. yüzü koyun yere 
- Böyle kaltaklara bel bağlı- kapanmış .. yatıyordu .. 

yacak kadar enai mi oldun Muh- - Mıuhlis bey ..• Muhli• bey .. 
lia ... diyordu.. Diye •eılendim .. Ba,ı hafifçe 

Bu •Öz, Muhlis beyi ainirlendir- kalktı ... 
Ji. Görmediğim yüzünden doğru 

Eyi kavrıyamadığım aert bir bir inilti geldi. 
cevap verdi. Sonra kafaaı ••. birden ve küt ... 

Tanımadığım ba,ka bir aea: diye yere alnı üstüne düftü .. 
- Mal tam mal .. Fakat Muhlia Saçımı bQfımı yolarak üzerine 

bunu yalnu; aana yutturmayı:r;.. kapandım .. 
Biz de pay iateriz... Onun yüzünü kendime çevir • 

Dedi.. Ve bu aözü: meğe uğra,tım .. 
- Şırrak.. Bu aırada elime aıcak bir fey 
Diye bir tokat aeai takip etti. tema• etti. 
Ben, aptala dönmÜf bir vaziyet- Bu ... kandı ... 

re idim. Hikmetin arkadafının yumruk 
Bütün bunlar bir ıin .. bir daki- zannettiğim eli Muhlis beyin hem 

ka içinde oluyordu. de tam kalbinin üzerine watalı 
Tokatın fiddetli seai üzerine bir bıçak aaplamıftı ... 

onların oturdukları maaa etrafrn- Kanı ve Muhlis beyin böyle 
Ja bir karıfıklık oldu. cansız halini görünce korkunç bir 

Caz sustu.. çığlık kopararak yere yuvarlan -
Ben, heyecan ve ... korku için - dığımı hatırlıyorum .. 

de idim.. Alt tarafını bilmiyorum .. 
Kendimi tutamadım.. Kendime geldiğim zaman etra· 
Kafamı tül perdeden dışarı c;ı- fıma bakındım .. Bulunduğum yer 

kardım ve afağıya doğru eğil· bana yabancı gelmedi .. 
dim. Buraaı nereai idi .. 

lfte bu •ırada, Hikmet beyin, Beni.. bir kanepenin üzerine 
,masa üzerinde duran kalın ve ai- uzatmıflardı. 
yah farap fi•eaini yakalayıp bu Kımıldanmadan etrafımı tetkik -
-~~:.-rA Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 44 Nakleden : F: Ş. B. 
Kral, mahkeme salonunda, siyah ve j - ?nünde bulunan şu kitap, mukad-

lıalın bir perde ile ayrılmış olan kısım- 1 ~es. ~~pl~r. H~ati söyliyeceğine dair 
da bulunuyordu. 1ncil uzenne yemın eder misin? 

Bugün başlayacak olan muhakeme ı' Juana, elini kitabın üzerine koydu: 
Jçin, reislik vazifesini yine Savedra ya- - Evet, dedi. Yemin ederim. 
pacak idi. Ve Savedra reislik koltuğuna - Juana, müteveffa Markiz Anton-
geçliği zaman sapsarı idi. ya vasıtasiyle mukaddes baş engizitö-

!::•vedra, reislik mevkiine geçtikten rün şeref ve haysiyetini kıracak, bu yük
iZ sonra maznun iki mübaşir •oralından sek makam etrafında rezalet çıkarmak 
mahkeme huzurun• çıkanldı. gibi isnatlarda bulunmak ile suçlu bu-

Juana, ağıl' adımlar]a maznun yerine lunuyorsun. Bunlara sen ne diyorsun? 
doğru ilerledi. Başı dik, gözleri sert ba- - Bunların hepsi de yalandır, mon -
.lıışlı idi. Ve, Juana, şimdiye kadar bu senyör! 
kadar güzel olmamıştı.. Sualler Savedra tarafından sorulmak-

Savedra: ta ve Talera tarafından zapta alınmakta 
- Suçlu kadın, dedi. Adın nedir? idi. 
- Juana.. Savedra, Taleranın evvelden hazırla-
- YS§ın kaçtır? dığı sual listesi üzerine lstlntaka başla-

Ya şimdi neredeyiz? Döğüşec~k yer
de, bu meseleleri masada halletse'<: dahn 
iyi olmaz mı? .. Bu meseleler ki, bizi ye
ni bir cihan harbine daha sürükliyor. 
Zamanımızın büyük kavgası P'lzarla

rın taksimine teveccüh etmiyor. Fakat 
bu kavga yalnız manzarasını deği~tirdi.. 
Halbuki ayni tabiati taşıyor. Şimdi, ip
tidai maddelerin taksiml mevzuubahis ... 
Bazı devletler, dünyadaki iptidai mad
delerin, büyük endüstri memleketleri
nin ihtiyaçları nisbetinde taksim edil-
mesini istiyorlar. Bu ilk maddeleri, göz 
boyayıcı sebepler ileri sürerek, yeni 
toprak taksimatı ile kanştırıyorlar ve 
birleştiriyorlar. 

Bitler şöyle söyledi : •Dünya serveti 
ya zorla taksim edilecek, yahut sulh yo· 
liyle .. İkisinden biri.• 

Zorla mı?. Yirmi sene evvel tecrübe
sini gördük, korkarım ki bu usulü tak
sim, kimseye yararruyacak. Zorla yapıla
cak taksim dünya servetini paylıışmağa, 
değil, bu zenginliğin mahvolmasıru intaç 
edecek.. Her devletin bir harp için or
taya atacağı vasıtalarla dünya milletle
ri ehemmiyetli derecede fakirleşetek ve 

ettim .. 
Ve ... derhal anladım.. buraaı 

hapuhaneden çıktığım ilk gece 
otelden poata edilerek getirildi -
ğim karakoldu .. Komiser de .• ay· 
nı komi•erdi .. 

··BİTMEDİ·· 
- Daha eyi bir vaziyet ve mevki te

min etmek için. 
- Allahın himaye ve sahabeti din 

ve iman erbabı için her tarafta mevcut 
ve hAkimdir. Kartubada senin Migel 
Gitterez Savedra adlı bir dostun var mı 
idi? 

- Hayır, monsenyör! 
- Halbuki Markiz Antonyaya böyle 

söyledin .. 

- Hayır, böyle bir şey söylemedim. 
- Pekfila, Kartubada bu Mike! Sa -

vadrayı tanıdın mı? 

- Hayır, monsenyör, böyle bir adam 
taııınuyorum. 

- Portekize nasıl geldin? 
- Yalnız başıma, hiç bir kimsenin 

yardımı olmadan, hiç bir maddi vasıta
sız geldim! Hududa yakın bir yere var
dığım zaman haydutlar arasında bulun
duğumu gördüm. Bir çok günler bu 
haydutlar içinde kaldım .. 

Juana, haydutlar arasındaki feci va -
ziyetini aklına getirince, teessüründen 
susmağa mecbur kaldı. Biraz sonra sö -
züne devam ederek: 

- Haydudun reisi olan Fraskito bir 
müddet benim kadınlık zaafımdan isti
fade etti. Bundan sonra da beni terke

tı. 

teessüfle söyliyelim ki, dünyanın asıl 

en büyük serveti kaybolacak: M~deni
yet! .. 
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Bu adalarda, Polinezyanın esmer tenli 

insanlarına mukabil daha siyah renkli. 
insanların oturdukları görülür. Hatta bu Sulh yoliyle sözüne gelince, böyle bir 

taksim usulü olur mu?. İnsan birisini adalar ahalisinin renklerinin daha siyah 

tepe1erse, ister istemez e1indekini a1mak 
için silahla onu korkulursa bu sulh ve 
sükUnla mı taksin1dir? 

Hitler, devletlere ·Ya taksim yahut 
harp• diye bir teklif yapıyor. Onların du 

oluşundan dolayıdır ki bütün bu adalara 
Melanezya ismi verilmiştir. Zira Melanez .. 
ya ismi verilmiştir. Zira Melanczya (Kara 
ya {Kara İnsanlar ada1arı) minasınadır. 
Bununlaberaber Melanezya adaları yerli-
lerinin renkleri her bir seviyede ve kuzgu.cevabı ıhayır• dır. 

Diktatörlerin kullandığı usul iyi bir ni siyah değildir. Muhtelif yerlerde koyu 
usul değil.. Proletarien isınini taşıyan esmerden itibaren muhtelif derecelerde 

milletleri dünya servetine iştirak ettir- •iyahtırlar. 
mek için iptidai madde çıkaran toprak- Maamafih hı• kara renk Melanezyalı
ları paylaşmak elzem olan bir şey değil- !arın yalnız dış derilerine değil, hatta 

(gışayı muhati) dediğimiz İç derilerine dir. Bu iptidai maddeleri hep birden iş-
letmek kafidir. Bu maddeler mübadele kadar nüfuz etmiştir. Hatta Melanezya
yapılır, işle, veya iş semeresiyle ödene· lıların, bilhaasa ihtiyarlık yaşlarda göz
bilir. İptidai madde, tıpkı iş gibi, her !erinin akları daha •iyahlaşmıştır. Me
yerde hakiki iktısadi imtiyazını bulaca].: lanezyalılar umumiyetle oldukça iri göv
yerde sadece silahlanmağa yaramasın!. deli, vasati bir mette 62 boyunda adam· 

Mal mülk mübadelesi ve insan muha- !ardır. 
cereti durdu ise, iptidai maddeler ve el 
işleri, milli müdafaa kuvvetleri gibi her 
tarafa sefer edilmiştir. Bu otarşinin ka
nunudur. 

Bugün iptidai maddeler saadet amil: 
gibi değil, askeri iktidar ô.mili gibi te
liıkki ediliyor. Sebebi de bu macldeler 
ili.erine her hangi bir talep vaki olursa 
ehemmiyetle karşılansın diye. 

Yalnız, bir dünya konferansıdır ki 
' siyasi değil, fakat iktısadi olmak <;artiy-

le, bu davaları halledebilir ve sulhun iz

zeti nefsini ve saadetin şansını arttırabi
lir. 

Melanezya ada1annda yaııyan insan-
ların bu renk farkından maada diğer 

bir çok görünüılerinin dahi Polinezyalı
lardan ayrıldığı derhal farkolunur. 

Meseli. Polinezya]ıların mütenasip, en· 
damlı vücutlarına mukabil bu adalardaki 
insanlar iri ve kaba omuzları, uzun ve dar 
kafataslan, koyu eiyah kıvırcık saçlan 
büyük bir fark huıl ederler. 

Melanezya ada1anna hakim olan irlıti 

ekseriyetle garbe doğru yayılmış olan 
ve bilhassa yeni Kine ahalisini teıkil eden 
Payualar tem.sil eder. 

Pohua1ar umumiyetle daha yüksek ve 
daha ince endamlı, daha koyu siyah renk

li ve kuru bir yüz üzerinde ekseriya ke
merli, hazan da kuş gagasını andıran 

olanlardır. Henüz bu yaşa gelmemiş olan· 
!ar bu keyfiyetten mahrumdurlar! 

Malcnczyalılar giyim meselesini bu 
kadar basite indirdikleri halde süse kar· 
şı gayet düşkündürler. Zannolunmasın ki 

İnsanlatın süslenmeye meyilleri medeni· 

yet dereceleri yükseldikçe artmaktadır. 

Bilakis! 
Süs merakı, medeniyet seviyesi alçal· 

dıkça daha büyük olur. 
Nitekim Malenezyalıların erkekli ka

dınlı süse merakları fevkaladedir. Mesela 
takındıkları ziynetlerin bir kısmını zik
redelim: 

Saçlara takılan kuş tüyleri, gerdanlık
lar. Fakat bu gerdanlıklarda inci dizili 
olabildiği gibi köpek dişler, hatta kuru
tulmuş yemişler dahi görü]ürl 

Türlü türlü ve son derece büyük ku
lak halkaları, burunlara geçlrilmlı çubuk
lar, kol ve ayak bilezikleri, vücudun et• 
!eri üzerine açılmıı derin yanık izlerinde" 
süsler ve .aire ... 

Bize ekseriya me.c.nunane ve korkunf 
görünen bütün bu garip süsleri Melanez• 
yahlar için önünde meftuniyet duyulaca~ 
birer zerafet icabıdırlarl 

Bu zerafetin en garibi Lajenua adalari 
yerliierininkidir. Zira hunlar burunlarıni 
kırıp düzeltiyorlar! 

Melanezya adalarının.çoğunda (tatau)" 
yani vücut ilzerine ağlama ve döğme 

aüsleri de vardır. Ancak. Melanezya ada .. 
]arının baz.ılarında erkekler de. kadınla1 
da tatau yaptırabilir ki bazı ada1arda 
yalnız kadınlar bu hakka •ahipdirler, 
yine bazı adalarda kadın olsun, erkek 
olsun, vücuduna ( tatau} yaptırmışsa bu, 
o erkek veya kadının bülUğa vardığını Mekteplerde 

intizam ve 
inzibatı temin 

mukavves burunlu insanlardır. ve evlenme çağına geldiğine bir i~ret· 
Melanezyalıların giyiniş tarzları da tir. Diğer bazılarında ise, (tatau}, men· 

Polinezyalılardan fark1ıdıı:. Melanezya sup oldukları ve klan denilen kabileleri· 
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Muallimler talebeden 
evel sınıfa girecekler 
Ankara (Hususi) - Mekteplerde ta

lebenin gittikçe çoğalınası, intizam ve 
inzibatı temin hususunda idare unsur -
!arını büyük müşkülat karşısırula bırak
makta olduğunu göz önüne alan Vekalet 
intizam ve inzibatın temini işlerinde 

muallimlerin de yardımda bulunmala -
rını kararlaştırmıştır. 

Şimdiden sonra zil çaldığı zaman mu
allimler talebeden önce dershanelere gi
recekler ve talebenin gelmesine intizar 
edeceklerdir. Dersin sonunda da talebe 
tamamen çıktıktan sonra muallimler 
dershaneden çıkacaklardır. Maarif ve -
kaleli bu husustaki kanaatini te~kilatı
na şöyle izah etmektedir: 
«Öğretmenlik vazifesini, sırf ders ver

mek suretinde anlıyan bir zihniyete ta
raftar değilim ve öğretmen arkadaşları
mın, dersten başka hususlarda vaki şi
kayetlerinden kendilerinin de benimle 
hemfikir olduklarını sezmekteyim. Öğ
rebnenin okul içi vazifesi, dershaneye 
değil, okul kapısından içeriye girildiği 
andan başlar kanaatindeyim. Bu bakım
dan, idarede çalışmıyan öğretmenleri -
mizin, idare vazifesi alınış arkadaşları -
na yardım etmelerini, bir zaruret telak
ki ediyorum.> 

yerHlerinin hepsi esuen aynı kıyafeti ta
şımazlar. Giyiniş bakımından kendi ara
larında dahi pek çok değişiklik görülür. 

Fakat umumiyet itibaTiyle Melane:ıo:

yalı erkekler bir çok adalarda anadan 
doğma çıplak gezmeyi her türlü giyinit 
modasına tercih ederler. Yahut, çok çok, 
belJ,.rine kısa bir peıtcmal Örterler. Ya
hut da bacaklarının arasına ya1nız avret 
mahallini kapıyan bir Örtü parçası geçirir, 
bellerine bağlıyıverirler. 

Melanezya adalannın da muhteşem 

tuvR1etleri kendi derilerinden bagka bir 
şey değildir. Onlar da ekseriyetle ayni 
§ekilde ya kıll8 bir peıtemal kullanırlar, 
yahut da sırtlarına ağaç yaprak1arından, 
liflerden veya doğrudan doğruya otlar
dan kısa bir manto geÇİrirler. Bazı yer
lerde ise bayanlar buna da lüzum gör

mezler. Bellerine taktJkları bir kemere 
iliştirilmiş kısa bir kumaş parçasile ba
caklarının aralarını örtmekle iltifa eder
ler. Fakat önlerine yelpaze şeklinde süs
lü. ottan örülmüş bir parça da asarlar. 
Vücutlarının geri kalan kısmında tabiatın 
kendilerine bahfettİği elbiseden maftda 
hiç bir şey taşımaz. Anadan doğma ha
lindedirler. 

Malezyanın encak pek mahdud yer
lerindedir ki bayanlar insan elile yapıl
mış hiç bir elbiseye tenezzül etmezler ve 
anadan doğma çıplak. gezerler. Yalnız, 

bu lüks kıyafetle gezmiyc salahiyeti olan 
bayanlar ancak evlenme çağına gelmiş 

end.irmeğe mecbur kaldı. F;;r.;t'~- tanıyorlardı. 
de lehinde idi. - Fraskitoyu hangi gün tanıdın? 

- Devam et! - Kat'i olarak tahmin edemem. Fa-
- Ben de bu şehire doğru, ümitsiz kat benim itham edildiğim suçun vuku-

bir halde yola çıktım. Hatta Lizbonu undan evvel .. 
sağ ve selamet bulacağımdan bile emin - Suçunu teşkil eden sahneyi anlat 
değildim. Bu ümitsizliğime rağmen Liz- - Monsenyör, Fraskitoyu tanıdıktan 
hona kadar gelebildim. Parasız ve pul- sonra, onunla görüşmek arzusuna kapıl
suz idim. Burada sığınacak, hizmet mu- dım. Bunun için mukaddes baş engizi -
kabilinde bir lokma yeyecek bulacak törün yeni bir ziyaretini lıeklemeğe baş
bir kapı aradım. Kader beni Markiz !adım. Bir gün mukaddes baş engizitö
Antonyanın konağına sevketti. rün konağı şereflendireceğini haber al-

- Pekfila .. şimdi Markizin konağın - dım. Fraskito yine beraber gelecekti. 
da, senin suçunu teşkil eden vaziyet ve Hain adamı görünce, kendisi ile görüşe
sahneyi de söyle .. Sen orada, müteveffa cektim. Fakat mukaddes baş engizitör 
Markiz Antonyaya, Lizbonda baş engi- geldiği vakıt, Fraskito yoktu. Acaba he
zitörlük makamını işgal eden zatın, se- rif firar mı etti? Bunu anlamak için, 
nin dostun olduğunu, seni aldatarak se- mukadde'S baş engizitörün bulunduğu 

fil ve perişan bir halde bıraktığını söy- .dairenin kapısına kadar gitmek delili
ledin. ğini gösterdim. Kapı arkasında olduğu-

- Pekô.13 .. Bu rivayeti doğuran vazi- mu hissettiler. Ben de korkudan bayıl-
yeti size izah edeceğim dım. 

- Devam et! Ifadenin bu son kısmı bilhassa Markiz 
- Mukaddes baş engizitör sık sık Anlonyanın ihbarına tamamiyle uygun-

Markiz Antonyayı ziyaret şerefini bahş- du ve Talera, vaziyetten memnun olma
ederdi. Mukaddes baş engizitörün mai- mağa başladı. 

yetinde her zaman muhafızları da bu- Savedra suallerine devam elli: 
lunurdu. Bunlar arasında da ben, Fras- - Peka15 .. bundan sonra, Markiz An-
kitoyu gördüm. ton ya seni istintak etti mi? 
Juananın bu sözleri, mahkeme salo - - Evet, monsenyör! Markize de size 

nin işaretleridir. 

Baz.ı adaların yerlilerindeysc erkekler· 
de tatau yalnız şeref içindir. öldürdükle· 
ri düıman adedince- tatau yapbrıTla.rı 

elaııezyalılarda tataud n hatka di· 
ğer bir &Üs daha vardır ki daha vahşiyane 
bir ziynettir: 

Vücutlarının etlerini üzerine bıçaklıı 

yara izleri f Bunlar, akrabalığı gö&terir
ler. Fakat Melanczyalıların en ziyade 
dü§künü oldukları •Üs, burunlarına tak

tıkları lcüpelerdir. Bunlara küpe demek 
caizse ... 

Fakat bizim Avrupalılardaki küpe ziy
netinin aşlı bu olduğu muhakkak. 

Hem de Melanezyada bu küpeleri 
yalnız kadınlar değil, erkekler de ayni 
zerafet gaygusiyle takarlar. Bu süs, Me .. 
lanezyalıların bilhassa bayddıkları bir 
süstür. 

Bir Melanezyalı daha çocukken kula
ğını deler. Bu deliklere muhtelif §eyleri 
küpe olarak asarlar. 

Ufak değnekler, deniz istiridyesi ka
bukları, çiçekler, otlar gibi ~eyler. 

Fakat gittikçe kulaklarına küpe olarak 
daha ağır teYler aıoarlar. Delikle beraber 
kulak memesi bu küpelerin ağırlığı altın .. 
da gittikçe uzar. Ekseriya o dereceye ge .. 
lir ki, kulak memesi ti omuzlarına kadar 
sarkar! 

Omuzlarına kadar sarkmı§ kulak me .. 
melerinc Melanezyalıların en büyük ze
rafet olarak baydırlar. 

mukaddes baş engizitör aleyhine ifade 
verdiğini bildimıiştir. 

- Yalan söyliyor! 
- Yalan söylemekte Markiz Anton· 

yanın ne menfaati vardı? 
- Markiz Antonya, Dük Suarezin ye. 

ğeni idi. Amcasının engizisyon mahke
mesi tarafından tevkilini hazmedemi -
yordu. 

Bu ifade çok derin bir tesir husulı 
getirdi. Savedra tamamiyle hak kazan· 
makta idi. 

Reis tekrar sordu: 
- Bu sözlerini ispat edecek vaziyet· 

te misin? 
- Evet.. 
- Söyleyiniz ... 
- Mukaddes baş engizitör çıkar çık-

maz Markiz Antonya amcasının vekil
harcı olan delikanlıyı yanına çağırttı, 

Mika~! adında olan bu delikanlıyı Mar
kiz amcasının servetini kaçırmağa ve 
yalnız kendilerine malum olan bir yere 
saklamağa memur etti. Mikael bu vazi
feyi tamamiyle yaptı. Fakat mukaddes 
baş e'!lgizitöre ihbar, amca tarafından 

verilen paraları çaldığı için de tevkif 
edildi! 

- Evet, bu sözlerin çok doğrudur. 
Fakat, Markiz Antonyanın 
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ON ALTI BOLGENIN iŞTiRAKi iLE 

rENIASIR 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUHLUGU 

---=-
BUGUN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 Ww. 
13.30 Program 
13.35 Müzik (Kabare, çigan - pl.) 

Alman yürüyüşöıte 
kar§l-

Temps gazetesi Romanya dış işleri ba
kanı B. Gafenkonun V arşova ziyaretini 
tahlil ve tefsir etlikten sonra diyur ki : - Köy gittikçe ilerlemekte, geniş-

Almnn yilrUyüşUne kar§l üzerinde al- lcmektc pazara her yerler gibi önemli 
danılmnsı cUç olncnk mukavemet hare- olmaktadır, ziraat itleri faııliyetle devam 
ketleri uyanmaktadır. Öyle ki bunlar ediyor ve bu eene nefis zeytin çıkarmak 
Çekoslovakya meselesinin halli ertesin- için hiç bir tedbirlerden aıı.kınılmıyor. 

Türkiye kır koş~larının 14.00 Memleket saat ayan, ajan~, me
teoroloji haberleri. 

de vaziyetin içinde inkişaf ettiği havayı 2 - 300 metre bitişiğindeki Knrakuyu 
değiştirmek neticesini doğurmaktadır. ile 1 kilometre yakınindeki Gölcükler 
Belgradda B. Stoyadinoviçin düşmesi, köyü ile hirleıerek bir belediye teşkilatı 
ne denilirse denilsin, Yugoslavya dış yapılması tasavvur edilmektedir. Faknt 
siyasetinin daha bUyUk bir hareket ser- varidıı.bnın kifnyet etmiyeceği ve bina 
bestisi Romanya ve diğer Balkan dev- mevcut olmadığından şimdilik geri kala
letleriyle daha tam bir tesanüt ve?Chesin- cağı dn tahmin ediliyor. 

14.10 Türk müziği 

üçüncüsü bu af a ya ı ıy 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet Kozan 
Ruşen Kam. 

de kalkmmnsını ilan etmi~. Bukreşte, 3 - Geçenlerde Değirmendere genç· 
Nazilerin tahrikçi hareketlerinin bastı-ı ler birliği tarafından temsil edilen cbir 
rılması ve Berlıne pek aşikar bir r uret- adam yaratmak> piyesi muvaffakıyetle 
tc tfıbi mahfcllerin nüfuzuna karsı en başarılmış kendilerine icap eden kolaylık
enerjik bir reaksiyon kral KarolJn Ru- lar ve yardımlar gerek parti tarafından 
men milletinin derin hislerini karşılıynn ve gerek öğretmenler tarafından yapıl
bir istik.lal siyaseti takip etmflk hu<:usun- mıştır. 

Okuyan : Muzaffer İlkar 

TÜRKİYE KIR KOŞUSU BİRİNCİ- zanacaktır. 
LİK l\IÜSABAKALARI Geçen sene, bu yarışın ferdi birincili-

Yung Fellovs - Şodöfon 1 - 2 
Fk. Lugnno - Grashopcrs O - 1 
Yung Boys Bern - Fk. Bal 1 - 1 
Servet - Fk. Bil G - O 
BELÇİKADA: 

1 - Rauf Y ekdn - Mahur peşrevi 
2 - Latif ağa - Mahur şarkı - Te
lif edebilsem 
3 - Rahmi bey - Esir ettin beni 
4 - Cevdet Kozan - Taksim 

İki senedir yapılmakta olan Türkiye ğini Kocaeli bölgesinden Galip Koşar, 
lor koşularının üçüncüsü bu hafta pa- ikinciliğini Eskişehirden Behzat Akde· 
zar günü yapılacaktır. Birinci sene altı, niz alınıştı. Takım tasnifinde ise, birin
ikinci sene on iki bölge arasında yapıl- ciliği İstanbul, ikincilği Eskişehir iiçün
ınış olan bu müsabakalara, bu yıl tam cülüğü ise Ankara almıştı. 

Brüksel : Lig maçlarının son :ıetice-
5 - Şükrü Şenozan - Bu sevda 
ne tatlı yalan 

leri şunlardır : 

on nltı bölge iştirak etmek hakkını ka- Geçen sene bu şekilde sürprizler ol- Olımpik Şarlarua - Sk. Anderleht 1-1 
Fk. Boom - Ünion St. jilloaz 3 • 2 
Fk. Brügge - Fk. Gent O - 3 

l':nnmış bulunmaktadır. 1 duğundan, bu sene de hangi takımın ka-' 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü znnacağıru tayin etmek ınüşküllcşmiş 

Atletizm federasyonu tarafından hazır· bulunmaktadır. Bununla beraber, An
lanmış ve bütün bölgelere tamim edil- kara İstanbul, ve Kocaeli atlctleıinin bu 
miş olan kış faaliyetini, en iyi şekilde yarışın büyük favorileri olduğunu ka
tatbik etmiş olan bu bölgeler, cumarte- bul etmek lazımdır. Bilhassa, İstanbul. 
si günü Anknraya gelıniş bulunacaklar. dan Riza Maksut, Artan, Ank~.radan 
ve ertesi günü de, 19 mayıs stadyumun- Mustafa ve Kocaeliden Galip ile. Eski

da başlıyacak olan koşuya iştirak ede- şehirden Belızadın yine bir hayli cekişe-

Daring - Berşo 1 - 3 

ceklcrdir. cekleri muhakkak görülmektedir. 

Her sene nyni saha dahilinde ayni me- Geçen seneki derece üzerind..: de bk 
safe üzerinde yapılmakta olan kuşunun hayli değişiklik yapacak gibi görünen 
mesafesi GOOO metredir. Bu ın~afenin bu seneki yarışlarda da, bölgelerimize 
1400 metresi stadyum pisti ili.erinde. muvaffakıyetler dileriz. Yarış<ı. i~tirak 
4600 metresi de, hariçte kumlu, arızalı cdecc.k bölgelerin isimlen şunlardır : 
,çayırlı yollarda, derelerden geçmek, ma- Ankara, Aydın, Adana, Bw·~~. Bolu. 
nialnrdan atlamnk suretiyle cereyan et- Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Kv.stamo
nıektedir. Yarışa başlıyan koşucular nu, Konya, Edirne, İstanbul, İzmir, Muğ
~d dahilinde bir buçuk tur yapa~aklar la, Trabzon, Yozgat. 
ve stadyumun maraton kapısından dı-
şarı çıkacaklar 6200 metrelik bir mesa- AVRUPA FUTBOL MAÇLARI~ 
foyi dışarıda koştuktan sonra, stadJUIIl!l İNGİLTEREDE 
girerek bir tur yaptıktan sonra tekrar 
~rı çıkacaklar, bu sefer di§c-ınd::ıki yo

lun aksi istikametinde katederek stad
yuma girecekler ve yarım tur d~ stad
da yaparak yarışı ilonaJ edecekl~rdir. 

Bu suretle, esasen Milli küme maç
larını seyretmek için sahaya gelmiş olan 
seyirciler, yarışın başını, ortasını ve so
nunu seyretmek ve yanşla .>'akından 

alakalanmak imkanını bulabilecekltordir. 
Müsabakaya iştirak edecek böl~elcrin 

talrunlnrı dörder atletten mürekkeptir. 
Bunların üçü takınun asıl koşucusu, bi
ri ihtiyatıdır. Maamafih, takım tasnifin
de, bu dört atletten, en iyi dere~e almış 
olan üçü nazarı itibara nlınacaktır. He1• 

oşucu yarış bitiriş sırasına göre sayı 

nlacak en nz sayı alan takım yarışı ka-

Londra, Bu haftaki lig maçlarının ne
ticeleri şunlardır : 

Birmingham - Volverhnmpton 2 - 3 
Bolton Vanderers - Berntford 1 - 1 

Şnrlton atletik - Blokpol 3 - 1 
Şelsen • Grimsbi Tovn 5 - 1 
LMs Ünited - Arsenal 4 - 2 
Lançester Siti - Hudersfild O - l 
Li\'erpoo1 - Portsmut 4 - 4 
.Mançester United - Aston Villa 1 - 1 
Midlcsburg - Everton 4 - 4 
Preston Nothend - Derbi Konti 4 - 1 
Stokc Siti - Sunderland 3 - l 
İSVİÇREDE: 
Bern : Lig maçlarının bu hafti!ki ne

ticeleri şunlardır : 
Fk. Grcıısen - Fk. Luzern 1 - 1 
Nordstern Bal - Lozanspoı· 1 - ? 

St.andardlütiş - Fk. Meşeln 4 . ~ 
Fk. Anvers - Lirşe 2 - 5 
Vite Star - K. S. Brügge 3 - 2 

FRANSADA: 
Faris : Bu haftn yapılan lig nıaclatı-

nın neticeleri : 
Olimpik Lil - Fk. Sete 1 - O 
Rnsing Paris - A. S. Kan 5 - 1 
Olimpik Mnrsey - Sk. Fivl's 2 - O 
Lö Havr - St. Etiyen O - O 
Rasing Rubc - Fk. Met.z 1 - 2 
Fk. Anlib - Rasing Lens 1 - O 
Fk. Soşo - Fk. Ruen 2 - O 
Rasing Strazburg - Ekselsiyor Rubc 

3 - 1 
MACARİSTANDA 

Budapcştl' : Lig maçlarının neti':ıe!er1 
şunlardu· : 

Ferensvaroş - Ncmzeti 3 • 3 
Hungarya - Elckromoş 1 - :
Suerketaksi - Budafok 4 - 4 
Zuglo - Uypeşt 2 - 4 

Salgotrjan - Föbuş 1 - 5 

1 

Kişpeşt - Solnolki 2 - O 
Sebcd - Boçkay 6 - O 
İTALYADA 

1 ticeleri : 
I Roma : Bu haftaki lig maçlarıııın ne· 
· Novara - Lazio Roma 2 - O 

Fk. Milfuıo - Fk. Bolonya O - 1 
Sampiyerdarena - Livorno 3 - 3 
Yüvcntüs Torino - Fk. Bri 3 - O 
Fk. Triycstc - Gcnova 93 1 - 1 
Fk. Lukka - Abrosiyana l - 1 
Fk. Moden.a - Fk. Napoli 2 - l 
As. Roma - Fk. Torino 2 - O 

Milli küme macları 
" 

Doğan sporla ateş yarınki 
çarpışıyorlar. pazar 

Milli küme maçlarına 19 Mart pazar 
günü Izınir<le Doğansporla Ateş, Anka
rada Demirsporla Ankara gücü, Istan· 
bulda da Fenerbahçc - Vefa ve Galata 
aarayla Be~iktaş takımları arasında baş
lanacaktır. 

Bu sene yapılacak olan milli küme 
maçları ge,Çen seneye nnzaran zayıf ta· 
'kımlar arasında yapılacağınclan görece· 
iimiz maçların tabiatile geçen seneki he· 
:vecnnı bize veremiyeceği kanaatindeyim. 
Buna ııebep te mektepli v~ a"ker futbol-

•• •• gunu 
takımı nnzarı itibara alı~ırsa. şanslı bir l llıp etmeğe muvaffak olmuıtu. Futbolda· 
oyun çıkaran takım bu musabnkada galip ki mütalaalar nihayet tahminden ibaret· 
gelecekse de, bence şans dahn ziyade, tir. Bu oyunda şansın büyük bir rol oy· 
Doğanspora tevcih ctmis bulunmaktadır. Mdığına göre birbirlerine esaslı bir üs· 
Bütün lik maçları esnasında hemen hiç Hinliik gösteremiycn bu tnkımlarımlZlll 
mağlup olmıvan Doğanspor, Ateşi nğır birbirlerini yenmeleri kadar tabii bir şey 
ba§lı oyunilc yenmeğe muvaffak olmuş- olnmnz. Y ctr.r ki bize güzel bir futbol 
tu. Buna mukabil Ateş takımı ela Alsan- f.eyıi imkanı veı'sinler. 
cağı iki defa güzel bir oyunla yendi:;i gibi B h"'k · H y k' "' u maçın u emı ıı.san anı · tır. 
farklı bir netice ile yenildiği Oçok'u da Yan hiıkemler de Mustafa Sevkal ,.e 
~anslı bir gününde bir tek sayı ile mağ- Baha Konuralp'tır ... 

culımn takımlarda oynatılmnmalarile ge- B d f b · · /[ k · 
çcn senenin milli küme _şampiyonu Gü- e en er lyeSl Ve ml İ Üme 

6 - Rahmi bey - Servuna."'.ı sey
re çıkmış. 
7 - Şemsettin Ziya - Şu güle bir 
bakın 

8 - Saz semaisi 
14.40.15.30 Müzik (Dans müziği pl.) 
17 .30 Program 
J. 7.35 Müzik (Dans saati - pl.) 
18.15 Türk müziği (Halk musikisi) 

Sh'USlı fışık Veysel ve İbrahim 
18.35 Türk 'müziği (Fnsıl heyeti) 

Snfiye Tokay ve Tahsin Karaku
şun iştirakiyle 

:19.00 Konuşma (Dış politika hadisele
ri) 

19.15 Türk müziği (Folklor - Hali Be
dü Yünctgen) 

19.SO '.l'ürk müziği (Muallim Nuri Ha
ılil Poyraz ve arkadaşlan) · 

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, 2'.i
rnat borsası (Fiat) 

20.15 Müzik neşeli plfı.klar 
20.20 Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 

borsası (Fiat) 
20.30 Memleket saat aynrı 

GALA PROGRAMI 
2Q.30 

21.15 

a) Takdim 
b) Temsil ve Türk müziği 
Binbir gece masallarından : 
MARUF ... Yazan : Ekrem Reşit 
Temsilde Türk miiziği : Küme 
okuyucuları (Koro) 
İdare eden : Mesut Cemil 
c) Mec;hur Virtüoz Zino Fran
ce catinin keman resitali 

1 - Johnnn - Sebastian EACH 
KQnçe.rto (La minör) 
Allegro moderato 
Andante 
Allegro assai 

2 - Ludvig \•an Bcethoven - So
nata No. 9, ops. 47 (La majör) 
(Kreutzere ithaf edilmiştir) 
Adagio sostenuto - Presto 
Andante con variazioni 
Finale •Presto• 

2~.00 Haftalık posta kutusu 
22.15 Resitalin devamı 

(Zino Francescati tarafından) 
3 - Camille Saint - Seans 
Rondo Kapriççyozo 
4 - a) Mnurice Ravel - Tzigan 
h) Pablo de Sarasatc - Romanza 
Andaluza 
c) Manucl de Falla - İspanyol 
dansı 

Piyanoda refakrıt eden : Dr. Olto Herz 
23.00 Müzik (Cazbant - pi.) 
26.45.24 Son ajans haberleri ve ''arın-
ki program ·' 

OPERALAR ve OPERETLER 
21.15 Berlin : Kuş taciri 
21.15 Viybna : Clivia 
22.05 Mililno : Der Freischütz 
22.35 Paris (Eilfel kulesi) Verther 
::!2.35 Paris (P. T. T.) Billic ve kum-

panyası 

daki arzusunu ifade etmiştir. Patrik Mi- 4 - Köyde bu şene gerek fBŞal kay
ron Cristeanın halefi olarak başvekalete nağı gençleri ve okul öğrencileri ve köy 
•Demir muhafız• teşkilatını kat'i suret- ihtiyar heyeti tarafından 23 Nisan bayrn
le yıkmış olan iç bakanı B. Calinesko- mı hazırlıkları foaiiyetle ilerlemektedir. 
nun getirilmiş olınası bu bakımdan mu- Okul tarafından büyük bir müsamere ve 
nidardır. Macaristanda bile, anti komin- gençler tarafından da kahraman ve eski 
tem pakta iltihaka rağmen, Alnmn yü- bir dost piyesleri verilecektir. 
rüyüşüne karşı mukavemet günden gü- 5 - Parti başkanı lbrahim Baykuş 
ne sarahat kesbetmektedir. B. Itnredi- egemenlik bayramının çok önemli yapıl
nin mecburi çekilişi Macaristanın dış si- ması için var kuvvetile çalışmaktadır. 
yasctinde kökten bir değişm~yi ifade Şimdiden bu işler üzerine elli liranın sar· 
eder mahiyette olmaması mümkiindür .. fına muvafakat etmiştir. Yakında hiı 
Fakat bu memlekette nnsyonal - soı;ya- parti binaşının yapılması da düşünül· 
lıst pnrtisinin feshi ve faaliyetten men'i mektedir. 
iıSd.iscsinin şümulü üzerinde a1danınağa 6 - Köylerin toprn1c bayramı şerefi
da ıınkfuı yoktur. Varşova ile Budapc~ ne 18 Mart cumartesi günü köyde ya
le arasındaki hakiki müşterek ln!.'nfaat- pılacak törend~n sonra ayni zamanda 
lcre ve ananevi bir dostluğa b-tindt eden ünlü penlivanlımmızın iştirnkile bir de 
güvenli münasebetler, Polonya kamoyu- güreş yapılacaktır. 
nun bütün temevvüçlerinin Macar ka- _ 

moyu üzerinde akisler yapınasııu intac •----------------
etme,ktedir ,.c Polonyada bugün.1<ü ruhi [ B Q R s A ı 
halet Budapeştede pek dikkatle tak.ip _ _ 
edilmektedir. Biltün bunlar öyle ala-

ÜZÜM 
103 S. Paterson 

33 F. Saydan 
2G Ş. Riza H. 
10 K. Taner 

6 Öztürk şir. 
G A. Fesçi 
6 Naci Elbirlik 

15 75 17 
14 50 16 25 
14 15 50 
12 25 12 25 
16 50 16 50 
15 25 15 25 
17 25 17 25 

metlerdir ki pek kat'i formüller çıkarıl
ması doğru olmasa bile orta ve şarki 

A vrupada partinin oynanmış olmaktan 
uzak bulunduğunu, burada Polonya ile 
Romanyanm en büyük rolü oynadıkla
rını diişünmcğc mahal verir. İşte B. Ga
fenkonun Vnrşovaya yapmış oldt:ğu zi
yaretin basit bir nezaket ve do:stluk ha-
reketi şümulünü çok D§all hir dikkat 190 Yek_Cın 
uyandırnm; olması d .. b .. d d" 669145 Eski yekCın ,. ... u yuz en ır. ı 

* 
669335 Umumi yckfuı --

Suu i Arabis anı ve ~:: 7 
8 
9 

10 

13 50 
14 25 
15 b ··yük devle er 

Cid(ieden bildiriliyor: . 
Ciddede, takriben 75 ,A\U"upalı var -

dır. Znten, Suudi Arabistanında, de -
vamlı bir surette Avrupalıların ynşıya
bildikleri, biricik şehir de Ciddcdirl3un
dan başka, Standar Oil kumpanyasının 
Basra körfezi civarında, Hasa denilen 
bölgede yaşıyan bir kaç ekşperi vardır. 
Bu Amerikalılar, Standrd Oil kumpnn
yasının işletme imtiynzını aldığı petrol 
araştırmalarında çal~maktadırlar. 

Altı milyon nüfusu olan büyük bir 
devletin hudutlan içinde, sadece 75 Av
rupalının bulwunası, dikkati üzerinde 
toplıyacak derecede azdır. Fakat, bu 
75 kişi, dihıya yüzünde .mcv~ut büyük 
devletlerin menfaatlerini korumakta 

' onları temsil ctınektedir. Bu büyük 
devletlere ait umumi karargahların hep
si de aynı caddede bulunmaktidır. 

Ciddede lngilizlerin ve Italyanların 
Fransız ve Hollandalıların, Mısırlıların. 
Iraklıların, Irıınlıların diplo'Pftik mü -
messileri vardır. Yakın zaman kadar 
SovyeUer Birliğinin de mümessilleri 
vardı. Şimdi Almanya da Suudi Arabis
tanına bir elçi göndermiştir. 

Buraya ilk evvel elçi gönderen devlet, 
Ingiltercdir. 

-Fölkişer Beobahter-

No. 
No. 
No. 

16 
19 11 

İNCİR 
20 B. j. Franko 

224402 F..ski yekun 
224422 Umumi yekun 

lG 50 J.6 50 

f7Z/XZ7,7..7.7.7...7JYJ:zZ7.7..7.'ZJ"LZJ!'.7J,.m 

Muayenehane nakli 

~Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ,.e Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

N 1 estelli caddesinde· 
N Jd muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 

N varın a 222 numaralı 
haneye ytıJıında nölı· !'..: 

:-..; ledecelıtir. 
TELEFON: 2987 (31) 

~~7~•1E:~t,;m~~~~'Z2z;t.~zır;Slii~ 
OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
rıeşin bu maçlaTn iştirak etnıemesidir. y A k BÜl.~K KONSERLER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MemleJıet hastanesi 

es'lıi operatörü Mııamaflh biz lzmirliler için milli kü- Ve enl SlT UpUSl 
nıe maçları haynti bir ehemmiyeti haiz- J 
dir. Müli küme maç!nrının devamiledir mQC arznlll fıkstÜrÜ 
ki takımlarımızın kuvvetlenmesinde ve 

9 

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

futbolumuzun inkişafında esaslı bir ça- Milli küme dışında kalan takıınl:ırımızl sı maçları yapılırken ara rd bo ka.! 
lışmıı gayesine istinai::l etmiş oluyoruz. arasında yapılacak ına,.lar]a gazetemiz lan haftalar 1·çındc ı ybe le ş 1 B . . ::.- · evvc ce aş anııs o mı 

u bakımdan bdkı mılli küme maçları tarafınd~ı tertip edilen •Yeni A<-1r ku·· ııYeni Aslr kupası~ ~1 .:J_- d • 
h · · . . .b .

1 
. .. ma!i'arına wt o 

, eyetı umu~ıyesı ıtı n~ı ~ ~eçen senenın pasııı musabakalannın son ve lmt'i fi- vam edilmiş olacaktır. Bu ma laıııı fi. 
dununda bale olsa lzmır ıçın her zaman· küstürünü neşrediyoruz : küstürü de aşağıdadır : ç 
dan ziyade ehemmiyetli ve faydalı ola- Beden terbiyesi kupası maçlan •Yeni Asır kupasıA maçları : 
cağın:ı §Üphc yoktur. Harici temaslardan 25 mart cwnartesi : Alsancak-Yamanlar 2 nisan Pazar : 
nıahrum olan tnkımlaramız hiç olmazsa 26 U.. k D · ü b mart pazar : ço - enıı,r.ıspor çok - N~illi 

u suretle çalışma im'ldinlanna elde et- 8 · rt · D · y nla A d nısan cuma esı : emırspor- ama ı y ınspor 4 Domın•:nor 
tnektedirler. Ü o-~ .... 9 nisan pazar : Alsancak - çok 16 nisan pazar : 

Yannki Doğanspur - Ateş maçı, Milli 23 nisan ~artesi : Yamanlar - Üçok Üçok - Ateş: 
kümenin ilk karşıla§ması olduğundan sür- 3 mayıs pazar : Alsancak _ Demirspor Nazilli • Aydın 
l>riz.li bir netice vermesi ihtimali kuvvet- 13 mayıs cumartesi: Alsancak-Yil?;".aular 23 nisan pazar 
1. idir. Bu sürprizler Ankara ve lstanbul-

0

14 mn u·· k D · D y .. , yıs pnzar : ço - eınırspor oganspor • Uçok 
<laki maçlarda da vaki olabilir. Fakat 27 mayıs cuınart~i: Demirspor-Ymnan- 7 mayıs pazar : 
bence senelerdenberi y~pılan maçlarda ]ar. 

CÖrülen neticenin yarıdan sonra tabak- 28 mayıs pazar : Alsnncak • Üçok 
Doğanspor - Ateş 

21 mayıs pazar : 

19.20 Doyçlandzender : Beethcvcnin 
çserleri. 

22.20 Londra (Rcgional) : Dclius, Gri
cg, Faure, Gardiner'nin eserleri 

OD~ MUSİKİLERİ 
19.35 Saarbrücken : Seçme havalar 
20.05 Viyana : Ev musikisi 
SOLİSTLERİN KONSERLERi 

19.15 Hamburg : Eğlenceli şarkılnr 
19.20 Leipzig : Güzel sesler. 
20.5p Droitvich : Muhtelli havalar 

EÔU:NcELi KO~SERLER 
17.05 Kolonya : Karışık melodile 
21.15 Breslav : Çiçeklere ve hayvanla

ra dair musikili komik bit parça 
23.20 Kolonya : Eğlenceli parçalar ve 

dnns ha\'aları 

Burnuvada 
;uk edeceğini tabii addediyorum. Yani 10 haziran cumartesi : Yumanlar - Üçok 

enerbahçc, Beşikta§. Ankara gücü ve 11 haziran pazar : Alsancak - Deınirspor 
~.ğan porun bu maçlarda neticeyi leh- Ayni tarilılerde milli küme karşılaş-

Üçok - Aydınspor Golf maçları 
Doğanspor - Ateş 

erıne çevireceklerini 'ümit ediyorum. maları olduğundan bütün bu maçlar ilk 

lca 1~ir.deki Doğanspor - Ateş müsaba- müsabaka olarak tertip ve tanzim edi!-
sı, ıki ayrı sistem ve demana uı· >'!--d · · y d lolüC> mıştır. ani müsabakaların biri 14 te, 

~ en takımlar arasında yapılacağından ve diğeri de 16 da başlıyacaktır. Birinci 
a~un Lir. çolı: safhalar arzed---''-tır• . Çün" • bed " ~ maç en terbiyesi kupası ve ikincisi 

Ateşın genç ve enerjik takımına mu- de milli küme karşılaşmasıdır. 
Do ü"bdi ve a" r baoh 

Ateş - Doğanspor maçının hakemi : Burnava Golf kulübü azaları arasında 
Beden T<?rbiycsi genel direktörlüğün- mevsim maçlarına b\J hafta pazar günü 

den gelen biı' telgrafta önümüzdeki haf- ba§lanncaktır. Maçlann fiküstürü tanzim 
ta yapılacak olan Doğanspor - Ateş ta- edilmiştir. 

kımları arasındaki milli küme maçını Bu hafta yapılacak maçın en mühim 
Hasan Yanıkm idare edeceği bildiri}- safhası Hani Jiro ile Türk golfçilerinden 
ınektedir. Yan hakemleri de Mustafa Sedat Evliyazadc ile C. Jiro ve Erik Jiro 

atuuıdaki mac tcskil evliyceektir. 

& 

Dikkat 
TEMİNATLI SAAT 
TAMiRHANESİ 

Her çeşit cep, kol, duvar :;ıı:.tleri 
gramofon ve yazı makineleri temi-
natla tamir olunur. Büyük salun sa
atleri istenilirse yerinde de yapılabi-. 
lir. : 
İZMİR : MEZARLIKBAŞI ; : 
Eski mahkeme önü Alipaşa c:ıddesı E 

131, 489 numarada saatci ETHEME E 
müı-acaat cdilinesini - muhterem E 
okuyucularımıza rica olunur. E • 

1- 3 : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ller gün üğleyc kndar Fransız hasta
ucsindc üğlcden sonra Birinci Beyler 

.. soknğındn •. 
No. 42 TELEFON 23'.ıO 

~n~·:;;~·~;;··~·~·ki·~·~~ . . 
ustası aranıyor ~ . 

Bonservislerini göndererek İ.stan.- E 
bulda Y cdikule Kazlı çeşme mensu- E 
cat santral fabrikasına müracaat, E 

1 - 3 (545) : 
...........•..•...•..•.....••........••.•. ~ 
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at Pinkerton 
-1-

Meşhur polis hafiyesi Natpinkerton, kapıya henüz gelmişti. 
kulüpte Dr. Langley ile öğle yemeğini Dr. Langley, Pinkertonun yüzüne bak-
yiyordu. Garson içeriye girdi. Ve Dr. tıktan sonra adeta korkmuş gibi. 
Langleyin telefondan çağrıldığını hnber - Ne var? dedi. Vaziyet nedir? 
verdi. Pinkerton cevap verdi: 

Dr. Lnngley yerinden kalktı, telefon - ölmüş tabii ..• Hem de zehirlen-
odasına kadar gitti. Nakpinkerton bu mek suretiyle. Gel, bak. 
müddet zarfında kahvesini kendi başına Dr. Langley bu havadisin dehşetinden 
İçti. Derken Dr. Langley tekrar masa ba- bir kerre daha ürkmüş bir halde. cesede 
şına döndü. Dr. Langleyin canı sıkılmışa doğru yürüyerek kısa bir muayeneden 

benziyordu. • sonra: 
- Hastalarımdan Utram isimli birisi- - Evet. dedi. Zehirlenmiş olduğuna 

nin başına tuhaf bir şey gelmiş, dedi. hiç şüphe yok. Hem kuvvetli bir zehirle 
Hizmetçisi telefon ediyor. Adamcağız, öldürülmüş. Hiç bir koku his etmiyorum. 
odanın ortasında boylu boyunca yatıyor- Fakat şu dilinin kabarık haline bakınız 
muş. Kendisi de. mesuliyeti üzerine ala- ve yüzdeki ıstırap alametlerine dikkat et. 
rak içeriye girmeğe cesaret edemiyormuş. , Sıkı sıkıya bükülmü! parmaklarını görü
Belki bu adamı sen de tanırsın. Şimdi yor musun, zorla ugrassan o parmakları 
işten el çekmiş bir bankerdir. Bir iki kcr- açamazsın. ölmüş. Hem en aşağı bir sa
re beraber burada, bu kulüpte yemek ye- attenberi ölmÜ!'> bulunuyor. 
mişti. Gel seninle şuraya gidelim. işimi- Natpinkerlon başını salladı. Şimdi, bu 

zin bir çeyrek saatinden fazla süreceğini 
zannetmiyorum. Sonra da senin az önce 
bahsett"ğin çini kolleksiyonunu görmeğe 
gideriz. Olmaz mı) 

- Pekala, hazırım. 

ölümün sebebini sormak üzereydi. 
Dr. Langley, bir polis hafiyesi yanında 

bulunduğu için olacak, derhal polisçe dü
şünmeğe başlam'' ve Pinkerton, eski ta
nıdığı Utram hııkkında ince izahat ver-* meğe koyulmu.,tu. 

Az sonra Nakpinkerton ve Dr. Lnng- - Neden ölmüş olabilir? d:yordu. 
ley, Utramın evine gelmiştir. Ev bir hayli Kendisinin. bir cehalet yapıp hayatına 
büyüktü. Kendilerini, Utramın uşağı Cen-ı ~ı:,ılmış oldu~unu tahmin etmem. Zir::, 

k. k 1 d olumdcn p•k l:orkardı. Bu tam namu•İy· 
ıns nrşı a ı. 

D La l d 
le bir zabıta vakasıdır. 

r. ng ey sor u: 
_ Ne var. ne oldu Cenkins? ... An- Bu sırnda Pinkerton. Cenkinsten te!c-

ladıw ıma göre. efendine bir fc.nalık gel- fonun )erini sorarak dışarıya çıktı. Azı 
miş gve ölmüş) sonra odnyn tekrar geldiği zaman şöyl,. 

- Evet doktor ..• Yazıhanesinde pek diyordu: 

meşguldü. Kendisine bir tepsi içinde san· 
doviç götürmüştüm. Bundan yarım saat 
kadar sonra, yl!mek odasında takımları 
düzeltmekle meşguldüm ki, çığlığa ben
zer bir ses işittim. Bunun ardından gayet 
ağır bir şey yuvarlandı. Hemen koştum. 

- Müfettiş Mnsona telefon ettim. 
çeyrek saate kadnr burada bulunacak. 
Bir üniformalı polis memuru. bir de ko
miser r,elecek 

Bir kaza olduğunu zannetmiştim. Fakat 
Mister Utramın oda kapmnı vurduğum Pınkerton bu sözleri söyledikten onra 

büyük bir koltuğa oturarak ellerini birizaman içerden ses gdmiyordu. Üstelik, 
birine lrnvı:ştı:rup çenesini hizasına ge
tirdi. Ve gözleriyle kuvvetli bir projek
tör gibi etrafı gözden geçirerek ortada 

kapı, içerden kilitlenmişti. Fakat Mister 
Utram rahatsız edilmek İstemediği uı.

mnnlarda daima kapıyı içerden kilitlerdi. 
Ses rrelmediğini görünce korkmağa baş- mevcut olan her seyi görmeğe ve hatıra

~ındıı hıfzetmeğe çalıştı. Polis müfettişi 
Mason geldiği zaman Pinkerton odanın 

bdıı- Hemen merdivenden a,ağı koş· 
tuın. ...,ahçedeki merdiveni aldım. Bu 

bütün muhteviyatını hemen hemen tamamerC.::••eni odanın pençeresine dayıyarak 
d b k U men hafızasına işlemişti. 

tırman ım ve içeriye a tım. i\lister t-

ram sırtüstü yatıyordu. Camı vurdum. 
vurdum. Hiç kımıldamadı. Pençem de 
kapalı olduğu için içeriye siremiyordum. 
Bunun üzerine koşnrnk telefona geldim. 
Sizin evi aradım. Hizmetçiniz kulüpte 

bulunduğunuzu söyledi. Oraya telefon 

ettim ve hadiseyi size hnber verdim 1 

Müfettiş Mneon, Pinkcrtona muhte• 
lif vesilelerle teıındüf etmiş. zeki ve kes
kin bakışlı bir adamdı. Bütün kendisine 

anlatılan hikayeyi dinledikten ve bazı 

araştırmalar ynptıktan sonra Dr. Lang
leye dönerek: 

- Siz, dedi. Bu adamın şiddetli bir 
1 * zehirle öldürüldü~üne eminsiniz öyle mi} 

Dr. Langley, uşak Cenkinsin sözlerini Kendi kendisini öldürmüş olmasının ka
dinledikten sonra, Nakpinkertona dön- 1 tiyen ihtimal haricinde olduğuna da 

1 ... s b ··1·· dü ve: emınsınız. onra u o um, uşağın gürül-
- lr.eriye nasıl gireceğiz? Diye sor-: tüyii işittiği sıralarda, yani saat iki cula

du. Kapıyı kıramayız. Eski usul muhkem I rında vukua gelmiş bulunuyor. Mister 
kapılardan biridir. Hemen iki parmak, Pinkerton da, oda kapısının ve pençere
knlınlığında bir şeydir. j lerinin kptiyen kapalı olduğunu söylü-

~a~pinkerton söyle etrafı bir gözden lyor. Siz de gerek viski bardağına, gerek 
geçırdıkten sonra: sandoviçlere yabancı bir el dokunmamış 

- Ben, pençereden birin: açarım. Ve 1 olduğunu, Cenkinsin şahndetiyle temin 
gireri:r, dedi. Nerede merdiven? 1 ediyorsunuz. Zira Cenkins viskiyi kendi 

Uşak Cenkins. her ikiııini de aşağıya eliyle boşalttığına ve sandoviçleri kendi 
indirdi. Merdiven hula, az evvel konul-

1 
eliyle doğradığına yemin ediyor, diğer 

duğu yerde dun•ycrdu. Nakpinkerton: 1 h~zmetçiler ise, clı~ardan hiç bir kimse-
- Pekala, dedi. Şimdi ben bu işi hal-

1 
nın: eve girmediğini ve gene hiç bir kim· 

!ederim. Siz ikiniz. yazıhanenin kapısına 1 senın göze çarpmadan eve girmesi ihti
gidiniz. Siz oraya gidinceye kadar ben ı mali olmadığını temin ediyor. Bütün bun
de, kapıyı içerden açmış bulunacağım. lar böyle olduğuna göre, bu cinayetin na-

Dr. Langley ve Cenkins. polis hafiyesi sıl vukua geldiği cidden mühim bir me
Pinkertonun. dediği gibi yaptılar. Pin- 1 sclcdir. Ben. ölünün ceplerini de aradım. 
kerton merdivene tırmandı. Cebinde kes-İ Şüpheyi calip bir şey bulamadım. Orta
kin çakısını çıkardı. Bu çakı ile pençerc- 1 lıkta şişe veya boş bir paket yok. Bu gibi 
nin rezesini iki saniye içinde, aralıktan çeylerin yakılmasına yarıyacak bir soba, 
dürtüşlemek suretile nçıverdi. 1 ocıık falan da r,öremiyorum. Çok mühim 

Pcnçereyi açıp içeriye girince, tabii bir mesele... Ne dersin Mister Pinker
illc olarak yerde yatan cesede baktı. Mis· ton! 
t"r Utram. altmııı Y• şlıırında kadar ağır Pinkerton yavaş bir sesle: 
d seli bir adamdı. Kfığıtlarla ve bir ta-1 - Şu dakikaya kadar. cinayetin ne 
kım vesikalarla dolu bir yazı masa:ıının sebeple yapıldığını gösterecek hiç bir 
.} l.ının'.l. dü müş bulunuyordu. Hnfıfçe alüm0 te rastlamadık. F::ıkat .. 
"' kılını olan sa:: elinde, bir tuy kalem bu- Polh müfetti i Mason, bu sırada yazı 
lunuyordu. Ağır bir yazıhane koltui;u da masasının üzeriPdcki mc-ktuplara ve bil
" n•b mdn ters ) ili:ü dönmüş duruyor- hassa hususi bir İşe tall.lluk eden y ... nda 
du. kalmış bir mektuba bakarak: 

D. D, Yolları 
dü~Jüğünden: 

8 ci işletme •• mu-

13. 3. 939 da açık artırma ile kiraya verilecek lzmir - Bandırma 
yolcu trenle:-indeki seyyar büvetlerin ortmna ile iha~sinden sarfınazar 
edildiği ilan olunur.. 819 (510) 

Muhammen Muvak!<at 
Kiraya verilecek 

mahal 
Müddet bedel teminat • 
Sene Lira Lira K. 

Nazilli istasyon büfesi 3 1000 75 00 
&rayköy istasyon büfesi 3 150 11 25 

İdaremize ait yukarıda yazılı gayri menkuller (2490) sayılı kanwı 
hükümleri dahilinde açık artırma u&ulile kiraya verilecektir. lhaJeleri 
24. 3. 939 cuma günü saat 1 S de Alsancakta i,letmemiz binasında 
toplanacnk komisyon& yapılacaktır. 

isteklilerin kanunen İçe girmeğe mani bir halleri olmadığına dair 
beyanname ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzları
nı vermek suretile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartname komisyondan ve mahalli istasyonlarından parasız verilir. 

11, 18 756 (507) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan ış 

1 - Küçük Menderes isliıh sahasında yapılacak Fetrek ,ütleri ile 
be;; küçük köprü İnşaatı, keşif bedeli 79020 lira 90 kuruştur. 

2 - Eksiltme 28. 3. 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Na
fıa vekaleti Sular umum müdürlüRü su eksiltme komisyonu odasında 
kap:ıh zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; elcsiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel (;ertnamesi, fenni çartname ve projeleri 3 lira 95 kuruş mu
kabilinde sular umum müdürlüi!ünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye cirebilmc~~ için isteklilerin 5201 lira ( 05) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve elui!t:ınenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel elforinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsuıı olmak üzere vesika 
c::lmdarı ve bu vesil·o.yı ib:-r.z etmeleri şr.rttır. 

Bu müddet içinde ve5ibı talebinde b~lunmıynnlar eksiltmeye işti-
rak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar sular umum müdürlüffO.:::.e makbuz mukabilinde 
verme!eri 15.zımdır. 

· , r1ec\kmcler k:ı.bul edilmez. (681) 
1, 7, 13, 18 632 (433) 

Rzm\r Enteroasvonal Fuar komi
tesinden: 
1 - Fuar sahasında yapılacak bir kısım yeraltı tenvirat kablosu 

tesisat malzemeJJi alınması işi 22. 3. 39 çarşamba günü saat 16 da 
Fuar komitesince pazarlık mün at.aasile ihale edilecektir. 

Bedeli keşfi 8373,50 liradır. ~artname ve projesi belediye elektrik 
mühendisliğinde görülebilir. 

2 - Fuar için 37 adet Mannesmann tipi direk 22. 3. 39 çar~amba 
günü saat 16 da Fuar komitesince pazarlık münakasasile alınacaktır. 

Bedeli keşfi 2456 liradır. Şartname ve keşifname belediye elektrik 
mühendisliğinde görülebilir. 

826 (564) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 
Dosya 
No. 

74 Hasan hoca mahallc:ıi Hurdavatçılarda 20 taj No. 
lu kargir depo. 

75 Hasan hoca mahallesi Hurdavatçılarda 18 taj No. 
lu kargir depo. 

76 Birinci Tepecik 1226 No. lu sokak 3, 5 taj No. lu 
dükkan. 

77 Şehitler paralı köprü cad. 100 taj No. lu 89,60 
M. M. arsa. 

78 Şehitler İğdeli sokak 18 taj No. lu 285 M. M. dı-
varlı arsa. 

79 1 inci Karalaş H. Rifa.t paşa cad. 201 taj No. lu 
ev ve altındaki dükkan. 

80 Girit Hanı içinde 10/6 taj No. lu kirgir mağaza 
81 Seydiköy Atıfbey mahallesi yeni dutlu sokak 44 

taj No. lu ev. . 
82 Ahmetağa mahalle:.i Çuha bedesnenmde 118 No. 

lu dükkan. 
83 Burna va 3 üncü Yaka sokak 8 taj No. lu ev ve 

müşterek su kuyu. 

Muhammen 
Bedeli 

URA K. 

300 

250 

200 

89 

142 

500 
350 

400 

100 

70 
30 

00 

()() 

00 

60 

50 

()() 
()() 

00 

()() 

()() 

00 84 Göztepe Mısırlı cad. 377 tai N~alı dükkan. 
85 Birinci Süleymaniye mahallesı T okaydm soka

ğında 3/5 No. lu ev bedeli sekiz sene ve sekiz 
tal:sitte ödenmek şartile. 1225 00 

yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15. 3. 939 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık arttırma. usulile müza!.~~ye konulmU4~r: iha
lesi 30. 3. 939 tarihine müsadıf per~em~ gunu saat 14 de mıll~ ~m
lak müdürlüğünde yapılacaktır. Talıplerın m~en Abedelle.rı. uze
rinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yattrar~ yevmı mez~rda mıllı ~~-
lak ''d"' ı··gu-··nde tonlanacak satış komısyonuna muracaatltırı ılin 
a mu ur u (563) 

olunur. 863 

meyyit> ameliyesi yapılacaktır. 
wııak Cenkinsin de yardımiyle ceset 

bir yatak odasına götürüldü. 

Yazıhanenin bir kenarında, gümüş bir' - Bunlnrın bize bir ynrdımı doku- * 
t psi görünüyordu. Üzerinde ynrıyn ka- nnc:ığını pek zannetmiy6rum ama, dedi. Pinkerton ceııede el sürmemişti. Fa· 
dar içilmis hafif bir vi ki soda bardağı Hiç bir fırsatt ihmal etmemeliyiz değil kat oda boş kalınca do 'iruca yazı mnsa
" arar. Bu tabak içerisinde de el sürülme- mi? sının yanındaki çöp sepetine elnttı. Bu· 
miş snndoviç]er göze çarpıyordu. Bunun üzerine müfettİ!l Mason, mek- radaki mektuplardan bir kısmı, ikiye bö-

Nnkpinkerton, Utramın cesedi üzerine tuplan birer birer açtı. Okudu. Hepsinin lünmek suretiyle yırtılmıştı. 
eğildi. Dikkatle yüzüne baktı. Sıkıntı de işe ait bazı şeyler olduğunu gördü. Fa- Pinkerton mektup parçalarının hep
içerisindeymiş gibi buruşmuş bir yüzü. kat şüphesini asla yenemiyordu. Bununla sini dikkatle muayene etti. Bazılarını, ait 
Alt çenesi de sarkıyor. Nakpinkerton, ce- beraber Dr. Langleye dönerek: oldukları zarfların içerisine koydu, posta 
sede el sürmeksizin kapıya koştu ve açtı. - Cesedi bırakalım, dedi. Yatak mühiirlerine. tarihlerine dikkat ediyor-* odasından birine götürelim. Bittabi, mor- du. 

Dr. Langley, uşak Cenkins ile bulikte. ga kaldırılarak vücudunda bir cfethi -( SONU YMIN )-

Lastik mühür 
Her nc\·i lfıstik damga ve miihürlcr 

çinko, bronz mühür, imza ve damgalar 
ototipi, her nevi etiket kılişclcri gayet 
sanatkllranc yapılır. Hariçten gelerek si· 
parişlcr süratle gönderilir. 

ADRES : İzmir Hisarönii Bakır Be
dcstaru No. 15 

mübiirdl : NURİ JŞILDAB 

-- Grip 
- o i şl 

Nezle 
Baş 
Ve· Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 .. 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

F eı.ııni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 



Kuvvet Şurub 
Terkibinde 

iYOD, ·1 ANEN, 
glisero FOSFAT 

-. 

ZAFI UMUMi, 
Vardır 

KANSIZLJK, 
• • TIZMA, SIRAC:A, KEMiK, 

ROMA· 
• • 

SiNiR 
hutabklanna, cılız yavrular, yiirüyemiyen, diı çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar H A S A N 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttınr, iıtiha verir, 
4ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmit, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her yqta istimal edilebilir ..• 

• - • #' .. • 

( • Jı9 .. ...., ,... .... , . • • ... - ... - ~ -

Yemeklerin kı· 
rıntıları, salya· 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etle:-1 eCer 
mütemadiyen te 
nlizlenmezse bo· 
Zulmaia, Çürü• 
nıete mahkum· 
dar. Çürük «"dş· 
ler nJde ve bar· 
sak ihtilatlarııt· 
dan zatt:...~eeye 
kadar her nevi 
ha~tahia y~I aça 
bilir. 

. -

RADYOLi·N 
ile nıuhakkak sabah ve akşaın her 

yenıekten sonra fırçalaınak şartile 
-- · ·_. · · . _, r· •.. z~~~- f 

·~ J;. .... ' ...... ~ ·-, . .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nııııııııeıııııııııııııııııı 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlanıun en halisidir .. 

Jlıi defa süzülmiqtür Şerbet gibi içilebilir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Biyiik ~lojlu hanı ka11ısında .. 

xENJ ASIR 

Um dal 
UMVMIDENİZ 

ACENTALICI LTD. --
IIELLENİC Lİ1''ES LTD. 

Oli,·ier ve 
Şürekası 

BiRiNCİ KORDON REES 
BIHASI !'EL. 2443 

LONDRA BA'ITI : 
ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, HulJ 

sında beklenilmekte olup, Rotlerdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve 
Hamburg ve Anversa limanları jçin yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük 
alacaktır. alacaktır. 

LIVERPOOL RAft'I -- MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip 

Deu tsche Le• 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRİATİCA S. A. Di 

NAVİGA2'JONE 
HERAKLEA vapuru 14 martta bek· 

BRiONİ motörü 13/3 te gelerek 14/3 Jeniyor. 18 marta kadar Anvers, Rotteı·
te Pire Brindisi Triesle ve Venediğe ha- dam. Bremen ve Hamburg için yUk ala· 

k t d 
caktır. 

re e c er. 
ZARA motörü 16/3 te gelerek ayni YALOVA vapuru 29 martta bekleni-

güıı saat 19 da Patmoe Uı-os Rodosa yor-. 1 nisana kadar Anvers, Rotterdam, 

h k t d Bremen ve Hamburg için yük al:ıcaktır. are e e er. . 
ZARA motörü 20/3 te gelerek 21i3 TAHLiYE : 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- tc p· B . d .. Triest V ed·v h .A..~DROS vapuru 7 nisanda bekleni-
UNI. l'ED ••A•E • A uo . . . k 1 ktır ıre rın ısı e ,.e en ıge a-

~ A A · • A pool ıçın yü a aca . reket eder yor. Hamburg, Bremen ve Anversten 

LEVANI' LiME L2'D. Deutsclae Lel1ante·Llnle aRIMANt motörü 2113 te gelir 2213 maı çıkaracaktır. 
BENNESTVEI' vapuru 18/20 ma DELOS vapuru 11 martta Hamburg, te Leros Rodos Trieste ve Venediğe ha-

arasında bcl<lenilmekte olup Nevyork Brcmcn ve Anverstcn gelip yük çıkara- reket eder. --

için yiik alacaktır. caktır. . C~A .~ı BARİ mo~öril :3/3 .te ge- DEN NORSKE HİDDEL· 
'-------------- lir aynı gun İstanbul Pıre Napoli Mar- . 

PRİNCE DE LİEGE silya ve Cenovaya hareket eder. HAVSLJN.JE, OSLO 
nisan arasında beklenilmekte ofop NeY-
york için yük alacaktır. T. BOWEN REES ,_,.,_ BAGHDAD vapuru 17 marta doğru İs-

kenderiyc, Diep ve Norveç umum li
manları için hareket edeceJ...1.ir. LiNES SUD AMERİKANA 1 v E ' t) R E K A s 1 ROY Al.E NEERLAN 

TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara-/ CUNARD f.jHE DAİSE KUMPAHYASI A~UınİKAN EXPORT LİNES, iNC 
TAHLİYE: Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta 
EXERMONT vapuru 23 martta 
EXCELLO vapuru 30 martta 

sında beklenilmekte olup Nevyork için LlverpooJ Ve 
UL YSSES vapuru 14-3 de gelercK 

yük alacaktır. GI O hattı asg V Burgas Vama ve Köstence limanları 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, • • • • • • • • • • • için hareket eder. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BAKTRİA vapuru mart nihayetinde STELLA vapuru 20/3 te beklenmek-

k d b
. hh.. 

1 
gir gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- te olup Amsterdam Hamburg limanlan-

nn a accnta ır tea ut a tına emez.. kct h ket ed en ır.. na are er. --
Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci Gerek vapurların mu·.rasalfıt tarihleri, -*- SERVİCE MARJTİHE 
Kordonda 152 nwnaaıda ıUMDAL• isimleri ve navlunları haklooda acenta ROUMAİH 
umumi lleniz Acentabğı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla SVENSKA ORJEN'J'E Lİ• BUCAREST 

edilmesi rica olunur. tafsilfit almak için T. Boven Bees ve Şr. NİEN KUHPAJIY ASI DUROSTOR vapuru 18 martta bekl~ 
Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaramna müracaat GUNBORG vapuru 25/3 te gelerek niyor. Köstence, Kalas ve Duna Iiman-
Tclefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan- ları için yük alacaktır. 

. -Ui IS SQSf 
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NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 
B t K TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağnlannı süratlt 
izaleye kilidir. Romatizma evcaı, sinir, 

matsa) \'C aaaJe IShrapJan 

NEVROZINLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z İ N dir .• 

Panzehiridir 
Çekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidinizo 
İCABINDA GüNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

~· <.. ~ ... '1 ' .. : ,· '= : - '~ .. . . . . . . ·-

Siz de bu kremden şaşmayın11. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlı[.'lllın resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsuliidür. 
Büfün cihanda elli senedir daima ii~· 

Hin \'C' eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe nıahsulii olıtrak vü

C'uda gctirilıni~ yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ''C şarlatanlıkla değil, 

sıhhi e\"Safını 1.ondra, Paris, Bertin, 
Nevyrrk gfü:ellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik miikfıfa. 
tını kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamın 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı n~ 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanmım~ hm:,4ısı \:~ '" ıtip şeklinde satılır. 
iNG1LIZ KANZUK ECZANESİ. BEYOGI.U • İSTANBUL 

Acele satılık elektrik dinamo ve malzemesi 
Karşıyakada Zafer sokağında eski Halk Tenvirat deposu sahibi ölil 

Mehmet Kemalin 62 numarah deposunda mevcut elektrik dinamo ve 
sair elektriie müteallik bilumum qyuı sablıktır. Arzu edenler f' 

t 

dinavya ve Baltık limanlarına hareket __ 

eder. --aERYICE HAJdrlHE 
JOHNS2'0N W ARREN 

LINIES ı.rD. 
Roumain Kumpanyası AVİEMORE vapuru 9 nisanda bekle· 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek niyor. Burgas, Vama, Köstence ve Su· 

Malta Marsilya ve Ccııovaya yi.ik ve yol- lina Kalas i~in yük alacaktır. 
l'U alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

handaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyct kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 
sı1At için ikinci Kordonda FRATELLI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee vapur accntalığın,a müracaat edil-
edilmesi rica olıınur. mesi rica olur. 

TE.LEFON : 2004 • 2005 TELEFON: 2007/2088 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rURKiYBNİJf EN BiRİNCİ rERAZJ FABRİKA· 
••N•N JfAJ111LtrıDIR.- rAKLirLEJUNDEN 
SAIUNINIZ.. 1 • 26 (336) 

Kumbarat biı:i 
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Amerika Almanyayı takbih etmekte.~ 
Amerika Hariciye müsteşarı 

"Almanyanın çığırından 

son 
cıkmıs 

hadiseleri, 
kanunsuzluğa,, 

tasvibi 
diye tasvip etti 

B. Ruzveltin 

' . .. 

ile 

Sulh tehdit ediliyor 
insanlık, şimdi kanunsuzluk, cebir 
ve şiddet manzarası karşısındadır 

Paris 17 ( ö.R) - 1 7 Mart 191 7 de 
Pariste tqellül eden Amerikan Lejyon 
tqekkülünün 20 inci yıl dönilmü müna· 
ıaebetiyle parlate Fransız - Amerikan kar• 
dqlik tezahürleri olmuıtur. 

Bugün bir milyondan fazla bası olan 
Lejyon rem davetlileri ve bilbuaa Vind· 
sor dükuını eelimlamıı ve demittir ki: 

Bitler Pragdaalkışlanırken 
Çek halkı, sessiz sadasız milli 
istiklil kahramanının heykeli 

önünde gözyaşı döküyordu 
Londra, 17 (Ö.R) - Pragdan bildi·· 

riliyor ; Alınan kıtaları ve tankları ge
nerallerinin önünde bir geçit resmi yap
mışlardır. Sivil ahaliden bilhassa Al
manlar geçidi seyretmişlerdir.. Çekler 
ise, Alman asker]eri geçerken, ~pkala
rını başlarında ve ellel'ini cep1crindc 
tutmuşlardu. 

• - Biz, harp zamanında olduğu gi
bi, hala sınıflann ve kastlarm istibdadına 
karıı mücadele ediyoruz. Hakkın kuv• 
vete tekaddüm etmesi için, ruhun birgün Çekler Almeinyaya karşı gayızlarını 
nih•yet maddeye hakim olması için mü- gizlemeğe çalışmamakla beraber disip-
cadele ediyoruz. 1919 senesinde ideali· lini muhafaza ediyorlar .. Hiç bir hadLc;e 
miz bu idi. 1939 da yine budur.> çıkmaml§tır. Alman ahali Hitlerl alkış-

Bunu müteakip Amerika sefiri 8. Bu- 1amak üzere toplandıkları sırada bi~k 
)it tarafından heyecanlı bir nutuk ıöy· Çekler de, sessiz sadasız, gözleri yaşlar-
lenmiıtir. B. Bul it dem ittir ki ı la dolu olduğu halde Çek milli istiklal 

•- Amerika hUkilmeti adalete, hürri- Amerika ciimhur reisi B. Ruzvelt kahramanının heykeli et!'afınd'\ top12.n-

yete ve demokrasiyle müstentt siyasetle Vaıington 17 (ö.R) - Amerika ha- 1cebrü ,iddet manzaruı kUf18ındaclır. Bu mışlardı. 
sulhun muhafazasına çalıımaktadır. Mil- riciye müsteprı B. Somervels reisi cüm- vaziyet dünya sulhunu ve muasır mede- Her tarafta süngütak Alrn'lr. askerle-
letler ancak beynelmilel münasebetlerde hur Ruzveltin tam tasvibile, <Almanya· niyet bünyesini tehdit etmektedir. 
bir adabı muaıeret kabul edecekleri za- nın çığrından çıkm11 kanunsuzluğu> diye « Milletlerin hüniyet ve istiklili pren
mandır ki birbirine kar'ı milnasip ıekil- tavsif ettiği vaziyeti kat'i ıekilde takbih ı sibine dayanan Amerikan hükümeti Al
de hareket etmesini bileceklerdir. Biz, c:tmiş ve Bohemya ile Moravyanın işga· 

1 
manyanın hareketinin milletimizce tak

her gün beynelmilel ahlaka karşı cina· lini hür ve müstakil Çek milletinin hür- 1 bihini alenileıtirmekten geri kalamaz. 
yetler işlenmekte olduğunu biliyoruz. riyet ve İstiklalinin zorla boğulması şek- ı Amerikan milleti, fırsat düıtükçe, veya 
Bunun neticesi ıudur ki sulha imanı olan, linde göstererek demiştir ki: sulhun ancak kanuna müstenid bir nizam
keza milletlerin hürriyet ve adalet dahi· <- ,Müstakil Çekoslovakya hükümet la korunmasının mümkün olacağını bil
Jinde karar vermek haklarına imanı olan ve milletile Amerika daima bilhassa dos- dirmifti. Tavsiye edilen bu prensiplere 
Amerika, müdafaasını temin için silah· tane ve samimi münasebetler idame et- riayet edilmesi zarureti, son üç sene hl-
lannı artırmaktadır.> mi~tir. insanlık ıimdi kanunsuzluk ve cliseleri açıkça isbat etmiıtir.> 

Macar işgal hareketi 
Almanya muhalefet etmek istemiyor 

Macar is~ali devam ediyor 
Ber1in 17 (Ö.R) - Alman hariciye 

nezaretinin yarı resmt gazetesi olan 
cKorespondas Politik ve Diplomatik> 
gazetesi Almanyanın Macarlar tarafın
dan Karpatlar altı Rutenya.sının ele ge
çirilmesine muhalefet niyetinde olma -
dığını bil&riyor. Almanyanın bu ara
zi üzerinde gözü yoktur. Bugün hidise
lcrin seyri diğer bir istikamete müte -
veccihtir. Gazete, Macar başvekili kont 
Telekinin yeni işgal edilen arazide Uk
ranyalılara muhtariyet verileceğini Di· 
yet meclisinde resmen beyan ettiğini 

ilav~ ediyor. 
Çeklerin kabalıaü yüzünden, Münih 

anlaşma.siyle Viyana hakem kararlarının 
ı calit-lerin kuvvetine mukavemet ede
mediğini beyan ettikten sonra gazete, 
Almanyanın Slovakya üzerinde de hi -
mayesini tesis etmiş olması sebebiyle, 
eski Çekoslovak al'azisinin ekonomik 
birliğinin mahzuz kalacağını ilave edi
yor. 

cAlmanyaya kar§ı koymağa müsteH 
yeni kuvvetlerin mevcudiyeti karşısın· 

Alman elçiliğine devredilmiştir. Alman 
ya Pragdaki kendi elçiliğini de kapa
mış ve elçisini Belgrada tayin etmiştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Buradakı Çe· 
koslovak elçiliği Çekoslovak memurla. 
rm işgali altında bulunmakta devnın cdi· 
yor .. 

Parıs, 17 (Ö.R) - Pragdan bildirili· 
yor : Ahali gittikçe daha büyük bir ke· 
der içindedir ve ümitsizlik yil7lerd4 
okunuyor. Halk hürmetle meçhul askeı 
abidesi önünden geçmektedir .. Kadınlaı 
sükut ile çiçek demetleri bırakıyorlar., 

Bir çoklarının gözleri yaşlıdır. 
Şehir Alman ve Çek renkleriylC' do· 

natılmıştır. Motörlü kuvvetler defi tay. 
yare ve defi tank toplariyle birlikle mü· 
temadiyen şehirden geçiyor ve .~iman 

PTa.g ve Nürenbergten ik; göriinü,q askeri tayyareleri de şehir üzerinde al• 
~ lçaktan uçuyorlar. Reisicümhur şatosun• 

ri göze .~ı~or: Oteller makineh tn. Eankalar, her depozito sahibine ancak da hem Çek reisicümhurunun, hem §811• 

fenkli nobetçilerın muhafazası altında- 4 - 506 kuron verebiliyorlar. Bwu ral- sölye Bitlerin sancakları dalgalanmakta.. 
dır. Şehrin sevkülceyş nolctalarma mit· men bütün bankalar halkın teh:ıciimü , dır. Şato Alman askerlerinin muhafaza
ral~ö~ler yerleştirilmiştir. Alınan polis- karşısındadır. j sı altındadır. Öğleye doğru sokaklarda 
len sıyast muhalefetlerinden şüphe edi- Prag, 17 (ÖB) - B. Bitler Moravya- halk daha ziyade kesafet peyda etmiştir. 
!enleri toplıyorlar. Bodiçede ilk sürgün nın payitahtı olan Bruno şehrine gitmiş Bohemyanın muhtelif noktalanııdan bir 
kampı kurulmuştur. Tevkifat listeleri ve oradan Viyanaya doiru seyahatine çok Almanlar, Ftihreri sellmlamak üze
Berlinde hazırlanmıştır. Şimdiyo kadar devam etmiştir. Brunoda asker! ve sivil re Praga gelmişlerdi. Alman mektep ço.. 
binlerce kimseler tevkif edilmiştir. Bun- erkan kendisini istasyonda bekliyorlar- cukJarı asker geçerken küçük Alman 
lann adedi en az ~bin tahmin edili- dı. Şehrin Abnan belediye reisi kendisi- bayrakları sallıyorlardı. Ahali bu nü4 
yor. Tevkifat bilhassa akşamleyin. her ne ho§ geldiniz temennisinde bulurunuş- mayişlere tevekkülle boyun eğmiştir. Bir 
kes sokaklarda kaJma.lt yasak olduğu cl- tur. Belediyede B. Bitler altın deftere çok maddelerin, mesela kumaşlarla ha .. 
betle evlerine çekildiği zaman yapılmak- imzasını k<>ymuş ve balkonda kısa bir zır elbise ve ayakkaplannın ynkında 
tadır. Bir çok Çekler dostları ne7.dinde görünü.9 yapmıştır. kıtlaşmasından korkuluyor. Bu s~beple 
veya izbelerde saklanarak kurtulmağa Viyanada Fiihrerin gelmesi tahmin mağazalara akın olmakta ve jandarma· 
çalışıyorlar. Kimsenin §Chirden hareke- edilmiş olduğundan büyük halk yığınla. lar nizamı muhafaza için ahaliyi mağaza• 
te hakkı yoktur. Bununla berabv. meş- n kendisini bekliyorlardı. Führer is- lann haricinde sıra albnda tutmaktadır
hur ayakkabı fabrikatörü Bota bir tay- tasyondan oteline kadar üç kiJometre lar. 
yare ile kaçarak Bükreşe ve oradan mesafeyi halk arasından yürüyerek geç- General Sirovi B. Haha tarafından ve 
Belgrada gitmiştir. Pragda ve diğer şe- miştir. Viyanada 24 saat kalacağı 'lanne· Çek başvekili Rudolf Beran da Fvn Rib
hirlerde yahudiler aleyhinde tazyikler diliyor.. SlovakYaya gidip gitmi.yeceği bentrop tarafından kabul edilmişlerdir ... 
~.Bir çok yahudi mağazaları. henüz maIQm deifldir. Bugünden itibaren Bobemya ve Morav
na işaretler konulmuştur. Yahudi avu- Prag, 17 (Ö.R) - Hariciye nezareti yada arabaların ve otomobillerin sala 
katlar artık mesleklerini ifa edemiyorlar. kapatılmıt ve Alman, memurları tara- takip kaldeei tesis edilmiştir.. Yalnıx 
Erzak mağazalan kontrol altına konul- fmdan ifpl edilmiftir. Tokyo ve Bem Praı §imdilik bu kaide haricinde kal .. 
muş, fiatlerin ilAnı mecburi kılınmqtır.. §ehirlerindeki Çekoslovak elçilildm de Jmfbr. 

Istanbulda kar 

Paris 17 (Ö.R) - Ecnebt matbuat or
ta Avrupa hAdiseleri karşısında umumi
yetle endişeli görünmektedir. Varşova 
gazeteleri Macaristanla milşterek hudu
dun tesisinden doleyı bir derece,.e ka -
dar sevinç göstermekle beraber ciddi 
bir bedbinlik te izhar etmektedir. Mu -
hafazakar cS!okovo> gazetesi şunları 

yazıyor: 

Londra gazetelerinin nefreti, düne 
nazaran, mümkünse daha ziyade artmış
tır. Bunun sebebi ~k o kadar Slovak
yanın ilhakı değil de Çek memleketinin 
yeni siya.si statosu hakkında Hitlerin 
beyannamesi ve Pragdaki ilk polis ha -
reketleridir. Gazetelerin endişesine bir 
sebep te şudur: Artık Ahnanya hare -

da Hitler ilhak siyasetine devam mı yagv ıyor 
edecektir? Şu halde 1939 senesi garp 

Mussolini yeni bir nutuk 
söylemeğe hazırlanıyor cAlmanya şimdi bizi şimalden, şimali 

garbiden ve cenuptan ihata etmektedir. 
~nde bulunduğumuz son derece nazik 
vaziyet hem harici, hem dahili siyaset
te bir ço!t vazifelerin görülmesini lü -
zumlu kıl!llaktadır.> 

cllustraoni Kuryer> de şu ihtarda bu
lunuyor: 

cMilli enerjimizi kaybetmemeli ve 
~ayrı: tl~rimizi dahili mücadelelerle da -
tıtmalıyız .. Harp gittikçe daha yakın
dır. Bu harp bizim uxun ve g:ı.yretli bir 
hazırlığımıza lüzum göstermektedir. 
Partiler olduğu gibi kalabilir. Fakat 
gayretleri tek hedefe temerküz etmeli
dir: Milli müdafaa cMittel Europa> teh
ditkar bir realite olınuttur. Bu, daha 
1915 senesinde, Alman hariciye ~ı 
Naumanın ilin ettlli ~idi. Bir 
hedefi de Maearistanı .ile bir-

• Pak&Mlfaba 

medeniyeti için nihai buhran ve fatiha İstanbul, 17 (Husust) - Bir ka•; gün
senesi olabilir. Fakat kumarcılann na- den beri devam eden fena havalar sa
sıl hareket edeceğini kim tahmin ede- bahleyin sulu kara ~virdi. Boğ&.>t için
bilir ki!> de yüksek tepeler ve Çamlıca bılarlıı 

ketleri için Alman ekalliyetlerini milll cNevyork Taymis> ise Macarların 
hudut içine almak prensibini ilana lü - akıbeti hakkında endişededir ve şun]arı 
zum görmiyor. Anlaşılmış oluyor ki Al- yazıyor: Şüphesiz, umuma teminat ve
manyanın hiç bir vaadı muteber değil- rilecektir. Hiç şüphesiz Hitler Alman -
dir. Bu sebeple şu sual sorulmaktadır: ı y.~nın artı~ gerçekten tatmin ed~ldiğ'lni 

Alman devleti şimdi yeni hangi kur- soyliyecektir. Sulh havadadır, dıyecek
bana göz dikmiştir? Danzig mi, Memel 1 tir. Emniyetin iade edildiğinden, hüsnü 
mi, Buda;>qt~ mi? Bu hususta gelen :ıiyet ve kardeşçe anlaşmanı.n arbk Av
haberler hiç te emniyet verici değildir. rupaya hakim olacağından bahsedecek
cNiyoz Kronikl> gazetesi Bitlerin ya - tir. Fakat Allah Macaristanı korusun!> 
kında yeni bir darbesinin beklendiğini 

1 
Budapeşte 17 (Ö.R) - Başvekil kont 

yazmaktadır. Bu gazetenin Pragdan is- Tekeli Diyet meclisine Karpat Ulcran -
tihbanna ıöre Ahnanya Macaristana bit yasının i§gali hak.kında izahat venni§ 
ültimatom göndererek Karpatlar altı ve Macar hareketinin kat'i olmasına Al
Ukranya arazisinden Macar kıtalannın manlarca alınan vaziyetin yardım etıiği
geri almmasmı talep edecekmiş. ni söylemiştir. Başvekil Macar hudut -

~ 

ertüldü. 
---111---

Slovakyanı n yeni 
Anayasası 

Berlin, 17 (Ö.R) - Slovakyanm müs
takbel statüsünün teferrüabru tayin et
mek üzere bir Slovak komisyonu Praga 
hareket etmiştir. 

Hollanda 
Nllstendeltelerinl 
mttdalaaya 
llazmamyor 
LONDRA, 17 (Ö.R) - Holand3 

Roma 17 (ö.R) - B. Mussolini faşist mücadele hüzmelerinin 20 
inci tesis yıl dönümünü kutlamak üzere Fqiat hücum kıtalan en eski 
Azalarının romaya gelmeleri münasebetile 26 Martta bir nutuk söyli
yecektir. Merasim Mussolini Stadyomunda olacak ve rejimin bet yıllık 
umumi içtimaı şeklini alacaktır. Düçenin nutku radyo ile yayılacak 
ve yarım adanın bütün denizlerinde faşistler Düçenin nutkunu dinle
mek üzere toplanacaklardır. 

lngiltere, Çekoalovak haJ iaeleri hakkın
daki görüş mel erini açıkça bildirdi 

Londra 17 (ö.R) Sir Con Saymen Avam kamarasında lngiliz ve 
Fnnnz hükümetlerinin Almanyamn hareketi hakkında aıb temas ha
linde olduklannı bildirmittir. Hericiye nuın Lord Halifaka Mbah B. 
Çemberlaynın yanına gitmiı, eonra hariciye nezaretinde Amerika ve 
RU1ya Hfirlerile Soa;yaliat muhalefet ~ te~ ~ e • ir 


