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ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Tü.rk-iye 
Cüm1~uriyetin ve Cümhuriyet tımnin bekçisi, aabahları çıkar !iya.si gazetedir 

- Bulgaristan 
Cümhurreisimiz lnönü dün misafirimiz B. Köse 
lvanolu kabul ettiler ve öğle yemeğini beraber yidiler 

Bugün resmi tebliğ neşredilecek gö
rüşmeler çok samimi cereyan ediyor 

ANKARA 18 {Hususi) - Muhterem mi&afirimiz Bulgar .8atl'ekili ile iki doat ve komıu memleketi 

B İm müsabakası 

nıın hedıye r 
~•ldhnı el ildn

oluı,.anııs _I 
Yeni A..ır Matbaumda Buıhn11tır. 

Bulgar Başvekili B. Köse lvanof bugiin öğleden evvel alakadar eden me.eleler etrafında yapılmakta olan gö-
aaat 11,46 da Cünllıurreiaimiz Milli Şef İnönü tarafın- rüımeler çok samimi bir hava içinde ereyan etmekte- Ankarada intihap faaliyetinden levhalar 

dan riyaseti cümhur k~künde kabul edildi. Reiaicüm- dir. c s e 2 6 M t p ee ee 
~~~ö~ı'!:!v:=:::~'!l:t~~m~~a:!~~~ Yarın~~ bu göriifm~ler VeA B. ~ lv~ofun eçım ar · azar gunu 
titüaünü, çubuk barajını gezdiler . .Aqam Bulgar aefiri 

1

. An~ ~:areti hakkında bır remıı tebliğ ııetttdilecek 
tarafından •ereflerine Bulgar sefarethanesinde bir zi- ve miaafirımiz, beraberinde gelen heyetle birlikte ak- --------.--------

~afot ··•rildi. ...... Anlmadan huıusi trenle ayn)acaklardır. a Dün An karada BaşvekiUn riyasetinde bir toplantı yapıldı 

Bu devrede kimler mebusolamıyacak 
Şef Diyor ki: 

Bugiin istikrar bulmuş bir milli 
varlıktnn ve feyizli inkılapla1 la te
şekkül etmiş yeni cemiyetin emniyet 
ve huz.urundnn bahscdt>bilmemiz. on 
beş senelik ATATÜRK idaıcsinin 
müsbet neticesi olarak miimkün ol
maktadır. 

Muhteremmisafirimizin lstanbulda karşılanmasınaait bir intiba 
E 

Mahalli 
idareler 

---tı---
Yeni mali imkinlarla 
takviye edilmete 
muhtaçtır 

--&-
HAKKI OCAKOliLU 

Romanyaya ültimatom ! 
Bükreş, Alnıan tekliflerini reddetti 

silah altına asker çağırdı 
Londra, 18 (Ö.R) - Berlin, Alman 

ve 
hükümetinin Romanyaya ültimatom ma- B ı 

A 0 A 0 0 hiyetinde talepler serdettiğini tekzip u var 
Umuma vılayet meclısı 1939 yılı di ·or. Bununla be be bildi ild'V• 

Ankara 18 (Husu.si) - Mebus seçi -
mine nezaret etmek Uzere yirmi sekiz 
intihap dairesine gidecek olan mebus
lar bugün Kızılay kurumu umumi mer
kez binasında ve başvekil B. Refik Say
damın riyaseti altında Cümhuriyet Halk 
Partisi genel sekreterinin de iştirki ile 
blr 1oplantı yaptılar. Bu toplantıda in -

tihap dairelerine gidecek olan mebus
lara görccdkleri vazifeler hakkında dl • 
rcktifler verildi ve seçim işleri görüşill
dü. 

26 Mart Paznr günii yapılacak olan 
mebus seçiminde bazı intihap dairelerl 
için bir takım hususiyetler kararlaştınl· 

- SONU 8 nci SAYFADA -

Son yağmurların tahribatı 

Bayındırda beş köy ara
zisi su altında kaldı 

Arapçi köyünde de 2000 dekar ekilmiş 
araziyi sular kapladı 

Yağmurların EGE mıntakasındaki tah- den kat'ı zarar ziyanın anlaşılamıyacall 
ribatı oldukça geniştir. Gediz Mantin Vt! mahallinden bildirilmiştir. 
Menemen kısımlarında t&şkınhk gös- Bayındır mıntakasına dün bir dakib 
terdiği gibi Cellat ve Bakm;ay da son süren dolu düşmüştür. Zarar gayet cüz.; 

b.. · · h 1 d B"' · .. e ) ra r, r ıgıne 
utçesını azar a ı. utçemn son mu- göre, Alman hükümeti namına Roman-

zakereleri esnasında azaların hemen a bildirilen ekonomik tal ı k 
---* taşkınlıklanm göstermişlerdir. iclir. 

h . . . f d 1 . d 'h . l' ay ep er ço 
epsının ı a. e en~ en ı hyaca cevap vasidir. Almanya buna mukabil Rumen 

verememenın ıztırabını sezmek bükümetine hudutlarını ve Rw · _ 
Ş ' k • Bayındırda üç günden beri fasıJa ile Yine evvelki geceki yağmurlard~ 

iT eti mUQ me- yağan sürekli yağmurların tesiriyle Fu- Torbalı civarında evvelce yaptırılan ka· 

l 
A , , runlu, Çıplak, Elifli, Çırpı ve Hasköyle- nallar yıkılarak Arapçı köyünd~ 2000 .. k" d" ue.n ıs 

mum un ur. tiklAlini garanti etmeği teklif etmekte-
•. ~unu~ böyle ol~ası da gAayet ta- dir. Alman ekonomik heyeti reisi vası-

atı tef tış edılıyor rlı?de tahminen 150 hektar ekili arazi dekar ekilmiş arazi sular altında kal• --*-- sular altında kalmıştır. Sular ~-ekilme- - SONU 2 tNCt SAYFADA -
~ııdırd. Zıra hfedrdlfrın .~':sus; hayat- tasiyle serdedilen müddeiyat Romanya
ann a meş u o an 1 tıyaç arın ge- mn endüstri teşebbüslerinden vaz g -
nişlemesi hadisesi tesir ve şümulünü mesi ve münhasıran z.irat bir millet :t 
umumi ~ayat .üzerinde. de gayet tabii ması, bundan başka bütün ihracatının 
olarak hıssettırmektedır. Almanyaya tevcih edilmesi merkez.inde-

Türkiye son on beş yıl içinde es~ dir. 
kisine nisbetle tanılamıyacak bir te- Rumen hükümeti bu talepleri derhal 
kamüle ma~ha~. ~lmuştur ... Umumi ıeddetmiştir. Bunun üzerine dün akşam 
~ayatın tekamulu mede?ı. hayat~n saltanat §Urası içtima etmiştir.. Siyasi 
ıcaplarına uymak zaruretını tevlıd reisler aralarında sabık milli köylü par
eylemekte, bu 7..aruret de ihtiyaçları tisi reisi B. Maniu da dahil olduğu hal-
genişletmektedir. _ SONU 8 İNCİ SAHİF'EDE -

Memleketin refah seviyesının 
Romanya başvekili Kalinesko 

bütçelerle alakası gizlenemez. Nete- ko··yu•• 
itim umumi bütçede her sene görü- Akkoyuolu merasında 
len fazlalıklar iktisadi kalkınma da
vamızın inkişafından ve verimli ne-

ticelerinden hız almaktadır. Bu inki- Mera yu··zu··nden yı·ne bı·r 
taf belediye ve hususi muhasebe büt-

Hissedarlardan bazılanrun iktısat ve· 
.ki.Jetine müracaatları üzerine Bulvar §İr· 
keti muamelatının teftişine lüzum görül
düğünü haber vermiştik. lktısat vekaleti 
baş müfettişi B. Fevzi Erçin ve vekalet 
mürakip komiseri B. Saip lnceyeman 
şehrimize gelmi~lerdir. Bulvar tirketi 
muamelatını teftişe başlamışlardır. 

Haber aldığımıza göre bu şirketle ala
kalı bulunan belediyenin de bu hususta 
malGmatına müracaat olunacakbr. Şirke· 
tin belediye ile mevcut mukavelenameai· 
nin hükümden dü,tüğü hakkındaki iddia 
varid görülememektedir. Şirketin ya te
ahhüdlerini yerine getirmeai, yahut ta 
feshedilmesi mevzuu baheediliyor. 

* çelerinde de kendisini çok az miktar-

da da olsa göstermektedir. ko•• ytu•• 
0 
•• ldu•• ru•• ldu•• Bulvar ıirketine ait binalar civannda 

Fakat gelir fazlalığı ile ihtiyaç ge- ydulmaaı icap eden busust eıhasa ait bi-
nişlemesi arasında maalesef nishct nalardan bazıları aon fırtına esnasında 
kurmak mümkün değildir. maili inhidam bir hale gelmif ve bir bina 

Buna ilaveten görülmesi lazım 've Katıl Riza, . auç aleti olan taban- kendiliğinden çökmiiftilr. Bu bina önün-
zaruri bazı işler hususi kanunlarla den geçen Mehmet isminde bir genç ha· 
mahalli idarelere tahmil olunuyor. casile birlikte yakalandı fifçe yaralanmıttır. 
lakin bu işleri görebilmek için mad- Evvelki gün Tirenin Akkoyunlu kö- Bele~iye, maili inhidam bulunan bi-
di imkanlar temini keyfiyeti mesklit Çek Cümhurreiıi yünde müessif bir cinayet işltınmiştir. nalar. c.ıvanndan mürur ve uburu me-
geçiliyor. Bugün elde mevcut mües- Hadise etrafında aldığımız malfunat §U netmıttır. 
seselerini yaşatmak zorluğu içinde ..f:r merkezdedir : ---:----
çırpınan mahaUi idarelere yeni gelir Haşa -Tirenin Akkoyunlu köyünde Meh-
menbaları vermeden yeni mükellefi- met Kalenin çobanı Riz.a, Akkoyunlu Turistik 
yetler tahmil eylemek mevcut hiz- köyünden Mehmet Irmağın merkebin! 
h'letlerin bir kısmını görmekten me· ---&-- alarak ekin tarlasına giderken, Ahmet -&·---
ney]ernek demektir. Bolaemya Pe llOPCUIYG L"Ininde biri arkasından ye~ mer- Yollar pazaıeldıla 

Bunun bir manası da bir taraftan nuılatar relsJlğlne kebi nereye götUrmek istediğirıi ııormuş· lllale edlleeelı 
Yapmak isterken diğer taraftan yık- getlPIJlyoıt- tur. '6-
ınak olu~. Netekim geçe.n sene müs- Prag, 18 (Ö.R) _ Almanyanııı eski Ahmet, Rizaya: Tutan 1,200,000lira olan lzmir türia-
l>:t hazı ışler~ ayrılan hır kısım tah- hariciye nazırı ve hUkümetin gizli kon- - Merkebi ek.in tarlasına sokma, son- tik yollanna kapalı zarf uaulile talip çık-
nsat bAu yıl .but~eden ç.ıkarı~ıştır. sey reisi fon Nöyrat Pragda Almanya ra yaxık olur ekinlere, demiştir. maıntflır. Vilayet idare heyeti turiatik 
l ' lnk~r ~ılemı~e~ ~ır hakıkat ha- namına himi tayin edilmiştir .. Bununla Riza bu teklifi kabul etmiyerek arka- yolları, kanun mucibince bir ay 10nra 
h~dcdı~ kı maarıf ıhtıyacı hudutsu;z beraber kabinedeki gizli konsey reisi .sından gelmekte olan Ahmede, hiç bir pazarlık uaulile eksiltmeye çwunuım. 
ır genışleme yolundadır. Her taraf- vazifesini tayin edecektir. Çekoslovak sebep yokken Nagant taklidi tabancasi- Pazarlık uaıdile 7apalacak olan bu ekailt-

- SONU 2 INC1 SAYFADA - cUmhuri)'e~ reJsl B. Haha Bo- le atef-etmif&.ir. Çaka kuqmılardaıı bl- men bir çok finDalanll itm.k edecekleri 

ŞehlPden- Çehreler: 2 
•••w••••••••••••••• 

Vali muavini B. Cavid 
Gh olur f8P'ltn• Mr um btr 4lem Sm babU tnek1dilde aaf>nt (Cavid) 

görünür Bu qı., doıyelerm imdadıM meded1att ... ...... 



PllDIA: 
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LAKIRDININ 
TAKIRDISI 

Şinaai REVt 

Ne muhavere ve ne de mükaleme, lakırdıdan ıunun için sayılmaz ki; 
onların, muayyen birer mevzuu vardU". Fakat sadece lakırdı bir kuru 
gürültüt'!en ibarettir. Sahiplerini daima başkalarına karşı gevezelikle 
bednam eder. 

Bir hakim şöyle söyliyor: « lnaanın aklı ne kadar uzunsa, sözü o 
kadar kısa olur. » Medeniyet derecesinin miyarı lakırdıdır. Mütefek
kir ve alim insanlar arasında geveze görülemeyişi bundandır. Sebebi 
gayet ba'3it. Boşa harcıyacak vakitleri yoktur. Hele her bir eözü hik
met olanların ne kadar ağır başlı ve ne kadar çekingen oluşu malum
dur. « Boğazın dok.uz boğum » luğu, « Sözün giimüş ve sükutun 
albn » oluşu, bu hakikatlerin en beliğ birer formulüdürler.... Esasen 
c sohbet kadın aanab > değil midir~ 1 .. 

Lakırdı, kırlarda başıboş, avare gezer. Alnında güneş doğar, sırtın
da güneş batar. Beğendiği sahada münhaniler, münkesirler çizerek 
dolaşır durur .. Karar ve fiilden uzak, gaye ve dilekten aykın mecnun
dur o ... Ne yazık ki kendisine bir sürü Leyla'lar bulur. Çıplak ayaklı 
bir gece gibi kahve köşelerine çöker. Dönemeçlerde durur. Adeta yol 
keser .. 

Medeniyetin ulaşamadığı vahşet ellerinde bir Ruam, bir T atanoz 
gibi yerleşen bu korkunç mikrop ne kadar salgın bir afettir ki, dünya
nın dört bucağına; büyük, küçük, yaş ve mevsim tanımadan kol 
atar .. 

Uzun müddet matbuatımıza musallat olan bu menhus hastalığın 
~eçenlerde muhtazır kolleksiyonlannı gözden geçiriyordum. Her biri 
lime, lime, elimden kayıyor, elimden düşüyordu ..• 

Üstünden yıllar aşan bazı anlayışların, yeryer, yıpranıp delineceği
ne inanının. Lak.in bir şartla: Bu rahnelere hiç olmazsa vaktinde bir 
fikir enjektörünün nurlu seromu sıkılmı~ olaydı .. 

Gayrisi hep laf ve güzaf... 
O halde lakırdı bir kuru takırtıdır. Tıpkı bir delik kovanın veya bir 

hamam tasının yuvarlanması gibi ... 
Bir de lakırdı çerçivesi içinde uzayıp, sonu bir muhavere, bir mük.a

lemeyle neticelenen şekiller vardır. Bence asıl korkuncu da bu .. Bun
lar mükaleme, muhavere ve mülayemetle ba§layıp ta mudarabe halini 
alan münab~lara benzerler .• Lakırdılan esasen hiç uzatmamalı, ya
hut olduğu gibi bırakmalıdır. Zira kendi haline bırakılan lakırdılar, 
dönüp dolafıp edebiyata intikal ederler. Bu, keyfine bırakılan bir kızın 
hamamcı veya zurnacıya varması kadar tabiidir. 

-c Ey ilimlerin beşiği, ey fünunun yurdu, ey icadların meliykesi 
olan Asya kıtası ...... > Heyecanını yükselten < Namık Kemal » e : 

-c Merhamet üstad, hiç bir şey bırakmadın şu Avrupaya!..> 
Diyen insan, lakırdının takırtısını yapmıyor mu ? 1. .. 

Şinasi REVi 

Münevver' in Ayşe 

Hazin Hayatı 
Allah canımı alsa da buradan 

yalvaran Ayşe 
duası sanki 

kurtulsam diye 
Münevverin bu 

kabul olunmustu 
' 

.. ıı-
Ayşe hastaneden çıktı ve kendisi için 

hazırlanan odaya yerleşti. 
Ona burada cMünevven adını tak

tılar .. 
Ane Münevverin bu kötü muhit için

de bir seneden fazla süren hayatını yaz
mak iatemiyoruz. Bu hayat, bu yola diif
müşlerin hayatlarının hemen hemen ay
nidir. 

Esasen (Alnımın Kara Yazısı) yazı

mıada hayatını anlatan bayan Servet, 
ha&Ha defterinde bu noktaya da işaret 
ettiii için Ayşe Münevverin hazin haya
tınıft bir senesini çalan ve onun .;'ihayet 
hayatını alan bu muhit üzerinde fazla 

YAZAN : UÇ YJLDIZ 
alsın daha iyi.. 

Yine bu zat diyor ki: 
- Ane Münevver bana insanların 

burada da kendisine fenalık etmek İste· 
diklerinden şikayet etti. 

- Biri gelip öbiri gidiyor ve bunlar 
hep beni dost tut diye israr ediyorlar .. 
Ben ilk önce bu cdost> itini iyi bir feY 

sanmıştım. Halbuki sonradan anladım. 

Dost, bize değil, paramıza dostmuş. Bü
tün kazancımıza göz diken bir adam 
dost değil .. Düşmandır. Hiç birini iste
medim .. Ve bünun için de bana düı1man 
oldular. 

Etrafımdaki kızlara bakıyorum . hep-
durmıyoruz. sinin de yüzlerinde, göğüslerinde, kolla-

Yalnız bazı hususiyetler üzerine kısa- nnda, bacaklarında ustura. biçak, jilet 
ca temas edeceğiz. yaraları var .. Bunları onlara hep cdost> 

Ayşe, buradaki arkadaşlan arasında lan yapmış .. 
cçocuk kız> diye tanınrlllfb. Sokaktan ödüm kopuyor .. Bana da biçak vura· 
kurtulmuş olmanın sevir:ci ile neşelen- caklar diye korkuyorum .. 
mifti. Onu daima top ve yoyo oynarken Zavallı kız.. Korktuğuna uğradı .. Hem 
görüyorlardı. de çok korkunç bir halde ... 

Çok temiz bir kalbi vardL Kimseyi Onun. ilk girdiği evden çıkarak haya-
lncitrnezdi. Kötüler mahallesinin esnaf- ta gözlerini yumduğu eve ge1işini de yine 
lan onun dükkanlarına ber ıelişin.i bir bu ckorku:t yüzünden diyorlar. Çünkü 
uğur sayarlardı. gittiği ev, ilkine ni.betle daha emin, daha 

Ayşe, tanısın, tanımasın.. Her kese 
kahve, çay ısmarlardı. 

Ayşeyi burada tanımış olan erkekler
de11 biri anlatıyor: 

- Onu, çocuk halile ilk gördiiiüm za
mu hayret etmiıtim. Bu kadar küçük 
bir kızın bu muhite düşmesi garibime 
gitmiıti. 

Bunu merak ederek 90rdum: 
- Küçüklerin buraya girmesi yaaak

mıı amma .. Benim }'afllDl büyüttüler. 
Dedi Buradaki hayatından memnun 

olup olmadığını sordum. 
- Sokakta sürünmekten daha iyi.. 
Dedi. Fakat namuslu evlerde namuslu 

ellerde hizmetçilik etmeğe razı olduğu
nu, bütün ömrünü böyle yerde geçirmek
ten korktuğunu da söyledikten sonra 
ilin etti: 

gözönü, daha inzibatJı bir yer .. Polis nok
taaı hemen karşısında ... 

Fakat o ne bilsin ki kader ve katil bir
leşti mi en kuvvetli inzibat ve dikkat al
tında bile saldırır. 

Ay~ Münevverin katille olan münase· 
bet derecesi, ııekli, cinayetin nasıl tasmim 
ve tasavvur edildiği hakkında sorgu ha
kimliğince yapılmakta olan tahkikat de
vam ediyor. 

Yakında 9 cezada muhakemesine 
başlanacak ve bütün fecaat ve hakikati 
ile adalet huzurunda tebellür edecek 
olan ha husmlar üzerinde. tahkikatı ıüç
leştirmemek iÇİ Mikut ediyoruz. 

- *BİRSARROŞ 
Bir lıadını yaraladı 

- Bizim gibileri ellerinden tutup Anafartalar caddesinde amele Halil 
kurtaracak namuslu adamlar, merhametli sarhoş oluak elinde bıçak olduğu halde 
insanlar pek azmış,. T.Jüm olsaydı bu- Mustafa kw Nesibe ve ojlu İbrahlmin 
rap düımczdim .. Ei" W•bln J.es> bu- evine taarruzla Nesibeyi kolundan ya-
r..la geçecekse allah b evvel canımı ralaııutkr wtulm.-ur 

l'Elfl ASIR 

ŞEHiR HABERLERi 
Şubat Bir sır kat hadisesi 

Ayında İzmir limanın· 
dan dış ülkelere 

e~~:'!ı~~~l~stesinl' göre 

Dörtyol 
dürü 

istasyon mü
tevkif edildi şubat ayında İzmir limanından dış mem

leketlere 761 ton üzüm, 657 ton indr, 80 
ton hurda, 1413 ton palamut, 469 ton 
valeks 1484 ton tütün 3770 ton zahire Dörtyol, (Hususi) - Dörtyol istasyo-ı' eşyalardan büyük bir kısmını çuvala 
690 to~ kuru sebze, 224 ton meyan kök:. n~da bir ~kat hadisesi olmuştur .. HA- doldurmuşlar ve bir çukura saklaım§lar-
282 ton hububat, 271 ton zeytinyafu 441 dise şudur · dır. 
ton pamuk, 775 ton muhtelif eşYa olmak Dörd~yol ~üccarlarından Mustafa Rem- İki tüccar sabahleyin eşyalarının ça-
üzere 11318 ton mal sevkedilmiştir. zi ve lbrahim namlarına 29 parça kı.y- lındığını anlayınca istasyon müdürible 

Yine ayni listeye göre mevsim iptida- metli tuhafi~e eşy:S~ g~lerek bunl~r -~~ baş vurmuşlardır. İstasyon müdürü eı
sından 11 mart tarihine kadar }imanı- bara nakledılıneksızın ısta..,yon muduru yalann yolda çalındığını bildimtiş, fa-
m.ızdan d ., memleketlere 70.92r. toıı Nihat tarafından vagonda alıkonulmuş- . 
.. .. ı,.. . . . . :.ı. • tur kat usulen hır zabıt varakası tutturmuş-
uzum, 40.918 ton ıncır ıhraç edilmı~tır.. . · . .. . .. .. .. .. tur. 
Yalnız Almanyaya ihraç edilen ÜLüm lddıaya gore ıslasyon muduruı.un bu . . . . 

d 1 k d b . Fakat hadise zabıtaya aksettirilnus vt:? 
49.740 ton, incir de 17567 tondur Son eşyaları vagon a a 1 oymasın a ır . -
'ki .. · · d .. .. f" ti · d beh maksat vardı Nitekim istasyon uıüdü- yapılan soruşturmalardan sonra esyalar 
ı gun ıçın e uzum ıa erın en er .. 

· · .. h 11 d Ah i H" · · meydana çıkanlmıştır numara başına yirmi para yükseliş kay- ıunun ama ar a~. ıne. ve u::.eyınel .. . • · . 
dolunmuştur. Bunun sebebi Avustural- bunları çalmaları ıçın telkinde bulundu- Dortyol adliyesı, suçlulardan ıstasyon 
ya üzümlerinin orada yağan şiddetli yağ- ğu iddia edilmiştir. Gece vakti bu iki müdürü Nihat hakkında da tevkif kara
murlardan çok zarar görmüş olmasıdır. hamal, ,·agonun mühürünü sökerek bu rı vermiştir. 

Yine mevsim iptidasından beri 30.19:? 
balya pamuk ihraç edilmiştir. Bunun 
9000 balyası Romanyayn, 8000 halyası 

Almanyaya, 12000 balyası İtalya~ rı, mi.i
tt:bakisi de diğer memleketleredir 

Dünkü maç 
Esnaf Ahali ve Emlafl 
Eytam llanlııuı mullfe· 

-*- liıi üzüm lıarwnunu 
Hususi idarelerle 2 • o yendi .. 
belediyelerin Alaka ile beklenmekte olan Esnaf 

telgraf Ücretleri Ahali ve Emlak Eytam bankası rnuhte· 
Hususi idarelerle be1cdiyelerin nltı ay lit takımı ile Üzüm kurumu takımı ara-

zarfında yazdıkları telgrafların gönder· sındaki maç dün yapıldı. İki takım saat 
dikleri posta mürnselatının 2721 ve 2722 ikide, taraftarlarının alkıştan arasında 

numaralı kanunlara göre tabi oldukları sahaya çıktılar. 
ücretler posta merkezlerinden tcsbit Her iki talumda çok kuvvetli oyuncu
edildiğinden bu idarelerin mahalU posta !ar bulunduğu için oyun güzel v~ zevkli 

Bir otobüs 
Tramvaya çarparafı 
parçalandı •• 
Güzelyalıda bir kaza olmuştur. Hamza 

oğlu Ahmedin idaresindeki (Urla 1) 
sayılı otobüs gayri nizami bir şekilde 
yoluna devam ederken Kazım oğlu Ce
lil idaresinde (Izmir 436) numaralı oto
büsle karşılaşmıştır. Izmir otobüsünün 
şoförü kazaya meydan vermemek için 
direksiyonu sola kırmış, o sırada kar
şulan gelen tramvaya çarparak parça -
lanmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

19 Mart Pazar ı'D 

!Mahalli 
idareler 

---tr·---
Yeni mali imkinlarla 
takVlye eclllmeğe 
muhtaçtır 

--&-
HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

tan mektep isteriz sesleri yükseliyor. 
Halbuki mahalli idareler mevcut 
mektep kadrolarını yaşatmakta zor
luk çekiyorlar. 

Yol ihtiyacı maarif dileklerinden 
daha aşağı değildir. Mevcut hastane
ler ihtiyacı kar!ılamaktan çok uzak
tadır. 

lzmir vilayet bütçesi iki milyon 
altı yüz küsur bin liradır. Bundan 
ziraat işlerine ayrılan miktar on dört 
bin lira.. Hemen hemen ziraat me
murlarının aylıklarına tekabül ede
cek bir miktar ... 

İzmir gibi geniş bir ziraat memle
ketinde ve tam zirai kalkınma planı· 
nın üzerinde durulduğu günlerde bu 
maksada ayrılacak tahsisat yalnız 
memur maaşlanndan mı ibaret ol
malıdır?. 

Şüphesiz ki hayır ... 
Fakat imkan bulunamayınca umu

mi vilayet meclisi ne yapsın?.. 
Buna mukabil hususi idarelerden 

ve belediye bütçelerinden cümhuri
yet merkez bankasına, belediyeler 
bankasına, spor teşkilatına, Nafıa 
vekaletine muayyen nisbetler dahi
linde hisseler tefrik ettirilmektedir. 

Eline mevdu vazifeleri hakkile gö
rememek mevkiinde bulunan ma
halli idarelere bu mükellefiyetlerin 
yükletilmesi yine yapılması zaruri 
bir çok itlerin geri b.rakılması neti
cesini verdirmektedir. 

ve telgraf merkezlerinden altı aylık he- cereyan etti. Daha müeair ve kombine -·
saplarını alarak 939 yılı bütçelerine ona oynayan bankacılar birinci devrede arka llALKEvtMDE 
göre tahsisat koymaları muvafık göriU- arkaya iki gol çıkararak taraftarlanni KONFERANSLAR 
düğü dahiliye vekaletinden vilayde bil.. memnun ettiler. Bugün Halkevinde saat 14 te Eıkek 
dirilmiştir. ikinci devre de çok heyecnla oldu. Fa- Lisesi yardirektörü M. Öz tarafından 

ı Cümhuriyet rejiminin çok değer 
verdiği mahalli idareler cidden tak
viye edilmeğe muhtaçbrlar. 

-*- kat her iki taraf ta gol çıkaramamıfhr. (Fikir ve beden terbiyesinin insanlar 
Damızldı 11esilıaları Netice bankacıların 2--0 galebesile üzerindeki tesiri) mevzulu konferans 
Damızlık \'esikalarmı henüz nlmıyan l:>itmiştir. CJeşriyatı ile saat 16 da Felsefe öğretrne-

nygır sahiplerinin mahalli veteriner mü- -•- ni bay Kazım Gürpınarın (Devlet De-
dürlüklerine müracaatle bu vesikaları BERGAMANJH miryollannın içtimai ve iktısadi inkişa-
almnlannın köylüye ve hayvan retişti- srı işi rımızdaki rolü) devzuıu diğer bir kon-
ricilerine bildirilmesi Ziraat veklUeün- Bergamaya su isalesi işini t.nahhüt ferans neşriyatı Y~~ala':'1~. ö~nilmiştir. 
den vilayete emrolunm~r. Keylfyel eden müteahhit Lüsyen Jüherin, muka- ~ra Tıp fakültesi doçenti bay Dr. 
bir tamimle. mülhakata bildirilmistir. vele ile taahhüt ettiği i§leri Dahiliye ve- Sadı Irmak 22/3/939 çarşamba gunu 

l -·- • k"'l t' bel di 1 · h t' · .. saat 17.30 da Halkevi salonunda (Alınan a e ı e ye er ımar eye ınm mu- . ... . 
Zfl'CIUt dJetlettinin saadesiyle Guy Boven ve Lütfi 'füı.an- Spor teşkılatı) me\•zulu hır konferans 

nalısn•~ d ı· d tti~· ·ı4 te b'ldi verecekleri haber alınmıştır. Bu kon-Nacr• ur armasına evre gı vı 11ye ı - . 

Bugünkü mali kudretleri maalesef 
kendilerine mevdu vazifeleri yerine 
getirmeğe müsait bulunmıyor. 

Mahalli idareleri yeni gelir kay
nakları ile takviye eylemek, umumi 
muvazene ile alakalı bazı mükelle
fiyetleri onların omuzlarından al
mak, mahalll hizmetlerin ihtiyaca 
uygun bir şekilde ifası ebedileşmesi 
için bir zaruret halindedir. 

Halkın en yakin ihtiyaçlan da ma
halli idarelere mevdu vezaif arasın
dadır. 

Ziraattc kullanılacak ziraat aletlerinin 
bir yerden diğer bir mahalle trenle 
sevklerinde tenzilatlı tarifeden !stifarle 

il · t' B · · b' k 1 1. feranstan halkımızın ve bılhassa genc-r mış ır. unun açın ır mu ave e zey ı • H lk ·· · · ti · · k' 
1 kb }erimizin faydalanmalarını tavsiye ede- a , reıımın mme erını ya ın 

yapı aca r. riz. ihtiyaçlannın tatmini yolile daha ya-• 
edebilmeleri için Ziraat daire!erince 
Devlet Demiryolları ınüdürlükll!ı ine bi
rer vesika verilmesi vilayete bildirilmiş· 
tir. 

Ballalığını ölümle -•- ı kinden tatmak fırsatını elde ettiği de 
1111 ÖDEMiŞrE BİR muhakkaktır. 

~~_!'eden YARAl.Aa.A VAK'A_.I Bütün parti kongrelerinde tesbit 
·-ı..-1• eoıaı IQ • edilen ihtiyaçların yüzde sekseni ma--·- Ödemişte Topbaşı mahallesinde Hasan Biı-gi nahiyesinin Ulucami m..ıhaUe· hail~ idarelere mevdu vezaif ile ala-

Güneş adında biri, üvey babası Ali Bir- sinden belediye encümeni azası Tahir kalıdır. Bunlara tetkik ile temenni ve 
cielenden on lira para istemiş, verme- Turan, ayni mahalleden Ahmet Sollu, dileklerin kaçının yerine getirilebil
yince babalığını ölümle tehdit etıniştir. Mustafa Yanık ve Birgili Hüseyin Elma diğini tesbit eylemek mahalli idare-

Halkevinde 
bu akşamki konser Suçlu tutulmuştur. bir arada rakı içerlerken sarhoşluk yü- lere verilmesi zaruri kudretinin ne 
lkiçeşmelik musiki birliği tarafından bu -·- zünden kavga çıkmış ve Hüseyin E!ma kadar büyük ve §iddetli bir ihtiyaç 

akşam saat 30,20 de lzmir Halkevi salo- V AJ.i ÇEŞMEYE Gİrri bıçakla sol elinden yaralanmıştır. Suç- halinde bulunduğunu tebarüz ettir-
nunda güzel bir musiki ziyafeti verileceği Vali B. Fazlı Güleç, refakatinde jan- lular hakkında takibata başlanmıştır. meğe kafidir ... 
haber alınmııtır. Ikiçetmelik musiki bir- darma komutanı B. HulQsi Gür bulun- -·- HAKKI OCAKOCLU 
liğinin geçen hafta Karııyaka Halkevinde duğu halde dün sabah Çeşmeye gitmiş- EŞREFPAŞADA -*-
verdiği konserin muvaffakıyeti bu vesile tir. Kıa.a .işlerini teftiş edecektir. BiP un•aJcuana paJı'an s J 
ile hatılayınız ve yarınki konserde de .1- on yağmur arın 
gençlerimizin yüzlerini ağartacak muvaf- : ....................................... : Eşrefpaşa caddesinde BehlCllün kah-

fakıyetli bir netice ile biteceğini umarız. ~ Bir iki Satırla i vehanesindc sabıkalılardan Hasan oğlu tahribatı 
---111 • : Ali, bakla Jm:arbnak meselesinden çı-11 Z ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i t S Hi D apaJfl Mufzin kan münakaşada Hüseyin oğlu Yadigar , - BAŞTARAFI 1 NC • A FE E -

lıola lıırıldı.. Vilayet idare heyeti dün sabah Vali Gülü sol kac;ığa üzerinden bıçakla ağır mıştır. 
Karşıyaka vapur iskelesinde duran muavininin riyasetinde toplanarak mua- surette yaralamış \ 'C bıçağiyle } akalan- 1 Çapak köyünde yıldırımdan yıkılan 

vapura acele yetişmek üzere koscın Ya· meleli memurin evrakı üzerinde karar- mıştır. bir evde bulunan dört kişi yıldır.ı.mın te-
ko oğlu Muiz &kinazinin ayağı~ kaya- Iar almıştır. -•- siriyle konuşaınıyacak bir hale gt'lmiş· 
rak düşmüş ve sol kolu kınlmıştır. * Balıkesir Sıhhat müdürü Muhlis BİR HAKARET lerdir. 

Yaralı tedavi edilmek üzere hr.stane· Sümer şehrimize gelmi§ ve dün Mani- Kar~ıyaka Bostanlı gazinosunda balık- Yağmurun ve fırtınanın tahri~ttı gar-
ye kaldırılmıştır. saya geçmiştir. çı Faik Kaya, sarhoş olarak gazin1>cu İs- bi Anadolunwı hemen her yerinde az 
il•• ı ı 11!11tı•9~)9."ZI • maile hakaret ettiğinden yakalanmıştır. çok mevcuttur. Denizli istikametinde 

_. dağlar karlarla örtülüdür. Menemen ve 
Bütün me11cadiyet1ntizle iddia edJyoruz .. Bugün Akk_o_y_u- nla köyü Manisa ovalarında ekilmiş arazi k-ıs-

• • • • men sular altındadır. Bununla beraber 

KUL Tur D -Pi A RK merasında dün İzmirde hava iyi ve güneşli idi. 

" rl - BAŞTARAFJ 1 tNCt SAYFADA - -·-
1 BİR ESRARCI 

S l' N E M A s ı N D A ri .sol omuz.una, diğeri karnına isabet YAKALA.HOi 
ederek iltisi de vücudunda kalmıştır. Tepeköyünde esrar satmakta olduğu 

Göreceğiniz filimler kadar güıel proıram ne görülmüş ve ne de görlilecek
tir .. Bu programı görenler h<tkikaten şahane iki filim gördüklerlAe kani 
olacaklardır .. 

B E T H O ~V E N 
Bü1ük rejisör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 

VE HARRI B A UR 
Tarahntlan yapdan bu muazuun filimde Beethovenin bayatuu .. Aşkını bes

teJNiii -'aaileri hanli sebepler tahtında yazdığı pnilecektir. 
A Y R 1 C A : 1114 düaya laVllıpnda Loadrada Alman casus teşkilitııuo 

faaliyetini ... Müthiş tayyare mul.-ebelerini gösterir muazzam filim 

s u z 1 
GAKY GABANT • FRANCHOT TONE tarafından temsil edilmiştir 

iLA VE'l'EN FOKS JURNAL 

DİKKAT : HER İKİ FİLMfN DEVAMI Oç SAATTİR 
SEANSLAR : Her &ün suzy 3.15 - '1.ZO de BEETBOVEN 4 50 ve 9 da 

Yaralı derhal Tire belediye hastanesi- görülen İunirli Sait oğlu Hüseyin on 
ne kaldınlmışsa da orada ölmüştür. Suç- gram esrarla birlikte yakalanmış ve ad· 
lu çoban Riza yakalanımştır. Jiyeye verilmi§tir. 

1 ., ....... JO"~/~J!'~,.,~- •:ax 

Yeni Sinemada 
FEDAKARl.IK BUNA DERLER
SENEJfİN EH BCIYVK PROGRAMI 

ı••• 

Görtilmemiş anuvallaluyetle devam ediyor .. 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
2'amandyle rCIRKC:E sözlü 11e ŞARKILJ .. 

KADIN KATİLİ 
MVTHiŞ MACERA FİLMİ .. 

BUNDAN BÖYLE TOltKÇE FOX JURNAL iSTANBUL SiNEMALA&t. 
LE AYNİ ZAMANDA göstere<:elimizi muhterem ntüdavimlerimize ifti
harla bildiririz.. 
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Ankarapalistaki ziyafette 
B. Köse lvanof ve Başvekilimiz 

Arasıra 

ız çiğnemek.! 
' o Y~n: ECZACI KEMAL K.AKT ~ 

Memleketimizde sakızı ve çiğnemesini 
bilmiyen yoktur. Sakız; İz.mirin karşısı
na dizilmiş adalarda yetişen damla sakı
zı denilen bir ağacın zamkıdır .. Sakızın 
terkibinde : 

(Masticin) denilen bir cevheri var-

T Ur k - Bulgar dostluğunu canlandı- ·=:;:;;~:~~::::::;~iE 
ran degv erlı• nutuklar so••yledı•ler ya ile iktifa etmiştir. Sakıza kadınların iltifat edip erkeklerin uzak kalışına ve-

recek manayı ben bulamadım... Çene 
Ankara, 18 (A.A) - Başvekil doktor' imzasiyle temhir edilmiş~. ~u paktın pratiğinde kadınların kendilerine gü-

Refik Saydam bu akşam Ankarap3Jasfa ruhuna sadık bulunan Turkiye balkan vendiklerini ileri sürenlere hak wrc-
ekselans Köse İvanof şerefine bir riya- milletlerinin Nöyyi muahedesinin as"ke- yiın mi diye düşünüyorum .. 
fet vermişir. Ziyafetin sonlarına doğru il rt tahclidatından vaz geçmek suretiyle Sakız demek neden kadın demek ol-
Doktor Refik Saydam aşağıdaki :nutku Bulgaristana teslihat sahasında müsavat sun .. Sakız çiğniyen erkek çocuk1arımn 
aöylemiştir : 1 hakkını tanıdıkları son Selanik anlaş - köse kalacağı rivayeti kadın ağzmdan 

Bay Başkan, masının a.kdine pek ehemmiyetli bir su- çıktığına bakılırsa kadın ile sakızın bir-

Bu akşam burada ekselfuısınızın ~h- 1 
rette ?ad.ım. olmuştur. . . birine nasıl sakız' gibi yapıştığını gör-

aında komşu ve dost Bulgaristanın güzi-1 Çetın ımtıhanlar geçıren Bulgar mıl- ınek zor olmıyacaktır. Eski ecza.:ılıkta 
de mümessilini ve Bulgar hükümetinin I leti barışın nimetlerini takdir etmekte- sakıza çok rastlanır .. Eterde kollo<liyon-
reisini selamlamak benim için çok bü-! dir. Ve gayre.~lerini bilhassa eks_el~ns.~a~ı- da eritilen sakız ile çürük dişler 3oldu-
Yük bir memnuniyettir. Aramızdaki bu nın da tebaruz buyurdukları gıbı butun rulur diş ağrılan durdurulurdu .. Sakı-
tkametiniz Türk milletinin ve cümhuri- balkan milletleri arasında mümkün oldu- zın l~kesiz beyaz rengi temizliği ifade 
Yet htikUmetinin Bulgar milletine ve ğu kadar tam bir samimiliğin ve itima- etmiş, sakız gibi bembeyaz denilınistir .. 
:Bulgaristan hükilmetine karşı besleJiği dm teessüsünü istilzam eden bu beynel- Bir sözü bir kaç defa tekrarlıyarak bık-
hararetli sempati ve dostluk hislE-rlnin milel gerginlik zamanında barışın muha- tırıncaya kadar söyliyenlere sakız gibi 
rıe kadar derin olduğu hakkım.la sizi hiç faza ve tarsinine sarfedecektir. ağzında hep o lafı çiğniyor derler Sa 
filphesiz tenvir etmiş olacaktır. Zevcemin ve bana refakat edenlerin kız 'Çiğniyenler kadınlar olduğuna göre 

Tarihin müteselsil devreleri i<_:indc de iştirak ettikleri minnettarlığımı bir 1 bu lMtan acaba alınırlar mı dersiniz!. ... 
iki memleket birbirine karşı daima hür- k~~e da~a ~r~ede~ken kadehimi Türkiye Nemize lazım bizim böyle tefsirler değil 
rnet göstermişlerdiı-. Son yılların hadise- Cumhurıyetının yuksek başkanı ekselans mi Allahaşkına! .. Niye alsınlar, Akılları· 
leri ve iki hükümetin birbirine kar~! it- lsmet lnönünün sıhhat ve saadetine. asil na bile getirmesinler der geçeriz .. 
tihaz ettikleri halisane hattı hare:ket bu Türk milletinin refah ve itilasına ve sıh- "'---

hürmet ve rial \ti (Söylemekte tereddüt y.n misafirimiz Köse IvaııoJ hatınızla saadetinize içiyorum. Secim islerini 
etmiyorum) haliki ve sağlam bir dostlu- avcr ve daha samimi bir hale getirmek Ankara 18 (A.A) -Başvekil Refik • ' 

ğa çe~tir. ~8 t~ş~inievvel ~925. te arzusu ile samimi bir surette mütehas- Saydam tarafından ekselans Köse lvanof bR.tire!J Vila~1etler 
akdedılmış oldugu ıçın daha şımcliden sis bulunmaktadır. ıerefine akşam Ankara palasta verilen T 
uzun sayılabilecek bir müddetten beri Bulgı.r milleti Tiirkiye cümhuriyeti- ziyafette bütün vekiller ile refikaları, 
bizi bağlıyan ebedi dostluk muahedcm nin büyük At ·+·irkün başkanlığı zama- Bulgar elçisi ve elçilik erkanı, Türkiyenin 
Ve altı mart 1929 tarihli olan ve temdit runda Türk milletinin kahramanlık, mu- Sofya elçisi ve hariciye vekaleti erkanı 
edilmiş olduğu için münasebctlerimi1J kavemet ve vatanperverliğinin yardı _ ile diğer bazı zevat hazır bulunmuşlar
lanzime devam etmekte bulunan bitaraf- miyle kaydettiği siyasi, iktısadi ve kül- dır. 
lık ve hakem muahedesi münasebetleri- türel hamleyi tamamen dostane bir hay- Ziyafeti parlak bir suvarc takip etmiş 
mizln samimiliğine bariz işaretlerdir. Bu ranlıkla takip etmiştir. Keza Bulgaris- ve suvare gece geç vakte kadar aamimi 
münasebetle imzanızı taşımak §erefini tan Türkiyenin ölen başkanının en ya_ bir hava içinde devam eylemiştir. 
haiz olan ve imzasiyle Balkan nıillf'tleri- kın ve en samimi r.1esai arkadaşlarından 
nin Bulgar kardeşlerine bütün sahalar- bulunan ve onu istihlfıfa ittifakla davet Ankara, 18 (A.A) - R~isicüınhur İs
da tam mUsavat hakkını tanıdıkları Se- edilmic; olan ve misline nadir tesadüf met İnönü ve bayan İsmet İnönU tara
Janik anlaşmasına işaret etmekliğime edilir meziyetlerini tecrüba ve kıyase - fından bugün saat 13 te riyaseticümhur 
müsaade buyurmanızı rica ederim.. Bu tini memleketinin hizmetine hasretmek köşkünde Bulgar başvekili e!csel~ms 
kardeşçe jest Türkiyenin gösterdiği mti· suretiyle cümhuriyeiin mütezayit terak- Köse lvanof ve ba~an İvan{ıf şereflcı'İne 
aareatı tebarüz ettirilmekten müst2.~ kisini temin edecek olan yeni Milli Şe - bir öğle yemeği v.arilmiştir. 
addediyorum. fini de samimi bir sevinçle karşılamış - Ziyafette başvekil Dr. Refik Saydam, 

Ankara 18 (A.A) - Bugün de yurdun 
her tarafında ikinci müntehip seçımı 
aynı hız, faaliyet ve tehalikle geçmiştir. 
Afyon, Ağrı, Ankara, Erzincan, Eskişe
hir, Hakkari, Kar~, Malatya, Muğla, 
Siirt, Zonguldak vilayetlerinin seçimleri 
bu akşam sona ermiş ve müntehipler 
reylerini ittifakla Cümhuriyet Halk par
tisinin gösterdiği namzetlere vem1işler
dir. Bu suretle bugün (1&-3-939) akşa

mına kadar 15 vilayette seçim bitirilmiş 
bulunmaktadır. 

• 
Amerlfıadan dolar 
ithalatının faturalar; 
öde..ıyor-
Ankara, 17 (A.A) - 16 mart 1939 Bay Başkan, tır. Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu, Bu1-

Bizim neşe ve memnuniyet . k.ıynağı Bay Başkan, gar orta elçisi B. Kıristof, Sofya ele-imiz tarihli Tan gazetesinde Amerikadan 939 
olan ziyaretiniz beynelmilel vaziyetin İki komşu milletin birbirleri hak.- Şevki Berker, riyaseticümhur ıımnnıi senesinden itibaren yapılmış ith"llatın 
bilhassa nazik olduğu bir zamana tec;a- kında her zaman gösterdikleri karşılıklı katibi Kemal Gedeleç, hariciye veıkaJeti faturalarını ödemek için henüz verilmiş 
düf etmesi sebebiyle daha bi.iyük bir hürmet ve riayet aralarındaki halisane katibi umumisi Numan Menemencioğlu, bir karar olmadığı hakkında intişar eden 
nıana iktisap etmektedir. Bu vaziy.!t biz- ve sadıkane dostluk münasebetlerinin Başyaver Celal, hususi kalem m;idürü haber asılsızdır. 
<len daha büyük bir teyakkuz istem~k· inkişafını kolaylaştırmış ve bu dostluk Süreyya, Hariciye vekAleti protokcıl şe-1 Anadolu ajansının öğrendiğine göre, 
tedir. Bu hususta ise mukadder<;tın yan on beş yıl evvel ebedi dostluk paktının fi Şevket Fuat hazır bulunmuşlardır. Amerikndan 939 senesinden itibaren ge
Y~a kQd~u B~bn~~~Mu~------------------------------ ~m~~ın~m~~~s~~k ~ 

da milmkün olduğu derecede tam bir M k t ı Tu·· r k vizlerinin peyderpey ödenmesi h:ıkkın-
satnimllik ve itimadın teessüsü kııdar e e p er ara s 1 da maliye vekfıletince kambiyo idarele-

hiç bir şey tesirli olamaz. İşte ekse!art- k I r k OŞU )arı rine talimat verilmiştir. 
ıınızla çok zarif bayan Köse 1vanofun ve F l · Son hafta içinde 
tnaiyetiniz erkanının bu akşam burada- ----/:r--- l ım gecesı yafıalanan Jıaçalı~lar 1 

ki huzurlarında daiına daha ziyade ar- Maarii vekaletinin bir Ammanda dostluk Ankara, 17 (A.A) - Geçen bir h:ıftaJ 
tacağını umduğum bu dostluk ve kar- tavzihi.. tezahüratına vesile içinde gümrük muhafaza teşkilatı Suri-
deşliğin bir remzini görmekteyim. ---f:r-- ye hududunda : 40 kaçakçı, 848 kilo 

Kadhimi Bulgar kralı Majeste üçün- Ankara, lS (A.A) _ Maarif v~k!lle- Oldu... gümrük kaçak malı ile 47 kilo 400 gram 
cü Borisin sıhhatine ve asil Bulgar mil- Amman 18 (A.A) - Anadolu ajan- uyuşturucu madde, 1800 defter 3igaıa · 
Jetinin saadet ve refahına ve sizin ve tinden : sının hususi muhabiri bildiriyor : kağıdı, iki silah, 118 Türk lirası ile do·· 
bayan Köse Ivanofun saadetine içiyo- Bir sabah gazetesinde 12 mart pazar- Türkiye baş konsolosunun dün akşam kuz kaçakçı hayvanı, İstanbulda : 21 
:rum. tesi yapılan mektepler arası kır k-:>şusl.l'I tertip ettiği Türk film gecesi büyük bir kaçakçı, 30 kilo gümrük kaçağı. 

71 
Bu nutka ekselans Köse Ivanof aşağı

daki nutukla mukabele etmiştir: 
Bay başkan, 

hakkında neşredilen makalede bu mü- alaka görmüş ve dostluk tezahüratına 
sabakanın mesafesinin beyr.elmikl öl- vesile olmuştur. Baıta Altes Emir Ab-
çülere u~rmadığı ve koşunun da pist üze- dullah ve hükümet erkanı konsolosha-
rinde yapıldığı yazılmaktadır. nemizi şereflendirmişlerdir. 

1 - Mektep sporlarında müsahakala. Türk filmi bugün halka ve mektepli-
nn gayesi yalnız en kabiliyetli olwmı !ere de gösterilmektedir. 

Eden Lord Hali
fa ksla görüştü 

gram uyuşturucu madde ele geçirmiştir. 

ENTERMASYONAL 
VE 'ONİVERSEL 

ParisFuarı 
Bütün dünyanın iş ue 

ticaret merlıezidir 
s.soo Ekspozan 

meydana çıkarmak değil, en zaif o!:ıru
nı da sıhhati sağlıyan bu çalışmada k~n· 

dini deneme fırsatını vermektir, O iti
barla mesafe ve zaman şartları daima 
bu esas göz önünde tutularak tadil ~di
lir ve müsabakalara başlaması güç bir 
hüner ölçüsü olarak çocukların istifade

Londra, 17 (A.A) - Eski hariciye na- 2.000.000 zfyCll'efÇf 
zın B. Eden bugün öğleden sonra bari- 13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de-

sine sunulur. ciye bakanlığına giderek haricine mızm vam edecek olan P ARİS fuarını :ziyaret 
Lord Halifakı:; ile görüşmüştür. ediniz .... 

SON HABER 

Iraktaki • 
ıs yan 

Askeri mahkemenin verdiği idam 
hükümleri hapise tahvil edildi 

Bağdat 18 ( ö.R) - Sosyal tahrikçiler hakkında hükmünü v~ren 
askeri mahkeme bes idam hükmü vermişse de bunlar muhtelif hapis 
cezalarına tahvil edilmiştir. İdama mahkum olanlar arasında , Bekir 
Sıtkının diktatörlüğü esnasında başvekil olan Hikmet Süleyman da 
dahil olup cezası beş sene hapse tahvil edilmiştir. Bazı kimseler ağır 
hapis cezasına mahkum olmuşlardır. Bunların arasında bir çok eski 
zabitler vardır. Hükmün esbabı mucibesi devletin emniyeti aleyhinde 
suikasda teşebbüstür. 

Amerikanın bitaraflık kanununda 
· yapılacak olan tadilatın nıüzakeresi 

Vaşington 18 ( ö.R) - Ayan hariciye komisyonu reisi B. Pitman 
bitaraflık kanununda yapılacak tadilatı müzakere için komisyonu pa
zartesi günü içtimaa çağırmıştır. 

Amerikanın Çekoslovak vaziyeti karşısında aldığı vaziyetin bir işa
reti de P. T. T. nazırlığının Çekoslovakyaya ait bütün karyelerin, hat
ta yolda olanların bile durdurulması emrini vermesidir. Yolda olan 
posta çantaları Fransız limanlarına varınca Paris Amerika sefareti ta
rafından Amerikaya iade edilecektir. 

Amerika, Alma;~ ~şgalini meşru 
telakki etmediğini Berline bildirdi 
Vaşington 18 ( ö.R) - Hariciye nezareti Moravya, Bohem ya ve 

Slovakyanın Almanyaya ilhakını meşru telakki etmediğini Alman 
maslahatgüzarına bildirmişlir. Hükümet Almanyadan gelecek mal
lara munzam bir gümrük resmi tatbik etmeğe karar vermiştir. 

Vaşington 18 ( ö.R) - Ayan meclisi hariciye komisyonu reisi B. 
Pitman şu beyanatta bulunmuştur: Çekoslovakyanm isgali açıkça is
pat ediyor ki Hitler, suikasd ve kuvvetle maksadına vasıl olabileceği 
her yerde bu usullere müracaat azmindedir. 

Londra 18 ( ö.R) - Maliye nazırı Sir Con Saymen bütün kredi mü
esseselerinden Çekoslovakya ile hesap muvazenelerini sormuş ve ln
giltere banknsının muvafakatini almadan bu memlekete hiç bir tediyat 
yapmam"alannı emretmiştir. 

Yeni işgal sahalarında da yahudi 
aleyhtarı tedbirler alınıyor 

Prag 18 (Ö.R) - Eski Çekoslovakyanın bir çok sehirlerinde Al· 
man otoriteleri yerleşir yerleşmez yahudi aleyhtarı tedbirler almış· 
]ardır. Mağazalara «Alman müessesesi>, «Çek müessesesi> veya ~ya
hudi müessesesi» yaftalarından birinin yapıştırılması mecburidir. Ek
ser taksiler şimdiden bu levhaları taşıyorlar: c Yahudilerin binmesi 
arzu edilmezi» Yahudilerin prag bankalarındaki hesapları bloke ol
muştur. Slovakyada Bratislava avukatlar odası yahudi meslekdaşları
uan Slo .. •aklra .,....,.,,.;cinrl,.. mesleklerini icra etmelerini menetmiştir. Ya
hudilerin Slovak bayraklarını asmaları da menedllm1şur. . .. 

Moravyada askeri otoriteler bütün silah ve mühimm~?n teslımmı 
emretmişlerdir. Büyük harp hatırası olarak saklanan sılahlar da bu 
emre dahildir. 

Viyana müzakereleri 
Slovak nazırları davet edildiler 

Prag 18 ( ö.R) - Polis müdüriyetinin öyle açık havada o!s~·n'. ka
palı yerlerde olsun siyasi ve gayri siyasi bütün İçtimalar ~~laıstıs~a 
menedilmiştir. Bununla beraber mekteplerde tedr~satı~. ve Jı.mnastık 
cemiyetlerinde beden ekzersizlerinin devam eclebılecegı tasrıh olun-
maktadır. 

Prağ 18 (ö.R) - Slovakya matbuat bür?su tebliğ edi?"or: Slov~k 
devlet adamları BB. Tiso, Kuna, Durcanskı ve Mark Vıyanaya gıt
meğe davet edilmişler ve orada muhtelif Alman siyasi şahsiyetlerile 
muhtelif müzakeratta bulunmuşlardır. Sabah saat üçe kadar devam 
eden bu müzakerelerden sonra Bratislavaya dönmüşlerdir. Bu sabah 
saat 1 O da nazırlar konseyi toplanmış ve Viyana müzakereleri hak
kında vaziyet almıştır. 

Yine Slovakya matbuat bürosu tebliğ ediyor: Slovakyada ilerleyen 
Alman kıtaları her tarafda ve her hususta faaliyetlerile Slovakların 
hükümraniyet haklarını ihlal etmiyecek şekilde hareket emrini al-
mışlardır. 
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TAYYARE Sineması T•~~::oN 

ABDULVEHHAP ve LEYLA MURADIN ikinci şaheseri .. 

YAŞASIN AŞK 
Tamamen TÜRKÇE sö:zlü ve Arapça şarkılı ŞARK KOMEDİSİ... 

İlive : M._"TRO JURNAL DÜNYA HABERi.ERi 

Söylediğiniz güzel sözler ve huduttan 
dost cümhuriyetin güzel :merkezine ka
dar gerek makamat ve gerek halk tara
fından hakkımda gösterilen hararetli 
ikabul beni çok meütehassis ve müte -
heyyiç etti. Bundan dolayı size derin 
Jninnettarlığı ı arzederim. Bu yeni 
sempati ve dostluk işareti Bulgar mille
ti tarafından ziyadesile takdir edilecek
tir. Size şurasını temin edebilirim ki 
Bulgar milleti birbirlerine coğrafya ve 
tarihle merbut bulunan ve menfaatleri
nin iştirakini ve halisane ve müsmir bir 
teşriki mesai lüzumunu müdrik olan iki 
nıllet arasında çok mesut bir surette 
esasen mevcut dostluğunu daha itimat-

2 - Koşu •Türkiye kır koşusu• bi
rinciliklerinin yapıldığı yerde 19 mayı; 

stadyumunda başlaması dışarıda koşul

muş ve yine stadyumun içerisinde Liti

B. Edenin ziyareti esnasında sun orta Fuar :ziyaretçilerine pek çok seyahat 
Avrupa hadiseleri hakkında muhafn:ua- kolaylıklan gösterilir. Bunun için yalnı:z ~ 
karlar grubunun noktai nazarıııı anbttı- fuara iştirak kartını hamil olmak kiifi-

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

Sf.ANSLAR : Her gün ?.30 - 5.3J ve 8.39 da, cumartesi 12 de, pazar 11.30 
rilmiştir. Tavzih olunur. 

• •• İşte senenin sayılı fHimlerinden ilıi tanesi ... 
ı ·· DVNYAHIH EN BtiYVK SAHATKARI 

HARRİ BAVRUH YARAT7'JGJ 

VAT AN HASRETi 
2 - SON SAV AŞ Cinotri 
3 - T ürkce harba hazırlık • 

Kültür filmi 
4··ME2'RO JURNAL 

YENİ HAVADİSLER 
S-6-·FRAGMAHLAR 

HEPSi BUGÜN LALEfJE 
SEANSLAR : 9,30 - 13.80 - 16.30 - Z0.00 DE 

ğı zannedilmektedir. Bununla beraber I dir. Bu kart İzmir Fransız general kon
salabiyettar mahfcllerde bu hususta hiç solosluğundan temin olunabilir. 
bir beyanatta bulunulmamı~tır. 1 Pa. Ça. Sa. 3 1 -15 

·:. .. .,.; • '·' ., ')·· · .. ·~r. ... . ~.b.·\ .· : ı,., ~ . . ~· .: · .... ·.,_~ .... ' . . .. 

Altın fnH~naler sePlsinden müte;elılıil bül'ülı filim MVSABAKASl'nın dördüncü haftası .~erefine 

EIAH An 11& Sirt.En _.4-SI 
SENENİN EN MUAZZAl\I VE EN MUll1.'EŞEM :FRANSIZ FİLMİNİ SA YJN iZMiR HALKINA ONÖRLE SUNAR .... 

RUS TARlHİNİN KANLI ÇARI - ZALİM HÜKÜMDARI DELİ PETRO 

TAÇLI CANAVAR 
BAŞ ROLLERDE: 

HARRY BAUR 
PIERRE REHOİR·SVZY PRİM 

SEANSLAR : Her gün 2.15 • J.30 - 6.45 - 9.00 DA .• Cumartesi \'e Pa:z~ır tam 12 de BAŞLAR 



r•lfl A.SIR 

• 
talyaya haber verilmemiş Çemberlayn'ın yeni nutk 
Fransız matbuatı Alrnanyanın son 
hareketini çok fena karşıladılar 

"Çek millet~nin akibeti kalp sızlatıcı· 
dır. B. Hitlerin vaitleri nerede kaldı?,, 

Parls 18 {ö.R) - Gazet.eler orta Av
l"Upa hadiseleri hal<lunda nefretli teI -

rlerc devam ediyorlar. cOeuvre> ga -
~esi diyor ld: 

B. Çemberlayn Münihte ta'kip edılen 
l;iyasetin muvaffokıyetsizliğini anlamış-
ır. Birmin,ganın nutku B. Çemberlnyn 

l!çin ·bir başlangıçtı. Çemberhıynın -eski 
"Siyaseti ölmüştür. Artık Çemberlaynı 
~atnaz)liyle yeni siyasetin tatbikinde gös
tereceği silratlc ölçeceğiz. 

Orta Avrupa Md.iselcrinden bahseden 
'1)onnesan cFigaro> da diyor ki: 

cUzun .zaman için devam etmesini. is
tediğimiz tam salfilıiyetlerle Dalacliyc 
vazifesini bundan sonra enerjik bir şe -
kilde tntbik imkanını bu1acakur. Fran
sa daima seferberlik halinde olmalıdır. 
Fakat vahim ihtimaller beliriyor. Bun
ları şimdiden karşılaınağı ililmek liizım
dır. 

cJour> gazetesi diyor ki: Demokrat 
milletle!'in seferber hale getirilmesi lfi
zımdır. Iki şık vardır: Ya sulhu kurtar
ınak, ki bunun için benüı: vakıt geçme
ıniştir, yahut ~imdiden her hangi bir te
cavüze muzafferane cevap vermektir. 
Her halde yapılaca'k 'h:!caviliü gafil av
lamamalıdır. 
cP~t Pariı:ie.n> yazıyor: Ingilt.ere ve 

Fnmsanm Almanyaya verilecek protes
to notası hak'kmda müı:akerelerinin ge
cikmemesi e1ı:emdir. Filhakika :istikbal 
ihtiyat kayıtlariyle tahtı temine almma
lıdır. Paris, Londr~ ve Vaşington çekos
lovak elçiliklerinin ufacık arsalar için
de, istikbalin intikamına int.izaren bir 
milletin hüriyet prensibi melce bulma
lıdır. Fransanm Berlin elçisi de Parise 
davet olunacalrtır. Diplomasi münase -
betleri kesilmemekle beraber bu da bir 
ihtardır. 

Aynı gazete B. Çemberlaynın nutku
nu şöyle tahlil ediyor: B. Çcmberlayn 
Birmingam nutkunda temkinli olmakla 
beraber B. Hitlerin Godesberg ve Bcr~
tesgaden mü'" katlarında gizliaen gizli
ye bcs1ediği anlaşılan fena .niyetleri tnk
bih eden sözlerden kendisini alamamı.ş
tır. Büyük bir centilmen olan B. Çem
berlayn her nutkunda se-ref VP. "J'\nmnq.. 

tan bahseden bir devlet nisinin alınan 
resmi taahhütleri sinik bir şekilde ihlal 
etmesi lcnrşısmda manevi bir isyan ~ 
tcrmekten geri kalamazdı. 

Pctit Joumal> şöyle yazıyıor: Alman-
• ya nihaı·et çok pişman olacaktır. Çem

berlayn kuvvete kuvvetle mukabele 
edileceğini bildin:n.iştir. Şimdiye kadar 
kuvvet darbeleriyle kazandıkları mu -
vaffakıyetierden sarhoş olanlara, göste

rilmiş olan uysallığın bir zaaf tellkkt 
edilmemesi için, artik cdur!• demek ut

mmn gelmiştir. 
cEpok> gazetesine göre B. Daladiye 

kendisine verilen lam salihlyetten isti
fade eacrek harp endüstrisine ait :fab
n1talarda iş müddetini haftada 00 saate 
çı'karacak ve Fransız endüstrisinin se -
fe.rberliğiıü ilin edecektir. Parlamento
dan sormağa ihtiyacı olma<1an askeri 
tedbirler alınası mümkün olacaktır. Me
seld lüzumu 'takdirind~ kısmi seferber
lik ynpılacalrlır. Daima en fena vaziyet 
na.zan dikkate alınmalıdır. Fransız ara
zisine karşı bir tecavüz olursa, hükü -
met derhal harp ilan edebilecektir. 

cHümanite> yazıyor: Ruzvelt 4 ikinci 
Kanun nutkunda sulhu korumak icin 
kuvvetten daha müessir tedbirler olabi
leceğini söylemi tir. Eğer lngiltere, 
rlI"" --

Londm 13 (ô.R) -Binni~am ~ut
ku son Clerccc ehemmiyetli olmuştın. 'B. 
Çembcrlayn demiştir ki: 

< GcQCn lbafta iıatlise\Qi ile dünya 
umumi e'fkiırı şimdiye \:adar, A1manyada 
halen mevcut rejim tarafından bile. .dü
çar edildiği dar.belerin eı:ı .şiddcdisile kaT· 
şı!anmı. tır. 'Bunun 'tcs'ir1eri çok şumu'lü 
olac:cıkın. > 

B. Çembc:ırlayn eyliılile takip d:tiğİ si
yaseti miitbıfua e.tmiJ? '\<'e temin ctmiı;tir 
ki ocğeT Miinih zi~~tiııi yapmasaydı bu 

n .. zbjtilerce aile matem içinde cln

a:.\c.tı. 

.: BU Eiy.uetin hedefi ıbir yatıştınnıı si· 
ynnctini tacil etmekti. bunan .muvaffa:ki
~ti ıi;in esaı:b ıbir sat't vaııdı: Hiç bir <dev
let Avrupay~ h:ikim olmak isttemesin, 
lıer ~t l;cndi menohfurin inkişafı İçin 

· rı k .. J • • ·cap eden 'kolayhktan istemekle iktifa 
n.nt i Alman qgnH nUına gırcft ':s"c -şentn~r.nu.en CJ.tn • • 

~:~ u. lsi .ı· L• <ederek heynell.mik:1 ticaretten hinesıııı 
Fransa, Amerika ve Sovyetler bir~i :ı:..xce or u1yo.r l'iı: . . • 

d ı-:ı. , L Pa . . -· ·r~--- ıaisın ve ~tS'1':t ~rtlarını ıslah et-birlikte hareket ederl~, totalit.er ev- l~""ÇltıJ\. neermaruzmın unı ....... rua- • . 

Jetlerin organize bir boykotaja UZW1 nndan biridir, <diye yaur'l-.""en yanılmı - sın. 
müddet dayanamıyacaklar.ı bedihi değil yorduk Bedinin neşrettiffi kaT3.llamc < 8 · Mitleri ihtilaflan rniisc1laL .ih:ti- Irıglliz ~Ii Çem.bciln!t;ı ~ .tlımcriktı fwınrcıye ıınisı~ B. Koni.el Hull 
midir? ve beyannamelerde Fon., Ribhen'tropun lafla değil. ~müzak~e yo~~ haetmeğe ~e :a}amam A1manyanm bütün va- Bu ha-rel.e't1erln her biri blı.zat lUınln-

Paris 17 (A.A) - Gazeteler Müriih nutkunda Alman -gazetelerinin neşriya- MEır buacagnra iimıt etmıft1m.'> _ itleri, ışimtiiden sonra, ;şüphe edilir bir ya için yeni tehlikek\t üıda'S e\mKIMir. 
anlaşmasının ihlali karşwnda nefretle- tında her y.erde seçkin ırk için ~ihıyaya 8 : _ç_emberlayn hundan llOllTa ~et şeydir.11 Öyle diyeblliriıtı ki. Almanya SMtunda, 
rini bildirmektedir. hükmetmek ve dünyayı !kendi kan\mla- .araı:Kıı'lm Atmenyanm A.w~ gıozet· ~ şiddetıe devam etti : bükümeiinin yaptığı bu iŞleroen at'\ su-

~-- k ..__ • .:.L '=- • tiğ; eon arazi -emdi o\clugu ve· diğer mil- f ktı Pöti Pariızyen diyor ki: nna ~öre idare ~•,teme ~ını ..:>Ü~ • - Alınaııya dünyada bir 1ıeri ena rette ;pişman olaca r.11 
Hakikati zor.lamadan siiyliyebiliriz ki gayri insani ve mağrur -dok'trinin btifün letleri tcendi huClutlan içine abna1ı: iste· :sliıJ)rlder yaptı . .Fakat şundiye kadar 'B. Çemberl.ayn şu söileri ~ illve 

evrensel vkdan adalete ve muahcdelc - istilahlarını :terminolojisini görüyoruz. modiği :haMc.uıda B. Hitkrin vetdii\ te- her defasında nk lkardeŞlerini ena vata- etnıiŞtir "! 

..] F" _2• ki· minatı haz:rrıfatmı§tır: k L hs-"' d" B 'L f l · · ~ ...... , '- · re hürmet prensibine karşı bu uereoe ı,garo uıyor · . . . na kavuşturma lan ua t:uer ı. u .•ıa - aBcyana me6burµm ki bu mcnuo?Keti 
küstahça ~·apılan bir meydan oltuma Hakikatı olduğu gibi görmek liwm - < ~ztcmımrtM·· ~hır ç:" ~.. tekıt tanın h~discleriyle Ahnanya biz;;at \lan önceden gayri mu~yen yeni hiç bir 
,__ .ıı_ 1 t .. · · dedır" d B. b - ~--'-'L"üile • __ ,_~~l cdiklı. :.aten unı anıaıması oa Al- ·~. •.J.... __ ... k k-"-=--'..l • .onc: ., k -. -ıe il el 
.Ml~lSJDlloOI yaraıanmış ecssur ıçın · ır. ız ugun 1.<1<uuı rm, ... ~ .. .., a - k ·~ ,Lud ti i . . . ettigı prensıp.,,.re ~ı lllluuuıgını ~-~- taahl1üt aıbna so maga mu nı~ e-
Münih ··'--· 1 · · Hi l · t · h d le :zl • l manyanm at~ n u Mmı tay n tÇfl\ an- • • d _ • ~ ·· mWU1Ve esını ıt er ımza e nuş rm,, mua e e rin, sö erin, ımza arın _ H ..]• .,.. ,_ -c '-• .,, __ <f _ L termiştir. gilscm de, harp çılgınlık ol ugu ıçın ve 

b. k taah""ll l tı B g.. L... ıninl • rt k t , __ dı- n 'CCJl1'0ı. ueçen nalla nftot:JetCTI '0\1 te- ş· a· - b_uı__ _:ıı B b ld - • • b -~11-tin ve ır ço u er a mı~ r. u un uu ve ye crın a ı mevcu ouna gı • . . b . . le ım ı sonnaga aıouın •va~ır : u müthlş ir şey 0 ugu ıçın, u ıawıe 
taahhütleri çiğnemektedir. Fransa ve Iıı- bir Avrupada yaşıyoruz. Bütün bunlar mmatla nası1 tc1ıf .~ık ftı~ ve aynı ay· hMiseler, küçük devletlere lairşı ~pı- bir meydan okumaya bütün kuvvetiyle 
gilterenin de kendisi ile bir1ı1d.e imza istenildiği ,gibi ~·ırtılır ve bütün bunlarla "nllktan ~~acak ch.ge!" ~emınata amk ne \an son h\icum mudur? .. -Yu"ksa bu hü- muknvemet edemiyecck dereced~ surut 
etti.leleri kağıt parçasını yırtmnlttadır. 'istenildiği gibi .alay cdi!·orlar. Bazı pren- derece •tımad ecl1lebitır? camlar devam edecek midir? H~. ba~dc etit.ğini Iar.zetmekten daha büyük hata 

lngiltere ve Fransa Çek reisicümh?- siplerin istismarı ıwticesinde de elde celi- Münihten sonra milletin büyük ehe- bu yeni darbe, kuvvetle dünyuya hfı. olamaz. Bu beyanat, eminim ki y.ılnıı 
runun memle'lreii iümatla Hitlere teslim len karlar tükenir tükenmez hu prensip- ~ti iimitlerimizc iştirak ediyordu. Bu kim ohnak teşebbüsüdür. Değil yalnız. erkek knclın bütün vntanda~1arumn sem-
ed bl•Y• b" t4 · l l h b" f 1 · gün ;sc lbu ümitlerin l\arap olmam kaTgı- 1 diy ,, ..• -en te ıgı meşru ır sure .,e ımza n - er emen ır tara a atı ıyor v.e >•erıne A1manyanm komşµ arı, ger u.un 

1 
patisini değil, ayni zamanda bütlin im-

d Jı'... '--b 1 cd b"l" ·? H kikatt t h b k 1 · ·1· .B ·· b' t l. k sında bayal inkisanna ve infiale i..+iTak •dd l lı:;ını l\.U u e ı ır mı· a c e - as a arı getirı ıyor. ugun ır e." a- ,,. memleketlerin de bunu cı iyet e na- 1 paratorluk milletlerinin ve halta bütün 
d. 1 d • 1 y b t etmektedir. B. Hitler daha Çekoslovak 1 1 d ıt a tın a onu ımza amaf,<a mee ur e - nun '\'°ar<:hr. Kuvvete istinJild oden şahsi zarı dikknte a ma arı icap e er. dünyada sulha ve bundan da daha aya-

. 1 d" B · t• t bl•W• m_ Cümhurrcisini kabul etmeden ve onu, l + ml mış er ır. u vanyi! ~e 0 e ıgm ıKıy- .arzu. Buna karşı da mukavemetin hu- ııBiz bittabi her şeyden evve mı:;;..iz de hürdyete bağlı olan bütün milletlerin 
m~ti olur mu? FranS'a ve Ingiltcrc için dudundan başka bir hudut yoktur, Bi- mukav.c:mct oedcmiyeoeği 'taleplerle ıkar- kaıundan arkadaşlarımıza ve kcudisiy1c tas\ibini knzanacaktır.ıı 
Prag cünihuriyeti mevcuttur. Fransa ve nacnaleyh bugün bir tek J>Olitika kabil- fllaştmnaclan, Alman askerleri Çek hu- sıkı surette bağlı olduğumuz Frans:ıya --*--
lngiltere bu hırsızlıgı ta:myamazlar., ta- dir. Lüzumu takdirinde öüinceye kadar dutlannı ıgeçmiJlerdir.> döneceğiz .. Şüphe etmiyorum ki bütün Prag, 18 (A.A) - Havas ajansından: 
nımamalıdırlar. mukavemet etnu"k. F.akat bos $öilerle B. Çemberlay:n Moravya ve BOhemya diÇcr devletler, orla ve cenu'bu ş:ırki Alman kıtalarının iki günden \x:rl dur· 

.Turn:ı! diyor ilci: mukavemet değil, KU\'Vetle, enerji ile üzerinde tesis edilen protekoradan, Çek- Avrupada olan bitenlere ala'kası..:lık gos- madan Pragdan geçmeleri siynsil11Qşa· 
Şurasını tebariiz ettirtn~ iay4adan ve kaderi kabul etmekle ve bütihı mev- 1erin yığın :halinde tev~ifinden ba'hsede- termediğimizi bTiirler. Ve bizden fikri· hitlel'.İ endişeye düşürmektedir. ÇünkU 

hali dl'ğildir ki Avusturyanm ilhakında .cucliyet ile .mulan,cmet eylemek. Bina- <Tek &miş6r ıki: mizin ne olduğunu soracaklardır.• şimdi mühim ınikdarda scvkedilen bu 
olduğu gıôi ltalyanlar lıidisedeiı haber- <'.naleyh hıı mukavemeti milll disiplin cBu :mağrur ve bedbaht milletin bir- Başvekil çok şiddetle alkışlanıuı~tır .. kuvvetler Bohemya ve Moravyanın lş-
dar edilmiş değildir. Valru.t: Çarşamba ile or.ganize ec:lelim. den bire esaret altma alınması karşı- ildnci defa o1arak söz alan B. ç~mber- gali için lUzım o\an kıtalardan çok fazla. 
akşamı bir Savdia prensesi evli bulunan övr şu haberi ver.mcktedir: sında kim var ık..i kalbinin burkulftuğu - layn §U hcyanatta bulunmuştur : dır. Çek halkı da endişe izhar etmekte 
Prens Von Hesse Führerin Duçeye bir Dün akşam ne Fransız JlÜküıneti ne :nu hissetmesin? B. Hitlerin bunca şid- • - Almanyanın bu hareketi bir rrb- ve Almanyanın geniş mikyasta yl!nl 'bir 
mektubunu hamilen Romaya gönderil - .de Ingiliz hiikümeti Führcxin yeni ic; - det1e müdafaa <etmiş olduğu milletlerin rü şiddet, bir haksızlık hareketidir. Va- hnreketc başlamak üzere mi bulundu· 
miştir. Jşte 0 kndar. tilalarını tJımmağa mütemayH ,gözi.ikml- ıkendi mukarlderatlarına hakim ~lmak z\yet fenadır. Fakat bızler cesaretimizi ğunu kestirıneınektedir. 

Jur diyor ki: yordu. ıFiihre!'-şunU ıbilmcli ve eyice bil- haklıı1l ne oldu? Çekoskrvakyada mü - kaybctmi,yeliın. Biz bugün dahn evvel~ 1 Bazı mabfellerde Almunynnın yeni 
Fon Rfbbentropun son Paris iiyareli ~, dahalc ves!lcsi 01arak gösterilen karı - kinden çok daha kuvvetliyiz .. Gebrü c::id- 1hareket hedefinin Budapcştc olduğu bili-

Paristeki :sıöileri ve efendisi adına 6 melidir ki. ~ bir fedakarlıkta obuıun - şıklıklar hariçten kı~ırlı1mış değil ml- det ve !haksızlık er!YAI' cezasını bul:ır .. 1min edilmektedir. 
Kinnnuevvclde iım.aladığı ıvesika)·ı ha- ırrus'"aeağıı:. ılster Roınadaki feıiki. iSter dir? .c.-Y 

bizzat kendisi ileri -s\irsi.in -erı nazik ve 
tırladıkça insan kendisini .derin .bir is
tikrah hissinden alamıyor. Aimanya bu-
gün b'ir yalanlar memleketidir. Hiç bir 
taahhüde hiç bir ehemmiyet ıverilrne -
me1idir. V~ Almaeyanızı bir tehdidine 
1ba.,c;ka bir tehditlere cevap ver.ın~e ha
zırlanılmalıdır. Bunan artık başka yolu 
yoktur. 

Petit Jurnal .diyor ki: 
Bu olup bitenler hakkında acaba mih

\•erin öbür ucuna Mussolini ne diyor? 
O Mussolini ki, 1938 Eylülünde Lord 
Runcimanta şunları yazmıştı: 
~er Hitler üç buçuk milyon Südet 

Almanı yerine üç buçuk milyon Çek il
hak etmege kalkmış o'lsaydı Avrupanın 
heyecana düışmcğe ve hareKet.e gcçme
ğe hakkı bulunurdu. 

ince bir ıatzda dahi olsa bütün ta'lepler 
cnetjik bir Jıay.ırla ~ktır. 

•- Münib anlaşması gizli bir ~.ey de
ğildi. Metni rnaliıındur. B. Hitler bunu 
yoketmek istediği zaman, anlaşmaya im
za vazedenlerd(!Il biri sıfatiyle beni ıbun-

Türk - Bulgar dostluğu 
~---•••••lllİİİl••••81 dan :haberdar etmesi lizımdı. Halbuki Sofya gazetelerinin hararetli neşriyatı 

ntçKi İÇME!» 
EBLEH, ABTAL. SAKAT çocuk 

sahibi olmamak isliyorsan iç'lci itme! 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 

Kırbaçla dövmüş 
Bumava şimendifer istasyonu ~nünde 

Şükrü oğlu Mustafa, Mustafa oğlu Ali
yi kırbaçla dli\'Tnek suretiyle h3fil su
rette yaralanmasına sebebiyet verrniş '\'e 
yakalanmıştır. 

bizimle istediği gibi oynadı. 

•Müııih siyaset.inin muvaffakıvctsiz- .. d d b"ld '-' 
Jik ti si ,_ da İ ·u .1•1 t• . Sofya 17 (AA) - Bulgar ajansı bil-ı Türlciye bugun Avrupa a a ı eıu 

ne cc .Karşısın ngı z mı e mın . . .. .. . h .• b .. ··L f 
d d "' h l ink" t . l . dırıyor: mesut hilkumeb ve ancı uyu .. mlAYB • uy ugu aya ısarına amaıruy e ış· 
tirak ed · (B Ç b 1 · · d Bütün matbuat B. Köse lvanofon Tür- fakıyıctlerik nümunc olacak bir dewlet-

crım.. . em er ayn scsını a-
ha z.iyade yükselterek bağırmı~tır : ) lciye seyahatine 'ait haberlerine büyük 'bir tir. Bu sağlam milli refah amillerini bir 
B. Hitlerin yeni arazi istekleclnderı vaz yer ayırmakta ve bu hususta müteaddit .areya topf ıyan se~ harp kargaplıkla

geçtiği lmkkındnki dcklarasyoukrı ne ma'ka1eler neşretmektedirler. rından sonra ilci millet maddi ve manevt 
oldu? Çekleri Alman hudutları içine ri.J- Yarı resmi Dness gazetesi baş makale- kuvvetlerini toplamak lüzumu karıııın

mnk istemediğini temin eden dc'kfaras- sinde Bulgar milletinin Atatürkün ve da kalmlşlardır. Bunun için de 'bant li
yonları şimdi ncı·edcdir? onun mesai arkadaşlarınm za'fcr eserleri- zımdrr. Türkiyeyi en büyük ihtiyaç -dev-

Çckoslovakyanın Alman için bir teh- n'i nasıl bir sempati ile ta'kip etmiş oldu- resinde de en iyi şekilde anladık. Röne· 
like teşkil ettiği hakkındaki sözleri ben ğunu tavsif eYtedikten sonra diyor ki: sans devremizİ takip hususundaki gay• 

'<TLZ.711.7.77' //.777.T.'1Z/n77Z7J.7J:/ / '7 //ZOZ>!i <T/,--_,.., 
~ Kırk Vezir 

__ .. ; b&ll' -

nabıhak sana kendi haz.inesinde-n ihsan 
etmiştir. Bizim el illı:meğc hakkımız 

yoktur. Al ~ötür .. 

---..=-=s ---- ·~ :1\. 
- Padişahım, dedi. Ben ne söylesem dığı için en .güzel elbiselerini g~yrni!; .. retlerimizdc onun da bizi anlıyacaiuu 

sana fena geliyor .. Anlaşılan sen benim Aynanın karşısına geçmiş. Süslcnmi~, ümit ediyoruz. Bu müşterek barış fikrin· 
sözlerime inanmıyorsun ve batta pey- püslenmiş, allık, pudra sürmüş.. Mücev- den hareket ederek bizi birbirimize bai· 
ga.mberimi2.in kadınlar hakkındaki dil- hcrkrini takınmış.. ve böylece pcnçere- hyan ve samimi dost eden müsterck :rük

rz7.ll!FW11H7i"ZZ~~~~J.XV..;B..7J/.ZML77~ 

Masal masal icinde 
• 

- 70-
- Padişahım... Dedi, ben, b:ıhçemi J Aitmm alt taraf mda da şu -eümle var

knzarkcn bir küp altın buldum. Bu küp dı: 
altında hakkım yok.. Haram yemek is- (Time hürmet ettiği için). 
tcıncdiğim için size haber vemıeğe gel- Padişah katibin okuduğu bu yazıları 
di.rn.. Bunun içinden benim fukara!ığı- duyunca Numana: 
ma merhameten siz ne münasip ~örür- - SC!llin adın nedir diye sordu. 
seniz bana verirsiniz. Numan: 

Numan, böyle söyledikten sonr:ı elini - Adım Numandır. 
cebine soktu ve küpten çıkan altınlar- Deyinct> padisah. onun getirdiği al -
dan yanına aldıklarını padişaha ·:erdi ; tınların hepsinin üstlerini okuttu. Hep. 

- İşte bulduğum altınlar, böyle al- sinde de aynı şey yazılı idi. 
bnlar.. Bunun üzerine padi~ah _ŞU emri verdi: 

Padişah Numanın gösterdiği albnlar- - Varın bu adamın evine gidin ve 
dan bir tanesini alarak yanında bulu - bulduğu küpte ne kadar altın varsa alın 
nan katiplerden bir~ ınattı: buraya getirin. 

- Bak bakalım bu ne biçim altındır. - Adamlar gittiler ve küpün içindeki 
Ne zamandan ve kimin zamanından kal- altınların hepsine de ayrı ayrı baktılar. 

Bunlann üzeıierinde de aynı şey ya
zılı idi. 
Padişah bunun ~erine Numana: 
- Oğlum eledi. BO.tün bu altınların 

._._.._ ıl'ıA • 

Numan da sovjndi ve ~ltll'tları alarak 
-evine döndü. Ömrünün sonu.na kadar 
hiç .sıkıntı -çekmeden safayi hatırla ya
şaaı. Onun erdiği bu saadet mert.ebesi 
sade ilme kaı-şı gösterdiği hi.im1et için· 
dL Işte padişahım sil de verirlcrinwn 
iJmine hürmet göstcdn. Onlar siz.in re
nalığını.zı aslA istemezler. Eğer şehzade
yi bağışlamanızı sttden rica edi~~orlarsa 
bu şehzade için veya kendileri için de
ğil, sırf sizi bi\yük bir günahtan koru
mak i~lndir. 

P.adi~ah. \•eıitleriruien bu :sözleri du
yunca bir müddet t.eemmül ettikten son
ra oğlunu öldi.innekten o gün için de fe
ragat etti ve avlanmağa gitti. 
Akşama kadar ormanda av ile Yakıt 

geçirdL 
Gün knrarıncaya ka<lar bldı ve sonra 

saraya döndü. 
Hareme girdiği ızaman !karısı eşikten 

karşıladı. Yemek yedil~r. Odalanna çe
kildikleri ızaman kadın: 

- Oğlanı ne yaptın? 
Diye sordu. Padişah: 
- Bugün vea.irlerimGerı bir bir hika

ye anlattı. Çok müteessir oldum ve oğ
lanı öldürtmekten vazgeçtim. 

~~ .... 

süncesini bile bilmiyorsan. Peygamberi- nin önüne oturmuş. 
miz .Ay.şc validcınize doniş ki~ Işte bu sırada da tesadüfen evin önün-

- Ben öldükten sonra tekrar dirjldi- den öteki bazirganın oğlu geçiyormu~ .. 
ğim zaman ilk söı olarak ya AY§e •.. di- Oğlanın Yusufu sani denecek derecede 
~·e seni ç<>.ğırmm .. Bu da göstcr.iyor ki güzel olduğunu söylem~tim ya.. Om
onun gibi :mübarek bÜ' adam da karısı- dan gcÇ('rlcen tesadüfen başını yukarı 
na bak ne .kadar itibar .gösteri~·-0r. Fakat kaldırmış. 
hen biliyorum. Benim düşınanla~ım çok. Kız ile gözleri karşılaşmış .. 
Bunlar ıhep sana benim .afoyhimde söy- Ikisi de birbirinden güzel.. 
liyorlar. Sen de bilmiş ol .ki onlar yalnız • Derhal o anda birbirlerine ~~k ol
benim değil, aynı zamanda senin de düş- muşlar. 
manlanndır. Asıl mesele oğlandadır. Kız hemen aşağıya l"Oşmuş, evin kapt-
Eğer o .akıllı biri olsa idi ben de senin- sını açarak oğlanı içeri almış .. 
le \•e vezirlerinle beraber olurdum. Hal- Evde kimse olmadığından ikisi bera
buki o hem sana düşman hem de çok ber v.e yalnızca birbirleriyle sarmaş do
akılsu bir ~e)'dir. Onun hali tıpkı bir laş olmu_şlar, murat alıp murat vermi~ 
bıızirgnnın kızı ile bir başka bazirganın ler .. 
oğlunun haline benzer .. Size hu hiklye- Derken, kızın babrua birden gelerek 
yi anlatayım da görün .. Evvel zamanda kapıyı çaldı. Kızı bir telaş aldı .. 
ik1 bazirgan varmış. Bu iki bazirgandan - Aman, dedi. Babam geldi.. Şimdi 
birinin bir oğlu ve birinin de bir kızı ne halt edeceğiz. 
varmış .. Bunların yerleri de Şamda Oğlan da korkmuştu. 
imiş. Oğlan da kız da fevkalade g\i&el Kız: 

imişler ama .. birbirilerini hiç görmemiş- - Bizim bahçede bir mahzen var .. 
ler ve hiç te tanımazlarmış.. dedi. Selıi <>'"aya göt6reyiln. ~Din 
Kız bir gün, evde yalnız kalmış. Bu içinde sıtıtlan .. ~n. bllbatnı oyalar, geri

fırsattan istifade ederek ve canı da p. ain geriye gönderirim, ~ ela 9M\l .. ...... ,. 

sek menfaatimiz mevcuttur. 

Mir gar.etesi yarıyor: 
Şurasını bilhassa kaydetmek icap eder· 

ki orta Avnıpadaki 11on '1rıdiseler üzerinı 
B.1Köse lvanofun Türk devlet adamlariy· 

le görüşmeleri yepyeni bir ışılc ve bu ba· 
diselcrin dinamik 9eyt'İnin taptne inti>al 
ahında cereyan edecektir. Bugünkü si· 

): as1 vniyct dahilinde Türkler ve Bul
garlBT dostluklannın takviyesinin her D· 

mandan daha 'Ziyade lazım olduğQnu 

nazan itibara almaktadırlar. 

Slovo gazetesi Türkiye ile Bulgariatan 
arasında muallak hiçbir mesele olmacLiı• 
nı tekrar ettikten ve Türk gazeteleriınin 

son zamanlarda Bulgaristana hasrettikleıt 
sempati makaleleri kaycleyledikten ..... 
ra JU satırları yazıyor: 

Bu dostane tezahüc bizde müsait hir 
in'tiba bıraJanıftır. Ve hiç ıüpheıiz ki •e
ıul mahfcller tarafından da hakkile tıak
dıir edllıniş bul.mnaaktadu-. Bu v .... 
Türk - Bulgar tefriki meaaiai yolunda 
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Danyel Daryö 
ile enteresan bir mülikat 

Beyaz perclenin hem §eref, hem servet hem de aşk kalıramam Eddy Lamorr 
Herkes yıldızların göklere hakim ol

duğunu bilir. Nitekim son günler zarfın
da bir çok namlı yıldızları çatısı altına 

toplıynn Sch Warts oteli de iki bin metre 
irtifada kiiin Rochebrune tepesinin Üze
rindedir. Bu 9ekilde sinema aleminin yıl
dızları bir dereceye kadar hakikaten gök
lere yükselm~ oluyorlar. Bu manzara bir 
çok filim ilimlerini hasetten çatlatacak 
lcadnr azametlidir .. Nasıl olmasın ki yir
mi tane en güzel yıldız ve iki yüz kadar 
seçme figüran gökle yerin birleştiği his
sini veren karlı dağlar tepesinde bulu
§Ursa bundan daha nefis bir manzara mı 
olur) 

ce güzel ve küçük hareketlerile Mis Şul- zırlamakta ve sonra çevirmektedirler. 
bergin gözündeki gözlükleri tarif ederek: Maamafih yeni bir filim hakkında Henri 

- Gözlerinde şöyle bisiklet tekerleği Decoin bir şey söylemiyor: 

cesametinde gözlükleri var. Güzel değil- - Henüz knt'i bir karanmız yok •.• 
dir. Esasen onda kadından ziyade bir iş Bir çok senaryolar tetkik ediyor. roman
adamı hali vardır. Hatta sigara İçer ••• lar okuyurum .• Bakalım her halde bir fCY 

Ağzında konturat, alış, veriş, dolar ke- bulacağız demektedir. 
limelerinden başka söz dolaşmaz. Garip Güzel yıldız Danyel Daryö ve kocası 
bir hal... Muhakkak ki beni çok sever; ile konuşmak, resim çekmek bir saat ka
fakat biliyor musunuz söz aramızda beni dar sürmüıtü. Fakat hala yemek yemek 
biraz fazlaca sıkıyor. imkanı bulunamamıgtı. Saat on dört ol· 

- Şu halde Mis Şulberg elleri boş duğu halde küçük otc1in lokantasında 
dönecek demek.·· Maamafih siz de bu- bir tek boş sandalye yoktu. Danyel Dar
rada senelerce kalmaz ııınız ya. yö dudağını masum bir çocuk tavriyle 

Danyel Daryö dudaklannın bir kena- büktü. 
Göklerden, hayalat aleminden hakika- rına hafif bir tebessüm iliştirdi. 

le dönelim .• işte kış tepelere tırmanan - Tabii döneceğim, falı:at hiç bir iı 
yüzlerce sporcu yıdız bir kaç saat ski yap· yapmamak üzere .. 
tıktan sonra nihayet yorgun bir halde Dedi. Sonra yarı şaka, yarı ciddi ila-
otdin lokantasına koşuyorlar .. Saat 13 r. ve etti: 
Otelin lokantasında yüz kişilik yer var. - Beni tembellikle itham edebilirsi
Hcrkes oturduğu halde daha yüz kişi ka- niz ..• Ama biliyor musunuz tam altı ıc
dar da Mbırsızlıkla ayakta bekleşiyor ..• nedenberi bir esir gibi çalııtırn. Şimdi altı 
Bunların arasında kimler yok ki: Altın haftadanberi de İstirahat ediyorum. Hür
ıesli Marta Eggerth, Rene Saint - Cyr, riyet ne tatlı şeymiş. Serbestçe uyumak, 
Lisette Lauvin, Edmond Guy, ve iri yan serbestçe yemek yemek, gülmek, eğlen
kocasının muazzam gölgesine sığınmış mek, canım istediği zaman geç kalkmak, 
olan sevimli Danycl Daryö. mücevherat taşımamak, bir kalın ltilot 

Otelin sahibi bizzat servis yaparak bu ve kaba bir ayakkabı ile dolagmak daha 
nadide müşterilerini memnun etmeğe ça- hangisini sayayım bunlar öyle güzel ıey
lışıyor. Fakat ne miimkün .•. Bir çok sa- ler ki: 
brrsız, hatta hırçın ve güzel kadınla uğ- Danyel Daryö Alpdağlarının karlı ve 
raşmak kolay mı? sivri tepelerini işarat etti: 

Sevimli yıldız Danyel Daryö de bu - Bazı akşamlar şu karşı dağlara da-
hsmekeş içinde eline geçirdiği bir tabu-ı larak hüzün veya neşe dolu bir şarkı sÖy· 
reyi mnıınlardan birinin yanına sokuştu- lemek ne hoş .. Bu karlı dağlar Kaliforni
rarak bir yandan da elindeki jambonlu 1 yanın bir kat güzel. Hele eski .. Kış spor
sandoviçini yiyerek derin bir nefes aldık- larına ~ayıl.ıyorum .. Kanatsız kuşlar gibi 
tan sonra halinden şikayete başladı: karlar uzennde uçmak, ne nefis .. Bütün 

- l~in fenası yerler hem az, hem ele gün şarkı söylüyor, akşamlan da viyolon-
pahalı 1... sel çalıyorum. Öyle neoeliyim ki ..• Ne 

Güzel Danyel geniş omuzlu bir Eşof- yazık ki artık konservatuvara gidecek 
ınan, ekose bir ceket ve göğsündeki be- vaktim yok .. Bundan on sene evvel ne 
yaz güle uygun gülüşüyle hakikaten na- güzel çalışırdım. Fakat artık bunlar bir 
dide bir çiçek manzarası arzediyordu. peri ma!'lalı oldu ... 

Danycl Daryö iki bin metre irtifada Danyel Danyör karlı tepelerde tatil 
fevkalade neşelenmişti. Etrafındakileri haftalarının neşeli günlerini doldurmakta
kahkahnlara boğuyor, öniindeki şampan- dır. Güzel yı1dız Holivuttan bahsolundu
Yasına bir çocuk saffatiy}e tasarruf edi- ğu zaman ne suya ne sabuna dokunrna
Yordu ... Yıldızın son günlerdeki dertle- mak için: 
rinden biri ve şüphesiz birincisi yeniden - l lolivuttan fena habralarla aynl
Amcriknya dönmek, Holivutta filim çe- mış olduğumu zannetmeyin. Maamafih 
\.'İrmek tehlikeı!idir. Danyel bu korku ile bundan sonra yalnız F ramıada filim çe
ınuhitindeki İnsnnları da Amerikanlaşmış virmek fikrindeyim. Tamamen tabiatıma 
RÖrüyor. bilhassa peşini bırakmıyan Mis muvafık mevzuları oynamak istiyorum. 
Şulbergden korku He bahsediyor. Fransadan ayrılmak fikrinde değilim. 

Danycl Daryönün Amerikaya karşı Böylece bu güzel karlı tepelerde her sene 
lateksizliği ve bilhassa Mis Şulberge kar- bir kaç hafta geçirmek imkanını da elde 
it duyduğu uzaklık şayanı dikkattir. Söz edebileceğim .. Şöyle küçük bir dağ evim 
bu mevzun temas edince Danyel Daryö olacak .•. Etrafına çamlar diktirece1: ve 
fikrini açıkça söy1emekten çekinmiyor: 1 her sene bu ağaçların büyüdüklerini göre
~ - Siz Mis Şulbergi tanımazsınız. Bu rek memnun olacağım.. Bu projelerimi 
L~dıncağız çok güzel yıldız yaratmasını. hayal zannetmeyin.. Zamanla hepsinin 
uı.uınunda düzine ile yeni artist ortaya hakikat olduğunu göreceksiniz. 

llbnasını bilir. E.sat1Cn onun yüzü de pek Güzel Danyel Daryönün kocası Hanri 
leviınli deiildir. Dcconi kıymetli filim alimlerinden biri-

- Burada bile yer yok.. Esasen pat
rondan başka yenilecek bir şey de kal
mamıştır ya .•• dedi. 

Bir kaç dakika bu fikiri hazmettikten 
eonra kat'i kararını vermiş bir insan tav
riyle: 

- Yapılacak iş kalmadı, aşağıya inip 
megevede yemek yemeli ..• dedi ve: 

- Beni seven arkamdan gelsin diye 
ilave etti: 

Danyel Daryönün bu sözüne yarım 
düzineden fazla insan derhal hazırlan

makla fiilen cevap verdiler. Skiler ayak
lara takıldı, eldivenler giyildi; sopalar 
alındı ve küçük kervan yola koyularak 
yumuşak karlar arasında aşağı doğru sü
zülmeğe başladı. Herkesin kayma kabili
yeti bir olmadığı için başta Danyel Dar
yö olmak üzere, yıldızın sevgili arkadaşı 
Mişelin Şcril ile kocası J ohn Lodje sık sık 
karlara yuvarlanırken, yıldızın kocaıı 
Henri Decoin ve Etien gibi kuvvetli ka
yakçılar büyük bir hızla kasabayı boyla· 
mışlardı. 

Acemiler gurubu da düşe kalka niha
yet yarım saat kadar rötarla kasabaya 
geldikleri zaman başta Henri Decoin ol
mak üzere ustalar gurubu yemeklerini ye
miş koltuklara gömülmü~erdi. 

Danyel guruba yarı dargın bir gözle 
bakarak: 

- Aşkolsun, insanı böyle yolda mı 
bırakırlar.. diye sitem etti. Sonra hazır
lanmış sofraya, nefis yemeklere dayana
mıyarak hiddeti geçti; küçük bir kuş gibi 
karnını doyurmağa ba,ladı. 
• Hf __ _ 

lngilterede hava kuvet· 
lerinln manevraları 

Londra (Hususi) - lngiliz hava kuv• 
vetleri bir manevraya hazırlanmaktadır. 
Bu manevrada bilhassa yeni bombaların 
tecrübeıi yapılacaktır. 

Bunun için, 2 5 O bin lngiliz lirası kıy
metindeki eski tank, top ve zırhlı otomo• 
bil bombardımana hedef ittihaz edilecek 
ve tayyarelerden atılacak bombaların 

bunları ne dereceye kadar tahrip ettiği 
tetkik olunacaktır. 

Manevra ve bombardıman tecrübeleri
nin tarihi Kiz)i tutulmaktadll'. Fakat bu 

Taçlı 
Canavar 

Yazan: Eczacı Kemal K. Aktq 

Llhamra sinemasının güzel füimler 
milsabakasına arzedilen bu haftaki Taçlı 
Canavarı gördüm.. Meşhur sruıatkfir 
Harry Bnurun bu müsabakaya girmiş 
olmasını pek tabii buluyorum .. Sinema
cılık aleminin çok muvaffak olması bu 
kıymetli şahsiyeti bu hafta Elhamrarun 
bazı perdesini kumilen kendisiyle dol
durmuş bulurunaktadır. 

Giizcl filimler müsabakasına ben de 
kendimi kaptırdım, vadedilen güzel :He
diyeler gözlerimi kamaştırıyor.. Bazı 

dostlarım neden benim bu hediyeleri 
takdime istirak etmediğimi soruyorlar, 
bunu bir fırsat bulursam ben de ~i:ıPma 

___ =-ez __ 

Amerika ile Brezilya 
Kendi örnek olacak bir 

• 
aralarında 
anlaşma ımza ettiler 

Amerika birleşik devletleri namına 

B. Cordell Hull, ve Brezilya birleşik 

devletleri namına B. Aranha, Vaşing
tondn geniş bir enternasyonal şümulü 
olan iktısadi, mali ve nakdi bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

nın ikrazı altınla yapılacaktır. Brezilya 
bunu kendi altın istihsaliyle ödiyecektir. 
(Bu istihsal 1938 de 150 bin onsa yüksel
miştir.) Nihayet Brezilyanın kontrol 
fondu için yapılan ikraza her halde, bir
leşik devletlerin yardımiyle tahakkuk 
edecek bir Brezilya Reserve bankasının 
kurulması da refakat edecektir. 
Vaşingtonla Riyo arasında yapılan an

laşma daha başka iktısadi ve mli hü
kümleri de ihtiv ebnel"tedir. 

1 

müdürü bay Ahmet ile bay Besimden 
soracağım, eczanemizin iştirak etmemiş 1 

olmasını sornnlara, alacağım cev~bı bil-

U.S. Export and Import Bank Brezil
yaya, Amerika ihracatçıları namına bi
rikmiş olan bloke nlacakların kurtarıl
ması için2 O milyon dolarlık bir istikraz
da bulunacaktır. 

i 
direccğim. Gelelim Taçlı Canavaı::ı1 •• Bir 
asır evvelki bir Rus tarihi... Fiilin Iforry 
Baur ile başlıyor, onunla bitiy(Jr. Hi
kaye çok meraklı ve çok harardlidir, 
budala ve gaddar bir Çarın manasız. hü
küın ve idaresiyle altüst olan bir mem
leket var. Muhteşem saraylard.ı !uhş 
ve eğlence alemleri, aşk ve ihtiras sah-

Brezilyaya birleşik devletlerden en -
düstri mam(ilfıtı, makineler ve demir -
yolları malzemesi almak için 50 milyon 
dolarlık kredi kolaylıkları gösterilecek-
tir. 

Diğer taraftan Brezilyada, 1 Temmuz-

neleri görüyoruz .. Bir asır evvelki haya~ Amerika har;cıye miiste§arı 
ile bugünkü arasındaki farklar derhal ı B. Korcull HuU 

! dan itibaren dolar borcunu ödemek üze
re dolar borcunım amortismanına yeni-

göze çarpmaktadır. Telefonsuzluk. oto- · Biı leşrk devletler. bv anhşma ile bil
mobil yerine atlı arabalar ve o devrin/ hassa Brezilyaya '10 umı;ıniyetle cenu -
kostüm ve salonları görülec~k şeyler- bt Aınerikaya karşı, Ingilterenin Çine 
dendir. Taçlı Canavarda Harry Baur ka~ı aldığı duruma benzer bir durum 
filmi doldurmakta, dekor zenginliği, alm~ktadır. Her iki hareket. de gerek 
macera ve hadisat ins;:uıı hissen yakala- mak~atları, gerek vasıtaları itibariyle 
yıp sürüklemektedfr. Taçlı C:ınava.,. mü- birbirine muvazidir. 
sabakada çok rey kazanacaktır ketmıatin- Londranın olduğu gioi Vaşinglonun 
deyim.. da maksadı, cdinamizm:> leri gitgide 

Yeni parlıyan yıldızlardan Ellen Drev'in 
güzel bir pozu 

tehlike kesbeden devletlerin nüf uziyle 
\ mücadele ederek ticari piyasaları ve si

yast dostlukları muhafaza etmektir. 
Uzak şarkta Japon genişlemesi kadar, 

Alman genişlemesi de cenubi Amerika
da tehlikeli bir mahiyet almaktaydı. 
üçüncü R3yha oraya olan ihliyacatını 

1 

ylizdc 80 nisbetinde artırmak için dört 
sene ka!.i gelmişti. Almanya ile yapılan 
aynı mübadeleler serbest dövizli millet- Bir Brezilya tıpi 
le'J"in ticaretinin yerini tutmaya doğru den başlıyacaktır ve kambiyo piyasası
gidiyordu, Birleşik devletler vaziyetleri- nı o suretle ferahlatacaktır ki iki mern
ni müdafaa etmek arzusunu teyk1 etmiş- leket arasında normal mübadeleler 
lerdir. Tıpkı Ingilteı-enin Çin~ oıüzahe- mUmkiln olabilsin. 
ret etmek suretiyle mukavemet arzusu- Kısacası, birle§ik devletler iktısadi ve 
nu izhar etmiş olması giH. nakdi kolaylıklar elde etmek için 
Vaşingtonun Brezilya Uzerinde tesir (120 milyon dolarlık bir ikraz yekUniy

yapmak için intihap elmiş olduğu ted- le) milli bı · fedakarlığa katlnnmakta
bırler Lonttranın Asyaı.Jıı toaıi.r yapnul'lı: dır. 
için tatbik edeceği tedbirlere müşabih- Bu sureık tasarlanmış olan alllaŞllUl 
tir. Bunlar ekseriyet itibariyle nakdi her iki taraf için de faydalı gör~ekt_e
tedbirlerdir. Londra bir Çin istikrar dir. Ikraz ederı memleket satabile:ektir, 

f d te · · · · 5 mil _. l" kredi istikraz odC!.l mtmleket satın alabılecek-on u sısı ıçın yon "''er. m 
açmıyor mu? Vaşington.::ln bit- Brezilya tir. . _ . . . . • 
kontrol fondu tesisi için 30 milyon do. Ve şimdide:.ı memnunıyetinı gızlemı • 
lar ikraz edecektir. Çin Yuan'ı sterlin- yen Brezilya matbuatı birleşik devlet· 
blokuna dahil olduğu gibi Brezilya pa- !erle diğer l~tin A.merikası milletleri 
rası olnn Milreis de dolar '!:Jokuna gire- arasında buna ben.zer anlaşmalar akdini 

kt. tasarlamaktadır. Bu yakınlarda Lima ce ır. 

kararı crefaba hizmet eden ve sulhu Yalnız btikraz•n ~arılan birbirindl'!l 
ayrıdır. Çine kredi açan Britanya ban -
kaları olduğu halde, Brezilyaya kredi 
açacak olan bizzat Amerika hazinesi -
dir. Cümhurreisi Roosevelt kongreden 
bu hususta müsaade istiyecektir. Diğer 
taraftan, lngilterenin ikrazı sterlingle 
yapılmakta olmasına mukabil Amerika-

BEETH.0 1 \fEN 

kolaylaştıran> iktısadi bir inşa işini tav
siye etmiyor muydu? Vaşington ve Ri
yo dö Janeyro iki Amerika arasındaki 
rabıtaları yeniden bağlıyarak bu pren -
siplerin pratik bir tatbikine misal ver -
mişlerdir. Kendi menfaatlerine hizmet 
ederken bu devletler ciddi davalara hiz
met etmişlerdir: Brezilya parasını esa
retten kurtarmışlar, mukavelelerin me -
riyetini temin etmişler, enternasyonal 
krediler menbaını yeniden açmışlar ve 
ticari cereyanların tesisini hazırlamışlar
dır. Dünya ancak bu yollardan gitmek 
suretiyle sıhhatleşebüecektir. HARRY 

Avrupanın en büyük rejisörü cAbel 
Ganj> (dünyanın sonu) filminden son-

ra hayret ve takdir uyandıracak bir sine 
muzik ,ah eseri veriyor. Seçtiği mevzu 
Bethoven' dir. Alman mi1li marşını ve 

Nibelongen efsanesini bC!lteliyen R. 
Wagner ben Allaha ve Bethovene ina-

nınm dediği musiki dahisinin aşk, izbrap, 
sefalet ve hayal ıukutlarım dünya dur-

BAUR 

en çok ınuvaff ak olduğum eser demi~tir. 
Bethovenin sevdiği kızın ba§ka birisi ile 
evlenmesile uğradığı büyük ııukuthayali, 
değirmende ya~amasını, tabiatla başba~a 
kalarak en büyük senfonilerini yaratma
sı ... Sağır olması.. . Kilise kapılarında di
lenmesi ve nihayet düotüğü derin sefa
letten kurtulamıyarak ölmesi onun o bü
yük dahinin epiz muziği arasında bugün 
Kültürpark sinemasında G A R Y C A

dukça yaııyacak olan en nefis parçala- R A N T, F R A N C H O T T O N E 
nnı, senfonilerini, bir araya toplıyarak ile beraber oynadıklan büyük harbin en 

bq rolünü de dünyanın büyük sanatkan korkunç tayyare muharebelerini gösteren 
HARRY BAUR' a vermiıtir O Bethove- büyük harp ve a~k filmi S U Z Y ile 

Dİ o kadar kudretle ve duyarak yaptmıt- beraber göıteıilmektedir. Okuyucularımı-

L'lnf onnation 

Ekrem König 
Hollandadan 

kaçmış 
Ankara - Resmi imza ve mühür sah

tekSrlığından ve tayyare kaçakçılığın
dan suçlu olan hariciye memurlarından 
Ruhinin evrakı vekalet memurin mu
hakemat encümeni tarafından Devlet 
Şurasına gönderilmiştir. 
Şuraca lüzumu muhakeme kararı ve

rildikten sonra derhal davaya başlana

caktır. 
Diğı.::.· taraftan gelen haberlere göre 

Avrupada kaçak olan Ekrem König Ho
landnda tam tevkif edileceği sırada fi. 
rar etmiştir. Suçlunun Holandada otur· 
duğu otelde yakalanması için polis ta
rafından tertibat alınmış, fakat bunu 
hisseden Ekrem Köniğ, bavulunu dahi 
alamıyarak ortadan savuşmuştur. 

Suçlunun şimdi nerede olduğu hak
kında resmi ma1Ctmat yoktur. 

---111---

Amiral Horti 
Fethedilen yeni 
toprakları teltişe çıkb 
Budapcşte, 18 (Ö.R) - Macar kral 

naibi Amiral Horti bu sabah Karp::ıtlar 
altı Ukranyası hududuna varmıştır. Ma
car ordularının başkumandanı sıfatiyle 
yeni fethedilen araziyi ziyaret edecek-
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Ziyafet bitn-.iş davetliler dağıln.ıştı 
Karbonopsına da imparatoriçenin gü·t şerbeti içine 

v aydman itiraf ediyor 
-- Lösebr'u ben öldürdüm diyor 

öldürücü zehiri koduktan sonra neticeye 
kendi odasına çekilmişti 

Müdafaa vekilleri 
• • 
ıntızaren -- Bu ışte bir yanlışlık var .. diyorlar 

İki ziyafet te sona ermek üzere idi. 1 oaha şimdiden hazırlamıştır ı sevgilerimizin başlamasında da yine ba-
lmparatorım müsaadesi ile papa.dar, ki- Eftimyns imparatora teşekkür ettL bam amil olmuştur .. Ve ... İmparator ha?.-
lıse mensupları birer birer c;ekilmeğe Leon, kainpederi olan başvekil dön ıetleri müsaade ederlerse yine bu se-
başladı. du.. ı dnçli gecemi ben de kendileri ile bera-

Şahitler ise ... 
Sarayın harem bahçesindeki kadınlar - Muhterem başveki!.im. dedi, siz de 1 her ve kendi odalarında ge<,-iririn. 

da Marina ve Aspasyarun rehberliği ile bu geceyi sarayımızda geçirirs.in.iz . İsti- Sarayda usulden olduğu üzerP ;,np~
geldikleri yoldan... Arka kapı yolundan ralıatinizi temin için de 11ızımgelen emir- ratorla imparatoriçenin yatak c•dülan 

Birbirini tutmaz ifade veriyorlar 

birer ikişer çıkmağa ve kapı Jniindc !eri §imdi vereceğim. hem ayn hem de birbirinden uzakta idi. 
Metr Moro - Giaffiri - Şoke, mösyö Şahit, mösyö Lezobrenin kaUedildiği 

bekliyen arabalarına binerek evlerine 1 İmparatoriçe atıldı : Bu usul, imparatorlar tarafından , im-
dönmeğe başlamı !ardı. 1 - Ben. dedı, bu ge<:e kendi odamı paratoriçeden gizli olarak yatak odala-

Karbonopsina ıse, iınparatoı içenin babama vereceğim .. En sevinçli hir gli- rına istediklert cariyeyi alabilnıı-k için 

Lezobre ile konuşurken gördüğü ada -
nıın Vaydman olduğuna emin midir? 
Vicdanen ne düşünüyor? 

saatlerde, otomobilden inen ve şüpheli 
tavırlı bir adamı villa civarında gördü
ğünü söyledi. 

od.asında gül şerbeti içine zehiri httık- nümde lx-nim kadar babamın da "evin-1 konulmuştu . . 
tan sonra kendini ortada göısterrremck diğine şüphem yok.. Esa en biz.im ilk \ •• Bİ'J'MEDI •• 
için ocfasııııı çekilmiş. yatağına girmiş, 1 ---------- ---

uyumadan, büyü)ı: bir heyecan i~e 
netic.-yı bekliyonlu. yabancılar ispanya ve 

Şoke - O kadar az baktım ki, bir şey 
söy liyemiyeceğim. 

Metr Moru - Giafferi - Fakal. hare
kfıtının şüpheli olduğunu söylediğinize 

göre epeyce dikkat etmiş olduğunuz an
laşılıyor. 

Şoke - Her kese dikkat edilirse, bu 
garip bir şey olmaz mı? (Gülüşmeler) . ' 

Şahid - Şarlo biçimi bıyıkları vardı! 
Metr Planty - Artık !atmin ediliyo-

rum ... Vaydmaruu lcııdm a<"ıtkatı 
Reis, Vaydınana - Ne kadar zaman- ı Metr Röne Jarden 

danberi matrussunuz? k li · lı lis üf. t"•I · ~ onuser gı en yaş po m e '""'"i' erın -

imparatoriçe Zoiçe, kendi misafirleri
ni uğurladıktan ve kimse kalnıwbktan 
80llra oda hizmetçisi Marinaya sonlu. 

- İmparator hazretlerinin misafirleri 
gittiler mi ! 

Bir Fransı z 
Marina, o sırada yanına gelmiş ulan =~-r. 

Aspasyadmı aldığı mallimau Zoiçe •e bü

• • 
gazetesın•n bir makalesi 

Doktor Detio, kafa tasının üst kısmın
daki vaziyeti izah edemediğini söyledi. , 

Reis - Fakat, bunu Vaydmandan sor
mak IJWm! 

den olan mösyö Furken, bana Fromer 
için şunları söyledi: Muhacir olduğunu 
ve benden iş istediğinı bildiren Fromer, 
beni beş veya altı defa ziyaret etti. 24 
Teşrinisanide Strazburgtan ve dostum 
Velberden haber getiren mösyö Bikart'ı 
kabul ettim. Bu ::at bana Fromerin ta -
kibini bildirdi :o'romerin cebren kaçırıl-dinli. 

- Gitmişler- Yalnız başpapaz muh
terem peder Eftimyos ile pederin.iz baş
wkil Kutzunyotes cenapları ve bir de 
Sebastiyano ile Hıristidi salonda kal-
mrşJar_ 

Zoiı;e, hunu öğrcrunce : 
- O hnlde, dedi, ben de yanlan'la gi

dıyorum .. Sen, gül terbetımi odaı;"' gi>
lurdün değil mi? 

- Emirleriniz harfiyen ıfa edihllştir 
İmparatoriçe Zoiçe salona gird;i'i za

man başvekil olan balıasmı, başı..apazı 

Sebestiyano ve Hıristidiyi imparatorun 
etrafında ve masa ~a halkavarı 
oturmuş blr halde buldu. 
İmparator, onun içeri girdiğini görün
~ hemen ayağa .kalkb. 

- Gel.. Gel sevgili Zoiçem, dedi. Bu 
gece senin de benim de en mesut ge.
cem.. Çünkü bu gece sade kilise ;}e sal
tanaturun nihayet barıştığı gece değil, 

ayni zamanda muhterem peder ile se
ılin de barı.,<rtığm gecedir. Eftimyos artık 
bizim düşmaruımz değil, dostumuzdur. 

Zoiçe, imparatorun yanında yer aldı. 
Leonun sol tarafında başpapaz, Zoiçenin 
yanında babası h"Ş''ekil, başvekilin ya-

Bir ••Jaleı ""' sı!/altet l""hıın 

sokaklarrnda ka dm neşeleri 

(Tekrar gülüşmeler) . 

Vaydman - M"ôsyö Lezobrenin kafa
sına biç bir darbe vurmadım. 

Reis - Bir kurşun da mı yerleştirme
diniz? 

Vaydman - Evet.. 
Metr Planty bir sahıde su suali so•

du: 
- Lezobre ailesinin ailevi bayatı na-

sıl idi? 
Reis - Dinleyiniz Metr .... 
Metr Plancy - Dinliyorum. bay Tei>. 
Şahit, hastalık hasebiyle karı ve ke>-

canın ayYı yaşadıklarını söyledi. 
Diğer üç şahit te, bu karı ve kocanın 

barışmak için küçük bir tavassuttan 
başka bir §ey beklemediklerini söyledi
ler. 

* Metr Planty tarafından sonradan gfu;.. 
terilen şahid madam Tub. ikinci celse -
nin üverLürünü yaptı! 

nında Hıristidi, başpapaznı yarun~a da d h"-'· . 1 1 Azana bile serbestçe söz söyledii<i za-Madridde cereyan e en a,_ıı-;e cr1 , .... 

Sebastiyano yer almışlardı 1 anlar dai t · b t l'-. 1 · . ·. Fransada bir çoklarını bayrele d:işürü- ın , ma yap ıgınuz u e ~ın en 
Şarap ıçmekte devam ettiler. ·ı · sürd .. 
İmparator : yor. Fakat bizim kariler bu hadis~lerde ı er'. . u. . .. . 
- Muh ped ded. Sara '-----'- dn...,.ek bir Ievkaladelil' bul-! Şimdi Kasado başladı aynı süzlerı tek terem er, r. yuna ....., .. ~ ~- .. bili" b. ulh pal b 

haftad bir ef Jı: hususundaki mazlar edi z· he d l'arlamaga : Da ır s ya ıın, u-
. . a. ~r verme . :ı:ann y"."uz. ınr. P Y"'-'P u-1 nun için bir program hazırlıyaJırr,. dc-

vadinızı bugunden, bu ~<amdan ıtibe- ruyoruz : Eğer I. panyollar, oCümhuri- _ 

ren yerine getirmenizi rica edeceğim .. yetçi:ler" ve •Fasistle-r• diye tası\·f v~,mege... .. . . 
G · b · d • · hı · . Yanı Ka.ado şoyle demek ıslıyor · ecenın u geç saatın en sonra srz.ı - a ırt ediliyorsa bundan mak.s&t Jberik .. . . 
rakmam ... Muhafız kumandanım Seba.5- y ' . • . . - Ben Moskovanın mwnes.;ilı olaıı 

k ndi k . . . . ~·arıınadasmda olup bıten hadı ·elon kı- komünistleri tem.izlivecegı··m is~nya-tıyano e ma amını swn emnnıze , . . , . t . ,, · r- · 
"3ca ve bası! bır şekılde anlatmak ıçın dan, Italyan , Alman gibi yabanc:ları da 

• ••ır-•••• •••••••• •••• •••••••••11
•••••

111 ı \. bu h;imler kullanılıyor f ka lım ı-····' B.. 1 ] : . . . . · . çı ra , an ~ım. oy e o ur~:.ı nra-
' Yılda brr lna venp Çocuk E.iı-ge- K k 1 ba. d·'- dık · T • d ··k ı b' uJh : aç ene er gır ll\. çagır ~- mız a ınu l'mme ır s yaparız. 
• me Kmumuna OYE olursanız yok- ·· k 1 

Vaydmenn• tahlci~-atmı yapmı 

S<YTgv hakimi Btry : k . . p ınyada ıUzla~nıa u olsun ı Mut ·lre ·c1ı1 j Hakikaten bö}•le yapacak blurlars.:ı., 
: sul, ha una muhtaç~ lcim.scstz yav- . . . . 
• k 1 - • yapılsın dedik .. Allah ta biliyor ya bı- Fransada buna itiraz edecek bı.:lunur Bu şahit, tostoparlak ve boynuna ye

sil renkli bir şal sarmış şişman bir ka
dındır . 

: ruyu ur annış oaur<ıunuz. . . 
•••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••• zim bütün a:rzulannuz İspanyollann .,k- mu? 

serisinin isteği idi. Hatta cümhurreisi 1 ı:Oeuvn!den 

/LT//Z// 1 kapının hafifçe vurulduğunu duymadı. nun .generalleri ve hatta erkaruharbiye-
Esasen vurul"n bu kapı, nazırın odasına si bile bilmez. Size .kim. haber verdi? 
açılan gizli bir kapı idi. Biraz sonra tı- - Bunu bana bizzat siz haber verdi-
kırtı tekrarlandı. niz monsenyör ... bakınız .. H ududun bu 

Nazır: noktasını kalemle çizmişsiniz .. 
- Giriniz... Harbiye nazırı, hiddet ve asabiyet 

Büyük tarihi ve macera 
-112 -

ron1anı 

Demekle beraber başını tetkik ettiği içinde haritayı kapatmak ve bir tarafa 
pJ.andan ayırın.adı. fırlatmak için bir harekette bulunu:rken 

Bir müddet sonra ses sada duymıyan •madam. Skarron onun kolundan tuttu 
Luvuva başını kaldınp ta arkasına dön- ve penbe tırnaklı parmağını harita tize-
düğü zaman madam Skarronla karşı rinde bir başka noktaya basarak sozdu: 

Yukarı kata, sarayın tavan arasına 

geldiği zaman kendini oldukça geniş bir 
kııridor karşısında buldu. 

Bu koridor üzerine bir çok kapılar 

açıhyordlL 

Bn bpıluılan birinin altından da ha
fif bir ı.Jalı: sıznwJda idi. 

GniUcın, göziinil DpllUA anahtar de,. 

liğine ~ lfılt gelen bu odaya 
ha.k:b. 

Bakar balmıaz da bir ıniııç ~· 
koparmamak için mdinl güç tuttu. 

Odada ... anneoL madam Skarron 
vard ı. 

Kapının mandalını hafifç@ Çhiıetek 
i~ girdi. 

Ve işte bu runtledir ki o tekrar an
nesiıı.in karyısma. çıkmıştı .. 

llfadam> m cenaze merasımı büyü.it karşıya geldi. - Burada çok eskiden kalma ve §im--

bir ihüşamla yapıldı. .Fransada, saray Gayri ihtiyari: di harap vaziyette bir kale var.. değil 
teşrifatı i tibariyle kralın kardeşine - Siz! . . Siz ha!... diye haykırdı. mi monsenyör? 
«mösyö>, w: yengesine de «madam> de- Yüzünde hiç te .ınemnun bir hal yok- Harbiye nazırı bu suale sertçe cevap 
nildiğin.i evvelce söylenüşti.k. Hanriyet tu.. verdi: 
Dangleter, ölümünden bir sene sonra Kaşları çatılmıştı .. - Evet.. 
unulaldu ve c.mösyii> bir Alman prense- _ Sizi hangi şeytan buraya. gönderdi. - lşte bu eskiden .kalma ve harap ka-
si ile evi.endi. Y.W «madaım ın Fransa dedi Hem de tam ve Bı mülılın bir iJ lenin pe1ı: ya.kınında bir geçil var lL 
sarayına giı:işi, F'ranstt ordusunun Ho- üzeriııde iken. .. süvarilerimiz o ~ pelı: .koU;ylılı:la 
imıdaya Üqı k--, hazırlı.klan ile meş-. Madam Skarro.n yavaş yav31 ilerledi. istifade edebilirler. 
gul olduğu bir sırll.J& tesadüf etmişti. M• .. nın üzerine yayılmış büyük ha_ Ve, Luvuvanuı l:wıyxeı ~ b1ata.k 

lJ*r okıuJanı, .u bu vaziyet içinde ve rilay a ya.klaştı.. kendi*'e yeni 1ıU aual sonnasma. mey • 
Sen Jennen s.ü11)Jllla götürüyoruz. Parmağını haritanın bir noktasına. ba- dan vermeden ilil.ve etti: 

On diiırdfuıcü Luinin en emin adamı sarak ve alaylı bir tebessümle ilrıtarak: - Momenyör., benim coirafy& ma -
ve harbqe nazırı olan Luvuva, bu .sa - - Monsenyör. .. dedL Zannederim lG.ınatun oldııkça ku vvetJidir _ Me,...lş, 
rayda ve yalnır kendiııine mahsus olan Fransız .lru.vvetlerlnin Holandaya geç • siz Foo.ten21*> omıanını bilir ı:nWniz? 
dairesinde bir masmm üzerine eğilmiş, men için tasavvur ettiğfni% nokta .. şu ~e ... ne dediniz.._ Fon_ ne_ neblo .. .. 
büyülı: bir ha.rila üzerinde kendi eliyle noktadır .. Ren nehrinin burasıdır. onnanını mı? Şimdi bu sual ve bu or -

efa · edi.- LuvuVUllll ltglan b~ biitttn çatıldı: manın ismini burada telaffuza ne lüzum 

Vayut . nı diger a ukaıı Frc.uan:n. 
ııuıruf lıatipl..m.den Metr lUOTo Ciyafm 

Vaydman - Senelerden beri .. 
Melr Röne Jarden - Ve, şahit tara

fından görülen adom 45 yaşlarında ve 
kavi vücutlu idi. 

Şahit - Evet, fakat bıyıklar bu vazi
ye ti değiştirebilir. (Gülüşmeler). 

Metr Balmari şah.ide - Siz bu adamın 
hadise mahalline' geldiğini ve oradan 
gittiğini de gördünüz, pekflla. Fakat vil-

1 laya girdiğini gördünüz mü? 
Şahit - Hayır .. Villaya girmedi. 
Metr Balmari - Şu halde bu iiadede 

faydalı bir nokta yok! 
Vaydmanın üçüncü müdafaa vekili, 

Şarlo gibi bıyıklı bir adamın hadise yer
lerinde görünmüş olmasının hiç bir kıy
meti olmadığını söyledi. Fakat Vayd -
man, katli bizzat izah ettiğini itiraf et
mektedir. 

' dığıru ve yabut kaUedildiğini sandığını 
da söyledi Kendi.sine hastane veya 
morgları gefil; söyledim. Bu zat, Frome
rin Almanyada bapishanede tanıdığı 

f tehlikeli bir adama Pariste rastgeldiğini 
. de bildirdi, ben, mösyö Bikarta milli 
I emniyete müraca.:ıti luzumunu bildir -

dim. Ve orada môsyö Belc:ni ziyaret et
tiğinden haberdanm. 

Reis, mösyö Furkene, Vaydmarun 
vkilini temin \?ttiği için teşekkür etti. 
Fromer, sabık hapishane arkadaşını 

Sen Klodda ziyaret edeceğini söylemiş 
ve söziinü de tutmuş idi. Mösyö Velber, 
bir hissi kablelvuku ile haydudun yeğe
nini öldüTC'C't"ğini kotn~r Be.Jen 1e Jı:oy

l"m~ti. 
Metr Balmary - Yeğenine para ve

rip vermediğini lütfen so.rar mısınız? 
Mösyö Velber para verdiğini ve yeğe

ninin çok eyi bir delikanlı olduğunu söy
ledi. 

Metr Plantr - Şahid, yeğenin.in ha
pishanedeki vaziyetlerinden haberdar 
nudır? 

Şahid - E\•et. hapishane kütüphane-
sinde idi. 

Vaydrnan. reise cevap vererek. - Fro
mer kütüphanede hiç bulunmamıştır. 

Reis - Siyasi mahkfımlar hapishane
si ki1tüphanesinde mi? 

Vaydman, yavaş yavaş - Her ikisi 
de aynı şey değil mi? 

Metr P lanty - Şahid, mösyö Bikar
tın maruf haydut V~in aynı za -
manda Karrer tesmiye edildiğini bildi
ğini söylem.işfü. 

M. Furken - Evet, bu doğrudur. 
Vayd.manın iki numaralı nıüdafaa ve· 

V•ydma,.ın cinayetlerine o.it 11esailci sakladıgı hu .. nui yazıha.nesi 
.lürelerden b irisi madam Tob'e - Bı- kili, cinayetin Vaydman tarahndan ele 

yı:ldarm lakma olması muhtemel değil ğil, Kaner tarafından yapıldığını söy · 
midir? led.i.. 

Şahit, ciddiyeUe - Evet, bu ciheti lleiz P\anty - Evet, cinayet mnki-
ben de raporumda bildirdim! inde gö.rülen adam, Vaydman değil, K... 

Bundm sonra Frv~ meselesine ge- rer nam diğeri ile V oer Het idi. 
çildi. Metr Balmary - Fabt bu ne Vayd-

Rfts - Vaydman, Fromer meselesi- ma.n, ne de V.-: H~ ~- Vaydmıın 
ni izah eder misiniz? bir çoe şekillere ırirebilir. 

- Hayır_ Metr Planty - Fakat, Boer Heşia 
Reis - Bu cina,yeü itiraf ettiniz, son- meYCUt ve halen h.ııyatta bir iD9D ol

ra, ifadenize döndü:n!iz, nihayet, dün duğn teshil edilmiş.tir. 
Fnmıerin katili olduğımuıu da kabul Reis, alaylı bir tavırla - Oh... Kattı 
ettina şu halde! Cesedi, Vulzi villiisı. de vardır ve yaş.ıyor değil mi? (~ 
malnenine güwaken yalnız mı idiniz? meler). 

Vaydman cevap vermedi. Fromerin amcası mö6yö Velber şahit 
Fromer 1937 senesi Teşrinisanisinin yerinde _\imanca ifadesini verdi. T.....,... 

yirmisinde öldürülmüş ve kati.in<- ancak man t~ etti: 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc • 
-40-

K a ni erin .:;::_ .. nda, l- .::;ı:lis ·.
den başka kimse yoktu. Nefes al
mamdan kendime geldiğimi anlı
yarak ayağa kalktı. 

Yıldız 

-YENi ASJR 

Aa kara 
DALGA UZUNLUCU 

BUGVN 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
12.35 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın) 

1 - Rüsager - Bir entermezzo 
2 - Brahıns - Macar dansı No. 9 
3 - Künneke - Melankolik vals 
4 - Löhr - Bavyera vaI.sları 

13.00 Memleket saat ayarı, ajan;;;. me
teoroloji haberleri 

13.15 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) devam 
5 - Micheli - Şen serenad 
6 - Müller - Küçük seren::.d 
7 - Johan Strauss - Bu nağme
ler seni sarsın ey dünya 
8 - Lautenschlager - Yıldızlara 
doğru : Fnntazi 

· 9 - Lincke - Venus: Vals 
13.50 Türk müziğı 

Çalanlaı- : Vecihe, Kemal Niyazi 
Seyhun, Cevdet Kozan, Cevdet 
Çağla. 

Okuyan : Müzeyyen Senar 
1 - Karcığar peşrevi 

2 - Mahmut Celfılettin pa-ıanın 
Karcığar ~:ırkısı : Vahı meyusi 
vısalindir. 

3 - Dayını Şadiyenin - Karcığar 
şarkı - Bir gcilge ol. 
4 - Kemal Niyazi Seyhun - Ke
mençe taksimi 

www.-ıcewww 

Radyosu 
5 - Brahms - Macar dansları 

üzerine fantazi. 

Havva 
22.00 Anadolu ajansı (Spor ser\'isi) 
22.10 Müzik (Cazbant - pl) 
22.45.23 Son ajanz haberleri ''e yarın

ki program. 
Kızları 

PAZARTESİ PROGRAI\11 
12.30 Program 
12.35 (TÜTk mü1Jği - pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, ajanoı, me-

teoroloji haberleri. 
13.15,14 Müzik (Hafif müzik - pl.) 
18.30 Program 
19.00 Konuşma (Doktorun saati\ 
19.15 Türk müziği (Halk musikisi) 

(Cura ve sazla) 
19.35 Türk müziği (Karışık program) 

Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 

20.00 

20.15 

Okuyanlar : Tahsin Karaku~ ve 
Celftl Tokses. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müziği (Klfuiik program) 
İdare eden : Mesut Cemil 
Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan 
Reşat Erer, Ruşen Kanı, Kemal 
N. Seyhun, Cevdet Kozan, Cev
det Çağla, Zühtü Bardakoğlu, 
Basri Üfler. 
Okuyanlar : Ankara radyosu kü
me okuyucuları (Koro) 
1 - Tanburi Zeki Mehmet ağa
Ferahfezn peşrevi 
2 - Hammami 1.ade İsmml dede 
Ferahfeza birinci beste 

(Yeni Asırın bü:yük tetkik anketi) 
- 63--

Melanezyalıların bazı adalarında da karyola ister toprak üzerinde olaun iater 
gayet garip diğer bir zerafet daha vardır: au içinde. kazlklar üstünde olsun, iater 

Kafalarını sivriltmek 1 ağaçların tepelerinde t ••• 
Çocuk doğar doğmaz, yumuşak olan Hoı, aslına bakarsanız, Melane.zya İn· 

kafataslarını sıkıp bir kavun gibi upuzun aanlannın gece için bukadarcık tasalarına 
ve sipsivri bir şekle koyarlar. dahi mahal yoktur. Zira Melanezya ada

Bu kavun biçimi sivri kafalar pek m&k· larında vahşi hayvan dahi pek azdır. He-
buldürl le av hayvanları büsbütün nadir 1 

ihtimal ki bazı dillerdeki (sivri kafalı) Onun için Melanezya insanlarının yi-
sözü bu adetten kalmadır. Zira, bu ada- yecekleri - kendileri hayli obur olmala
larda yerliler çocuklarının kafalarını hem rına rağmen • Yam ve toro dedikleri bir 
güzel, hem de akıllı olması için sivriltir- takım köklerle Hindistan cevizi, muz ve 
lerl... ekmek ağacı meyvalarile tavuk, domuz 

Melanezyalıların oturdukları kulübe- ve köpek eti, bir de bol bol balığa inhi
ler de pek muhtelif tiplerdir. Melanezya- sar etmektedir. 
da insan, arı kovanlarının şeklinde en Mclanezyalılar köpek etini nevi koyun 
İptidai ot kulübeden, çatıları bambo yerine yemektedirler. Anlaşılan insanlar, 
ağaçlarının dallariyle kaplanılmış iki kat• ilk cdleri zamanında, ayni henüz adnlar
lı evlere kadar, türlü türlü şekillerde ku- da yaşadıkları ve kıtalan bilmedikleri de
lübelere tesadüf eder. virlerde, bittabi nt, öküz, inek ve koyun 

Fakat sahillerde göl olan veya durgun gibi hayvanları henüz tanımadıkları sı

sular bulunan yerlerde hemen daima köy- ralarda, köpeği hem köylerini muhafaza 
ler göl evleri dediğimiz kulübelerden hizmetinde kullanır, hem de yerlerdi, ke· 
mürekkeptir. Yani suyun içinde, yüksek 1 za köpekten önce de, yani köpek ehlileş
kazıklar üzerinde bambolardan yapılmış mcden evvel de vahşi kurtları avlayıp tlzerindc uzatıldığım kanepe -

ye yakla~tı .. 
- A .. diye bir hayret nida•ı ti tesbit ıçın müddeiumu ıinin 

savurdu ve sonra: gelmesini beklcmisler. Be,i de 
5 - Udi Ahmet - Karcığar şarkı 
Zahnu hicranım gibi. 

3 - Hnmmami zade İsmail dede 
Ferahfeza ağır semai 

evlerden... yedikleri muhakkaktır. 

Bu evleri yerliler ani düşman baskı- Bundan dolayıdır iki bir çok milletle-

- Bayılmıı halin, kapalı göz- bayılmış olarak bıı;aya getirmiş
lerin ve arkanC:.:ıki lüks tuvaletin- ler. Şimdi içeride, merkez memu-

6 - Mustafa Nazifın - Karcığar 
şarkı - GönUlde bir ateş y:ıkalım 

le seni tanımamıfltm.. dedi. Sen Tunun odasında müddeiumumi Şehnaz şarkı - Sana ey canımın 
hani bir gece otelde posta olarak barda bulananların ifadelerini al- 7 - Türkü ·İkide tunıa.n gelir. canı efendim 

dedi. 

4 - Reşat Erer - Keman taksimi 
5 - Hamınami zade İsmail dede 

buraya getirilen ve hapi•hanede makla ~eıgul imif .. Müfterilerin, 14·20J 4.3o Konuşma (Kadın saati) . 6 - Kemani Riza efendi - Şeh-
bilmem kaç •ene yatmı1 olan şu garsonların ve bar kızlarının Çocuk terbiyesine dair) naz şarkı - Meramı andt!libin 
meşhur Servet değil misin? isimlerini ayrı ayrı ve bizzat al - 17·30 Program vaslı güldür. 

nına ve yırtıcı hayvanlara karşı korun· 
mak için inşa ederler ve yalnız geceleri 
kullanırlar. Bütün köy, gece oldu mu, 
bu göl üzerindeki yüksek çatılarına çıkar, 
oralarda yatarlar. Fakat zannetmeyiniz 
ki, yalnız çoluk çocuk kendilerini. Do
muzlan, köpekleri ve horozları da bera• 
beri .•. 

rin milli menşe, efsanelerine kurt ve kö
pek gayet mühim bir rol oynamaktadır. 

Benim müşahedelerimden çıkardığım 
neticeler, bir çoklarına pek garip görü
nenlerin, ıimdiye kadar bilinen §eylerin 
tarihten önceki insanlara ait hiç bir sım 
halletmediği mckezindedir. 

ilk insanlarının neşelerinin bu Okya-Komiser, çok insafsız hareket mış olan komi•er bunlar arasın - 17·35 Müzik (Pazar çayı - pl.) 7 - Dellal zade - Şehnaz şarkı-
ediyordu. Ben, kafamda ıahidi da Hikmet adına ra•tlamadığı 18·15 Konuşmn (Çocuk saati) Etmedin hir lahza ihya hatırı vi-
olduğum cinayetin hala teairi ol- için benim: IB.45 Müzik (Pazar çayı devam pl.) ı·aııımı. 

Yerliler bu kulübelerde çoraplariyle nusya adaları olduğuna benim kanaatim 
beraber yatarlar. Fakat, dediğim gibi, ebedidir. 

duğu halde ve yarı sersem gibi - Hikmeti yakaladınız mı? l9.15 TUrk müziği (Fasıl heyeti) 8 - Dede efendi - Şehnaz şarkı. 
idim. Sualime: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha- Gönül durmaz su gibi çağlar. 

- Allah aşkına olsun komiser - Hikmet kim? san Gür, Basri Üfler, Hamdi To- 9 - Tanburi Osman beyin. Fc-
bey, dedim, ben çok zavallı bir Diye ve hayretle mukabele et- kay ve Celal Tokses tarafmdan rahfeza saz semaisi 
kadınım .. Hayatım ve taliim hep mi•ti. O zaman Hikmetin oe ma- 20·00 Ajans, meteoroloji haberleri 21.00 Memleket saat ayarı 

' 20 15 Türk muzı·· ·g~ ·t bana zulüm etti. Bari siz olsun ba- sa başında onunla beraber bula- · 21.00 Konuşma 
na acıyın.. nan tanımadığup adamın Muhlis Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo, nukut. 

Sert bakışlarında bir merha - beyle olan münakafa,larını, şarap Ruşen Kam, Zühtü Bardnkoğlu borsası (Fiat) 
met ışığı uur gibi oldam. Gözle- şişesini ilk Önce Mahli• f>eyin ba- Okuynnlnr : Muzaffer İlkar ve 21.25 NcŞcli plaklar 

yalnız geceleri. Zira sabah olur olmaz 
her aile kulübeden iner, bütün işleri açık 
havada, yerde yaparlar. Yani, Melanez
yalalann bu ıekil evleri bir nevi tüneme 
yerleridir. Filhakika Me1anezyalılar için 
ve umumiyetle bir (tüneme yeri) mahi
yetinden ileri gitmemiştir. Melanezyada 
her türlü kulübe 'olursa olsun bir evi sırf 

rimden yaıılar bofQTldı. şına Hil;ımetin -vurduğunu ve ıron- Radife Neydik. 21.30 Müzik (Saksafon solo -
Ellerine sarıldım.. ra da yanındaki arkadaşının eli- 1 - Banli Hasan ağanın - Rast Esengin) 

geceyi geçirrniye, uyumaya mahsus bir 
yer addedılır. Uatü kaplllı ulı ._. .. ta~ .... 

Nihat b k b" _] W•1d· O · · M 1 aı a ar JCY oegı ır. nun ıçın e a• 
nezyalıların kulübelerinin içleri son dere· - Muhlis bey ne oldu? .. iJldü ni yine Muhlis beyin kalbine doğ- peşrevi 1 - Sid Philips - Amelia 

2 Dcd { ce basit ve İptidaidir. mi" ... yaııyor mu? Hikmeti yaka - ra uzattığını gördüğümü söyle - - e e endinin - Rast kari 2 - J. Gurevich - İda 
l d' natıkı 24 ak be Hatta Yeni Kine ai:lalannda ağaçlar ac' nız mı?.. ım. - ın am. 3 - .l\foks Herz rk - Lamento d k 

1 · · K · il · · · " "rı·r b · Rast k fı k D' üzerin e yapılmı•. tavus us.u yuva anna Diye sordum .. Komiserın göz - omıscr, e erını memnunıyet- •' - .a eym - §<lr ı- ışı Aınour. .. 
leri büsbütün parladı.. le oğuftardu. oldur kiın kılar canın fedu 4 _ Sid Philips _ Tvilight Vhis- benziyen ağaç evler vardır. 

- Hikmet mi ... dedin, Hikmet - Şimdi kör düğümün ucunu 4 - Zühtü Bardakoğlu - Santur pers Gece oldu mu, yerliler bu ağaçların 
kim? bulduk .. dedi. Hikmet ve dediği- taksimi. 5 _ J. Gurevich _ Habaııe!·a üzerindeki kuliibelerine tırmanıp orada 

- Muhliı beyin arkadaşı.. niz adam her halde kaçmış ola - 5 - Mahmut Celalettin paşanın 21.50 Müzik (Melodiler _ pl.) tünerler!.·· 
- Onu o mu öldürdü? cak ve yahut ta karakola getiri - Rast şnrkısı - Fitneler gizlemi5. 22.00 Müzik (Küçük orkestra Yalnız Melanezyeda hemen her köy-
Bu sual .. yıldırımla vurulmuş lenler ara•mdadır da bize başka 6 - Rast saz semaisi Şef: Necip ~kın) de bizim kahvehane ve otellerimize mua-

gibi beni sarstı.. isim vermişlerdir. ikisini de gö - 7 - Şemsettin Ziya - Kürdilihi- l - Ryming _ Entermez..ı dil olan büyük kulübeler vardır ki burada 
- iJldü .. iJldii mü .. öldü ha! .. riiraeniz tanırsınız değil mi? cazkfir şarkı - Güvenme hüsnüne 2 - Yvain _ Dudakların ... Opc- yalnız gençler ve bekarlar, sırf erkek ol-
Diye hıçkırıklarımı tutamadan Ben: 8 - Şemsettin Ziya - Kürdilihi- retindcn potpuri.. mak şartile, oturur, yatar ve toplanblan· 

ağlamağa başladım.. - Elbette tanırım .. dedim. cazknr şarkı - Bıktım elinden. 3 _ Becker - İlkbahar nı yaparlar. Ayni zamanda köyün silah-
Komiser: - Ne biliyorsanız, olduğu gibi 9 - Refik Fersan - Mulınyyer 4 - 'Niemann - Çarlston (Dans) farı, armaları, kalkanları, maskeleri ve 
- Ağlamayın .. dedi .. Ne yapa- müddeiumumiye anlatırsınız, de - şarkı - Her güzelin bağından bir 5 - Ganglberger - Küçük top- docelikleri de burada muhafaza edilir. 

lun .. Onun de eceli bu yüzden - di. Şimdi beraber gelin .. Size ne- gül seçerdi. Jantı (Revü - Enterzo) Bunlar, köyün evlenmemi~ olanlarına 
miş .• Siz kafanızı toplayın da tah- zarethanede barda bulup ta bura- 21.00 Memleket saat ayarı. G - Schiedcr - Dinle .. Keıııan ne mahsus bir nevi bedava kulüpleridir!. 

Yani, ilk insanlar, bütün ırkların hile
leri bu Okyanusya denizlerinin adaların· 

da yaşamışlar, bundan ancak asırlarca 
müddet sonra yavaş yavaş teşekkül eden 
kıtalara dağılmışlardır. Bunun da sebc· 
bi arzın tufandan evvelki devresinde İn· 
san yaşamağa müsait iklimin ancak bu 
adalarda oluşudur. 

iklimler de değiştikten sonradır ki Ok-
r ........ ,. .. ~noAnları. :r,.t .. ttilı·IPrİ hıuıit ıml· 

larla yavaş yavaş bu kıtalara hicret et
mi~lerdir ve orada şekilleri değişerek bu
günkü kırmızı, sarı, beyaz derili insanlar 
meydana gelmi§tir. 

Yani, bugünkü dünyanın en eski ol
duklarında şüphe yoktur. 

··BİTMEDİ·· 

Çek cümhurreisi Haşa 
- BAŞT ARAFl 1 tNCt SAYFADA -

hemya ve Moravya protektorası muhta
riyet idaresinin reisi tayin edileet!ktir. 

Malum olduğu üzere muhtariyet !da 
resinin reisi Führerin itimadını haiz ol· 
malıdır. Protcktorn hükümetinin başına 
da Çek faşist partisi reisi general Gayda 
geçirilecektir. 

kikata yardımı olacak malumatı ya getirdiğimiz kim•eleri göstere- 21.00Neşeli plaklar söyliyor. (Tango) Ebedi güneşler ve sakin denizler ikli-
müddeiumumiye söyleyin. yim. Bakınız, onların arasında 21.10 Müzik (Riyaseticümhur bandosu 7 - Kut.seh _ Macar marşı mi olan bu iklimlerde Melanezya insan- uÇOCUKn DERGİSİ 

Komiser §İmdi sert değil.. Mer- Hikmet dediğiniz adamla öteki Şef : İhsan Künçer) 8 - Johann Stı-auss _Şen viyana lan için ev kaygısı esasen. sırf yırtıcı hay- Çocuk Esirgeme kurumu gen<?l mer 
hametli ve insaflı konuşuyordu. adam var mı .. Her halde ve an - 1 - Friedemann - Mnrş (Vals) vanlar tara fından rahatsız edilmeden kezi tarafından Çıkarılmakta olan (ÇO 

Bana söylediğine göre bar sa - lattığınıza göre Hikmetin yanın- 2 - P. Lavome - Segoviana (İs· 9 - Mainzer _ Viyana polka~1 uyumaktan baıka ne olabilir~ CUK) dergisinin (130) uncu sa) ısı çık 
hibinin düdük çalması ile polis - da olan adamın Muhlis beyin kal- pnnyol dansı) 10 - Bucalossi - Pstalozzanın bir Nitekim Melane.zya insanları evlerine, llU§tır. 
ler gelmişler.. Barda bulunanla - bine doğru uzanan elinde bir bı- 3 - A. Borodine - Prens İg:f ope- şarkısı Giribiribin bir nevi yalnız yatmağa mahsus üstü ka- Yurd ynvrulnrının sağlık, sosynl kül 
rın hepsini alarak karakola ge - çak vardı. Çünkü Muhlis bey kal- rasırun uvertürü 23.00 Müzik (Cazbant - pl.) palı, yüksek bir karyola olmaktan fazla türel durumlarının inkişafına hizme 
tirmisler. Muhlis bey orada .. öl - bine sokulan bir sustalı ile ölmüş.. 4 - J. İbert - Akdenizde seyahat 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki ehemmiyet vermiye lüzum görmemi~ler· eden bu kıymetli dergiyi çocuklara, ço 
dürüİdüğü yerde kalmış .. Vaziye- -BiTMEDi- (F.scales) N. 2, No. 3 program dir. Ağaç dallarından yapılmı§ olan bu cuklu ana ve babalara tavsiye edı?riz. 

-..aTiiiiiiiiiaiiiir..;İ;;hliiiriiii· niiiiiiiii~G--riiiii· ziiiiiiiii/•i--•C-.;;e;;;m;:;:;•iiiiiyiiiieiiiiiiiit-:/~e-r~i--,z-,İİİİİ .... İİİİİZ7D':.iiiiiiiii~•,~::ce~v~a~p~v~er~e~c-ek~h~a-:I~d-e ii.d;:oeg~-~il~dil~. iiiiieriiiii.iiii!M:!ii!iiiariOi!kiz~.~~~~E~v•e•t•ei!""'kiiiirn•r:;;;;;;d;;;;öniiiimiiiiiiiiie~din;;;. -..miiiiii;;;;;? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:_.iiiiiiii~M~ar~k~izı~· i;;s~onra~~t~e~k_;ra~r~g_;;o:;.·r~d;.ü .. n~iiz~m-u~· ?~z~e~rli~. k~.~. ~a~kl~a~s_;;ığ~a~r~ş~e~y~d~eğ~il~!~M~u~k~a~d~de~ 
Antonya ölmüş ve Fraskito da firar et- - Hayır monsenyör! Ihtiyar kayıkçı gözlerini Savedraya ı baş cngizitörün affını rica ederim, evet, 

Engizisyon E ıniş idi! - Ertesi gün nerelere gittin? doğru çevirdi. Cevap verecekti. Fakat ben aklımı kaybetmek üzereyim. Yalnı2 s r arı l Mahkeme reisi Savedra, Taleranın - Baş engizitöre .. Köylü elbiseleri boğazı tıkanır gibi olduğu için sustu. benim bu halimi izah edecek bir nokta 
sual listesini yeniden tetkik etti ve sonra geyrni§ bulunuyordum. Mukaddes baş Savedra, suali tekrar ederek: vardır ki onu da size söyliyeceğim. 

Dii oyanın en korkunç ve gizli teşkilatı~ 
~~...?JV'....;fi './J!F~.ZZZLLLT.~Z7/1/.ZX"/LL//J.ZXW../.~-

Tefrika : 45 
neye firara kalkıştın? Yoksa, onun hırs 
ve tamama, biiyük günahına sen de mi 
ortak idin? 

- Monsenyör, büyük bir teessürle 
itiraf ederim ki, ben bu günahı işlemiş 
ve bundan dolayı da çok büyük bir azap 
içinde bulunmaktayım! 

- Bu suçu ne için işledin? Bundan 
istifaden ne idi? 

- Markiz Antonya her şeyden evvel 
beni tehdit etmiş idi. 

- Ne suretle tehdit et.mişti '! 
- Eğer kendisi ile birlikte firarı ka-

bul etmezsem, Fraskitonun bir haydut 
okluğunu ifşa edeceğini söylemişti. 

- Sen Fraskitoyu kurtarmnk için mi 
Iirarı kabul ettin? 

- Evet, monsenyör! 
- Bu mUmkün bir şey midir? 
- Markiz, hatti monsenyör baş en -

N akl eden : F: Ş. B. 
duğunu söylemiştir. Korktwn, ben sa -
<lece fakir bir kadından başka neyim? 
Aciz bir hizmetçi, sarayla bile münase
beti olan, evini baş engizitör hazretleri 
bile ziyaret eden bir kadından korkmaz 
mıyım? Böyle kudretli ve yüksek mev
kili bir kadına mukavemet benim gibi 
bir aciz için mümkün müdür? 

- Baş engizitöre ınüı·acaat edtbilir -
din! 

- Müracaat ettim, fakat bir müddet 
sonra, Stomvel sarayında! 

Mahkeme salonunda alkışlar başla -
dı. Her şey artık bütün çıplaklığı ile an
laşılmış oldu .. Gizli ve şiipheli hiç bir 
§ey kalmam1:.<rtı artık! 

Engizisyon mahkemesi reisi de, Tale
raya ınlinalı, manalı bakmaktan kendi -
sini alamadı. Talera, hayret içinde kal
dı. Fakat bu güzel kadın iki kişiyi itham 

· · Halbuki bunların ikisi de 

Juanaya şu suali sordu: engizitör hazretleri beni lütfen kabul - Markizi tekrar gördünüz mü? di - - Söyle ... 
- Şmidi, senin Taj nehri kenarında- buyurdular. ye sordu. F..akat yine bir cevap alama - - Akşam ben Markizin olduğu yere 

ki evdeki ikametine gelelim. Orada ne - Söyliycceklerin bunlardan mı iba- dı. Kayıkçı çok derin bir hayret ve hat- döndüğiiın zaman bana kapıyı bir adam 
kadar zaman kaldınız? rettir? ta dehşet içinde idi. açtı, onu takip ettim ve Markiz Anton-

- Iki gece ve bir gtin. - Evet, monsenyör! Savedra: yanın bullunduğu odada ayakta bir 
- Birinci gecede neler oldu? Bunun üzerine baş engizitör ~ahitle- - Haydi, cevap ver, gördün mü? di- adam daha gördüm. 
- Markiz Antonya sabahlara kadar rin getirilmesini emretti. ye tekrarladı. Korktum ve kaçmak istedim, fakat 

mektup yazdı. Birinci şahit Mikael idi. Ve verdiği Bunun üzerine balıkçı: aramızda müthiş bir boğuşma oldu. Ka-
·- Sonra?.. ifade tamruniyle Juananın üadesine uy- - Aman allahım! diye bağırarak elle- tillerden birisi beni üzerinde kan sızan 
- Ertesi gün, bir kayıkçıyı "anına gun idi. rini yukarı kaldırdı. bir hançerle tehdit ediyordu. Diğerine 

çağırdı. Mektupları krala götünııek tek- ikinci ve bilhassa mühim olan şeha- Mahkeme salonunda hazır bulımanlar gelince ... O silihsız idi .. Fakat beni sili.h-
lifinde bulundu. Kayıkçı da bu teklifi det, Ta: nehri kayıkçısı Juanın şehadeti ihtiyarın bir deli olduğuna hükmettileT la ö1dürmeok istiyen katilin göğsüne müt-
kabul ederek saray yolunu tuttu. oldu. ve baş ~ngizitöriln sabır ve tahammtllil- hiş bir yumruk indirdim ki, bu yumru-

- Devam ediniz! Kayıkçının mahkeme salonuna girme- ne de şaştılar. ğun yeri herifin göğsünden hentiz kay-
- Akşam olduğu vakıt, ben ve An - si, gerek Savedra ve gerek Juanayı çok Balıkçı - Siz.. diye kekelemeğe baş - bolmuş değildir. 

tonya nehir sahilinde oturduk.. Kayık- .korkuttu. Çünkü, bu şahid, Markiz An- ladı. - Bu söılerde vuzuhtan eser yoktur! 
çının dönmesini bekliyorduk. Birdenbire tonyanın iki katlinden birisinin Savedra - Haydi, çabuk söyle... - Fakat henüz hepsini söylemiş de • 
karanlıklardan kürek sesleri duyduk. olduğunu bu adam mükemmel surette - Sizi .. Siz .. Markiz Antonyanın kati- ğilim! 
Biraz sonra bir takım ayak sesleri bize biliyordu. Fakat bu katilin baş engizi - li ... Evet, siz baş engizitör Markizin ka- - Pekala, bitiriniz! 
doğru geldi. Markiz dehşetle haykırdı. tör olduğunu bilmiyordu. tilisiniz... - Göğ.rune yumruk vurduğum adam 
Ben de eve doğru kaçtım. Hatta orada Savedra, heyecanını gizlemeğe çallii'<l- Bu sözler, salonda derin bir sükQt tamamiyle size benziyordu, monsenyör. 
da kendimi emniyette saymıyarak kıra rak: hasıl etti. - Sizi affediyorum, çilnkil bUtUn 
ffrar ettim. Beni takip ettiklerini sana- - Juan Radriyez, dedi. Nehir üzerin- Reis: bunlar delilik hezeyanlarından başka 
rak hiç durmadan koştum. Oradan uzak- den geçerken sizi çağıran Markiz An - - Bu adam bir delidir! dedi. bir şey değildir. Ne ise .. Bu yanlışı ve 
!aştım. Nihayet yorgunluktan halsiz ka- tonya size ne gibi bir vazife verdi? - Aman Allabım .. bu kadar müşabe- yahut benzeyişi bir tarafa bırakalım. 
larak bir tarla kenarında diiştüm, bayıl- Bir mektup götUrmek vazifesi mi~ het olur mu hiç? Senin kudretin vakıl Siz meçhul iki şalum Markizi öldUrdUk· 
ciun. - Evet, monsenyör! her fe7e kadirdir, fakat bu kadar bm - lertal a&dünctz mil? 



Harp patlayacak olursa! 
lngihere Avrupaya ne kadar kuvvet 

gönderecek ve lngiliz ordu 
mevcudu ne kadardır? 

iMGiLTERENİN 
ORDU MEVCUDU 
Cihan harbinin başlangıcında, Britan· 

yanın anavatan dışına mahsus ordu mev· 

cudu beş piyade ve bir de süvari tüme· 

ninden ibaretti. Harpten sonra, Britanya 

ordusu bu tertibi yıllarca muhafaza etti. 

T eritoriyal ordusunun ise, on dört piyade 

ve iki süvari livasından ibaret kadrosu ol
duğu gibi kaldı. 

Müteveffa Fransız generali Baratierin 

28 Mayıs 19 38 tarihli c Tan> gazetesinde 

lngilterenin ilkönce 1914 Ağustosunda . 

çıkarmış olduğu kuvvetten daha fazla bir 

kuvvet çıkaramıyacağı, yani beş piyade 
ve bir de süvari tümeni çıkarıp Avrupa

)'a sevkedilebileceöi iddiası, her halde 
haksız bir mütalaa değildir. Tabii, bu

nunla murat ed ilen kuvvet, nizami ordu

dur. Hatta Fransız generaline bu miktar 
bile yüksek görünmektedir; çünkü. in· 

gilterenin, Filistinde, Mısırda veya doğ

rudan doiruya anavatanda alıkoyması 

icap eden kuvvetleri de hesaba katmak 

lazımdır. Bu itibarla Avrupa kıtasına sev- Fransız ordusu bir manevrada 
le.edilecek kuvvet iki veya üç tümeni geç· l ayrılığımızı sonra da Ingilterenin sulhçu 1 kat, Fransa bu netice ile tatmin edileme• 

miyecektir ki, yuvarlak olarak bu miktar 'bir siyaset gümesini ve silahlanmada bi- di: Taarruza uğrayan bir Fransaya bil· 
ancak 80,000 kişiden ibaret kalacaktır. raz gecikmesini nazarı dikkate aldılar., tün askeri ve maddi kuvvetleriyle yar· 

lngiliz müdafaa bakanı Belişa, Hi~dis- 1 Fakat bir kaç ay içinde her şey değişti. dıma geleceğini resmen ilan edilmesini 

tan ve Burmadaki Britanya kuvvetlen ha- . lngiltere vaziyeti anladı. Endüstrisi tam Britanya hükümetinden talep etti. 

riç olmak üzere, fngiliz ordu mevcudu- bir randımanla çalışıyor. lngiltere, çok Evvela, Çemberlaynin 14 Hk kanun 

nun 5 3 1 bin ki,iden ibaret olduğunu söy- 1 ehemmiyetli bir gayretle hazırlanıyor. 1938 ve 11 Şubat 19 39 tarihlerinde itti· 

lemişti. Bizim yaptığımız hesaba göre, Bu gayreti de katidir, buna şüphe etmi- fakı ilan etmesiyle, sonra da, bundan 
nizami ordu 133,500, yedek 140,300 yoru:ı. bir kaç gün evvel, ciddi bir vaziyet tak-

leritoriyal ordu 1 45 ,000 hava silahı 100- Sonra da, lngiltcre, Fransayı küçük dirinde F ransaya sevkedilecek olan ordu 
000 {bahriye dahil) kişidir. düşürmcğe kat'i surette karar vermiş bu- kuvvetinin miktarı efkan umumiyeye bil-

Bu tevize göre, ordunun bütün mev- lunuyor. 19 l 4 deki hataya düşmek iste- dirilmek suretiyl,., F ransanın erzuııu ni
cudu, Beli;ıanın 531,000 rakaııııııa mu- miyor. Malumdur ki lngilterenin 1914 hayet yerine getirildi. Öyle umanz ki. 
kabil 518,000 dür. deki tereddütleri mütecavizleri cesaret- hu suretle, Fransanın ııon kaygusu da ar-

ihtimal ki, aradaki fark, ilk defa ola- lendirmişti. tık ortadan kalkmıştır. 

rak derpiş edilen miktarı aşan teritoriyal Hor Belişanın nutkunda tank, tayyare, - Fölkişer Beobahter -
ordusunun mevcudundan ileri gelmekte· asker ve kıtaların teşekküJlerinden başka 

diT. bir şey mevzu bahiş edilmemiştir. Bunu· 
İNGİl.TRENİN 
Aslıeri tedbirleri Hor - Belişa, 6 ilk kanun 19 38 de ver· tuk, bu kanşık zamanlarda bir devlet 

miş olduğu malumata göre, Hindistan ve adamının kullanabileceği en h akiki sulh- Büyük Britanyanın bugün, kara ordu-
Burmadaki askeri kıtalar da dakil olduğu çu bir nutuktur. suna verdiği eh emmiyet, donanmasında 
halde, nizami ordunun mevcudu 200 Harbin azim güçlüklerini göstermek, yapmakta olduğu fedakarlıktan aşağı 
bin 88 kişiden ibarettir. harbi uzaklaştırmak d em ektir. kalmamaktadır. Şimdiki halde, l n.gilte-

-D oyçe Algemayne Saytung- _ lntrasigeant _ renin talim ve terbiye görmüş 600,000 

i NGiLiZ GAYRETİ 
cEğer Fransa bir taarruza uğrarsa, ln

giltere derhal onun yardımına koşacak· 
tır.> Bir kaç gün evvel Jngiltere har· 

biye nazırı Belişa avam kamarasında 

bu sözleri bir bir kaç kerre tekrar 

etti durdu. Yalnız bunlar değil; 
F ran!Ul harbe girer girmez daha ilk 

günlerde Manş denizinden Fransa-
saya ger ,.cek yardım kuvvetlerinin de sa• 

yı:!lmı söyledi. Hem de bu seferki yardım 
kuvvetleri, 1914 te, lngilterenin Fransa
ya göndermiş olduğu küçük orduya, Al

man Kayseri hiç ehemmiyet vermemişti. 
Hahız olduğunu sonradan anladı. 

1 9 1 4 İn 6 fırkatıı yerine bugün on do

kuz fırka yardım edecek. Bu, 200,000 
kişilik bir kuvvet demektir. Bu iki yüz bin 

le.işi , talim ve terbiyesi mükemmel ve en 
modern ve en mebzul silah ve harp mal

zemesi ile mücehhezdir. F ransaya yardı
ma gelecek olan kltalarm hepsi motölü 

ve zırhlıdır. Bu kuvvetleri Fransaya nak-
l f>decek ohn oemilerin sayısı malömdur. 

Ve te0pİt edilmiştir. 
Hül~~:-. olar ak diyebiliriz ki, bugün ln 

giltere k r vvetlerini derhal seferber ede-
c~k hir pi•" hazırlamı~tır ve bunu cihana 

ilan etll\İ<:tir . .. Eğer bir h arbe süriiklenir

sek, yardtmımız. müdahalemiz öyle ya

nm y P.malak ve i'temiyerek değil, tahdit 

edilmil? mesuliyet nazariyelerine göre ya· 
pılacak, bu yardım ve mudahalemiz tam 

bir rol ovnıvacaktır. Bu Rözler lngiliz 
hariciye nazınnındır. 

Almanyanın bu mevzuda aldanmıya

cağı zan'1cdiliyor. Son zamanlara kadar 
halya dn aldnnmıyordu. halyanın mat

buatı, 1-.ir ta raftan Fransadan manasız ta
leplerde bulunurken, diğer taraftan da 

F ransanın, lngil tereden yardım göremi

yeceğini halka inandırmağa çalışıyordu. 

Her halde, bugün ayni iddia]arı impara
torluğunun azim kuvvetleri, hiç de ihmal 

edilmiyccek olan kendi kuvvetlerimize 
iltih ak edecek. işte, bizim aleyhimizde 
oynanmak istenen oyun için tehlike, bu 

kad ar büyüyecektir. Romanın bu kad ar 

HARP r AKDİRİNDE askeri vardır. önümüzdeki yılın kara or· 
· dusu bütçesi 161 milyon lngiliz lirasıdır 
lngilterenin Avrupaya ki, bu miktar, 19 32 deki tahsisatın dört 

göndereceği ordu mislidir; o tarihte, dünyanın dört huca· 
Kendilerine, 1 n g i l i z ve A merikan ğına dağılmış olan hu ord unun bakımı 

hükümetlerinin yüzd e yüz bir emni- muazzam bir yekun tutuyordu; bugün, 

yet garan tisi v e r m e l e r i, 19 19 asıJ masraOı tarafını, m ak ina ve teknik 

danberi Fransızların en büyiik arzularını vasıtalarla tech iz edilmesi teşkil 
teşkil etti. H albuki, . bu arzu, yirmi yıl tedir. 

müddetle mütemadiyen hayal inkisarına Geçenlerde lngiliz müdafaa 

uğradı: Amerikalılar bu meselede Vil- bu ordunun vazifelerini şu suretle telhis 
sonu inkar ederek, bitaraflığı ileri sürdü- etmiştir: Ana vatanı ve deniz aşırı lngiliz 

ler. lngilizler, her ne kadar bu hususta ülkelerini müdafaa etmek müttefiklerle 
biraz daha nazik davrandılarsa da, Fran• mesai teşrikinde bulunmak. 

sızların ısran karşısında nihayet 1925 de Bugünkü lngiliz ordusunun sulh za

Lokarno paktı ile kendilerini kurtarabil· manında miktarı 115,000 kişiden ibaret 

diler. o]duğuna ve deniz aşırı memleketlerde 
Fakat, bu pakt, Alman Fransız. hudu'du bu orduya düşen vazife, 191 4 ten evvel

için bir taraflı bir garanti yerine dört ta- ki günlere nispetle kat kat büyüdüğüne 
raflı bir garanti meyd ana getird i. göre, b ir A vrupa harbi çıktığı takdirde, 

Ancak, Lokamo paktı, F ransızlann onun faaliyet sahasını da tahdit etmek 
Moskova ve Pragla kurdukları şark it- keyfiyeti kolay hallolunabilecek davalar

tifakı neticesinde mahiyetini değiştirince, dan değildir. Bundan dolayıdır ki, Bri· 
Büyük Britanya, Fransanın şark hududu tanya ordusunun göreceği vazife, efkarı 
için doğrudan doğruya ve bir taraflı bir umumiyeye sık sık anlatılmakta ve bu 
garantiye yanaştı. işte, tam bu sıralarda suretle, a lakadar makamlardaki fik ir ay

Parisle Lond ra arasında genci kurmay kırıklarının ortadan kaldırılmasına gay
görüşmeleri başladı; bu görüşmeler, git• ret ed ilmektedir. 
gide b ir askeri ittifak mah iyetini aldı. Fa- -Noye Zürber Saytung-

Romanyaya ültimatom! 
• 

Bükreş Alman tekliflerini reddett1 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - tinde oldukları tekzip ediliyor. 
de milli bir cephe teşkil etmişlerdir. Ba- Varşova, 18 (Ö.R) _ Polis hariciye 
zı ihtiyat sınıfları silah altına çağırıl- nezareti önünde toplanarak Almanya 
mıştır. aleyhinde bağırışan ve Polonyanm ha-

Rumen hariciye nazırı İngiliz, Alırian, rici siyasetini tenkit eden nümayişçile
Bulgar ve Macar sefirlerini kabul et- ri dağıtmıştır. 
miştir. Belgrad, 18 (Ö.R) - Hırvat muhtari-

Prag, 18 (Ö.R) - Son 24 saat zarfın· yet partisi reisi B. Maçek demiştir ki : 
da Alman kıtaları Pragın cenubu şaı·- •Ne Almanyanın, ne de diğer hiç bir 
kisine doğru sevkedilmişlcrdir.. Berlin- ecnebi hükümetin himayesini talep et
den gelen bir haberde Alman kıtaları - miyeceğim. Keza lhrvat muhta..'l"İyeti 
nın Macarların girdiği Karpat Ukranya- i in Bel adl 

Iran veliahdi Mısıra geldiği zaman Prens Mehmet Ali paşa ile bir arad(L 

Prenses F evziyenin 
Irana götüreceği çeyiz 
Ayın on beşinde Kahirede Iran veli - nin çeyizi arasında 7 kürk manto, 55 

ahdi ile nikahı kıyılmış olan Mısır kralı bin Ingiliz lirası değerinde mücevherat, 
Majeste Farukun kız kardeşi prenses yüz rop ve iki yüz sandık eşyanın bu_ 
Fevziyenin yine bu ay içinde Irana gide- lunduğu da söylenmektedir. 
ceği haber veriliyor. Prenses Fevziye -

' i: • 

Prenses Fevziye 

Seçim 26 Mart Pazar günü 
Dün An karada Başvekilin riyasetinde bir toplantı yapıldı 

Bu devrede kimler mebus olamıyacak 
- BAŞTARAFI 1 fNCJ SAYFADA -
dığı rivayet edilmektedir. Söylendiğine 
göre yeni mecliste iki kardeş birlikte 
mebus olamıyacaklardır. 

Istanbul 18 (Husus!) - Seçim bura
da hızını ve heyecarunı kaybetmemiş bir 
şekilde devam ediyor. Yarın ikinci mfuı
tehip seçimi bitmiş olacaktır. 

Ankara 18 (Hususi) - Pazartesi gil
nü Ankarada ikinci müntehip seçimi bi
tecektir. Yurdun her tarafından gelen 
haberlerde seçimin vil~yetlerde ve kaza
larda sona erdiği ve halkın büyük bir 
alfu ile seçime iştirak ettiği bildirll -
mektedir. 

Ankara - llk verdiğimiz haberin te
yidi mahiyetinde olarak Parti divanı bu 
hafta içinde toplanacak ve yeni mebus 

namzetlerlnl teısbit edecektir. Tesbitte 
esas olacak preıısip1er kararls.ştırılmış
tır. 

Seçme kabiliyetlerini tayin için onla
rın muhtelif sahalardaki 1§ kabiliyetleri 
~e bilgileri tetkik edilmektedir. 

Profesörlerin, banka idare meclisi 
azalarının koınisyon ve taahhüt i§leriyle 
uğraşanların bu vazife veya mebusluk
tan birlslnl tercih etmeleri hakkındaki 
.karar dolayL'liyle yeni meclise yeniden 
gireceklerin sayısı kat't surette malfun. 
olmamakla berabeır 130 kadar o]acağı 
tahmin edilmektedir. · 

Müracaat edenlerin yekô.nu 4 bin 
500 U geçın:l§ bulunuyor .• 

Müracaat müddeti. bltı:niştir. 
Dolıı§an bir pyiaya göre Istanbul, 

' 

lzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde 
iki misli namzet göstcTilecek müntehip 
saniler bu namzetler üzerinde hak1arı -
nı serbestçe kullanacaklardır .. 

Ankara 18 (A.A) - Bugün 16 Mart 
939 Perşembe ikinci müntehip seçımı 
bütün vatanda dünkü hararetiyle ve mil

li bir bayram tezahüratı içinde akşama 
ıkadar devam etmiş ve vatandaşlar bü
yük bir tehalükle C.H.P. namzetlerine 
reylerini ittifakla vermişlerdir. 

Bursa veı Trabzon vilAyetlerinde se • 
çim faaliyeti dün akşam tamamlanmış -
tır. Izmirde de bu akşam bitmiştir. 

Diğer viH\yetlerde muhtelif gUnlerde 
tamamlanarak 21 Mart akşamı her ta -
rafta ikinci müntehip seçimi sona ermiş 
olacaktır. 
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, Rer Gün Bir llifiAve 

Nat Pinkerton 
-2-

Bu iıi bitirdikten sonra, yalnız bit 
~ktubu, zarfiyle beraber alıkoyarak di
~ kağıtların hepsini gene sepete dol-

~du. 
Sonra ya~ı masasının başına geçerek, 

lftÜfettiı Masonun evvdcc baktığı mek
tupların arasından bir tanesini seçti. Ve 
-p sepetinde bulduğu mektubu el ya

t.iylc mukayese etmeğe baŞ!adı. Sonra 
Rene ya~ı masasının üzerindeki bir çeki 
-6:ıden geçirdi. Ve lcaflanm çattL 

Sonra masanın üzerinde bulunan bir 
'de bıısarak Ccnkinsi çağırdı. 

- Sana bir kaç sual soracağım, <Jedi. 
lMister Utraın. daima öğle vakitleri böy
İe hafif bir yemek mi yerdi~ 

- Hayır... Muntazam bir yemek 
~di. Ve bunun için bilhassa yemek oda
lıa.na gelirdi. 

- Bugün demek iki, mektup yazmakla 
gu1dü. Ve bu meşguliyeti her :zaman

. den daha ~de kendisini uğraştm
ı.ordu} 

- Evet. 

\.. Nakpinkerton bundan sonra maktul 
,-nkerin, itiyatları hakkında suaHer sor
!ılu. Cenkins anlattı. 

girmediği isbat edildi. 
- Evet. 
- Şu halde Utnunı öldüren zehirin, 

odanın içinde bulunması lazundı. 
Pin'lccntor bu sırnda cebinde bir talam 

kağıtlar ve mektuplar çlkararak kasa
nın üu:rine koydu~ 

- Bu mektuplardan bir kısmını çöp 
sepetinden, bir kısmını da masanm üze
rinden aldım, diye sözüne devam etti. 
Müfettiş Mason mektuplan araştırdığı 

sırada burilann ma~i kağıtlardan ibaret 
olduğunu ve mavi zarflar içerisine ko
nulduğunu, !hepsini de Utramın matlmsını 
taşıdığını görmüştüm. Ve bu mektuplarla 
zadlann hepsi, tüy kalemle yazılmıştı. 
Yalnız şu müstesna ... Şu zarf. V:e ÜEeri 
demir ikalcm1e yazılmışbr. HalbUki Ut
nunın yazıhanesinde demir kalem yok
tur. 

Hem dikkat ederseniz, bu beyaz nrf, 
bir müddet için iki katlı olarak bir bnl}ka 
zarf içerisinde durmuşa benziyor. · · Be
yaz zarfın üzerinde Anesti ismine yazı
lan bir adres okunuyor... Siz de Anes
tinin. Utraınm yeğeni ve yegane varisi 
olduğunu söylüyorsunuz, değil mi Or. 
Langley? 

* - UrnwniYetle buraya saat beşte ge
~i. Saat a1tıda gelip kendisini görerek 

ı-ektuplan almaklığımı söylerdi. Bu su- Dr. Langley, tasdik yollu başını sa11a-
şaat altı buçukta bunları postaya dl. Rinkerton yerdeki ölü kediye bir kerre 

rıVerirdim. daha baktı ve söze devamla: 
- Mükemmel, i}te ben de bunu öğ- _ işte bu beyaz zarfın zımbalı yerin-

l'enmelc istiyordum. den kopararak çay tabağının İçerisine 

Cenkins bundan sonra, aşağıdaki oda- koydum. üzerine biraz çay ve biraz da 
(la oturan Dr. Langley ve polis müfctti- .üt kan,.cıtnarak kediye verdim. Kedi, 
İne süt ve çay hazırladığını aöy:liyerek. sütlü çayı :içti. Ben dnkika sonra da kıv-

"zin istedi. Nakpinkerton: ranarak öldü. Vaziyet şimdi açıkca anla-
- Pek güzel, dedi. Ben de birazdan ıll~or sanırım. Kedi, zehirlenmekten öl-

Relirim. dü. Zira, zarfın 7.amkı ııütlü çayın içinde 
Filhnkika biraz sonra qağıya indi. inhilal edinoe. sütlü çay tamamen kediye 
Polis müfettişi Mason sordu: tesir etmişti. Şimdi her şeyi bir daha göz-
- Ne dersin. Mister Piı:ikcrtoo~ den geç.irerdc kısaca söy]iyelim. 
Sen de Lizim gı"bi bir çJunaz içerisin- Mütekait banker Utramın Brezilyada 

ide. misin) bulunan yegane varisi Anesti ismindeki 
Nakpinlcerton piposunu yalcanlk: delikanlı, her halde ortada yetişen ne-
- Henüz kat'i bir şey söyliyemem, bati zehirler hakkında dn geniş malumat 

eledi. Fakat kab1, her halde pelc açı~öz sa.bibi ohın birjdir. Öyle ki. hu zehirden 
ir şeymi§. 

Bu sırada uşak Cenkins hazırladığı 

çaylan getirdi. 
Vaziyetin daha ziyade aydınlanmasuıa 

~ardım edeceği ümiaiyle, Dr. Langley, 
«ktul banker Utram hakkında daha faz

a tafsil ut vcrmeğe başladı: 
- Utramm hiç bir cfü'1tıanı yoktu. 

bir mektup zarfının !kenarına surülen 
zamka karıştırılnbilir ve sonra kurumağa 
terkedilincc hiç kimse tarafından sezil
miyerdc bir sı1lıh ortaya lcoymus oluyor, 
mütemadiyen yer deği.§tiren Anesti şim
di de Rrezifyaya gitmi;f olduğu için am
casına, üzerine kendi adresini yazmış ol
duğu 'hazır Mrf göndermeği muvafık bu-

&E 
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kuvveti Da•acı lz..Wrde altdttll..h efen-
intransigeant gazetesinde Gallus Fran- ~.mahalle.inde alaca .JDk.ağında.-

İn ilt · çok kuvvetli ve a~ke- ikı numaralı hanede mukim ha~ 
sa ve g ercrun k h.. . f d "d 
ri bakımdan mükemmelen silfıhlı olduk- saı_ı ızhı ~sknıy~ tar~ ıln an _mud -
1 · k d d ek diyor ki : deıaley co enm çam ı saray a- .• 
arını ay c er da ·· .. .. k'. b"I · · 

Al , bu lıususta hayale"kapıl- mın turuncu or ı mının ya. 
mnn; anın d "b h" l h" ... b 

dıy ı1 Fakat şu son zaınanla nın a ı ra ım a ey ıne açtıgı o-ma gı san ıyor. • - •. • l . ..&.. • 
ra kadar İtnlya için vaziyet ayni değil- ~anma dav~hs!ndda mudhkdeıa ed~u~D 
di İtalyan matbuat1 bizi bir yandtuı tah- 3.3.939 tarı ın ~ ma eme e ıs-

'k. d t 1 1- 'ılerı· surer·· ı patı vücut etmesı hakkında gnze-n c er ve manasız a epn:r - . . A • b" b. 
k ·ıı t• · İn ilt · b. e , aı·dun te de ıl nc::n teblıgat tale ıne I· en mı e mı g crenın ız J •• • h d 

• w ·1cn 1 du Artık nnen rnuddeınley hakkın a gı -etınıyeccgıne ı na ça ışıyor . . l b d 
b ·ad· d b l · kA k31ma yap l:zırarı tastırıy e unun a ga-u 1 ın a u unmasına un an ·ı .

1 
•ıA · k 

ld ,, ·· ı bil' ın· u· · 0 ., a zete ı e ı anen ıcrasına arar ve-
mı~ 0 ubu soy ene ır. g ız ım_ .. rı -

1 
___ ı_ b b t k" uh k 29-

. . ·-· i ~ u ap n ı m a eme 
torluğunun muau.am ;kuvveti bılmdigı 3-39 tarihine talik edilmiş oldu-
gibi hiç ic ihm;ıl cdilemiyecek olan Fran- - dan müddeialeyhin tayin edi
sız kuvvetleriyle bir~cektir. Bu su- fe':ın mczlrur günde İzmir asliye 
retle bize karşı oynanmak istenen oyu- mahkemesi ikinci hukuk dairesin
nun tehlikesi müthiş surette artmakta .. cie biuat ve yahut tarafından 
dır .. Romanın bunun !arkında olrımmn- mucaddak bir vekil göndermesi 
sı iınkfınsız görünmektedir. Roma cvvc- akci tnltdirde davacı tarafından 
lii bizim ' iç kavgalarımıza güvenmi~ti. deımeJ an edilecek vakıları ka -
fakat müttehit bir hamle bizi ayağn kal- bul ve ikrar etmif addiyle bir da
dırmıştır. Ayni zamanda İngiltercnin ha ta.h'dk&t ve muhakemeye ka -
"'ulhçuluğuna ve silfıhlanma hususunda- bul edilmiyeceğiniz tebliğ maka -
ki gecikmesine de güvenilmişti .. Fakat mma kc.im olmak üzere ilan olu
bir knç ay içinde her şey değişnuştir... nur. 18-3-939 936 (537) 
İngiltere anlamıştır. Endüstri ınm r~md- Davacı hakkında adii mÜ'zahe
manla çalışmaktadır. İngiltere hi~ şi.ip- ret hararı vardır. 
hesiz 1.--at'i neticeyi alacak büy~ b;r 
gayret sarfına hazır bulunmak i.-tiyor. 
listclik Fransanm kuvvetten düşmesine 
müsaade etmemek hususundaki kararı 
tamamen mahfuz kalmaktadır. İngilte
re 1914 ıün hatasına yeniden düşmek is-
temiyor. 

[SORSA] 
ÜZÜM 

145 S. Patcrson 
71 M. Beşikçi 
31 Cemal Alişan 
2G Ş. Riza Ha. 
24 Hilmi Uyar 
17 Hayiın Kuro 
17 Liya Alkaral 

346 Ydı:.un 

15 Nnci Elbirlik 
669681 Umumi yckün 
669335 Eski yekun 

No. 
No. 

Io. 

No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAHİRE 

15 50 
16 50 
16 25 
18 
16 50 
16 
16 50 

16 

16 25 
16 75 
17 25 
18 50 
16 50 
16 
17 

rn 

13 50 
14 

• 15 
16 
19 

JZM!R iKiNCi HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

lzmir '_ Kemer köprüsünde Sa
man hanında Salih oğlu Ali aley
hine karısı ikinci Kodon eski ıu 
fİrketi aile evinde oturan Raziye 
tarafından açılan bof&nma davi
sııia mütedair dava arzuhal sure
ti,Yle da~etiye v~rakası müdde~ -
aleyhin ıkametgahımn meçhulı -
yetine mebni mübafir tarafından 
bili tebliğ iade edilmit ve zabıta
ca yaptırılan tahkikatta da ika
metgahının meçbuliyeti teJ:Mıickuk 
etmiş olmakla bu baptaki tebti -
ğin ilanen icrasına ve bu baptaki 
tahkikatın 7-4-939 cuma günü sa
at ona talikine karar verilerek 
usulen tanzim kılman davetiye 
varakası mahkeme koridoruna ta
lik edilmi' olduğu cihetle tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilfın 
ıolunur. 15-3-1939 

941 (568~ 

IZMIR BiRINct NOTERUGl
NE: 
MUH~TAP: 

lzmirde çivicilcrde 16 numara
.da Misel Petrini nezdinde misafi-

42 çuval Buğday .5 75 reten ~ukim Teodor Manifik:o. 
23 çuval Fasulya n 50 Daircnizce tanzim kılınmış olan 

------~~----------'l-ıı 7 Ağustos 939 tarih ve 1! 110 
iyordu. Onun yegane düşmanı, benim luyor. Diyorum ama, bu. bittabi kasten .................................... ...... umumi ve 394.2 hususi nolu •ekii-
olctai nazannca, mahzeninde sakladığı yapılmıştır. Uzak bir yerde bulunduğu E Dil<Kat : letnnmei umumi ile muhatabımın 
ok eski şarapla, viskidir. Bunları, sıh- zaman kendi adresinizi ihtiva ede nbir : .. ~ek&letini haizim. Vekalet mev -
atine dokunabileceği halde, arada bir Cl~r zarfı da mektup içerisine koyarak S TEMİNATLI SAAT 'i zuunu tef kil eden İflerinin bitiril-

• .. d içerdi. Ertesiıgünü de pişman olurdu. Ha- gör.dermek adettir ve pek 'basit görünür. E TAMİBllAMESİ i mit ve &ı.fat ve salihiyetimin e-

~tta yegane akrabası, Anesti isimli bir Mektubu alan adam, içerisindeki zarfı : 
1

_ 

1 
d.u t1 . ': vamına mahal ve icap ka!mamış 

ı.k "b . k. k d . . 1_ y d w b b :L rf r Her ~sit Cl'_P, ~o' var .. ·ıı:. erı: bal L~- - -- ı...<:.&"ünden e ı anlıd<4n ı aretti ı ar eşının çocu- da çıKarır. az ıgı celra 1 u nazır z.a a ı 
1 

mak' , .. t . • anmasına DlJMleD .,~ 
a grrunoron \'C yazı ıneıer: emı·'! • "b k"' l • d . t• ~ le dur. Bu delikanlı. biraz aldı havada koyar, Jtapatır ve ulunetsizce gönderir. : . il B·· _k · 1 : ılı aren ve ~ etin en ıs u ey -

. "d• o·· b t..-. • • •• ,_. J Ilı u 1 • :ııatla tanµr o unur. uyu sa vn sa-. dı"t'im.ı"n muLa-ILa teblı"ü!r.j ve ın ır. unyanın u ...a§esı scnm, ote.a şte zava trarn, para can lSl sersen • . . .
1
. . d d l b' • ı;, .. u n "c.D u•-• 

.. • b . ~ ş· d. B ·1 w • A . . kt . . • d .. : atlcrı ıstenı ırse ycrm e e yapı a ı- • keyfiyete ürüncü şahıdarın da it-:0şesı enım gezer aurur. ım ı rezı - yegenı nestının me up ıçcrısın e gon- : . : :-
adadır. Bundan başka yakın hiç kimse- derdiği hazır adresli znrfa, cevabı ynzıp : ıı:. S tilamı teminen ifbU ihtarname -
·Yoktur. Yalnız, ölen karısının iki erkek- bu zarfın zehirli zamkını ya1ndığı zaman, : IZMİR : MEZARL~AŞI : : den bir ~uretinin mahalli zazete • 
ardeşi olduğunu bilirim. Fakat onlar da ölüme mahkum olmuştu. Kediye nisbetle i Eski mahkeme ünü Alipaşa ~:;ıddcst: !erden birisi ile m~ ilimnıı ri -

*l'ıernleket dışmdadıı:lar. biraz geç ıcchirlenmiş oldutiunu forzetsek ": 131, 489 numarada saatçi E'I'HEME .E ca eylerim. 
bile her halde çok ıuzaklardnn gelmiş bu : müracaat cclilınesini nıuhte1eın; lzmir su şrrketi memurJ..rın • 
korkunç zehifle zehirlenerek ölmüştür. ! okuyucularımıza rica Qhlnur. : d n mt::_ -idini askeriyeden bin-

Nak · k t n bundan tıorTn dindeki ~ l - 3 : başı Ahmet <>~-hı Hamdi. * 
Bu sırada müfettiş Mason bazı not

ıf ar alıyor ve Nakpinkcrton, eline geçir
diği bir kedi ile oynuyordu. Sonra bu 
icedi, Pinkertonun kucağından atlıyara'k 
odanın ortası.n doğru ilerledi. Herkesin 
dikkatini cclbedecek bir tarzda ilerledi. 
Sonra sırtını knbarttı. Kıvrıldı, ve tahta 
gibi yantarnfa dÜııtü. Hareketsiz kaldı. 

pın er o . .. •• • •••••• •• •• • • ..... •••• •••••••• •• ... ... 935 (971) 
zarfları ve kağıtları müfett~ M 3onn uza-

Doktor sözü kesmiş. müfettiş şaşmış
tı. Pinkerton birdenbire eyağa lca.lkara: 

- lşte, d~i. Cinayet böyle oldu 1 
Polis müfettişi Mason: 
- Ne demek istiyorsun? dedi. Nasıl 

:Yapıldı. 

- Bununla size. Utramın nuJ zdıir
lcndiğini göstermek istedim. Zavallı ke
di .•• Bu i e kurban gidecekmiş ... 

Kedi. ölmÜ} yatıyordu. 
Şimdi her ilcisi de Pin'lc:ertondan so

:ruyordu: 

- Rica ederiz. şu tecrübe ile ne de
ırnek istediğinizi anlatın! 

Pinkerton sönmüş olan piposunun 
ıtütünlerini bir tablaya bosalttılctan sonra 
.::d:>ine koydu. Ve anlattı: 

- Siz Dr. Langley, tdefon haberini 
-ldtğıruz zaman saat. ilciyi yirmi kadar 

tarak: 
- Bunları nh.,ız. Her halde size lazım 

olacalctır, dedi. 
Sonra piposunu ~arak bir kerre da

ha doldurdu, nt cdi, sonra Dr. Lanc
leye dönerek: 

- Arkadaşınızı kaybettiğinize miite
cssirim, dedi. Artık henim bahsettiğim 
çini koUeb:iyonunu görmeği başka bir 
güne bırakırız. Benim bira7 hususi işlerim 
olacak. müsaadenizi ricn ederim ... Aneıı
ti hakkında yapılncnk tahkikatı dikkıı.tle 
takip edecet!imden emin olunuz. Allaha 
ısmarladık ... 

Bir kaç gün sonra gazeteler, Brezilya 
zabıtasının, Anesti isimli bir delikanlıyı, 
yapılan muhabere neticesinde tevkif et
mcie teşebbüs ettikleri sırada, Anestinin 
siliıh kullandığını ve mukabele etmek 
zarureti hLsıl olduğu eanııdıı dahi yarala· 
narıık öldüğünii bildirdiler. Mumaileyhin 
odnsında, nmcasını öldürdüğünü isbat 
edecek daha bir çok diğer vesikalar bu
lunmuştu. 

-SON-
geçiyordu. Cenkins. saat iki sularında ----------------· 

Kiralık ev odada bir gürültü işitmiş. Ve telefon et
ıtiii dakikaya kadar, bpıya, pcnçereye 

ltOflnalcla vakit geçirmif. Nihayet ibiz bu- Birinci beyler aokajında 28 
~a. saat üç sulannda geldik değil mi? numaralı eT kiralıktır. 
Ve iliz. ölümün bir •at bdar önt-e, tıid- lkametgi" "fe klinik olarak 
4edi Lir .:hidenme dOlayaiyle 'Takua kullanılmağa elveritlidir. 
Reldiğini söylediniz. Görmek isti~nlerin .A.adolu 

- Tamam. ajea .... •Üracatıd.n. 
- Kiımenin buraya wiaaaiJwii ..,. 1--3 (577) 

~~~~~~~~!~-=--~~~ 
Kuvvetli ateşe ihtiyacı olan san ay 

sahiplerine müjde 
Bilumum sannyi .oaldan ile kazanlarına ve ılvmlara lüzum ed.::ı 

ateşi en iktisatlı bir lekilde temin eden mnzot yakan cihaz ve tKİGıitı 
imil eünekteyii. 

Odun :ve 1kömürden çok .fazla ikbsallı olan mazot yakan bu cihazlar 
liUSUlta garauıtilidir. 

Kau.nlannızı ocaklannızı, fırınlannw, }'eni icad editeıa ve lrullanl§ı 
~.ok kolay olan ~t!u cihazla ısıtmanız menfaatiniz iktizasındandır. 
Her kazana ve fırına uygun tesisat yaptlır 

1 
MORACAAT YERt : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası karpsı 

D U N L O P mağazası. 
lZMtR - POllta lc.utusu : !No. 2 7 5 

l--6 1 •• .,, (g.t;tsı• 

ILAN 
lzmir Vilayeti 
ninden: 

Daimi •• encume-

( 1194090) lira ( 76) kurUf Lı:eıif bedelli tzmir vilayeti twistik yol
lan mıaabna iateldi p'kmamIJ buluncl~unduı 2490 sayılı yasa hü
•- ' ı ime ,sire 16 Mart 939 tariıindea ;tiltareın bir ay müıMede ı>a· 
wwwMda euiltmeye konulm\qhd'. isteklilerin pazarlık müdl ,. b hi
tamına kadar ..... ,.. ...... 611 •• ee.,, .. 7 ı n gÜnleri olan pazarte-

• w--L- .. leri ..at 9 chn 12 )'e olwlar mı .. ııir enoimene bat 
~sun 9H (Sil) 

- -

--- --- ....... 
• 

DiKKAT 
Solucan dediğimiz bağır8ak kurtları 

SOLUCAN 
~iSKUiTi 

Ekseriyetle çocukların baiırsııklarına :vaıuşarak 'kanlnrııu cmnıek sureti~ie 
büyiiy<ın \'C ÜrC)',CD muzır hayJ.·anlardır ... BUNLAR. •. 
HAZIMSIZLICA, KANSJZllGA '\:c BİR ÇOK HA'STALIKIABJ'L 
Sebep ..,)urlar, karın şişmeleri burun ve makad knşuırnaları, i-;bal. LO'bur

luk, sruya alguas1, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görüniir.
Bunwı llao r.ocuklar:ı \'Crılmcsi pek kolay olan 

İS Er SA112'0NİN BiSKVViri 
tiir .. Kutularuı içiwle ıaueti istimali yazılıdır.. Okuyunuz, bcr ecza.nede 

üati (2 } kuruştw-_ Yalnız (İSlU.ET) İSl\Iİ!'-ı"E DİKKAT ..• 

RISTOL 
Be yoğlunda 
• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sir ecide 
·······~············· 

Bu her iki ~~\in müsteciri Türkiycnin en eski otelcisi 
•• n. O.rnt~r Lütfi 

a i r 
44 Sene~ . ~eli idaresile bütün ~ kendisini 

sevdırmı~tır .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindelri ı-ahati bUlurJar .. .ilstanbu1da 

bütün Ege we :lzmir1iler bu otellerde lbutu"urlar •• : _ 
Huausiyetleri çok olan hu otellerin fiyatlan da ftbbet kabul etniı

yecek derecede ııcuzdw •.. :. 

Devlet Oemiryolları 8 jnci işletme 
müdürliiğünden: 
Açık artuma ile kiraya verileceii ilin olunan Alaancakda 15 ham. 

S lrayıt No. Ju •nzin llıhf baraka ve anullUll erttırmaaı görülen M
zmn Wımiae 31 Mart 939 saat ona buakıhnlflU. 

Şartnameler Alsanc:Aıda ifletme müdürlüjünde pıu:uız verilir. 1.
teldileria 45 ıliralıık -.vakkat teminat m.M.Ztarile muayyen uldtt. 
• 7 eL h-aiwammcle ............... ~ (570) 



SAHiFE 10 YENi ASIR 

ızMtR BELEDlYESlNDEN ı 

PA STiL KATRAN HAK. Ki Ôkaürükleri kökünden 
1 - lnönü caddesi Bahribaba k b l d Parkı önünde, Asansörde, Karan- ---::~~----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..-;;;;;;;;::::::;;:;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;öiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;a;;;;;~~e~•~e~r~t~e~c~r.;;;ü~e~ı~· ~ir~ıa 
. -

tina polis karakolundan itibaren E / k 
210 metre uzunluğunda Ana Ka- m a ve Eytam Bankasından: 
nalizaıyon yaptırılması Bat mü- C 
hendislikten ücretsiz olarak nlına- Esa; No. 

Depozit<»U 
Kıymeti T. L 

cak ketif ve şartnamesi vechile 
açık eksilmeye konulmutlur. Ke
tif bedeli 2699 lira olup ihalesi 
4/4/939 salı günü saat 16 dadır. 
lftirak edecekler 203 liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

2 - 1182 Kadastro sayılı ada
nın 697,50 metre murabbaındaki 
1 O sayılı arsasının satıfı b~katip
likteki tartnamesi veçhile açık ar
lımaya konulmuftur. Muhammen 
bedeli 2092 lira 50 kuru~ olup iha
lesi 4/4/939 salı günü ıaat 16 da
dır. t~tirak edecekler 157 lira iki 
kurutluk teminat makbuzu ile En
cümene gelirler. 

3 - Kadastro 1186 cı adanın 
765 metre murabbaındaki şartna
meıi vcçhile açık artırmaya konul
muttur. Muhammen bedeli 2295 
lira olup ihalesi 4/4/939 salı günü 
ıaat 16 dadır. ı,tirak edccelder 
175 liralık teminat makbuzu ile 
Encümene gelirler. 

4 - 87 ci adanın 206 metre mu
rabbaındaki 14 sayılı arsanın ::a
'.ı~ı 1::.:katiı:!ikteki şarnamesi ver 
hile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 412 lira olup 
ihalesi 4/4/939 salı günü saat 16 
dadır. l~tirak edecekler 31 riralık 
teminat makbuzu ile Encümene 
gelirler. 

5 - Bayraklı 1595 ci sokakda
ki yol fazlasının bir sene müd,ietle 
kiraya verilmesi başkatiplikteki 
şartnemesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
24 liraolup ihalesi 4/4/939 salı gü
nü saat 16 dadır. t,tirak edecekler 
180 kuruşluk teminat makbuzu :ıe 
Encümene gelirler. 

Yeri 

51/1 İkinci Sultaniye M. EJrefpqa cad. 
195, 75 M2. 21 ada 7 parsel. 

51/2 
51/3 
51/4 
51/5 

(( 

« 
(( 

« 

« 
« 
« 
« 

(( 

« 
« 
({ 

« 
({ 

(( 

51/6 « « « « 
96 Güzelyah Urla caddesi 484 M2. 

105 Kar4ıyaka Turan Menemen caddesi. 
159 Şeyh mahallesi Osman zade sokak. 
180 Mesudiye M. ikinci kordon. 
223 Fatih M. Değirmendağı caddesi 

63 M2. 89 pafta, 495 ada, 6 ps.rsel 
226 Karatq tramvay caddesi. • 

59 M2. 480 ada, 4 parsel. 
250 Güzelyalı Şabanzade sokak. 

144M2. 868 ada, 6 parsel. 
258 Karataş tramvay caddesi. 

944 M2. 480 ada, 5 panel. 
259 Karataş tramvay caddesi. 

67 M2. 480 ada, 6 parsel. 
260 G;: · ---·:ay caddesi. 

1e- 26 parsel. 
265 Kare. "'"unıtdağ» sokak. 

105,50 M2. ·, ...... ~-~. 13 parsel. 
276 K~r~ıyaka Soğu.1<kuyu eski Mektep yeni 

Kahramanlar sok. 168:50 M2. 
140 ada 106 parsel. 

279 Kar4ıyaka alaybey eski Mektep yeni 
Mimar Kasını sokak. 
78,75 M2. 8 ada 10 parsel. 

281 Birjnci Süleymaniye üçüncü karalaş 
iplikçi hacı Hasan sok. 91.50 M2. 
581 ada, 4 parsel. 

282 lametpaşa M. Birinci yüksek soknk. 
80 M2. 483 ada, 7 parsel. 

286 Karantina Cerrah Mehmet ef. sokak. 
377.75 M2. 741 ada, 1 parsel. 

292 ikinci Sultanıye Eşrefpaşa «yeni 
Şehirli» lla§langıç sokak. 201 M2. 
37 ada, 16 parsel. 

295 Tepecik Lale sokağı. 

No. ıu Nev'i 

Taj 
2 Ev 

7 
725 
727 
729 
731 

1123 
183 

31 
118/A. 

75 ) 
77 ) 

174 

15 

176 

ıo 

» 

» 
Ev 
» 

Depo 
Ev 
Ev 
Dükki.n 
Ev 

)) 

Yahuthane 

178 Ev. 

745 » 

36 İki daireli 

17 

23 

13, 13/ A. 

1, 21 

6 

7/1, 7/2 

aoartman. 
Ev 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) 1300 00 

) 
) 
) 
) 
) 

5000 00 
2000 00 
1500 00 
3200 00 
2000 00 

1500 00 

1200 00 

3500 00 

2000 ()() 

€500 ()() 

3500 00 

400 00 

1000 00 

1300 00 

1500 00 

2000 00 

2500 ()() 

8 - 10 
193-195 

» 
)) 

1200 00 
Dükkan 3500 00 

743 )) 1800 00 

260 00 

1000 00 
400 00 
300 00 
640 ()() 
400 00 

300 00 

240 00 

700 00 

400 00 

1300 ()() 

700 00 

80 00 

200 00 

260 00 

30 00 

400 00 

500 00 

240 00 
700 00 

360 00 

297 Kestelli M. Baıdurak caddesi. 
153 M2. 189 ada, 4 par&el. 

306 Göztepe Tramvay caddesinde. 
261 M2. 838 ada, 27 parsel. 

10 Dükkan 2200 00 440 00 
309 Tepecik Sürmeli sokak. 6 - » 
310 Ahmetağa M. Başdurak caddesi Gün 12-130 Bir mağaza 5000 00 1000 00 

hanı çılanazında 278 M2. ve bir depo. 

187 ada.; 35 ~~el. ('JI ı. f'-!_1· ·_1: ·tı 1-= 3 4 939 • .. .. ONDA İzahatı yuknr..C:la yazılı gayri menkullerin -;o 8:ı. aızıı tBK&l e sabşuın . . pa:zartesı gunu saat 
yapılacaldır. istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlennda birer fotoğrafla nüfus. tezkerelerini getirmeleri.. 19, 25 921 (566) 

6 - Kartıyı,.ka 1843 sayılı so
kak 111 ııayılı kahvehanenin sol 
tarafındaki 60 metre murcbbaı 
yol fazlasının bir sene muddetle 
kiraya ·verilmesi başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedel= 
25 lira olup ihalesi 4/4/939 salı 
günü saat 16 dadır. ittirnk edc
celcler 190 kurufluk teminat mak
b ·::u ile Encümene gelider. 

19-24-28-31 939 (573) ı\ŞÇlllA~L MAHKA 
Makarnalar 

~ll!Eil--------------------~Gm-----, 
1 - Karşıyakada 1700 sayılı 

cadde üzerindeki BeleLİyeye ait 
Gazinonun başl<atiplikteki tart
namesi veçhile bir ~ene müddetle 
kiray verilmesi işi 24/3/939 cuma 
günü saat 16 ya temdit edilmiştir. 
Muhammen bedeli 8S7 liradır. 
iştirak edecekler 65 lira 5 kuru~.
luk teminat makbuzu ile Encüme
ne g~lirler. 

2 - Ka,ıyakada 1700 sayı!• 
cadde üzerindeki 42 sayılı Gazı
nonun başkatiplikteki fartnamesi 
veçhile bir sene müddetle kiraya 
verilmesi iti 24/3/939 cuma günü 
saat 16 ya temdit edilmi11tir. Mu
hammen bedeli 680 liradır. İfti
rak edecekler 51 liralık te:ninat 
me.kbuzu ile Encümene gel?.rler. 

Sclürıik sergisinin 937 \'C 938 senelerinin 

birincilik m:ıdaly:ıl:mnı kazannu~tır 

.... 
-·············································································· 

VEBOLID 
TATLI SU YAPICI CİHAZLARI • 

Hnlkapmar ve Osmanağa sularnı VEBOLİD ile tasfiye ediniz .. 

TECROBE İÇİN CiHAZ GONDERİLİR .. 

1"ediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZl\IİR ~UBF..Si... 
Samnn iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

TELEI~ON : 2365 .. TELGRAf.': VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 
.. 

3 - Güzel yalı Tramvay cad
desinde Belediyeye ait Benzin tu
lumba yerinini bn:!s.::·Plikteki 
t>Urtnamcsi c~~· ."'e 31/3/939 dan 
itibaren kirı-:;n verilmesi i'i 
24/3/939 cume. g:inü saat 16 ya 
temdit edilmi,tir. Muhammen be
deli 7Z li::-adır. i~tirak edecclder 
5 lira 65 kuruşluk teminat makbu
tu ile Encümene gelirler. 

Cihaz satı~ı için scn·ar memur aranmaktadır ... 
~.LZZ7J1/_LZ7.Z7.LL//.T.L7.'/7Jr:l'/.k... 'I 

Muayenehane nakli N ............................................................................. . 

~Dr. lı· ı·za~ ~·ı:ııı:ıııı---------·ma-lli.ıllE~',, 
t, zmir lncir ve üzüm Tarım satış 

•• 
940 (574) Un len 

1 - Gnraj santralda yapılacak Doğum ve Cerrahi Kadın 
iki benzin satıs yerinin bas mü - hastalıktan Operatörü 

hen~islikt~ki k~•if, proje,_ f~rt~~- \; Kestelli caddesinde• 
meta ve~hıle her satı, yerının ıkı- fıi ~?ı~yenehanesini 
ı:er bin liralık inşaatı müsteciri İ NCI KORDONDA 
t.nr:ıfından yapılmak şartiyle ihn- ~ 
le ta:-ihinden itibaren iki ıene ' ayy:ı~e s!nema~ı ~i· 
müddetle kiraya verilmesi açı { v ınd;a 222 numaralı ., 
n:rtırmayn konulmuştur. Her biri- haneye yahın:la naBı· 
n;n iki senelil: muhammen bede!i ~ 1 !Ee ef'!tir. 

kooperatifleri birliğinden: 
Fıçı tahtalannınkavislerini biçmek için 70 - 80 santimetre kutrun

da bir ,erit destere makinesine ihtiyaç vardır. Alikadarlann Darağa
cında eski Aydın Bira fabrikasındaki ~ap 4ubemiz müdürlüğüne 
müracaat etmeleri rica olunur. 937 (572) 

iz mir 
r··r 

Yün Mensucatı 
fib. irketinin 

ic ı.rı iiki~r bin lira olup ihalesi TF.LEFON: 298 7 
' 4-4-039 salı günü saat 16 dadır. Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 

oaveora, 

İştir::.'~ cdece!der her biri için 150 
rralılı: teminnt makbuzile encü -
mene eelirler. 

2 - Şehir dah~·=nde çalışmak
ta olan tek yük a:-abalarının aza.
mi sno ve çift yük arabalarının 
czami 1 o:n kilodan fazla yük sar
maları yasak edilmiştir. Hilafına 
hareket eden araba sahip ve sürü
cülerinden beş Hra pnra cezası 
alınacaktır. Alfıkadarlarca ma -
Ilım olmak üzere ilan olunu ... 

19-24-28-31 (576) 

EN UCUZ EN KIYMETU 
YILBAŞI HEDiYESi 

.8 
Dif F ırçalandır. 

Her Eczmıe ve Tuhafiyecide bulunur. 

Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kum aflar 

i 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fmSATIŞ YERLERill!EiDll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI A. 

19 Mart Pazar 1939 
... == 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta· 
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E f A L İ N Alınız 
GRİP ·NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir .. 

L 
o 

E 
i 1 
z 

L 
o 
R 
E 
N 
z 

Gerek VERiC1 ve ALICI telsiz istasyon ve makineleri inşa eden ııenelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 

kazanan : 
4 

Lorenz 
Fabrikasının mamuliıtlan Türkiyede nam ve ıöh:et kazanmJJtır. 

5 -6- 7 -11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz. icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek pnrçaları ve lambaları mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. Istiyenler zirdeki adrese müra-

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKiLi ve DEPOZtTERt : S. KALOMENI 
Büyük Knrdiçnlı Han Omcğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
Telgraf Adresi : CALDAU ..• 

U•--IEll--•ICI :e.. ....ı6.C!!!lm:!:!tmmlil-2Dli!l:il.Jm::!!lllliilllllilm!I 

ECZACI 

ın 

·Z ü·m r üt 
DA E: L ·A S 1 

Kolon yas! 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEl\IİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Bulya, Son hatıra, Leylak, Mcne~e, 

amber, ~min 

Hilil Eczanesi: 



vvet uru u 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

ZAFI UMUMi, 
• 

Vardır 

KANSIZLIK, 
• 

TIZMA, SIRACA, KEMlf\, 
ROMA-

• • 
SiNiR 

hutalıklarma, cıhz yavrular, yÜrÜyemiyen, di• çıkaramıyan çocuklar, 
dennanınz ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, i tiha verir, 
§ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir şurubdur. Küçük ve büyijk her yqta istimal edilebilir ... 

Yemeklerin k•· RA D VıO L • l'ınbları, salya· "I ~ 
but ilraz ettiği 
lttikroplar, dışa· 
l'ıdan abnan mu
~11' mevat karşı· 
SUtda dişler ve 
diı etleri eğer 
l'ttütemadiyen te 
lllizlenmezse bo· 
~lllmağa, çürü· 
~e mahkum
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
Sak ihtllAtların
Clan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastahğa yol aca 
bilir. .. 

ile n1uhakkak sabah ve akşaın her 
yeJnekten sonra hrçalaınak 

''· ' .... ~ .. :~.~- ;~~. ·_ ... ",;. ı 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarmm en halisidir .. 

: İld defa süzülrnjiJtür ŞerlJet gibi icUelJilir. . . . 
• • .........•.•..........................................................•......•• : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat -Eczanesi 
BAŞTURAK Biiyük Salepçioğlu hanı lrorşısmda .. 

~------ ---

Umdal Oli wier ve Fratelli Sperco Deu r§che Le· 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI 1.TD. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
G. M. B. H. HAMBURG -- BJRJNCİ KORDON REES ADRİA2'İCA S. A. Dl 

BINASI 'J'EL. 2443 NAVİGA'J'İONE 
HELLENİC LlNES LTD. HERAKLEA vapuru 14 martta bek-

LONDRA HA'lTl : 1 · 18 
ANGHYRA va uru 22/24 mart ara- POLO vapunı 9 martta Londra, HulJ BRİONİ motörü 13/ 3 te gelerek 14/3 eruyor. marta kadar An::rs, ~otter-

p · Pire B · di i Trl te v ediy h dam, Bremen ve Hamburg ırın yük ala-sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve te rın s es ve en ge a~ caktır. ~ 

Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için ytik reket eder. YALOVA 
29 1 

__ kl . 
alacaktır. alacaktır. ZARA motörü 16/ 3 te gelerek ayni . \'apuru martta uc: • enı· 

LİVERPOOL HATTJ gün saat 19 da Patmos Leros Rodosa yor. 1 nısana kadar ~~ers,. Rotterdam, 
. hareket eder. Bremen ~·e Hamburg ıçın ytik al:ıcaktır. 

MARDINtAN vapuru 15 martta gelip TAHLiYE • 
yu''k ıkaracak ve ayni zamanda Llver- ZARA motörü 20/ 3 te gelerek 2li3 • --

· ç Pire A.'TllDROS vapuru 7 nisanda bekleni-UNJ'J'ED S'J' A'J'ES AND ı · in yük' alacaktır te · Brindisi Trieste ve Venediğe ha-l poo lÇ • reket eder. yor. Hamburg, Bremen ve Am•ersten 
LEV AN'J' L NE L'J'D. Deutsclae Levante•Llnle GRİMANİ motörü 2113 te gelir 2213 mal çıkaracaktır. 

BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, t Le Rod Trieste V diğ b e ros os ve ene e a-
arasında beklenilmekte olup Nevyork Brem.en ve Anversten gelip yUk çıkara- k t ed --
için yük alacaktır. caktır re elTr er. t ARİ 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 
. . c .A _D B mo~öril 23/ 3 .te ge- DEN NORSKE MİDDEL· 

lir aynı giln İstanbul Pıre Napoli Mar- . 

nisan arasında beklenilmekte ofop Nev
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD AMERİKANA 
TYRİFJORD vapuru 6/ 8 nisan ara-

sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

,........ •f;T' .•. ----.~- -
. . 

T. BOWEN REES 
VE $'UREKASI 

CUNARD LİNE 
l.iverpool ve 
Glasgov hattı 

silya ve Cenovaya hareket eder. HA VSLINJE, OSLO 
BAGHDAD vapuru 17 marta doğru 1-;-

ROY ALE NEERLAH 
DAISE KUMPANYASI 

kenderiye, Diep ve Norveç umum li
manları için hareket edecektir. 
AMERİKAN EXPORT LlNES, İNC 
TAHLİYE : Nevyorktan hareket 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelereK EXMOUTH \•apuru 16 martta 
Surgas Varna ve Köstence limanları EXERMOI\'T vapuru 23 martta 

Gerek vapurlrınn muvasalat tarihleri, • • • • ': • • • • • • için hareket eder. EXCELLO vapuru 30 martta 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BAKTRIA vapuru mart nihayetinde STELLA vapuru 20/3 te beklenmek-

land ta b
. t hh"t ltın . gelip Liverpool ve Glasgov için yilk ala- te olup Amsterdam Hamburg limanlnrı-

a ncen ır ea u a a gırcmez. kt 
ca ır.. na hareket eder. --

Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, -*- SERVJ E MAR12'İME 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunları hakloı:ıda acenta ROUMAİH 
umumi llcniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teabhüt altına giremez. Daha fazla SVEN KA 0.RİEN'J'E ıJ. BUCAREST 

edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Rees ve Şr. NIEN KUMPANYASI DUROSTOR vapuru 18 martta bekle-
Tele!on : 4072 Mildliriyet nın 2353 telefon numnrruımn müracaat GUNBORG vapuru 25/3 te gelerek niyor. Köstencc, Kalas ve Duna liman-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. Amsterdam Rotterdaın Hamburg İskan- Iarı için yük alacaktır. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınbğı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva GRtPbmiR.. 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VEM DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

~~~nlNIZ •• 

SAÇ EKS RI 
• 

\ , 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökiilmcsinc \'«" kcpeklenmesine mini olur. Komojcn saçların kok

Jerini kU\'\'ctlcndirir \'C besler. Komojcn snçlnrın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası \'ardır. Komojcn Kmızuk saç cksiri mnruf eczan<'
lcrlc 1trh·at ma~ıırnlı:ırında bulunur. 

dinavya ve Baltık limanlarına hareket 
eder. --

-- JOHNS'J'ON WARREN 
SERVİCE MARİ'J'İME LINJES LTD. 
Roıanafn Kıanpanyası AVİEMORE vapuru 9 nisanda bekle
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek niyor. Burgas, Vnma, Köstence ve Su

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

İUindaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet knbul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Da..lıa fazla taf- Daha fazla tafsilllt isin ATATÜRK 
sillt için ikinci Kordonda FRATELLİ caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 
SPERCO vapur acentasına milracaat Zee vapur acentalığınn müracaat edil· 
edilmesi rica olımur. mesi rka olur. 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFON: 2007/%008 

TOPANE 

TERAZiLERi 
'J'URKiYENİN EN BİRİ Ci rERAZİ FABRiKA· 
SiNiN MAMULATIDIR ....... 2'AKLİTLERİNDEN 
SAKIUIHIZ.. l · 26 (336) 

TURKiYE 
CUMHU RİYETf 

ZIRAAT.BANKASI 

• 



• 
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Demokrasiler, ilhakı tanımıyorlar 
lngiliz hükümeti keyfiyeti resmen Berline bildirdi. Eski 
Çek Cümhurreisi 8. Beneş de Cenevreye başv~rdu 
lngiltere ne yapmak istiyor 

kabine fevkalade Londrada 
olarak içtimaa davet edildi 

Alman yanın komşuları 
kendilerini de 

endişeye 
Londra, 18 (Ö.R) - Öğrenildiğine t 

göre, Romanyanın Londra orta elcisi E . 
Filea Foraynofise giderek Lord Halifaks • 
ile görüşmüştür. Muhavere çok ehemmi- f 
yetil olmuştur. 1 

•Pres Assosyasyon• un diplomatik 1 
mtihabiri bu hususta §U malftmatı ve-
riyor : 

Sanıldığına göre, Romaııya aeİlri. Al
manya tarafından Romanyaya bqı ile
ri aürillen ekonomlk müddeiyatı biitUn 
teferrilatiyle İngiliz hariciye nazırına 
blldirm!ştlr. B. Fllea çok oarlh bir !"
kilde ihbar etmiştir ki Rumen hUküme
ti bu teklifleri as!A kabul edemez. 

İngiliz mahafili tarafından ihsas edil
diğine göre bu görüşme esnasında Ro
manya sefiri B. Filea Romanyada bir 
Alman taarruzu ihtimali karşısında lıls-

tehlikede görerek 
düşmektedirler 

sedilen endişelere işaret etmiştir. • 

ROMANYA TEDBİR ALIYOR-- }.J$:\~lt . .. · 
ter1:~!:ı:,!8b~~;~lyor ~ükreften R!Sy- ~J~l·:· 11w ,., ., ;'~'!;,~*w.' 

Hariciye nazırı B. Ga!'enkıt bu sabah Amiral Horti .. Bitlerle beraber 

İn~tere, Alm~y~, Bulgaristan. ve M~- riz. Bununla beraber Avrupad~ husule\ Macar halkının Kisicai tahliye etti iii· 
carıstan sefirlerını kabul etmlştır.. BU- gelen veya gelmesi mümkün bulunan ne dair bazı şayialar dolaşmaktadır. 
tün Rumen gazeteleri d~ ~planan "".- değişiklikler İsviçrenin ananevi hari~i 1 Bratislavadaki Almanlar Alman kıtala· 
ray konseylnın ehemmıyetini kaydedi- siyasetini değiştirmez. Bitaraflıktan bı- rını karşılamağa hazırlanmaktadırlar, 
yarlar. zim için çıkan hak ve vazifeleri dün gi- Bu kıtalar memleketin büyük bir kıs· 

Tarihi cMiinih> anlatmasından bir intiba •Tempul• gazetesi şuıilaı.'1 yazıyor : hl bugün de müdrik bulunacağız .. Bu mını şimdiden işgal etmişler ve bütün 
•Rumen hüktimeti komşulariyle iyi sebeple, son Mdiseler münasebetiyle fe- hudutlarını muhafaza altina almışlardır, 

Paris, 18 (Ö.R) - Bu sabah, hükü- parçalanmasını protesto için Amerika re- kendi kendine infisah ettiğini ve Bohem- komşuluk münasebetlerini takviye ede- deral konseyi asker! mahiyette tedbirler Alman kıtaları Bratislavanın şarkındaki 
metin talebiyle, mebusan meclisi harici isicümhuru B. Roosevelte, İngiliz baş- ya - Moravyada ~ başında bulunanların rek komşu devletlere itidal, söze "'1dakat alınağa !Uzum ııörmeı:niştir.. Muhtelif dış mahalleler ile şehrin şimalinde k5.in 
siyaset uıüzakerabnı keserek •Fransa- vekili Çemberlayna, Fransa başvekili B. bu iki eyalete verilen statüyü kabul rl- ve dirayet nUmunesi olmuştur. Fakl!t l ,,ekillerde bulandırılmış olan beynelmi- Piestany mevkiini işgal etmişlerdir. Bra· 
nın kuvvetlerini muhafaza veya tezyih Daladiyeye ve Sovyet Hariciye nazırı tiklerini iddia ediyorlarsa da ellerinde Romanyanın aki!Ane ve müdebblrane Jel vaziyetin inkişafını sükftnet ve basi- tislavadaki Almanlara gamalı haçlı bay· , 
hususunda hükümete icap eden saWıi- B. Litvinofa gönderdiği telgrafların nıet- Almanyanın serbestçe akdettiği ~ hareketinin zaMından ileri gelmediğin! retle takip etmektedir. İlıti!Afların sulh raklar dağıtılmaktadır. Slovaklar ~ikft· 
yetlerin verilmesi maksadiyle hükümet nini tebliğ etmiş ve bu metinlere ŞU sa- maların metni bulunan memleketler bu ispat için hUkümet millt müdafaanın ve ve uzlaşma içinde halledilebilece.~i netlerini muhafaza etmektedir. Ve işle· 
tarafından dün akşam tevdi edilen ka- tırlan ilave eylemiştir : iddia ile tatmin edilemezler. Her şeyin mill1 mukavemetin takviyesi maksadiy- ümit ederiz.. Federal konseyi bilir ki riyle meşgul olmağa devam etmektedir· 
nun layihasının tetkikine başlamışbr. •Bu telgrafları Milletler _Cemiyeti Berlin ve Prag arasında billiti!M cere- le elzem olan bütUn tedbirleri almıştır. İsviçre milleti i•'ildal ve bitaraflığını her !er. Yahudi mağazaları kapalıdır. 
Bu kanun projesi şu tek maddeden iba- konseyinin reisine arzeder ve Milletler yan ettiği iddiasiyle Almanlar fütuhatı Romanyanın, memleketin hak ve menfa- bal ve ,..n içinde ve bütün kuvvetiyle Bertin, 17 (A.A) - Führerin emri 
rettir : cemiyeti paktının buna taallftk eden meşru kılmak istiyorlar ve reisicUmhur atlerini hariçte müdafaa azim ve karan, müdafaa azminde kendisiyle birliktir.... üzerine Alman dahiliye nazırı B. Friclc 

·Hükümet, Fran.sarun kuvvttlerini maddelerine ve bilhassa onuncu ınad- B. Haha ile eski başvekil B. Berruıın sulh azim ve kararı kadar .ai!]amdır. . Yine biliyoruz ki her vatandaş memle- tayyare ile Bohemya ve Moravyaya ha· 
muhafaza ve tezyide salilı her gftr.a ted- deye istinat ederim. Eminim ki milletler beyanatına istinat ediyorlar. Fakat bu Memleketlnılı., bfıdiselerin inkişafını sil- ketin istikllU ve hürriyetinJ muhafaza reket etmiştir. 
birleri, nazırlar konseyinde yapıla""1< Cemiyeti azasmdan hiç birisi bu cinaye- beyanatın ne kıymeti olabilir ki, en kü- kftnetle karşılamak ımkfuunı. venm bir için her fedakfırlığı ağır başlılıkla yap- Prag, 17 (A.A) - Ordu başkumanda-
müzakereleri müteakip isdar edr<eği ti tanımıyacaktır. Milletler Cemiyeti çük bir mukavemete bile teşebbUs et- siyaset takip etmektedir. mak azim ve kararındadır. Bu saatin nı general Fon Braunchitkoch bütün 
emirnamelerle ittihaza 30 ikinci teşrin llzalarının, münasip zamanda, pakta gö- meden her şeye tevekkül eden adamlar- YENİ HEDEF HANGİSİ? tehlikeleri ortasında, muhatarayı müd- Bohemya ve Moravyanın işgal edildiği-
tarihine kadar salahiyettardır. Bu emir- re Uzerlerine düşen vazifeyi yapacakla- dan sadir olmuştur. Bahusus ki sağlam I.ondra, 18 (Ö.R) - Alman yayılma- rlk oluı İsviçre milleti, asırlardan beri ni Führere bildirmiştir. 
nameler 31 kfınunuevvel 939 tarihinden rını .ümit eder~.. . . bir şekilde tesis edilen Alman protekto- sının yeni ihtimal ve imkAnları bu .a- aynlm"" bir ııekilde birleşmiş htir bir Bertin, 17 (A.A) - D. N. B. bUdiri-
evvel parlamentonun tasvibine .ırzedile- Milletler Cemıyeti genel sekreterı ŞU rası bunların serbestçe fikirlerini de ıfa- bahki İngiliz g8""telerince dikkatle tet- millet sıfatiyle kendi kuvvet ve mane- yor : 
cektir.• telgrafla cevap vermiştir : delerine mAnldir ve nevmidanede olsa, kik edilmektedir. Bunlardan •Daily Te- vf büytiklüğünü hissetmekte ve en yük- Alman gazeteleri daima Bohemyn ve 

Dün gece maliye komisyonu, başvekili 

1 

•BB. ~"'.'sevelt,,. Çem~~la_yn, Daladi- istiklal ve hürriyetini müdafaa için son legraph• ve •Nevs Chronicle• gibi ha- sek fedak!rlığa her §n için ~azır b~- Moravyada vukua gelen tarihi lıAdisele· 
dinledikten sonra, 17 reye karşı 26 rey- ye ve Litvınofa gonderdigınız telgrafla- bir mukavemet imkllnından bile mah- zıları Alman kıtaatının Macarlar tara- Junmaktadır. HUkümet ve millet mazı- rin tesiri altındadır. Bohemya ve Mo
le projeyi tasvip etmiştir. Bu sabah m~c- nn metini.er~ bana teb~.ğ .~dere~ .Mil- rıım edilmiş olan esir bir milletin hl3si- fından işgal edilmiş olan Rütenya ara- nin mirası olan hürriyet ve Ist.i.klAli ge- ravyada himaye idaresinin tesisi ile 
!is 258 reye karşı 334 reyle mütekaddim Jetler cemıyeti paktının hükümlermı ha- bnı if d h d k dil · uıa zisine dogru· ileri hareketine devnm et- lecek nesillere tam olarak tevdi husu- Führer bu sene içinde üçüncü defa ola-.. .. . .. . . ya a e ususun a en erme -
müzakere için sağ cenah mebusu Keri- tırlatmak uzere gonderdigınız telgrafın t al''-' t ktedir tikleri hakkında muhabirlerinden aldık- sunda uhdelerine dii.'jen uıesuliyetin rak imparatorluğun azametine layık bir .. .. . . . . . nev s H .. uıye vermeme . 
!isin talebini reddetmiş ve celse öğle<len vusulunu bildirır ve derın sem!>'1ti his- 1- telgrafları tebarüz ettiriyor ve Ma- azametini müdriktir. Bu sebeple :nil- yükseklikte bulunduğunu ispat etmiş • 
sanrı> devam ey~_eıniştir. !erimin kabulünü rica ederim.• Şikago, 18 (A.A) _ Beneş, Amerika caristana bu arazinin tahliyesi için Al- !etlerin hayatında yer tutacak olan htı- tir .. İmparatorluk fikrinin Almanlar için 

Londra, 18 (O.R) - İngiliz kııbinesi Milletler Cemiyeti sekreterliği maha- cümhurreisi Roosevelt ile Çemberlayn, manya tarafından bir ültimatom verilip diseleri slikfuıet ve . emniyetle karşıla- ehemmiyetini anlarsa dünya büyük bir 
bugün öğleden sonra Dovning Street 10 filinde şu cihet kaydediliyor : B. Ave- Daladiye ve Litvinofa birer protesto tel- verilmiyeceğini soruşturuyorlar. maktadır. Birleşik, azimkllr ve kuvvetli terakki göstermi§ olacaktır. İınparator-
uumarada fevkalAde içtimaa çağırılmış- nal, yukanki metinde görüldüğü gibi, grafı göndermiştir. Bu telgrıdta §Öyle •Manchester Guardiaı" gautesinln kalalım .. Şimdiye kadar memleketimizi luk fikri Almanlar için bir milli efsane 
.ır. Hafta sonunu, dün akşam mühim bir telgrafın vusulünü bildirmekten başka denilmektedir : diplomatik muharriri de f\l mUIAbazada slyanet etmiş olan mukadderat bizi hi- maziden gelen halde kendisini göster~n 
nutuk söylediği Birmingam şehrinde ge. bir şey yapamazdı. Zira B. Beneş nrtık k Si ak mill tl . b elmilel bulunuyor : mayeye devam edecektir.• ve istikbalde de kendisini göstereeek 
. . . . • Çe ve ov e erı eyn . Al lar 
çırecek olan başvekil Sır Nevi! Çem- Çek hükümetinin başında olmadıgından, büyük b" . . kurbanı lm !ar- Burada öyle sarulıyor ki Çekoslovak- LEHİSTAN DA KORKUSUZ olan bir enerjidir. Biz bütün m'lll 
berlayn, hükümetin müzakeratma riya- genel sekreter bu telgraf mesul bir mer dır B ~ ~e: vak mill ti 

0 
llli ro- yanın fethi Almanyanın ~ bir DECiİL.. bu imparatorluk fikri ile meşbuuz. Bu 

set için derhal ~ndraya dönmü~tür. ciden geliyormuş gibi, paktın derpi§ et- t ~ :~ k n~is~ni müd.,;'aa ::ıe:lllr sıra tecavtlzl hareketlerin ancak bir Varşova, 18 (Ö.R) - Millt birlik par- imparatorluk fikri bizim i.çin biı Alman 
Bütün İngiliz Domınyonlarının Londra- tiği muamelenin tahriki cihetine gide- ~ od e d ela e Çekosl aky bık başlangıcıdır ve bu hareketler Ahnaıı.- t1sJ ret.! diyet meclisine hir istizah tak- bir Avrupa ve bir garp mısyonudur. Al-
daki fevkal~de komiserleri nazırlar kon- uıezdi. i::h an .

0
• sılyı • 

1 
bav anın sab" ya ile garp devletleri arasındaki ger- riri vererek Macaristanla müşterek hu- manya bu misyondan nizamı muhafaza 

dan be c urreısı atiy e u protestoyu ız- . ol bük"" · · k him · · k if · · seyinin içtimaın sonra ynelmilel be . . . ginliği azamı noktaya ~bilecektir. dut meselesinde P onya unıetinin etme ve ayesını verme vaz esını 
mesele hakkında başvekille göı-üşmek Paris, 18 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. zat n sıze tevdi ediyorum. Almanyanın aldığı askeri tedbirlerin, takip ettiği siyasete enerji ile hücum istihraç eylemektedir. Bu gösteriyor ki 
üzere Dovning Streete davet edilmişler- Bonne Fransanın Bertin sefiri B. Ku- Beneş telgrafında Çekos~~~a~"."':'1 yalnız Çekoslovakyanın fethi mııksadi- etıniştir. Takrirde şöyle diyor : Alman misyonu dünyayı ortadan kaldır-
dir. londra Çekoslovakyada Münib anlaşma- geçen ey!QJ ayında kabul ettigı misilsiz le izah edilemiyecek denıcedc ehemmi- •Son lıAdiseler üzerine fikirlerimizde mak ve dünyaya hfıkim olmak değildir. 

Resmi mahafilden şu beyanat yapıl- sını ihlfil ederek ihdas edilen vaziyeti fedakarlıklara .~şılık. ol~~ ta gerek yetli olduğu anlB§ılmaktadır. derin endi§eler yeralırken bize sevinme- Nizamı muhafazadır. Bizim için eski 
nuştır : protesto etmesini ve Fransanın bu va- Fr."":"" ve İngiliz tekH:11":ının ~~.ge':k Keza •Daily Herald• ın diplomatik miz emrolunuyor. Lehistan büyük teh- Çekoslovakya arazisinde nizam hııyatı 

•Lord Halifaks bu sabah Fransa, Ame- ziyeti meşru olarak telakki etmediğini Münib anlaşmalarının ihtiva ettigı mu!- muhabiri de şunları yazıyor : tikeye maruzdur. Bohemya ve Morav- bir menfaati hAizdir. Alman olmıyan 
rika, Sovyet cümhuriyetleri birliği ve bildirmesini emretmiştir. Fransa sefiri kt teminati hatırlattıktan sonra ~unları Yugoslavya büyük Faşt.t devletleri- yanın işgali yalnız yukarı Silezya ve millt grupların bu yeni bayat şeraitine 
Almanya sefirlerini kabul etmiştir. İn- B. Kulondr Vilhelmştraseye giderek ha- yazmaktadır : nin yeni bir hedefi olmak ihtimalinden Çeşen eyaletlerimizi değil, ayni zaman- intibak etmek ve kendilerine tarramiyle 
gilterenin Berlin sefiri Sir Nevi! Hen- riciye müsteşarı tarafından kabul edil- Bu fedakarlıklar yapılmıştır. . Fakat ciddi surette endişeye başlamıştır. da orta Galiçyayı, dolayısiyle yeni San- yeni bir mantalite vücuda getirmek i~in 
oerson Alman hükümetine Atideki hu- miştir. Bu teşebbüse ne cevap verildiği buna rağmen Münib anlaşmalanru imza İSVİÇRE İSTİKLALİNİ tonir merkezi endüstri sahasını tehdit oldukça güç!Ukler çekeceğini bilivr.ruz .. 
susatı bildirm~k için hükümetinden ta- malılm değildir. İngiliz sefiri de mürna- eden büyük devletlerden biri bugün ara- KORUYACAK etmektedir., Fakat Almanyanm niyeti bu intibakın 
lınıat alr=jtır : sil bir teşebbüs yapmıştır. Fraru.a sefiri zimizi parçalamaktadır. Umumi vicdan Bem, 18 (Ö.R) - İsviçre konfederas- Diyet Meclisi reisi bu istizahı müzake- lüzumlu olduğunu ispat etmektiı. 

·İngiliz hükümeti son htıdi&leri Mü- vaziyet hakkında hükümete rapor ver- ve tarih huzurunda Çeklerle Slvvakla· yon reisi beynelmilel vaziyet hakkında re mevkiine koymamağa karar verdiğin- Volkişer Beobahter, Führerio Bo· 
nih anlaşmasının ve akit taraflar ara- mek üzere pazartesi sabahı Parise g~le- rın bu tarzda hakl~nın ellerinden silin·· bütün İsviçre radyo istasyonları tarafın- den hükümet istizaha cevap venniye- hemya ve Moravyada himaye idaresi te· 
smda bu münasebetle teati edilen sulh. cektir. masını asla kabul etmiyeceklerini ilan dan yayılan bir nutuk söylemişfü Nut· cektir. sisi hakkındaki beyannamesini tefsit 
çu deklarasyonların kat'! bir ~ekilde red etmek mecburlyetindeyim.. Çeko>slo- kun metni şudur : Berlin, 18 (A.A) - Havas ajaru.,ndan: ederek diyor ki : 
ve ilgası mahiyetinde telfilcki etmekte- Paris, 18 (Ö.R) - İngiliz - Fran.'l!Z vaklar bu hakları kendilerine iade ~di· •Son günler hadiselerinden, yani Çe- Emin bir menbadan öğrenildiğine gö- Bu mesele politik realitelere ve Al· 
dir. Majeste hükümeti, Çekoslov:ıkyada protestosu Alman mahfellerini hayrete linceye kadar mücadeleden fariğ alını- koslovakyanın müstakil bir devlet ola- re Almanya halihazırda Bohenıya ve man ve Çek milletleri arasındaki tarihl 
Alman askeri hareketiyle yapıla.ı deği· düşürmemiştir. İki bükümetin emtivakii yacaklardır. Bu cinayeti tanıma<ını ve rak ufulünden sonra İsviçrede husule Moravya protektorasi dahilinde bulu- münasebetlerin mahiyetine uygun biı 
şikliği hukuki bir esastan ari telakki et-ı kabul etmeleri zaten beklenmiyodu Avrupa ve dünyanın bugün içinde bu- gelen derin akisleri nazarı dikkat<? ala- nan bazı mıntakaları ilhak edeoektir Di- tarzda halledilmiş bulunuyor. Bunda_ıı 
mektedir.• Fransa, İngiltere, Amerika gibi demok- lunduğu feci vaziyetin istilzam ettiği şe- rak beyan ederim ki İsviçre konfederas- ğer cihetten Slovakya bu protektoraya yirmi sene evvel bu meseleyı başka bıt 

Bu son cümlenin manası şudur : İn- ratik memleketlerde Çekoslovak elçilik kilde hareket etmesini hükümetinizJeıı yonu Çekoslovakya ile de, bütün diğer bazı mıntakaları terkedeeek, fakat buna tarzda halletmek bir akılsızlıktan başka 
giltere Bohemya, Moravya ve Slovakya- ve konsolosluklarının Almanyuya tcsli- rica ederim. devletlerle olduğu gibi, dostluk müna- mukabil kendisine arazi parç.tl~ı dev- bir şey değildi. 
nın ilhakını kabulden imtina etmelde- mi meselesi böylece muvakkaten menfi sebetleri idame etmekte idi. İki mem- redilecektir. Prag vaktiyle Rayhın payitaht, idi .. 
dir. şekilde halledilmiştir. Yani bunlar. Çe- Londra, 18 (Ö.R) - Kabinenin fevka·· leke! arasında ticari mübadeleler çok Dolaşan bir şayiaya göre Bratisl..va Tarihin seyrini Mazariklerin, Ben~sle• 

koslovak problemi beynelmilel sahada iade içtimaı saat 17 de başlanuştır. İ·;ti- mühimdi. Şimdi Almanyaya bağlanmış şehri Almanyaya ilhak edilecek ve Vi- rin gayretleri değiştirmemiştir · Bugün 
Paris, 18 (Ö.R) - Eski Çekoslovalcya hukuki bir hal şekli buluncaya kadaı· madan evvel bahriye, harbiye, hava na· olan Çekoslovak arazisiyle ekonomik yana hakem kararnamesi mucibince ebedi Almanyanın Nasyonals Soo-yali91 

rciskümhuru B. Beneş Milletler Cl"Jilİ-1 olduğu gibi kalacaktir. zırlan imparatorluk müdafaa kvm.i!csi münasebetlerimizin geniş bir mikyasta 
1 
Macaristana terkedilen Kısıca Sl.wakya. Almanyaya tevdi etmiş olduğu bir vaz\. 

kadar büyüyecekti?. RoıYıanın bu kadar nın ~acarların gırcııgı 1'\.arp:lt uıcranyu· .ıçıu ~1 1;.ı.Qu...ıa. bU'"'l_b.._.. ·~--···--· 1 
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