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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdilrll: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAJTI 

DEVAM MO'DDETI Türkiye için Hariç lçiıı 

Sma!ik............ 1400 2900 
A.!tı ııyltk ............... 750 1650 

1 
Günü geçmiş nüshalar (25) kuru,tur. 

TELEFON: 2697 .................................... 
llan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez • 

..... ·----== 

-·~ - - ---·---• 

Cümhurlyetl" ııe Cümhurlyet eterl!\ln bakçl.I, 1<1b11hlıın çıkar siya..t guzetedir 

amra ınem sının 
Biiyilk &im mihab kası 

D n h tly~ .. ..,r 
,_,..,.ldhıeı .ı ildn-

·-------' Yeni Asır Matbaasında Buılınıtbr• 

Avrupa bar felaketin eşiğindedir 
600 Kişilik bir namzet 

listesi hazırlanmıştır 
---..f'e·---

Parti divanı kat'i 
listeyi bunlar 
arasından teshit 

edecek 
-~-

İstanbul 21 (Huausi) - Parti
nin mebus namzet listeai bugün -
lerde kat'i şeklini alacaktır. Par -
tice altı yüz kişilik bir liste hazır
landığı söyleniyor. Son şekil bu
günlerde toplanacak olan Parti 
divanınca tesbit edilecektir. Ka
dın namzetlerin ekserisinin yeni 
•imalar olacağı anlaşılmaktadır. 

Ankara, Istanbul ve lzmirde Partinin 
namzet listelerini iki misli olarak tan -
?.İm edeceği ve ikinci müntehipleri nam
zetlerin intihap kudretlerine göre se -
çimde serbest bırakacağı hakkındaki 

tahminler haltı devam etmekte ise de 

---~ ,, ., 
Bu sabah iii: i 
müntehipler bir 

toplantıy 
çağrıldılar 

--t?-
gönderdiği mebusların başkanlıkların• 
da yapılacak bu toplantılar büytik alAka 
uyandırmaktadır. Söylendiğine göre 
Partice verilmiş olan son direktifler bu 
toplantılarda mal<ı.m olacaktır. 

IZMIRDE 
Izmirde seçilen müntehibl saniler bu 

sabah saat dokuz buçukta Halkevi sa
lonunda bir toplantı yaparak intihap lf
leri üzerinde bir görüşme yapacaklar -
dır. Bu görüşmelerde vali ve parti baş
kanı B. Fazlı Güleç, Giresun saylavı ge
neral Ihsan Sökmen, Samsun saylavı 

Zühtü Durukan da hazır bulunacaktır. 

Parti divanının kararı anlaşılıncaya ka- 1 arti genel sekreteri Fikri Tüzer 

ikinci müntehiplere mebus seçimi 
hakkında izahat verileceği sanılmakta. 
dır. Bir habere göre Partinin namzet 
listesi etrafında bir yoklama yapılması 
ihtimali varid görülmektedir. 

dar ortaya çıkarılan şayiaların ihtiyatla 
karşılanması daha doğrudur. Bu sabah rin birer toplantıya davet edildikleri öğ-
26 intihap dairesinde ikinci müntehiple- renilmiştir. Partinin intihap dairelerine 

1914;1939 Toprak bayramı 
Tarih tekrar 
edilmek üzeredir __ .,.__ 

HAKKI OCAKOl:LU 

Dünyanın büyük bir emniyetsizlik 
ve huzursuzluk içinde çok korkunç 
dakikalar yaşadığı muhakkaktır. 

Her ne bahasına olursa olsun ba
rışa bağlı kalmak karar ve azminde 
bulunan Demokrat memleketlerin 
şimdiye kadar yapılan emrivakilere 
karşı gösterdikleri müsamaha ve ta
hammül artık son haddine varmış 
aayılabilir. 

Büyük bir harp faciasını önlemek 
Üzere fedakar ve ferağatkar bir po
litika takip eylemenin de dünyayı 
felaketten korumağa kafi gelemediği 
birbirini takip eden hadiselerle anla
şılmış bulunuyor. 

Burnavada coşkunlukla kutlandı 

Ziraat vekaleti ha~relerle mücadele için beş 
•.ıılltk bir mücadele programı kabul ettL.. 

Türk köylüsünün toprak bayyamı dün 
vilayetin muhtelif yerlerindeki kaza ve 
köylerde ve lzmir merkezinde törenle 
kutlulandı. Havanın bazı yerlerde ya
ğışlı, Izmirde bulutlu geçmesine rağ-

men bir çok köylerden Burnava Zfraat 
mektebinde tesit edilmekte olan bayra
ma köylüler gelmişti. 

Saat 15 te vali ve Izmirden gelen da
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Italyadtı gaz maskeli manevralar 

Bir harp ihtimaline kar~ı Fransız • 
lngiliz büyük erkanıharbi yel eri 

toplantı yapacaklar müşterek bir 
Londra 21 (().R) - Gazeteler 

Almanyanm büyük bir harp ari -
leainde bulunuyormuş gibi muaz
zam aakeri hazırlıklar yaptığım 
ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Fransa ve /ngiltere bu hazırlık
ları gözden kaçırmamaktadır. 

Fransız ve lngiliz büyük erka

elcisi dün • 
Romanyanın Londra 

Lord Halifaksla tekrar uzun 
H suren bir mülakatta bulundu 

nJıarbiye heyetlerinin de bugün- ---------------------------
/erde mÜfterek bir toplantı yap
maları mevzuubahiatir. /ngiliz 
umumi elkiirı fİmdiye kadar baş 
göateren buhranların hiç birinde 
bu kadar büyük ve devamlı bir 
arabiyet göstermemiftİr. 

Berlin 21 (Ö.R.) - Almanyanın Pa
rls elçisi Von Velozek buraya dönıniiş 
ve derhal IDtler tarafından kabul edil
ml§tir. 

NUTKUN BAZI KISIMLARI 

Londra 21 (ö.R) - lngiliz ga•eteleri 
dün Çemberlaynın avam kamarasında 
ve Lord Halifaksın lordlar kamarasında 
çok vazih olan beyanatını ehemmiyetle 

kaydederek bu sözlerin bütün Ingiliz 
milletinin hakiki hissiyatını göstorınekte 
olduğunu yazıyorlar. B. Çemb.,..laynm 
nutkunda bilhassa şu sözler ayrıca bir 
ehemmiyet taşımaktadır' 

el 7 Martta söy ]ediğim nutukta milli 
1'1ssiyatımızm bütün veçhelerini, milli 
emniyetimiz bakımından tekrar t..ıkik 

etmeği lüzumlu görmüştüm. Almanyaya 
dökme ve demir satmamak, milli haya
tımızın bir vecibesi olmuştur.> 

ROMANYAYA TEMINAT 

Londra 21 (ö.R) -Romanyanın Lon
dra elçisi dün öğleden sonra ikinci defa 
olarak Ingiliz hariciye nazırı Lord Ha
lifaksı ziyaret ederek son vaziyet hak
kında hükümetinden aldığı bir muhtıra
yı takdim etmiştir. 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

4 Casusun ağırcezada 
mahkemesi neticelendi 

Casuslar adalet hu:urunda 
- YAZISI 5 inci SAYFADA -

Şehirden .. Çehreler : 4 

Almanyanın çok yakın günlere 
kadar takip ettiği siyasetin hedefi, 
Yersay muahedesile işlenmiş hatala
rın tashihi, nüfusunun ekseriyeti 
Alman olan toprakların Alman milli 
hudutları içine alınması suretinde ka
bul ediliyordu. 

Avusturyanın ilhakı bu zaviyeden 
mütalaa edildi. Südetlerin ilhakı ne
ticesini veren Münih anlaşması bu 
düşünce ve zihniyet altında vücut 
buldu. 

Bulgar Başvekili gitti 
Münih 'te Führer Fransız lngiliz 

hükümet reislerine Almanyanın ar
tık tatmin edilmis bulunduğunu te
min etti. Alman devlet reisi bu müj
deyi radyolarla bütün dünyaya ver
di. Münih dönüşü Çemberlayn Lon
drada, Daladiye Pariste barışı kur
taran halaskarlara layık tezahüratla 
karşılanmışlardı. 

Cihan umumi efkarı huzur ve em
niyete kavuşmak ümidile Çekoslo
vakyaya acımadı. Barış şenlikleri 
yaptı. Fakat beklenmiyen bir günde 
Çek milletinin tarihe mal edilmesi, 
~k topraklarının Alman orduları 
tarafından i gali dünyayı müthiş bir 
hayal sukutu ile karşılaştırdı. Besle
nen bütün ümitler suya düştü. 

Almanya 1914 den evvelki İmpa
ratorluk iddialarını ta~ıyan istilacı 
Almanya olduğunu fiilen gösterdi. 

Alman olmıyan milletler için ve
layet kabul etmek arzu ve hevesle
rini belirtti. 

Tıpkı 1914 den evvel olduğu gibi 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Memleketimizden iyi intibalar ve 
hayranlıkla ayrıldığını söyledi 

İstanbul, 21 (Hususi) - Bulgar baş
vekili Dr. Köse İ vanof bu sabah saat 
on birde Haliç fenerindeki Bulgar baş

papazlığını ziyaret etmiştir. Misafir baş
vekil öğleden sonra müzeleri, milli Abi
deleri gezmiş ve gece saat on birde hu
sus! trenle Sirkeci garından Sofyaya ha
reket etmiştir. 

B. Köse İ vanof ve refikası ile kızı 
garda çok hararetli ve dostane bir ~ 
kilde teşyi olunm~lardır. MisafirlmlE, 
hududa kadar hariciye vekillet! protokol 
memurları ile mihmandarları tarahndan 
uğurlanacaklardır. 

B. Köse İvanof, hareketi esnasında, 
Ankarada ve İstanbulda gördüğü sıcak 
kabule te~ etınlf ve memleketimiz
den derin tahassilslor ve çok iyi intiba~ 
!arla ayrıldığını, Atatürk lnkı!Abının he• 
sahada başardığı. muazzam eserler önün
de hayraiı1ık duyduğunu, millt f"flmidn 

- SONU 3 UNCU SA YPADA -

- ---- -

Ozüm kurumu bafkanı B. Hakkı Vera! 
Verip cıİmadadtr hüneri et. Hakkı>nın,I Satar Aıırupaya bir çok kutu.. l4kln, 
Kurar bw kııı. gibi kunnak lstediDi a(Jı.. Deği§ir bir 1alkıma ®im ..•• Jooco bıı~ 
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DILEGIN 
Sonsuzluğu 

Şinasi REVl 

Sonsuz dileklerimiz karşısında, şahlanan ihtiraslar, çok zaman pör
siimüş bir balon gibi kıvnlıp büzülüyor ... 

Kuvvet ve gücümüzün yetmediği arzular o kadar da fazla ki ... Bir 
kedi yavrusu gibi anamızdan doğup ta, gözlerimizi açmağa vakit bul
madan anamızın sütünü dilenmeğe başlarız ... Yaşımızın her devre
sinde, günümüzün her saatinde, bu sancıların şiddetli ağrılarına tutul
mamak mümkün değil... Bir ön.ür böyle geçer. Nihayet ölürüz. Etle
rimiz ufalanır, kemiklerimiz çürür, yok olur. Fakat bir avuç toprak 
bile tutmıyan fani kül'lerimizin bekçisi, gelip geçene kavuk sallamakla 
kalmıyan taslarımız bile: 

- Rica ederim bir fatiha!.. 
Diye şefaat d ilenip dururlar •... 
ö lümüz, dirimiz; fakat henüz dünyada yokken bile, bir dileğin 

mahsulü olduğumuz düşünülecek olursa, artık hayatın bu hususiyeti 
üzerinde niçin böyledir? .. Diye düşünmeğe muhal kalmaz. 

Hadisey · l,ir V A K A olarak kabul ettiğimiz takdirde, yalnız bir 
nokta bizi kendine çeker. O da bütün bu dileklerimizin dillerine ku
lak verecek S a b ı r ve E c i r sahibi bir mahlukatın mevcudiyeti .... 
O da olmasaydı halimiz nice olurdu bilmem?!.. «Hayvanların koklaş
na» «İnsanların anlaşma» nazariyesine belki rahmetli T eor~yen' de 

hala gülüyor .•.. 
O halde, Tanrı da yüzde yüz bir teselli sayılmıyor. Tıpkı anlaşıla

mıyan insanlar gibi, muallakta bir H a c e r i e s v e t gülünçlüğile 
sırıtıp kalıyoruz. Ne acı şeyler .•.......... 

Sahilin kumlarına sırtüstü uzanmış bir fakir işçi gördüm. Suların 
durgun yüzünde yalancı sıcaklığı kaynaşan güneşe, sırtını vermiş, dal
gın ve hareketsiz duruyordu. içimden şu tatlı uzanış anının 1aübali 
alemine bir an hasret çek tim. istiyordum ki uzanayım. O yalancı güneş 
benim sırtımda da kaynaşsın. Bir an kenqimden uzaklaşayım. içinden 
c;•kılmıyan sonsu z d ileklerin iizüntüsünü hclki böylece unutacaktım ... 

Bir ölü gibi uzanmak, fakat fatihasız, tt.şsız bir k um üzerinde .. ~ 
İçin için iscin in m u rada ermiş, DiLEruLRI KESlLMtŞ şu nnını 

kıskandım . 
T esadüf onun yanından bir tanıdığını geçırıp, onu, y erinden k a l

<lırmağa vesile o ld u . Adamcağız şnşkın kalktı . Berikinden si~arasını 
tutusturdu. Mırıldandı : 

- · Biraz uzandım. Nerede ne b ulu r, işi nasıl uydururum diye . ..• 
Nafile .••••••• 

Şinasi REVi 

Toprak bayramı 
Burnavada coşkunl ukla kutlandı 

Ziraat vekaleti haşerelerle mücadele ı .. ın beş 

yıllık bir mücadele programı kabul etti-

- Bl\Ş.ıl\RAFI 1 İNCİ SAHİl~EDE -
veUiler Burnava Ziraat mektebinde kar
şılandılar. lVıisafirlere ayran ikram edil
eli. Çiftlik ve Ziraat mektebi Hiboratu
varları gezildi. Bu sırada civar köyler
den gelen köylüler milli oyunlar oyna
makta idiler . 

Mekt0 bin cif tli" i"lde köylüye ve mi-

MÜCADELE PROGRM.11 
Haber alclığıınıza göre, Ziraat vekaleti 

muhtelif mahsullcrimize arız olan ha -
şcreler ve hastalıklara karşı devlet mü
cadelesi açmağa karar vermiş ve beş se
nelik bir mücadele programı tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Mücadele prow-amı senelere ayrıla-

Toprak bayramın bir intiba 

ı;afirlcre çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziraat mektebi öğrebnenlerinden B. 
Hilmi ö nkaya tarafından <toprak bayra
mı> mevzuu üzerine bir hitabe yapıldı . 

Talebe tarafından hazırlanan cişten dö
nüş isimli ziraat tablosu çok beğenildi. 

Yine talebe tarafından aşar soyguncu
ları adlı bir piyes ve Çapanoğlu komedi
si temsil edildi. Harmandalı oynandı, 
halk türküleri söylendi. Ziraat mar§ı 
hep bir ağızdan söylenerek bayrama ni
hayet verildi. 

rak tatbik edilecektir. Bütün mahsul 
hastalıklarının kökünden söndürülmesi 
ve mahsullerimizin ~imdikinden daha 
nefis bir şekild elde edilmesi için dev
let çalışmaları ou mesele üzerinde tek
sif edilecektir. 

Her mahsul ile ayrı ayrı mücadele 
edilecek ve her hastal ığın paı·azit1eri 

bulunarak mücadelede kullanılacaktır. 
Mücadcle işlerinde kullanılmak üze

re mütahassıs memurlara ihtiyaç gös -
terihniştir. Bunlar için kurslar açılacak 

19 .. J93 
----tt---

T arih tekrar 

Foça kazasında, Gediz nehri taşarak 

mezruatın dörtte ücünün sular altında 1 
kaldığı vilayete bildirilmiştir. Zarar nıs-

Ütü parkt •• 
edilmek üzeredi 

- - -tr-
HAKKI OCAKOCLU 

bcti henüz hcı~!~ Ziraat müzesinin hazır .. - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA 

Peynir ue yağ 
imaJatlıaneler·nde-
Bazı mahallerde peynir ve yağ ima

lUtlıanelerince yağ ve peynir konulan 
lanmasına 

teneke ve kapların temizliğine itina edil- Ankaradan avdet eden Burnava ınil
ınediği nazarı dikkati celbctmiştir.. Bu cadele istasyonu mildürü Dr. Nihat Eğ
kabil tenekelerin matlCıp temizliği hfilz riboz, Kültürparktaki Ziraat müzesinin 
olması lüzumu Sıhhat müdürlüğü ifade- bir an önce hazırlanması için faaliyete 
siyle vilayetçe kazalara ve merkeze geçmiştir. Ziraat müzesi, Egenin z.iraat-
bağlı nahiyelere tamim edilmiştir. j çılığını ve çiftçiliğini temsil edecek bir 

-•- mahiyetle olacak ve köylüyü ilmi ve 
ara sinelılerıe f enru ziraat usulleri hakkında icap eden 

mÜCG ele... tesisleri gösterecek ve öğretecektir. Ha-
Bu sene kış mevsiminin ııisbeten hafif riçten gelen yabancılar, ziraat m üzesin

geçmesi ve soğuk yapmamış bulunması de Türkiyenin zirai çehresi hakkında 
itibariyle kara sineklerin havalar biraz toplu malCımat sahibi olabilecek ve her 
isınınca fazla olması ihtimali düşünüle- mahsul hakkında istatistik! malfünat 
rek kara sineklerle vaktinde ve yerinde edinecektir. 
mücadele tertibatı alınacaktır. Haşerat -
mi.itahassıslığına hazırlatılan tarifname 
dairesinde mücadele tertibatı alınması 

lüzumu vilayetçe tamim edilmiştir. v 

başlanıyor 
üzüm, pamuk, hububat, zeytin, iİıclr, 

ve tütUn gibi Ege bölgesinin esas mah-

lngiltere ile müsavi deniz kuvvetin 
sahip olmak yolunu tuttu. 

İngiltere ile Almanya arasında\ 
deniz anlaşmasının feshi günlerini p 
çok yakın olduğu yine Alman ma 
hafilinden teraşşüh eden haberle1k 

sulleri birer canlı tablo halinde müzede den anlasılmaktadır. . ~ 

temsil ve teşhir edilecektir. Bu tablolar- Almanyamn Romanyaya verdia
1 

dan başka mahs01 nümuneleri de ziraat nota başlıyan isti~a hareketi~_in sof~ 
müzesinde yer alacaktır. ermiş bulunmadıgını tebaruz ettıtUfl 

Yukarıda adları sayılan mahsullerden mektedir. t.:ığ 
Bütün teselsül eden hadiseleri bi1-maada diğer mahsullerin kaliteleri, kim

yevi tahlilleri, gıdai nisbetleri hakkında 
istatistiki ınalCımata, Ziraat müzesinde 

önem verilecektir. Bu müze, Fuar ayın
dan maada, senenin her zamanında açık 
bulunacaktır. 

a y nu 

araya toplıyacak olursak artık karşı~· 
mızda 1914 den evvelki Almanyanıı 
canlanmış bulunduğunu görmekt 
asla tereddüde düsmeyiz. 

Buna mukabil Demokrat memle< 
ketlerdeki siyasi kaynasmalar d~ 
1914 den farksızdır. 

Düne kadar Sovyet Rusyaya k a r 

Keza havaların fazla yağı!3lı gitmesi de 
sivri sinekierin artmasını mümkün kı

lacağından sivri sineklere karşı ela mü
cadele tertibatı alınmıştır. 

- *-
FVHVSLA lftiCADELE 

lzmirde (200) 
surette tedavisi 

vererrılinin daimi 
mümkün olacaktır 

şı itimadsız davranmakta musir bu 
lunan lngiltere, son hadiseler karşı 
sında Sovyet R usyaya mesai teşrik 

teklifinde bulunmuştur. t 
Sovyet Rusya da, İngiltere, Fran 

sa, Sovyet Rusya, Türkiye, Roman 
ya, Polonya ve Yunanistanın biı 
konferans akdetmeleri fikrini ilerıriy 

Bn. Meryc~1 adında bir kadının Ke
resteciler çarşısında 22 yaşlarında • V • 
adında bir kızı parn mukabilinde bazı 

erkeklerle gfüüşlürdüğü anlaşılarak ya

siirmüştür. 
Tepecikte emrazı sariye hastanesine Diğer taraftan yine bu hastanenin ya- Muhakkaktır ki hayati menfaatlıin 

ek olarak vilayetin tahsiııatiyle yaptırıl- nındaki enginar tarlasının on bin metre ferini, haya t ve istiklallerini tehlike·ve 
makta olan verem pavyonunun çatı, dö- murabbalık kısmı istimlAk edilmiş ve d e gören milletler de her türlü ihti·

0
r 

şeme ve taksimatı bitmiştir. Noksan ka- hastaneye iU'ive edilmiştir. m alleri gözönünde tutarak gerekenıni kalanmıştır. - ·*- lnn dahili ve harici sıva, kaliröfer ve te- Bu arsa üzerinde ayrıca, Sıhhat veka- tedbirlere ve müdafaa tertiplerintrr 
HALKEVİHDE sisatı fenniye vali B. Fazlı Gülecin isa- leti tahsisatiyle yüz yntaklı diğer bir ve- baş vurmak iztırarındadırlar. Tarih 

KONFERANS betli bir karariyle hazırlanan tahsisatiy- rem pavyonu inşa edilecektir. Bu pav- b ir tekerr ü rden ibarettir, derler. Ha· 
le ikmal edilecektir. 938 yılı bütçesinde- yon masarifi, Yugoslavyadan alınan taz- d. 1 b" "h" t k h 

Ankara Tıp fakültesi döçenti B. Sadi ıse e r acı ır tarı ın e rarını azır-
ki tahsisatlardan 15 bin lira ayrılarak minat tahsisatından ödenecektir. lamaktadır. 

Irrnak hurıün saat 17 de Halkevi salo- d l b' ·ı ı B ti Izmi d 200 U · 
b inşaatın Haziran an cvve ıtirı mes u sure e r e verem nın Artık konferanslarla, anlaşmalar· 

nunda {Alınan spor teşkillltı) mevzulu mümkün olacaktır. daimt surette tedavisi temin edilecektir · 
bir konferans vereceği öğrenilmiştir. Bu · la Avrupanın huzur ve emniyetin• 
k~kra~an IW~m~m w ~~a---------------·--------------- ~~etm~~~nkn~kuafuu~ 

gençlerimizin istifadelerini tavsiye ede- Torbalı cı· nayetı• ramıştır. Avrupa ikiye ayrılmak, 
kuvvet muvazenesine dayanmak riz. k' d 
mev ıine üşmüştür. -*-Gönderilecek hastalal' c lttifakı müselles> cltilafı müsel-
les» yerine yeni yen i ittifaklara vü-

için... M t f y parasına tamaan öldüren- cut verileceği muhakkaktır. 
Civar vilayetlerden Eşrcfpaşa ve mem- US a 3 1 Bu ittifak ve itilafların, silahlanma 

le ket hastanelerine gönderilecek hasta- 1 • k • 1 1 d v l p • t d • J • l • yarışının nereye vardığını 1914 de 
Iar için altıkııdar vilayetlerin bütçeleri- eri O im er 0 ugu es 1 e 1 mlŞ lf gördük. Bugün yine ayni yolun üze-
ne şimdiden tahsisat ayırmaları vilayet- · d · 

lr:k d l l'kl b"ld' ·1 · ti .. tt•V• ·· k d' · l l" rın eyız. ten a a a ar va ı ı • ere ı ırı mış r. Pazar günü Selim oğlu lbrahimin Tor- nın tegayyup e. ~gı gun, en ısıy -~ a a- Beşeriyeti bu uçurumun kenarın· -*-- balı yakınında kız mezarlığı mevkiin • k~d~r olan bu ı~ _şahıs ta. teg~yyup et- dan kimin ve hangi kuvvetin kurta· 
deki tarlası içinde, su kuyusunda bir ce- mıştı. Nereye gıttikleri, şımdiye kadar rabileceğini kestirmek kehaneti hiç 
set bulunduğu Bedel Kadir tarafından yapılan tah~'.kata rağme~ an_I~şılaı?1a - bir kimsenin elinde değildir. 

İkiçcsmeliktc Sülüklü gôldc Alunet 
Toğay birlikte rakı içerek evine gitmek
te olan Seferihisarlı Mehmet Tuncun 
arkasından eski bir hüsumetten dolnyı 
cwelfı bıçakla hücum etmiş, bilahare 
tabancasiyle ateş etmiştir. Suçlu yaka-

-*-
İRBEK<C' 

·ı,t) L- DU •• 
Kültürparktaki 9 eylul kapısında ge

ce bekçili w i yapan Asımın, oturduğu ku
lübede ölll bulunduğu zabıtaya haber 
verilmiştir. Yapılan tahkikatta Asımın, 
fazla rakı içmesi neticesi kalp sektesin
den öldi.lğü anlaşılmıştır. 

. · · ······· · ··· ······················· '·~ 
E Gelenler, Gidenler s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

görülerek zabıtaya haber verilmi:ıtir. ~ış ve eşkalı yakala~m.a~arı_ ı~ın cıvar Görülen hakikat beşeriyetin bü-
Mahallinde Torbalı jandarma komutanı, vılayet ve kazalara bıldırılmıştir. yük bir felakete doğru süratle iler-
C. müddeiumumisi ve hükümet dokto- Doktor raporu ve tahkikatta, elde edi- lediğidir .... 
ru tarafından yapılan tetkikat ve tahki- len izlere göre Mustnfarun ölümü şöyle AK 
katta, kuyudan çıkarılan cesedin evvel- olmuştur: 

ce U>gayyüp eden Mustafa adında 18 - Mnkt\H Mustafa, hadise yerindeki 
yaşında bir gence ait olduğu anlaşılmış- su kuyusunun başına kadar sağ götürül
tır. miiş, orada boynundan sıkılmak suretiy-

Mustafa, üzerindeki elbise ve ayak - le öldürülmüştUr. ölUm vaki olduktan 
kaplarından tanınabilmiştir. Seyyar sa- sonra da katiller .kuyunun kenarından 
tıcılık yapan Mustafa, bundan bir ay ev- çıkardıkları bir ta~ı iple maktulün boy
vel Torbalıda tegayyüp etmişti. "Ozcrin- nuna bağlamışlar ve cesedi kuyuya at
de 40 lira kadar para vardı. mışlardır. Sukut esnasında taş ipten 

Mustafanın amcasının iddiruıına göre kurtulm ve cesedin yanma düşmüş -
Denizlinin Yeşilova köyünden Hasan tür. Sular ipi, suyun üzerine çıkarmış

Hüseyin oğlu Mehmet ve arkadaşı De- tır. 

OCAKOGLV 

Pamuk 
- ---6:---

E kimine e emmiyet 
veriliyor ••• 

- *-Torbalı 20 (Hususi) - Kazamız çift. de 

nizlili Hasan, Mustafayı parasına tama- Hfl.dise ehemmiyetle tahkik edilmek- lası ekime hazırlanmıştır. Ziraat idnre
an öldtirmüşlerdir. Filhakika Mustafa - te ve suçlular aranmaktadır. si, dejenere olmuş pamuk tohumlarının 

ekimini yasak ettiğinden Nazilli üretme 

çileri bu yıl pamuk C'kiminc ehemmiyet }ft 

verdiklerinden 25 bin dekar pamuk tar- ha 

Mardin saylavı Osman Dinçer Anka
radan, İstanbul tıp fakültesi fizyoloji 
döçenti Sadi Irmak İstanbuldan gelmiş
lerdir. 

j Denizli mebusu Necip Ali Kü~'iika 
Aydına, Bayezit mebusu Halit Bayrak 
Denizliye gitmişlerdir. 

KÖYLÜYE 1 Sarhoş denize çiftliğinden getirttiği mümtaz akala pa
muk çekirdeklerini, çiftçilere l:.orçlan -

Fidan tevzii düştü ve kurtarıldı ma usulüne tevfikan tevzi etmektedir. 
Vilayet adına, Manisa asma çubuğu Fazlaca sarhoş olarak birinci kordonda Şimdiye kadar 35 ton çekirdek tevzi 

1 fidanlığından hu sene 132300 fidan cel- deniz kenarında dolaşan Hasan oğlu edilmiş ve daha 20 ton tevzi edilecektir. 
bedilmiş ve bunlar köylüye tevzi edil- Mustafa, sarhoşluk saiknsiyle denize Bu miktarın da ihtiyaca kfıfi gelmediği 
ıniştir. düşmüş \'e kurtarılmıştır. görtildüğünden bedeli mukabili üretme 

•• 
Olüm 

Değerli arkadaşımız doktor bay 
Hüseyin Hulkinin valideleri ha -
yan Şaziye dün gözlerini hayata 
yummuştur. Merhumun cenazesi 
ihtifalıitı Jayıka ile kaldırılaralt 

ebedi mcdfenine tevdi olunmuş
tur. kıymetli aruılarmı kayb -
eden bny Hüseyin Hulkiye ve ke
derli ailesi efradına en samimi ta
ziyetlcrimizi sunarken Yeni Asır 
tahrir ailesinin bu acıdan kendisi -
ne bUyük bir teessür hissesi ayır -
dığmı kaydederiz. 

* Bay Hüseyin Hulkiden aldığımız 
bir ıneklupta validelerinin ziyaı 
münasebetiyle teessür izhar eden, 
cenaze merasimine iştirak eyllyen 
ve çelenk gönderen arkadaşlarına 
teessürü ayrı ayrı teşekküre mAnl 
bulunduğundan gat etemizin bu va
zlfeyl yerine getirnı ... i hildirilml§
Ur. 

t;;"'..AP::?Z7ZL7.LZ2.7.X7.77.ZZ7~-YX/.ZZ/ZJ ~ı•ıı.tG~ıtll9Jg:JJl~. çiftliğinden çekirdek celbini, zi'raat idiı-
Bı!itün meucudlyetlmizle iddia ediyoruz •• Bugün resi temin etmiş ve bu suretle de çiftçi

•• • • 
KUL TUR-PARK 

SiNEMASINDA 
Göreceğiniz filimler kadar güzel program ne görülmüş , .e ne de göriilecck· 
tir .. Bu programı görenler h<•kikaten şahane iki filim gördüklerine kani 
olacaklardır .. 

BETHOVEN 
Biiyük rejisör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 

VE HARRI B A UR 
Tarafından yapılan bu muazzam fillnıde Becthovenin hayatmL. Aşlanı bc:ıı· 

telediğl senfonileri hangi sebepler tahtında yazdığı görlilecektir. 
A Y R 1 C A : 191.( dUnya savaşında Londrada Alman casus teşkilitmın 

faaliyetini ..• Müthiş tayyare muharebelerini gösterir muazzam filim 

s u z 1 
GARY GAR&~T - FRANCHO'r TONE tarafından temsil edilmiştir 

İLAVETEN FOKS JURNAL 

lerimizin işi kolaylaştırılmıştır . 
Havaların bugüne kadar olan yağış

ları, kayda değer bir zarar iras etmemiş 
ise de bundan sonra yağış olursa ekim<' 
sekte vereceği muhakkak sayılmakta

dır. 

Bağcılarımızın ku-ağı tehlikesinden 
korunmalarını temin için ziraat idaresi. 
vaktinden evvel va1Jyeti bildireceği hr>
beri bağcıları sevindirmiştir. Bu vazi -
yetler karşısında toprak mahsullerimiz 
normal bir duı·umda olup tütün dikimi
ne başlanmak i.izeredir. 

KÖY KANUNU 

Köy kanununun yıl dönümü burada 
köylünün bir bayramı olarak çok par
lak geçti. Karakuyu ve Çaybaşı köyleri 
merkez ittihaz edilerek eğlenceler ter
tip edilmiş köy kanununun faydalan te
barüz ettirilmiştir. 

A.H. UYGUR 

-*-
TtlTtJH FİDELERJ 

Burnavadaki Ziraat mücadele istas-

ae 

Toprak bayramı lzn1irde çok canlı ve 
al.'.\kalı geçmi§tir. 

ve kurstan mezun olanlar hastalıklı mm- •••••••• •••••• 
takalarda vazife görecektir. 

DiKKAT : llEB İKİ FiLl\lfN DEV AMJ 'ÜÇ SAATI'İR yonu bugün ilk parti olarak Bumava 

SEANSLAR: Her sün SUZY 3.15 - 7.20 de BEETHOVEN 4 50 \'c 9 da çiftçilerine otuz bin fütün fidesi dağıt-.r.v" ... B!'ZZ7~ll~~~·· t 1 NU't't'ZJ~l'7.7/.77Y7..ı. mıstır. 
·---·--·-· ..... _....,.. ....... -- .. . --
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harp hazırlığı 
Milli müdafaa fabrikalarında amele 

Fransa da 
u 

haftada 60 saat çalışıyor 
l 

a Paris 21 (Ö.R) - Tam salfilıiyet ka-
le/unu mucibince hükümetin neşrettiği 

lk emirnameler ordu mevcudunun arl

i~~asuıa ve silah imalinin süratlenmesine 
nuttir. Kur'a efradı mutattan ziyade si
tirlh altında tutularak ve mütehassıs sı-

llflara mensup ihtiyatlar silah altına 
bi;ağırılarak ordu mevcudu artırılacak -
rşıll', Bilhassa topçu ve defi tayyare kuv
nı/etleri tezyid edilecektir. Milli müdafa-

ayı alakadar eden fabrikalarda iş müd- tasdikine arzetmi§tir. B.Bonne harici si

deti haftada 60 saate çıkanlacakbr. işsiz- yaseti anlatmıştır. 

ler bu fabrikalarda iş kabulüne mecbur- imzalanan emirnamelerde mayi mah
durlar. Yoksa işsizlik tahsisatından isti- rukat sınat milli ofisleriyle Havre ve 
fade edemiyeceklerdir. Bordaux idareleri gibi keneli kendilerini 

Paris 21 {A.A} - Reisicü.mhurun idare eden muhtar rejimleri ilga eden 
başkanlığında yapılan kabine içtimaın- emirnameler de vardır. 

da başvekil Daladiye milli müdafaa va- Keza yüksek maden ve mühendis 
sırtlarını ve emniyetini takviyeye matuf mektepleriyle konservatuvarların da 
bir çok emirnameleri reisicümhurun idare muhtariyetleri ilga edilmi§tir. 

ktt 

le
d Şam da örfi idare 
iZabıta işleri Fransızlara devredilmiş
:tir. Şam askeri işgal altına alınmıştır 
biı 

1 
Şam, 21 (A.A) - Havas ajansı bildier . 

liYor : 
t Bir çok Mdiselerin çıkmış olmasına 

a b inaen Suriye fevkalade komiseri Suri-
e· 
ti-f e hükümetine bütün zabıta işlerinin 

oradaki delegesine tevdüni tebliğ eyle
eıı ... : 

, o.uıştir. Suriye hükümeti salahiyetlerinin 
ınihtıi'ransa mümessiline devri üzerine Şam 

askeri işgal altına alınmıştır. 

Diğer taraftan Arslan paşa kabineyi 
teşkilden imtina ettiği için kabine buh
ranı devam etmektedir. Milli blok 1936 
muahedesini derhal ve tamamiyle tatbik 
etmiyecek bir hükümete müzaherette 
bulunamıyacağını bildirmiştir. 

Şam, 21 (A.A) - Şamdaki Suriye 

fevkalade komiserinin delegesi duvarla
ra beyannameler yapıştırarak memle
kette asayişin teminine memur edilmi§ 
olduğunu halka ilan etmiştir .. Toplantı
lar yasak edilmiştir. İtaat edilmediği 
takdirde çok şiddetli cezalar tatbik olu
nacaktır. Örfi idare Han olunmuştur. So
kaklara mitralyözler yerleştirilmiştir. 

r-

r
" ni 

lsviçre de tedbir alıyor 
g· 
k, 
k 

l
ü-

ıç 

ü-
r-

"Hayat 
istiklal 

en büyük nimet değildir 
ondan daha kıymetlidir,, 

Alma nyanın askeri ve mülki idarecileri bir arada 

Bern, 21 (Ö.R) - İsviçre devlet kon- çireceğiz .. Hayat en yüksek nimet de-' eden hürriyet ruhunu tam olarak ifa 
&eyi (Ayan meclisi) reisi bu meclisin ğildir. İstiklal ondan daha kıymetlidir .. 'ı· eyliyeceğiz .. 
Yeni devresini açarken şu beyanatta bu- Babalarımızdan aldığımız mirası. çocuk- •Konfederasyon reisinin cumartesi 
lunmuştur : larımıza devretmek azmindeyiz. Isviçre-ı günkü beyanatı bütün memleketin sesi 

_Çekoslovakya hadiseleri memleketi- yi olduğu gibi müdafaa ve muhafaza et- idi.. Hükümetimize itimadımız vardır .. 
_ Inizi bir daha sarsmıştır. Fakat konfe- mek azmimiz bir kat daha ar.tmıştır ve l Umumi konsey azasından Obreht tara

derasyon böyle şerefsiz bir vaziyete as-, cümhuriyetimiz içinde doğru telakki et- 1 fından Balde söylenen sözler İsviçre rnil
Ia diişmiyecektir. Devletimizi hür mu- tiğimiz siyasi telakkileri idame ederek j leti için bir ferahlıktı .. Bundan memnun 
hafaza etmek için her şeyi harekete ge- bizim kuvvetimizi ve şerefimizi teşkil t olıruyacak tek İsviçreli yoktur. 

Bitlerin bir mektubu 

IR 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT A.Ş 

Çaylı dansların veya akşam çayları
nın neşesini fincanında demlendiren bu 
yaprakların tarihi yeni değildir. Ilk de
fa Çin ve J aponyada gorunen ağacı, 
Türküstan, Buhara, Iran ve Hindistanm 
iklimini müsaid bulmuş oralarda yetiş
meğe başlamıştır. Bugün mederu dün -
yada sosyete alemlerini kendi üzerinde 
tophyan çay ilk defa Çin ve Iranlıların 
semaverlerinde neşesini yaşatmış, ora -
dan bütün dünyayı istila etmiştir. 

Memleketimizde çay ziyafetleri, çay 
alemleri ve çay sohbetlerinin yerini çay
lı dans1ar , akşam çayları almıştır. In -
sanları etrafına bu kadar toplıyan çay, 
nihayet mütevazi bir ağaçtır. Boyu altı, 
yedi metreyi geçmez.. Çiçekleri munta
zam beyaz, penbe ve kırmızı renkte, pek 
caziptir. Çay diye kullanılan, bu güzel 
çiçeklerin yanında sallanan parlak yap
raklarıdır. Cilalı yaprakların altları kıl

hrdı. Akkuyruk denilen yapraklarda 
bu kıllar daha çoktur. Ticarette kullanı
lan ,ÇRylar yeşil ve siyah olmak üzere 
iki cinstir. Toplanan yapraklar derhal 
kurutulursa yeşil çay, yavaş yavaş ku
rutulursa siyah çay olur. Akkuyruk, 
sohun çay portakalı diye üç cins çay var
dır. Akkuyruk en makbulüdür. Çay 
yaprakları Mayıs ile Temmuz ayları 

arasında toplanır kızgın saçlar üzerinde 
kurutulur. Çayın terkibinde muhtelif 
esanslar vardır. Tein denilen bir madde 
ile Tanen en müessir maddeleridir. Çay 
fincanlarının yanındaki limon diliminin 
manası çayın taneninini almak, çayın 

kabızlık hassasını azaltmaktır. Çay kır
mızı rengiyle yanındaki pastalariyle el -
bet köpüklü bir fincan kahveden daha 
ihtişamlıdır. Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırını sayanlar çaya karşı hiç te 
hürmet.siz değildirler. Bir akşam çayı -
na veya bir danslı çaya davetliler der -
hal siyah elbise veya dekolte bir tuva -
Iet geymek bir nevi seremoniye riayet 
mecburiyetindedirler. Böylece çaya, 
kahveden ziyade hürmetkar olduklarını 
gösterirler. Çay güzel semaveri, demlen
miş çaydanlığiyle bu hürmete cidden 
layıktır Tiıyakilerinin kulakları çınla

sın .. 

Macar Basvekili 
' 

K ont Teleki'nin 
Roma zıyaretı 

-*-Budapeşte 21 (ö.R) - Gazeteler baş-
vekil kont Telek_~ ile hariciye nazırı kont 
Ksakinin 15 Nisandan sonra Romayı ve 
aynı ayın sonuna doğru Berlini ziyaret 
edeceklerini haber veriyorlar. Bu ziya
ret Macaristanın, Tuna vadisinde kendi
sine layık olan mevkii ve birliğe hizmet 
eden iki büyük devlete karşı tam bir sa
dakat muhafaza' etmek azmini ispat ede
cektir. 

Bulgar başvekili gitti 
- BAŞT ARAFl 1 lNCt SAYFADA -

yüksek kıyaseti ile Türk - Bulgar dost
luğunun en geniş bir inkişaf kadrosu ge
çireceğine kani olduğunu söylemiştir. 

ENTERNASYONAL 
VE ÜNİVERSEL 

ti lt l B ı· f .. d .. . ParisFuarı 
a yaD\0 er 10 Se }f) avet UZefJOe Bütündünyanınişue 

• t icaret merJıezidir 

Romaya hareket ettı s.soo2.~":=~~yaretç• 
13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de -

- ·- q:u" - · 
SAldrEJ -= L-

SON HABER 

lstanbulda yakayı ele 
veren ahliksızlar 

Sekiz yaşındaki masumları bile 
iğfal ediyorlarmış ! ... 

İstanbul 21 {Hususi) - İstanbul Ahlak zabıtası gençleri ahlaksız
lığa teşvik eden iğrenç bir teşkilah meydana çıkarmıştır. Basılan şüp
heli bir kaç evde ahlaksızlığa te~vik edilen 8 yaşından 1 5 yaşına kadar 
yirmi beş erkek çocuk yakalanmıştır. Bunları bu iğrenç yola sürükli
yen reziller hakkında takibat yapılmaktadır. 

Memlekette ikinci mün-
tehip seçimi hitame erdi 

Ankara 21 (A .A) - lkinci m üntehip seçimi Amasya, Antalya, 
Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyanbakır, 
Giresun, Konya, Ordu, Urfa, Tekirdağ vilayetlerinde de tamamlanmış 
ve bu suretle 54 vilayetimiz ikinci müntehip seçimini bitirmiş, C. H. 
Partisinin gösterdiğ namzetlere ittifakla rey verilmiştir. 

Geri kalan vilayetlerin de bu akşama kadar ikinci mürıtehip seçimi 
bitmiş olacaktır. 

Mısır Başvekili 
/tal yanların 

da tını 
Libyadaki tahsi-, 

protesto etti 
Kahire 21 ( ö .R) - Başvekil Mahmut paşa ltalya sefiri B. Majol

niyi davet ederek Libyadaki Italyan kuvvetlerinin takviyesini protesto 
etmiştir. Mısır başvekili, muhavere esnasında, bu halin devamı halin
de Mısınn da, hudutlarını vikaye için, İngiltere ile müştereken icap 
eden tedbirleri almağa mecbur kalacağını ihtar etmiştir. 

Bükreş mıntakasında 
askeri tedbirler alındı 
Bükreş 2 l (ö.R ) - Bükreş mıntakasında· askeri tedbirler alınmış

tır. Salahiyettar mahafilden bildirildiğine göre askeri makamlar silah 
altına alınabilecek bir çok kimselerin vaziyetini tahkik ediyorlar. Bu 
m~ksaala~.af)ılina:kta olan muhtelif kontrol muameleleri halk ari\sın
da bir tecessüs h issi uyandırmıştu. 

Berlln - Londra deniz an/asması ,. 

ıkı taraflı leshedılebılır 

Londra 21 ( ö .R) - 1930 lngi]iz - A1man deniz anlaşmasının Al
man hükümetince feshinin düşünüldüğü rivayetleri hakkında şu nok
ta tavzih ediliyor: 

iki hüki.imet bu anlaşma ile daimi mahiyette teahhüdler altına gir
mişlerdir. Muahedede bir veya diğer tarafça feshini mümkün kılacak , 
madde yoktur. Binaenaleyh, beyne]milel teamüle göre, muahede an
cak Berlin ve Londranın müşterek bir anlaşmasile feshedilebilir. 

lnglltere sulhu istihsalde dömin-
yonlara güvenebilecektır 

Londra 21 (ö.R)-Avusturalya başvekili lngilterenin emniyet ve sul
hu istihsale matuf geyretlerinde dominyonların müzaharetine mutlak 
surette güvenebileceğini bildirmiştir. Kanada başvekili Makenzi King 
de Kanada avam kamarasındaki beyanatında Kanadanın diğer demok
rasilerle istişareye her an hazır olduğunu ve lngiltereye karşı bir taar
ruz halinde Kanada milleti ve parlamentosunun bunu bütün impara· 
torluğa taarruz telakki edeceğini söylemiştir. 

Kredi müesseseleri Amerikada bitaraflık 
hareketsiz kalacaklar kanununun tadili 
Paris 21 ( ö.R} - Amerika, lngiltere Vaşington 21 (Ö.R} - Ayan hariciye 

gibi Fransa da kredi müesseselerine sabık komisyonu reisi B. Pitman bitaraflık ka
Çekoslovak tebaalarına ait hesaplara ye- nununun tadili proj~sini ayan meclisine 
ni bir iş' ara kadar hareketsiz kalmalarını tevdi etmiştir. Layıha hariciye koınis-
emretmiştir. yonuna havale ediLniştir. 
~L;OOCC/ZS'X/TJ'.:Z~~~Y'./.Y.4-rz77Z7L7.ZZZZ/ZZZJ 

londra 2 1 ( ö.R) - ltalyanın Berlin 
aefirj B. Atolkıyo hükümetile istişare için 
R.ornaya hareket etmiştir. Zannedildiği
ile göre hareketinden evvel B. Hitlerle 

hamil bulunmaktadır. ise de harici meselelerin görüşüleceği mu- vam edecek olan PARİS fuannı ziyaret , 
TAYYARE Sineması TELEFON 

3646 
Bugün 2.30 - 5.30 -ve 8.30 SEANSLARINDA 

.. 
Romadan şu izahat veriliyor: Sefir pa- hakkaktır. ediniz.... ~ 

zar günü yapılacak faşist tezahürüne işti- Mareşal Göring H itler tarafından ka- Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat ~ YAŞASIN AŞK 
llıülakat etmiştir. Bu mülakatta hariciye 
tıa21rı B. Ribbentrop ve Mareşal Göring 
hazır bulunmuşlardır. B. Atolkıyo B. 
Bitlerin B. Mussoliniye bir mektubunu 

rak etmeğe geliyor. Bu tezahür esnasın- bul edildikten sonra, Çekoslovakyanın kol:ıylıklan gösterilir. Bunun için yalnız 
da B. Mussolini radyoda mühim bir nu- işgal i üzerine yanda kalan istirahat se- fuara iştirak kartını hamil olmak kilfi
tuk söyliyecektir. 

F ~ist büyük konseyi bu akşam Roma

da toplanıyor. Ruznamesi henüz meçhul 

yahatine devam için yine ltalyaya hare- clir. Bu kart İzmir Fransız general kon
ket etmiş ve doğruca San Remoya git- solosluğundnn temin olunabilir. 
miştir. Pa. Ça. Sa. 3 l - 15 

yalnız bugün ve yarın son defa olarak 
•• •• 

BUYUK VALS 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

TA CLI C A ·N AVAR 
' Harikalar harikasiyle birlikte olarak gösterilecektir. Fırsatı kaçırmayuıız ... DİKKAT : Müsabakanın bir ind kupommu alamıynnlara, yalım; bir d"foya 

mahsus olmak üzere bu iki gün zarfında 3 numara ile birlikte 1 numaralı kupon da verilecektir 
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~ koşturacak FİLİM haftası başlıyor ""' N 

~ 

TAKS i HAYDUTLARI ~ 
Taksi haydutlarının leci icraatları ~ 

~ 
~ 

iSTA N BUL SENFONİSİ~ 
l\IÜNİR NURETI'İ..~ - l\IEIITERHANE mu!>iki heyeti İSTANBUL sine- ~ 
nıalariyle ayni zamanda göstermeğe muvaffak olduğumuz ~ 

PE K OS KRAL 1 
KOVBOYLAR KRALI CON VAYN 

TÜRKÇE FOKS JURNAL ~ 
Her gün matinede TALEBE ... 8.50 KURUŞ.. ~ 
PAZAR 10 DA HALK MATİNESİ.. 10 - 15 ~ 
CUMARTESİ, PAZAR : 10 - 2 - 5 - 8.15 'l'E ' 
c İn rii 
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A BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 

Seba~liY~·~~· .... ş·~;~p··· .. k~p~·~~·~ı dikti 

"17////YlT/:T// fr,T, 7/7777"//7777l 

VAYDMAN • • • VA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röonrtaiı 
-6-

Mahkeme Reisi soruyor.: 
~·Kollarında bir ağırlık, başında bir ağrı, vücudunda bir -- Vaydman! Bu genç ve güzel Ame
: kesiklik duydu ve kendini soyunmadan yatağına attı rikahkızıvillanızanedengötürdünüz? 

ıt1 Sebastiyano da yan aydınlık koridor- _içme!... attı. itiraf ediniz. Şu anda artık SUSffiağa 
fardan geçerken içinden şöyle düşünü- Diyordu. Fakat, şarabın rengi ne ka- Atar atmaz da göz kapaklarını ka- hakkınız yok. 
Yordu. dar da tatlı idi. pattı . 

- Bana öyle geliyor ki bu gece ve 
hı sarayda verilen bu ziyafet hem Bizans 

r ~ saltanat tarihinde hem de bu fesad teş
rı> kilatının müstakbel icraatında oldukça 
d rnühim bir dönüm noktaaı teşkil edecek. 
te, Baş papaz ağlarını kurdu. içine düşecek 
ç av bekliyor. Allah vere de bu avların 

dt birincisi ben olmasam .. 

• e.~:i:ı~a;lia:~:'.k fakat kuvvetli soluk Vaydman cevap veriyor 
Sonra ... Ani bir hareketle kupayı son Masanın üzerindeki şamdandaki. mum-

Bir müddet İçeyim mi, İçmeyeyim mi? 
Diye mütereddit kaldı. 

rl Harem kısmına geçmi~ti. 
el Bahçeye çıktı. 

Kimseler yoktu. Bahçenin ziyafet ar-
W tığı manzarası karşısında bir müddet dü

fÜnceli kaldı. 
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Ne düşünüyordu) 
Gözleri önünde Bizansın meşhur fa

hi~esi T eosyanın cünbüş ziyafetleri mi 
canlarunı,tı? 

Belki ... 
l<;ini derin derin çekerek saraya gir~ 

di .. 

Tek tük dola§an cariyeler haremin bu 
YegAne se1lhiye~~i erkeğine karşı alışkın 
oldukJarı bir sevgi ve hürmet göetererek 
odalarına gidiyorlardı. 

Sebe.ıtlyano Aıpazyayı ırördü. 
- Marina nerede) 
Diye aordu. Aapazyaı 
- imparatoriçe hazretlerinin odasına 

aitti. Dedi. Zannederim bu gece: o odada 
·ııa,vekil miaafir kalacakmı,ı .. 

- Evet ... 
Sebastiyano. ba,k.a bir teY illve et

m~den yoluna devam etti. 
Odaıına.. Yata.it odaaına gidiyordu. 
Aıpa.zya iee. göz.leri korkudan büyü~ 

•._\'l\Üf bir halde ontıan arkasından baktı ve 
lıılnden: 

- Allah vere de Sofi anne odadan 
91kmıı ol11a .. Yok.a mahvoldum gitti. 

Diye mınldandı. 
Sebutiyano, bütün gün didişmenin 

Yorgunluğunu ancak oda::.ına girip te ken .. 
di i koltuğunun üzerine attığı zaman his 
et .lişti. 

- ihtiyarlık.. Diye söylendi.. Artık 

adam akıllı çöktük.Hala ise, gençler gibi 
uğra,maktan usanmıyoruz. 

Gözüne, masa üzerindeki sarap kabı 
jJi ti. 

yudumuna kadar boşalttı.. içti .. 
Derin bir oooh ... Çekti. 

Soyunmak için ayağa kalktı. 

lar da hemen hemen sönmek üzere idi
ler ... 

* Sırtından ceketini çıkardı. Karbonopsina ise odasında bir türlü 
~ollarıru güç kald1rıyor, bacaklarını gözüne uyku girmiyor, sarayın içinde ve 

güç hareket ettiriyordu. nerede İse kopacak çığlığı, imparatoriçe .. 
- Amma da yorulmu1um ha .. dedi. nin ölümü ile kopacak fırtınayı bek. 

Müthiş uykum da var. l liyordu. · · 
Ve ... Fazla soyunmağa Üşendi. 
Olduğu gibi kendini yatağın üzerine· •• 8İ'J'MEDİ •• 

4 Casusun ağırcezada 
mahkenıesi neticelendi 
Casuslardan biri 3 sene 4 aya 

diQ-erleri beşer seneve mahkum oldu 

Yabancı bir _devlet hesabına .casusluk/ çalışmışlarsa da suçları nakıs teşebbils 
etmek maksadiyle yurdumuza gelen ve derecesinde kalmıştır. 
icrayı faaliyet eden dört kişilik bir şe-: D) Suçlular alınan müteaddit ifadele
bekenin İzmir ağır cezasında devam' rinde maksatlarını aydınlatacak ifadatt:ı 

- Bereket versin bu şaraba l ... Dedi. eden muhakemeleri dün neticelenmiş bulunmuşlardır. 
Onun saye•inde biraz kendimi kırbaçlı- ve kararı tefhim edilmi§tir .. Mahkeme- E) Suçlulardan Asen hapishanede bu-

• 

Yorum .. 
Elini uzattı. Gümüş: kupanın ağzına 

kadar şarap doldurdu. 

de okunan kararnameye göre suçlular lunduğu sırada arkadaşlarının maksat
İstifan oğlu Asen, Yetr oğlu Mirçef, Ya- !arını aydınlatacak surette kendilerine 
ni oğlu Rangel ve Yorgi oğlu Çopoftur. telkin yapmış ve diğer suçlular itirafta 
Beşinci suçlu kalp sektesinden vefat et- bulunmuşlardır. 

Manen izah edecek vaziyette 
lim. Jtjrafa kudretim yok. 

\.! aydnı.anın kurbanlanndan bıri 
Jaıın Keller 

M. Dorter - Vaydınan hesabına en
dişede idim. Çünkü pasaportları sahte 
idi. Bunun için Almanya hudutlarını na
sıl geçeceğini anlıyamaclıın. 

Müddeiumumi namına M. Rolan -
M. Dorter, Vaydmanın ne için hapsedil
diğini biliyor musunuz? 

Şahit - Hayır, sonradan öğrendim. 
Madam Müller çağrıldı. Bu kadın 

Fromerin sabık müstahdiınin.indendir. 
Şahit - Mösyö Fromer nazik ve ça

lışkan bir adamdı, parası çok değildi, 

oda kirasını veremediği zamanlar da çok 
müteessir olurdu. 

Reis -Ya ... 
M. Molly bir defa daha çağrıldı. Niha

yet bu şahidin yarın arzı vücut edece
ği anlasıldı. Ve bu suretle de Fromer 
meselesi bitti. 

Jan oo Koven 1n.a. eld, 
Reis, bir iki k<.lime ile jUreltro izahat 

veM.i: 
- Bu cinayet 23 Teırunuz 1937 de 

vukua geldi. Ma:.rrazel Ko .n ancoc 
24 yaşında ve biL-i>üti.in Bostonı:a dat
ın~ idi. Genç, sana.kar ruhlu, edebiyat· 
düşkün idi. Parise sergi n.ü:ıasebeiiyl~ 
gelmiş bulunuyordu. 21 Temmuz Salı 

günü, Vaydınan Ambasador obllndll 
genç kızı zlyar•t etmL, idi. Il\' Str~• 
genç kızın yaıunda hala51 n;ı.,.ı .... d• 
vardı. Kovenln halasının §"AM&I<, i,,..r 
nabe suretiyle yapıldı. 

Reis - Bu istinabe mecburıyeti11i t.-. 
cssürle arzederim. Çün:rü bu kadın ji'.· 
reler huzuruna çıkmış ve bizzat ifade 
vermiş olaydı, Vaydmanın tevkifini mü
teakip başına gelenleri de anlatabilirdi. 
Gayet eyi ve teıniz geyinmek mutadın
da olan Vaydman, her iki Amerikalı 
kadın nezdinde eyi bir tesir yapmış idi. 
Bunlar Vaydmanla Konkor meydanına 
kadar gezmişler ve genç kız d3 ertesi 
gün için Vaydmana randevü vermiştir. 

Reis - Vaydman, genç ve bedbaht 
kızla oiz hangi saatte buluştunuz? 

na ne için götürdüğünüzil söyleyiniz! 
Vaydman - Söylemeğe muktedir de

ğilim. 

Reis - Pekala .. öyle olsun. Saat 18 
ile 23 arasında, hazırlanmış yemek ol -
madığı için siz ve davetli genç kız süt 
içtiniz. Siz genç kızın yanında idiniz. 
Arbk ölmüş olan bu genç kızın ruhunu 
tazip etmek istemiyorum. Çek defteri 
orada idi. Siz her şeye birden malik ol-

Ve, Jan dö Kovenin halasını dolandır
mak teşebbüstine sıra geldi. 

Kendisinden bahsedileceğini bilen 
Milyon, avukatı l\fister Zevaes'e endişe 
ile baktı ve <dikkat'• der ~ibi hareket
ler yaptı. 

Vaydman - Ma<lam Sokeym'e tele -
fon eden benim! 

Koven ailesi vekillerinden Metr Delo-

Vaydmanın suç ortağı Milyon mahkemelm::urunda ve avtıkaıl«rı arCl.'lında hesap 

veriYOT 
mak istedin.iz .. Ve kızcağızı okşıyacağı- nay bir çok sualler s_ordu:. .. .. . .•.. tı 
ruz yeme ellerinizle boğdunuz. Ve aynı - Jan dö Kovenın olduruldugun 
zamanda ellerini bağlamağa başladınız. Milyon ne zaman öğrenmiştir? 
Ağzına bir peşkir tıktınız.. Vaydınan - Keller işinden biraz ev-
Vaydınan başını daha ziyade önüne ve!.. Kendisine evvelden söylemediğim 

·dl için serzenişte bu1undu. eg . 
Reis - Vaydman, bana bakınız! Şu Metr Delonay - Ya Kolet? 

il.nda artık susmak hakkına malik değil- Vaydman - Bunu bilmem. 
siniz. - Vaydman istintak hakimine c Jan .. - Bu gece, dedi, oldukça fazla yu

varladık .. Bu •on kadeh beni adam akıllı rniştir. F) Suçlular, mensup oldukları şebe-
Vaydman - Bilmiyorum .. 
Reis - Cinayet husust bir mahiyet 

arzetmektedlr. Vaydman, izah ediniz! 

Vaydman _ Itirafa kudretim yok! dö Kovenle a!Akam yoktu, hedefim sa-

u 

ç 
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., 
t' 

• 
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dinlendirir ve uyutur. 
Kupayı ... kaldırdı. 
Dudaklarına yaklaştırdı. 
içinde bir sıkıntı vardı. 
Kalbinden gelen bir ses sankl ona: 

Suçluların devam eden muhakemeleri ken.in 16 ve 23 numaralarını taşıdıkları 
sonunda : ' ifade etınişlerdir. 

A) Suçlular Kırklarelinden hududu Netieei muhakemede suçluların işle-
geçerek ülkemize dahil olmak için Kırk- dikleri fiilin nakıs derecede kaldığı an
Iareli istikametinde Sazar köyü altında- !aşılmakla Türk ceza kanununun yüz 

Vaydman - Izah edecek vaziyette de-
ğilim. 

Reis - MAnen mi, yoksa maddeten 
mi? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\• ki bir derede puslu bir havayı bekliye- otuz üçüncü maddesinin birinci fıkrası Başını eğmiş bulunan Vaydman -
Manen ... Yılda bir lira verip Çocuk Esirge

me Kurumuna OYE olursantz yok-
sul. bakıma muhtaç, kimsesiz yav~ 
ruyu kurtarınış olursunuz. 

~ rek ve havanın puslu olduğu bir günde na göre tecziyelerine, Asen.in üç sene 
: Kırklareline geldikleri anlaşılmıştır. dört ay hapsine, diğer üç suçlunun beşer 
: B) Suçluların maksatları askeri tahki- sene hapislerine ve htiküınetçe tayin edl
: mat planlarını elde etmek veya bunu" lecek bir yerde üçer sene dörder ay ne
• için çalışmaktı. zaret altında ikametlerine karar veril-•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• C) Suçlular her ne kadar bu uğurda mi§tir. Karar kabili temyizdir. 

Reis - Ya ... gazetelerde dini vazife
lerinizi ifa arzusunda olduğunuz habe -
rini hayretle okudum. Sizin için Allah
tan sa!Ah temeıın1 eden aileniz efradını 
düşününüz. Ve, genç kızı Vulzl v!llAsı-

~-----=-=---==--=;;;;;;;;;.;---...;......--.""'=;:;;;;;;;;;;-.:;,;;,= - ·-
~/ / / / "/////, ... :///...//.//////////////. ''/~'//'///J(//////-;'T/'l dü~ünen bir adam vardı. Ve nihayet: 

DEM 1 R MASK E 
Bu adam, onun girdiğini görünce hay- - Evet.. Bu nihayet nedir .. Onu söy-

ret izhar ederek doğruldu: leyiniz .. 
- Siz ... Siz ha!.. Siz burada? - Şövalye .. Ben buraya, sizin yanını. 
Diye hafif bir çığlık kopardı. za gelirken krala ihanet ediyorum .. Eğer 

Büyük tarihi ve macera 
- 114 -

ronıanı 

Madam Skarron, güler bir yüzk . bu akşam gelmeseydim size ve komplo 
- Yoksa sizi rahatsız mı ettim Şöval- arkadaşlarımıza ihanet etıniş olacaktım. 

ye... Şövalye Dö Loren birden bire sıçra-
Dedi .. Şövalyl! dö Loren, madaııı Skar- dı.. 

ronıın elini nezaket ve çapkınca.;ına - Yoksa komplomuz keşif mi edildi? 
'- bir hareketle öperken : Diye somu .. 

- Hizmetine mukabil mükafat ola 1 bilhassa komplocuların reislerini. başla- Ah M d b - a anı ... Dedi .. Hiç sizin gi i - Keşfedildiği daha henüz pek dene-
rak ne istiyor? rıru diri olarak istiyorum .. Bu bt.nim bi- güzel bir kadın insanı rahatsJL tdcc mi? mez amma .. Şüphe edildi denebilir. 

- Bir süvari bölüğünün kumandan-

1 

ricik ve tek şartımdır. İçinden ise : _ Hangi alçak ihbar etmiş olabilir? 
lıgını... Daha doğrusu o, kendi emrine - Merak etmeyiniz Monsenyör.. - Vay canına... Bizim güz .ı kadın - Ben! ... Fakat kendimi müdafaa et-
\·erilecek böyle bir askeri kuvveti Fon-' Emirleriniz harfiyen tatbik edik>rcktir. çapkınlığa başladı. Bu işin alt ,. ,· .. fı ne ınek için müsaadenizi rica edeceğim ... 
teneblo ormanına götürmek, yıJmıdaıı Madam Skarron, kağıdı göğsliı'e so- çıkacak bakalım?. Çünkü mazur görülecek sebeplerim var. 
bildiği yollarda bu kuvveti sevk ve ida- karak odadan çıktı. - Şövalye .. Ben.im buraya .. Size gel- Şövalye, kendini güç tuttu .. 
re etmek, komplocuları sarmak, ku~t- Sarayın, krabn kardeşi tarafından iş- ınekliğim sadece bir dostluk yüzünden Gözlerini madam Skarronun üzerine 
ınak hepsini de aman vermed~n oracık- gal edilen kısmına geçti .. Asilzadeler ve <leğil, ayni zamanda müşterek menfaat- <likti.. Sanki onun kafasının içinde ge-
ta yakalamak!. muhafızlar arasından geçerken kim,,.,nin 

1 
!erimizin ... Müşterek gayemizin ve ........ çen şeyleri anlamak istiyordu .. 

- Pek ali... dikkatini çekmedi.. .. /Müşterek hayatımız111 korunması için- Madam Skarron, başını önüne daha 
Harbiye nazırı, eline bir kağıt alarak Bir merdivenden çıktı. Ust kat" gel- dir.. fazla eğerek devam etti : 

hır şeyler karaladı.. diği zaman biraz \'e istikamet arc.r gibi - Anladım sevgili madam ... Söyleyin - Şövalye! ... Siz benim esrarunı bi-

Metr Balmary _ Ne vakıt boğdu? dece onu soymak, parasını almak idi• 
Vaydman, cevap vermek kudretinde demiştir. Bu ifadesini kabul ediyor mu! 

olmadığını anlatmak için başını daha zi- Vaydman - Evet. 
yade eğdi. - Cinayet hangi odada yapıldı? 

Reis, Vaydman tarafından taklit im- V aydınan - Salonda .. 
za ile imzalanan çek defteri dolayısiyle - Saat kaçta? 
istintak hakimlerine teşekktir etti. Vaydman - Milyon geçtikten sonra. 

Vaydman, müdafaa vekillerinin arka
sına saklanır gibi bir hareket yaptı. 

Reis - Bu teessür anını bozmak is-
temi yorum. 

Fakat Vaydman birden doğruldu. 

değil mi? .. Çok şükilr ki ondan artık ve 
temelli kurtulduk. 

- Yanılıyorsunuz şövalye .. 
- Asıl siz yanılıyorsunuz madam .. Zi-

ra, lüzwnsuz bir mevkufiyetten onu 
kurtarmak ve kendimize de fazla bir 
meşgale çıkarmamak için onu kapattığı
mız zındanın kapısını duvarla ördürdük. 
Mahdumunuzun şu anda kemikleri bile 
çürümüştür . 

- Size yanılıyorsunuz dedim.. Çün
kü ben onu daha yeni ... Bu sabah gör-
düm .. 

- Bu sabah mı gördünüz? .. Nasıl? ... 
Nerede? .. 

- Burada.. Sarayda.. Onun ne su
retle zındanından kaçtığını bilmiyorum .. 
Fakat, size yemin ile temin ederim ki o, 
daha bir saat evvel harbiye nazırı Marki 
Dö Luvuvan.ın yanında idi .. 
Şövalye Dö Loren : 
- Allah kahretsin .. 
Diye bir küfür savumu. 
Madam Skarron devam etti : 

Metr Dclonay - Vaydman kızı ne 
için elleri ile boğdu? Genç kız öldük
ten sonra, ne için ağzını bir peşkirle tı
kadı? 

Vaydman gözlerini açarak <bilmiyo
rum!• cevabını verdi. 

Genç kızın bulunmuş olan bir resmı 

jürelere verildi 
Bu sırada. evvelce başka yerde oldu

ğunu '" yarın geleceğini bildiren M. 
Mullynin geldiği haberi alındı. 

Reis - Mully'yi hemen dinliyelim. 
M. Mully, saçlarının renginde bir 

pardüsü geymiş olduğu halde geldl 
Heyecanlı ve telaşlı idi. 

Reis - Mösyö, burada sadece şahit 
muamelesi göreceğinize entln olunuz. 
Hiç bir ~eyden korkmadan ifade veri -

niz. 
Lelond ailesi vekili Metr Şodey, Mul-

liye: 
-Millona, herşeyi babasına söylemesi

ni tavsiye eden siz değil misiniz? 
Şahit - Hayır .. 
Metr Ravat - Nolle sokağındaki 2t 

numaradaki kahvehaneyi biliyor musu
nuz? 

- Buranın eski bir müşterisiyiın. 
Reis - M. Mully, ne iş yapıyorsunuz! 
- Bilmiyorum.. Irat sahibiyim. Bir 

- İşte ... Dedi, isteği yerine geldi. Bu durakladı.. bakalım ne gibi bir tehlike karşısındası- liyorsunuz .. Bu sır öyle bir sır ki... ifşası - Bereket versin ki ben onu kori- siyah ve bir de eski moda otomobilim 

kagıtla o bir süvari bölüğünün idaresini Sonra sakin ve tabii adımlarla ylirii- nız? derhal bütün rüya ve hulyalarum mah- dorlardan süzülerek geçerken gördüm ... var. 
eline alacaktır. Bu akşam, bava kar"•·- dü... .. .. 1 - Öl~m tehlikesi şö~_alY~··· Bu ölüm I veder ve beni kralın hem huzurundan, Kendimi göstermeden peşine düştüm.. Metr Ravat - Batinyolu ne için terlı: 
dıktan sonra yola çıkacaktır. Bır kapının onunde durdu. tchlikesı bır taraftan değil ... Üç taraftan .. heın de sarayından kovdurur .. Bu sırrın, Onun, nazırııı dairesine gittiğini ve gir- ettiniz ve Sen Kloda yerleştiniz? 
Şimdi harp hazırlığı içinde bulundu- Sonra bu kapıyı, vurmadan. rııii"'ado Evvela sizin bahsettiğiniz Londra v~ 1 şu Allahın belası kahrolası piç çocuğum diğini görünce bizi, hepimizi tehdit eden Şahit bu suale cevap vermedi. Kendi-

gııınuzrlan kimse böyle bir kuvvetin ha- i•temedeıı açarak içeri girdi. j Paris havasından ... Sonra komplomuzu 1 olduğu da sizce ma!{ım.. tehlikenin büyüklüğünü kavradım. Ku- •inden Vaydman ve Milyon hakkında 
e d · Yalr u bu Odada, caketinin düğmele riııi çözmü:; haber alan kral majeste on dördü~~ü 1 Şövalye Dö Loren sertçe cevap verdi: lağımı kapıya dayıyarak içeride konu~u- ne bildiği soruldu. 

dıdi.. - Evet·· Kanb1u1r1,1-e1m1e1nldleb1u1r1c1ı.c1· 1e········B·l~-J~
1
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc • Yıldız 

-42-
Herif beni gorunce ve benim 

çığlığımı duyunca birden sarsıl
dı .. sarardı. 

Vzerime hücum etmek için bir 
harekette bulunmak i.tedi. Yum
ruklarını aıktı. 

Sonra gerisin geriye müddeiu -
mumiye dönerek: 

- lfte .. ı,te bu kadın .. dedi. 
O bu a<Szleri, benim kendiai 

hakkında aöylediklerimi hiç fiip
huiz halilletmek için aöylemi,ti. 
Fakat genç müddeiumıuni zeki 
bakıflarinı bir bana bir de ona 
dikti. 

Sonra komiaerle aralarında bir 
göz ifar•ti yaptılar. 

Komi.er d1Jarı çıktı. 
Müddeiumumi: 
- Sizin ipni11 bitti. Artık gide

bilirainiz • 
Dedi. /Hn tekrar iayan edecek, 

bağuacak oldum .. Nasıl .. Muhlia 
beyi öldüren adamı .. asıl katili 
aerbeat bırakıyorlardı ha! 

Benim aöz aöylememe meydan 
buakmıyan müddeiumumi: 

- Buyurun •. dedi. Şimdi de si
sin ifadenizi alacaiız .• 

Sonra odada bulanan diler iki 
lri1iye: 

- Siz de, dedi. Biraz dıparıda 
bekleyin, soma çağırırım. 

Onlar da çıktılar. 
Odada müddeiumumi ile yalnız 

kalmlflım. 
Kendimi /azla tutamadım .. 
- Fakat .. dedim .. Katil, biraz 

evvel buradan gönderdiğiniz, aer
but bıraktığınız adamdı. Onu 
gözlerinden tanıdım. Muhlis beyi 
öldürdüğünü gözlerimle gördüm. 
Yalan •Öyledi. Hikmet bardan 
çıkmam1Jtı. O da yüz numaraya 
gİtmemi,ti. Şarap ıiıuini Hikmet 
vurdu ve bıçağı da o •apladı. 

Müddeiumumi sükunet ve hafif 
bir tebe .. ümle benim acele acele 
oe heyecanla aöylediğim bu aözle
rimi dinliyordu. Sonra: 

- Buyurun, dedi. Oturun ve 
merak etmeyin o adam serbe.t de
ğil .. Bilaki• tevkil edilmi,tir. Tam 
:uımanında müdalaanız hakikati 
tenvir etmeie çok yaramtftır. 
Şimdi rize •oracağım suallere 
doğru cevap veriniz .. 

Sordu .... 
Söyledim .. 
Bütün bildiklerimi ıöyledim. 

Bara naaıl geldiğimizi, Hikmet 
beyin daha evvel Muhlia beyin 
apartımanına gelişini, gar•onların 
viıki macerasından Hikmetin ba
na söylediği ıözlere ve katilin be
ni süzen kanlı gözlerine varınca
ya kadar hepaini söyledim. Hepai
ni anlattım. 

Müddeiumumi nihayet bana: 
- Siz, dedi. Ne •uretle ve ne 

müna•ebetle Muhli• beyin yanın
da bulunuyordunuz? 

Bu suale cevap vermedim. Ba-
ıımı önüme eğerek aükiit ettim. 

- Metresi miydiniz? 
-Evet .. 
Bu evet •Özü dudaklarımdan 

~k hafif çıkmııtı. 
Bunun üzerine benim mazim 

hakkında sualler aormağa ba,ta
dı .. 

Yalan •Öylemek olmaulı. 
- Beye/endi .. dedim. Ben .. iki 

yavru•ana da evi ile, yuvası ile 
beraber yakan ve senelerce ha -
pi•hanede yatan Servetim. 

Ve •onra kendimi tutamadan 
hınçkıra hınçkıra ağlamağa ba,
ladım .. 

Müddeiumumi birden ayaia 
kalktı .. 
' Gözlerini üzerime çevirdi. 

- Nasıl .. nasıl .. •İz .. o kadın 
mısınız? 

Diye haykırdı. 
Ben hôlô hınçkırıyordum. 
- Sakin olunuz.. dedi. Size o 

kadın mısınız derken tahkir et -
mek i•temedim. Sizin muhakeme
niz olurken ben hukukun ıon aı
nılında idim. Bu dava çok heye
can uyandırdığı için muhakeme
nizde ıômi olarak bulundum ve 
daha o zaman ıize acım1Jtım. 
Şimdi anlıyorum .. Çok kötü bir 
tôliiniz varm•f·• Merak etmeyin. 
Bu cinayette hiç bir alôlıanız yok. 
Bunu anlıyorum .. Fakat .. Bir ıa
bıkanız olduğu ve böyle bir cina
yet ifinde malrimatınızdan çok iı
tilade edileceği, aynı zamanda ar
tık Muhlis beyin de evinde kala
mıyacağınıza göre bir ikametga
hınız da balanmadıiı için riz mu
vakkaten adaletin emrinde kala -
caksuıız .. 

Fakat bu defa mevkuf ve mah
kum olarak değil .• aade miıalir 
olarak .. 

-BiTMEDi-

doktrini Naıyonal - Sosyalizm 
zihniyet detiştirebilir mi ? 

Alfred Rozenberge göre 
Medeniyetler demokrasi mikrobu 

ile hastalan\r ve ölürler 
Hitlcrin itibarını lemin eden haolıca ıani ruhu ve bedeniyle devletin malı ya-

hwıus1ardan biri kendi kendinin peygam
beri sayılmasıdır: Şimdi partinin mukad
des kitabı olan Mein Kampf da Fransanın 
imha edilmesi icap ettiği yazılıdır. Şim· 

di. bilaltis, resmi sahada Hitlerin arbk 
memleketimize düşman olmadığı teza· 
hür ediyor. Gene bunun gibi esas proa:· 
ramda şu kayıt vardır: cMilletinin dini 
fikir ve teessüsleri aiyasi ıcf daima do
.<unulmaz olarak kalmalıdır.. Bilhasşa 

Alrnanyada ba~ka türlü bir hareket fe· 
181tete götürür.> Hatti bir zamanlar Hit
ler şunlnrı söylüyordu: cBugün ırkçı ce· 

reyanı dini ihtilafları kargaşalığa sürükle 
~eye çalışanları, mcm1eketimin düşman
lan, her hangi bir komünistten beter ad
dettifimi söylemekte tereddüt etmem.> 
Bu~ün Almar yayı tehdit eden caltide 

pan Luthcrci nasyonalizme kadar onda 
bütün tarihi unıurlar birleomiotir. 

Yirminci asır eserinin ettiği muhakeme 
baıittir: Medeniyetler demokr ... ı mikro· 
bunun tesiriyle hastalanır ve ölürler. Fil
hakika demokraııiler ıınıflan, ırklan bi
ribirlcrine karı§tlrır, yahudilcre kapılan 
açar. Bu izahlar arasında ba~llcaıı ve aıa· 
ribi hıriatiyanlığın muhakeme ediliş tar· 
zıdır: Hıristiyanlık cmutlak surette pro· 
lctcrci ve rnihilist bir aiyaıt temayü)ü> 
temsil ettiği içindir ki Romanyayı kaybet
ti. Bunun gibi - tabii yeg&ne yarabcı 
olan - şima1i kuvvet edin ve hıristiyan· 
lılc adına köleleştirilmiıtir.> Fakat cmuh
telif unsurların bir halitası olan hıristiyan· 
!ık ırk ve millet fikri kadar ıeref fikrin
den de haber1izdi. Fransa katolik olmak 

Kahramanlıklar kaynağı 
olan Geliboluda imar 

Gelibolunun en 
muntazam vapur 

büyük ihtiyacı 
seferleridir o •• 

Geliboludan bir görüniiş 
Trakya (Hususi muhabirimizden) - yapılması için teşebbüslere de girişildi. 

Türk tarihinin dönüm yerinde mühim Belediyeler bankasından istikraz edile
karargahlardan biri olan Gelibolu bir cek para işini takip etmek üzere bele • 
vakitler yirmi, otuz bin nüfusu ihtiva diye reisi yakında Ankaraya gidecektir. 
eden bir kasaba idi. Harp felaketleriyle Bundan başka Sıhhat vekaletinin ka
bir boşluk ve harabt baş göstermişken bul ettiği yeni tiplerde bir mezbahanın 
Cilmhuriyet idaresinin feyizli mesaisi inşasına b~lanınıştır. 

derhal tesirini göstermiş, yarım ada baş- Trakyanın Akdenize yegine ihracat 
tan dolmağa başlamış, eski iktısadt, zl - i>kelesi olan bahusus Keşan, İpsala 

raf, ticari ehliyetine ermekte bulunmuş- Enez ve hattA Malkaranın bir çok hubu
tur. batının ve iptida! mevaddınm lıtanbul 

Kasaba içerisinde yeniden yollar açıl- ve Akdenize ve Avrupa dı§ pazarlarına 
makta, yeni binalar yapılmaktadır. Ge- ihraç iskelesi olan Gelibolu gUmrük lda
libolu Işık yurdu bu güzel binalardan reJ!nin kaldmlmuına teşebbU. edilmesi 
biridir. Bir faaliyet ve bir kültilr saha- üzerine Trakya wnumı müfettişi gene
sı olacağı muhakkak bulunan bu bina- ral KAzıın Dirlk vaziyetten haberdar 
dan b~ka yeniden yapılmakla olan bü- edilmiş ve general tarafından Motörcll, 
yük ve modern Halkevi bina.tının ln§aa· arabacı, kayıkçı, hamal gibi 300 ailenin 
tı da yakında bitmiş olacaktır. Geçen geçindiği bir lthalAt ve ihracat lskmesl 
sene yapılan elektrik tesisatı Gelibolu • gümrüğünün kaldırılmasında bir yanlış
nun en büyük hayatı ve medent lhtl • lılr. olacağı mütaleası ile keyfiyet derhal 
yaçlarından birini tamaınlaınıştır. Gümrük ve inhisarlar veklletlne yazıl-

Yollar: JIU§, yapılan incelemeler sonunda güm-
Uzunköprü - Gelibolu şosesi tekem - rük ipka edilmiştir. 

mü! devresine girmiştir. Trakya umumt Bu hal bütün Gf'liboluda ve ticaret 
müfettişi g.,neral KAzım Dlrik'in lllzum Aleminde tesirini göstermioJ, muvakka
gösterdiği Gelibolu - Tekirdağı yolu· ten bir durgunluk devresine giren tlca
nun kısaltılmasına da teşebbüs edilin~ ret hayatı yeniden canlanın!§ ve evvelki 
ve yapılan bir toprak tesviyesiyle bu yol faaliyeti iktisap etmiştir. 
Istanbul - Gelibolu yolunu 75-80 kilo - Ge!ibolu.nun en büyük ihtlyacıı 
metre kısaltmıştır. Gelibolunun en büyük ihtiyaçlarından 

Hükümet konağının proje ve keşifle- ve belki ıstıraplarından biri de Menin 
ri bitmiş ve ihalesi yapılmıştır. Yakın- hattına lşliyen vapurlardan birisinin 
da inşaata ha§lanılacaktır. Mersine giderken Geliboluya uğrama • 

Belediye i,ıleri: masıdır. Gelibolwlaıı Mersine gidecek 
Bu sene köylere 6000 den fazla fidan bir yolcunun Çanakkaleye ve yahut Is

verilmiştir. Belediye tarihl Sarıca ~ tanbula kadar giderek para sarf ve va
kale ve havuzunun etrafındaki derme kit kaybetmesi ticari anlayl§!a kabili te
çatma binaları istimlAk ederek bu tarihl lif değildir. Tüccann "" esnafın fuzıill 
eserlerin önünü aÇDll§, bir paz!ı: ve ııo- para sarfetmesi ve gün kaybetmesi ti -
cuk bahçesi meydana getlrJMk 191n fM- oıırette rekabeti öldüreceği gibi aynı za
llyete ha§l&m1§1ır. manda her §eyin maliyet flatlerlnl ar -

Evvelce tiyatro binası olarak yapılan tırmakta, ticaretin ihtiyaç ve ~ına 
ve fimdi Halkevi olarak kullanılan bJ,. aed çeken bir hAdise mahlyetlnde gör\ll. 
nayı belediye her türlü konfor ,.nları- mektedir. trmit ederiz ki Derud>ank !da
nı haiz bir belediye oteli haline getire- resi bu ihtiyacı dikkate alır. 

oektlr. 
Geliboluda bir (Soğuk hava) deposu AKTUC 

intişar etmiıtir; müellifi doktor Rau.ch· 
ning Danzigin ıabık ıenato reilİ, 19 31 
denberi naziıt olan biridir ve serbest ff:"' 

birde parti propagandasını idare etmiı .. 
tir. Gllriildüğü gibi bu kitap bilha .... ııa· 
lahiyetli bir mahiyet arzetmektedir ve 
bunu Alman ıiyıısetinln yeni bir ııafha11-
nın ilanı olarak telakki etmiye mütemayil 
olan lngiliz gazeteleri esere çok ehem
miyet atfetmektedir. 

Filhakika, Hltlerizme müzaheret eder
ken, onunla birlikte kendi nüfuz1arını, 

iktısadi hegemonlarını veya ukert iti· 
barlarını teala edece1'1crini ıanmıı olan 
muhafazakarlarla ıanayicilerl pek hayal 
inhisarına uğramıı görünmektedirler. lh
til&lin ilk Amilleri bundan memnun olma
mıılardır: Bu kaidedir. Bunlar, nizam ve 
asaylf yerine köleliğin teeuüoüne tahlt 
olmuılar ve zamanla, nasyonal - ıosya
lizm onlara bir ılddet ve içtimai dağdıı 
rejimi teklinde görünmeye baılamııtır. 

Şimdi, hariçte bu derece fena nazarla gÖ· 
rülen ve hatt& tehlikeli aayılan bu rejimin 
terkini temenni etmektedirler. 

Bununla beraber, hedef üzerinde de
ğil sadece vasıtalar üzerinde tezahür 
eden bir fikir ayrılığının ehemmiyetini 
müba16.ğa etmekten çekinelim. Bütün 
Almanya dünyada bir Alman misyonuna 
kani bulunmaktadır. Bütün mesele bu 
misyonun hengi yoldan tahakkuk etti· 

detle idman etmeoi IA:ı:ımdır ve bu ldmani 
yahudilere lı:arıı tatbika baıladı: J;k her 
ıeye galiptir. 

Almanyada tezahür etmekte olduğu 
sanılan bu fikir lıtihaleolnln mahiyeti ne
dir? Naııl oluyor da reıml geçit yapan 
kıtalar hazan alkıılanıyor, Alman muha
fazakArlarının na.ziat tasavvurlan arasın
da kabul edemedikleri şey Fransa ve ln
gilterenin feragati ve teslimiyeti fikridir. 
Gerçi bunlar bu tarihi büyük milletlerin 
demokı:aai haotalığile musap olduklannı 
ink&r etmiyorlar fakat. Almanyanın ml
ıaliyle biliyorlar ki, milletler pelı: büyük 
bir .Uratle kalkmabillrler. Ve belki de 
bu milletler de ılmdiden lı:alkınmıılardır. 
Gene unubnuyorlar lı:I bütün bir millete 
tatbik edilen llAkerlettirme ve ılddet 
prerulpleri, kendi aleyhine dl!nmekte 
gecikmez ve Alman milletinin mleyonu· 
nun, mesel& hırlstiyanlık ahlakına, mil
letler ara11 hukuk lı:aldeleri tarafından 

teois edilmiı olan diplomllAİye dönüt 
gibi baıka vaaıtalarla tahaklcuk ettirile
bilir diye dütünüyorlar. Sulh yoliyle ol
mıyacak bir feıh aynı ıey değildir ve dü
tilnmeye ihtiyaç gösterir. 

harbi, düşünülünce bütün kehanetlerin umumi betbahtlığına hususi betbaht1ıklar rileceğidir. 

Bu bir neo .. nazizmin baolangıcı mı
dır? Dünyanın akibetinin bağlı olduğu 

bu suale h8.1en bir cevap verilebileceğin
den fÜpheliyim ve hatta Almanya ile 
Franaanın alacakları bir tavrın mukabil 
bir karıılığı tahrik edileceği addedildi
ğini hissettiği takdirde harpçi, sayJdığını 
hissettikçe sulhçu, inkioafının fU veya hu 
safhasında nazizm böyle kalacakhr ve 

demokrasilerin sıhhatlerini göstermeleri 
kafi gelecektir. 

yerine getirilmediği netice!"İne varılmak da ekledi: Mulcadderatı ve milletinin ka.. Rosenberg bize öğretmi,tir ki nazi 
zarureO vardır. rakteri cHugunutların hicreti, 1789 ih- peygamber ve filozoflarının tasavvurla .. 

Onun içindir ki nasyonal sosyalist par- tilal ve cümhuriyeti• tarafından tadile rından biri yalnız Fransanın sonu değil 
tisinin h.:ıkiki tefsircİ:"İ Mein Kampfın ı uğradı. Bugün, hak ettiği vechiltt Fran- lngilterenin derin tedennisidir. Yahudi
müellifinden ziyade «yirminci asır> mü .. sanın ıtarihi nihayet bulmuştur.• ler tarafından uçuruma sürüklenen Jngil
ellifidir. Alfrcd Rosenberg Führerin mu .. I işte asli ha1ile nazizm budur: Onun tere artık imparatorluğunu muhafaza 
temedidir. Bu iki adam 1919 da Münihin ihtilillci dinamizminin kaynağı buradadır. edecek kuvvete sahip değildir: hattA 

- Caaton Raıreot • Figaro -

bir meyhanesinde tanıştılar ve biri öte- Fakat inkıli.plar statik olamazlar: Ka .. hundan feragat ctmi§ olduğu bile sanı- K" ı k 
kini teıhir etti. Bununla beraber, kitap, der onları şiddetten şiddete sürükler, ya- labilir. işte kendi kendini mahkum eden ıra J eV 
teften ziyade partinin bir müdafaasıdır. hut da bunlar kendiliklerinden ağır ağır ve inhili.1 eden bu İmparatorluklann ye· Birinci beyler sokağında 28 
Hitlerizm Hitleri aşmışbr: B. Pierre istikrar ve muvazeneye doğru yolJanırlar. rindedir ki alman imanının h8.k.im dina- numaralı ev kiralıktır. 
Gro~laudein işaret e~tiği gibi_ Prusya IHitler hangi yolu tutacaktır? Almanyanın mizmi yük.elecektir. Metot birdir. iç ni- ikametgah ve klinik olarak 
serllıgı ve cermen santımantallıgı, asırlık nazilc~mcsi tamamlanmıştır, dünyanın zamda nasıl ki devlet bütün haklara aa- kullanılmağa elveritlidir. 
bir kahramanık ve şeref tahayyülü, hu- 1 nazileşmesi mi başlıyor? hipse, dünyada da, Alman milleti. hayır· Görmek lıtiyenlerin Anadolu 
kukun ancak alman milletinin menfaatin· 1 Zürihte nazist cereyan hakkında cDie lı yayılma91nda, hiç bir hukuki ve ahlaki ajanıına müracaatları. 
den ibaret olduğu irsi insiyakı. hatti.. in- R0volution det Nihilismus> adlı bir eser engel karşısında trrrrlrlij ... ..! .. - .. - C" 1 

. dl giriştigim ınUZaK~reıcı·ı 

---·-~---.~~--..~~ . d·-· Karpat Ukı·anya- için Belgra a 
b k d nın Macarların gır ıgı · .. ... · 

nın u a ar 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Evet, Melanczyalılar yam yamdırlar. 
insan eti yerler. Fakat buna hayret et
memelidir. Bizir..ı. Asya ve Avrupaya gel

dikleri zaman dahi cetlerimiz hilii İnsan 
eti yemekteydiler 1 •.. 

Filhakika şimali Avr\.ilpanın her tara

fında taı devirlerinden kalma olarak bu
lunmul} olan ve adına Mang .. hir denilen 
taş yığınlarında insan kızartıldığı şüphe
sizdir. Bugün biz Avrupalılar;,n ağızla

rımızdaki yemek kelimesi dahi o zaman
lardaki insan yemekten kalmış bir tabir
dir 1 Zira bu mang tabiri Türk • Mogol
]arda Manca ıeklind• (yeınok) kelimesi 
olduğu gibi bugünkü Frensızlarda Mange 
kelimeai de hi1i. yemek minasıdır f ••• 

Hatti. biz Almanların menşcimizi gÖs· 

teren Cermen kelimesinin aslı olan (Cer
men), iımini Avuıtura1yadan (Cermen}, 
isminin Avuaturalya adasındaki Guara .. 

Manıı,lardan gelme olduliuna benim 9üp
hcm yoktur. Guara .. Mang,ların bu ismi 
yüz binlerce aene zarhnda incelenerek 
ancalı: German olabilmittir. Melanezya 
adalarında yüz binlerce eenelerdenberi 
insan eti yenildiğine 9üphe yoktur. 

Bu yamyamlık, eğer Avrupaldaım is· 
tila11 olmaoaydı, biç şilphe yok, yüz bin
lerce Mne devam edecekti. 

Bur!kıı Avrupalıların tesiriledirki Me
lanezy>ı adalarında yamyamlık terkedil
mittlr. Bugiln Melanezyada yamyamlık 
ancak Avrupalıların tesirinden uzak ka
labilmiş olan yerlerde yafıyor. 

Bir defa daha söylediğim gibi yam· 
yamlık esaı itibarile kıtlıktan veya yeni· 
leeek hayvanların azlığından ileri gel
mez. 

insan eti yemek adet men~ei itibarile 
tamamile dinidir. Melanezyada da insan 
eti et veya av hayvanlannın kıtlığından 
dolayı yenmez. Bazı dini: hurafeler yü
zünden yenir. 

Maamafih, gece bir münasebetle söy
lediğim gibi, insan eti yemek i.detine dai

ma dini heyecan VG itikat karı§bğı için 
yerliler inoan etini yerken her şeyden da· 
ha büyük bir lezzet duymaktadırlar. 

Filhakika bizler bugün insan eti ye· 
meyi nefret ve istikrahla tüylerimiz Ur

penneden aklımıza getiremeyiz. Fakat 
biraz düıünülüue iı hiç de böyle değil
dir. 

Zira insan hayatının mulı;addeı olması 

keyfiyeti ortadan kaldırılınca insanlar da 
tablatle iyi gıdalarla beslenmiş tatlı eti 
ve nefis lı:anı olan bir hayvandan baıka 
bir şey midir? .. 

Tabii bir hayvan yaşayan kavimlerin 
indinde en güzel beılenmit en nefis eti 
olan lnaanın lezzetle yeni1meaine ne ac .. 
hep vardır? 

Bahuıus Melanezyalılar, yedikleri in
aanlann güzel me:ıiyetlerinin kendilerine 
geçeceğine itikat ederler 1 Çok defa da 
kin ve intikam yüzünden insan yerler 1 .. , 
Filhakika bir kabilenin bir inıana müş
terek kic-. ve gayzını tatmin etmek için, 
onu milıte:reken yemekten daha mükem
mel 'f'e daha teskin edici bir intikam ola
bilir mi>.. 

Orta çağlarda bile gerek A.ya ve ge
rek. AVTUpanın medent kavimleri arasın
dalti muharebelerde kin ve husumetleri· 
nln hiddetinden düşmanın çiy çiy kanını 

içen, çiy çiy yüreğini, karaciğerini vesair 
uzuvlarını yiyenler çok görülmüştür. Ha\ .. 
buki Melanezyalılar insanı asli. çiy çiy 
yemezler. Sırf et ihtiyacından dolayı in .. 
san yedikleri hemen vaki olmamış de
nilecek kadar enderdir. 

Ben Melanezyalıların nasıl insan eti 
yediklerini bir defa Logea adasında gör .. 

düm. 
Bu ada yeni Kinenİn garp cenubuna 

dü§en girin, güzel bir adadır. Yerliler hu· 
rada harpte öldürdükleri düşman1arını 

yiyorlar. Harikuli.de bir lezzet, heyecan 

ve meruimle .. Adam ıapsağlam bir hal
de harp ederken yaralanarak ölmüı o} .. 
duğu için kesilmiş bir domuzdan fark
sızdır. 

Evveli büyük bir ağacın üzerine, güç 
yanar ağaç 1if1eri1e öldürülmüş düşmanı 
uıyorlar. Altına büyük bir ate~ yakıyor• 
lar. Düşman bu ateıte yavaı yavaı yağ .. 
ları eriyerek ve eriyen yağları ateşe dö
küldükçe etrafa lezzetli bir kebap kokusu 
dağılarak kızarıyor. 

Yerliler bu esnada ateıin etrafında 

wevkle, coıkunlukla danae.!iyorlar. Fa
kat ateşe sarkıtılan insan hindistan cevizi 
yapraklarına iyice sarılmıı olduğu İçin 

hem yavaı yavaı pişiyor, hem de yaiiları 
tamamiTe ziyan olmıyor. 

Yani, İnsan, ateıte bu şeltilde bir do
muz ve bütün koyun gibi mükemmel ke.
bap yapılıyor. 

Esasen insan ateıte iyice kızardığı za
man onu ağaca bağladıkları ip maka
mındaki ağaç lifi de yanmış olur. O va
kit bu lif kopup kebap olmuı İnoan yere 
düşilyor. işte o valtit kebabın mükemme· 
len kızardığı anlaşılıyor. 

Kebap olmuf insan ip kopup da kendi 
kendine yere düter düşmez bütün kabile 
birden sevinçli bağrl.§malar, vaveylilarla 
kızarmı~ vücudun üzerine üşüşüyor, bı

çakla parça parça koparıp büyük bir iş
tiha ve lezzetle kapıı kapıı yiyorlar! ..• 

Bir insan vasati 80, hatt.A 90 • 100 ki
lo geldiğine göre yarımşar kilodan 150-
200 kişiyi mükemmelen doyurabilir! ..• 
Yani bir defada kebap edilmiı üç düş
man, 500 insanın karnını lezzetle doyur
masına kifi gelir. 

Uumumi olarak Melanezya1ıların inıan 
yiyişindeki adetleri de baıka türlüdür. 

Evveli. beyni yiyorlar. Sonra butları, 
ondan sonra öbür tarafları ... 

Evveli beynin yenmesi, hem insanın 
en lezzetli uzvu, bir nevi kaymağı olma· 
aından, hem de düşmanlarının cevherini 

yemit olmak gayretinden ileri gelmekte
dir. 

Baı:ı adalarda ise inaan böyle bütün 
bir halde kebap edilerek yenmiyor. Bun· 
farda taze ceset evveli, tıpkı koyun gibi 
parça parça kesiliyor. Bu parçalar taze 
hindistan cevizi yapraklarına sanlarak 
ateıte kebap edildikten sonra oturulup 
yeniyor!.. 

insan eti yemenin Melanezyalıların en 
hiiyük ziyafetleri olu~una, yerlilerin ke
bap edilmiş insan etini coşkun bağrışlar
la neşe, §evk ve iştiha ile yemelerine hiç 
hayret edilmemelidir. 

•• BirMEDi •• 

Baltık denizile Karade
niz birbirine bağlanacak 
Açılacak muazzam kanalın boyu 

1,894 kilometreyi buluyor 

Var,ovadan bildiriliyor: Vistül, San, !yete geçmiştir. 
?i.nyeper, .Prut ve 'fu~a nehir~erinden Bu projenin gerçekleşmesi için 18.zım 
ıshfade edılmek auretıyle Lehıstan ve olan parayı temin etmek maksadiyle al

Romanya topraklarından geçen bir ka- bay Kovalevski Parise hareket etmittir. 
nalla Balbk denizinin Karadenize bağ- O d L d A d '-ra an on ra ve mster ama geçecea .. 
)anması için uzun zamandanberi ta.sav· tir. 
VU1' edilmekte olan proje Romanya dış 

Projenin tatbikine büyük bir ehemmi .. 
hakanının Varşovayı ziyaretinden beri 

yet vermekte ola11 Lehistan gazeteleri, 
tekrar günün mevzuu olmll§tur. 

Nitekim, bu ziyaretten sonra, Vistül Ren .. Mayn .. Tuna kanalı irtibatından 
nehrinin Varşovadan Sandomire kadar sonra, pl&nın ~erçekleşmesi üzerine bu 
olan kısmı ile Romanyada Prut nehrinin su yolunun Avrupanın en mühim yolla .. 

daha bu yıl tesviyesine başlanmağa karar 
verilmiotir. 

Söylendiğine göre, bu kanalın in~aa

tiyle meıgul olan komisyon, Lehistanın 
Romanyadaki eski At 

rından biri olacağını kaydetmekte, Kara• 
deniz ile Londra arasındaki su yolunun 
yan yarıya. kısalacağına işaret etmekte .. 

dir. Kanalın boyu 1,694 kilometreyi bu-
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Türk Adliyesi 
Ceza çektirilmesi siste
minde yapılan değişiklik 

"Hakimler 
teşkilatı 

kanunu,il nun Adliye 
üzerindeki tesirleri 

insani; içtimai bir mahlük olarak tav- haz edil mit olan tedbirler arasında ge· 
aif ederler. )çtimai heyetten ayn olarak 1 çen intihap devresinde tatbik sahasına 
düşünmesine imki.n olmıyan ferdin ce· intikal etmiı olan 2 5 5 6 sayılı hak.imler 
miyet karşısında hak ve vecibeleri bütün kanunu ehemmiyetli bir yer tutar. Kanun 

içtimai meselelerin esasını te~kil eder. Ce- projesini Büyük M. Meclis.inde salahiyet

miyctin unsurlanndan en mühimi; de- li bir lisanla izah ve müdafaa etmiş olan 

vamlılığı ve sürekliliğidir. Cemiyetin hu- o zamanki adliye Vekili Sayın Şükrü Sa

tur ve aükUounu ihlal edenler, cemiyette raçoğlu yeni sistemin ana hat1arını şu 
'aldtğı vazifeleri yapmıyanlar veya kötü suretle tebarüz ettirmiştir: c:Büyük inkı~ 
yapanlar kanunlarla nizamlarla tanınm1ş kıl&bımlZın içtimai sahada vücut verdi

balclara riayet etmiyenler ve bunların te- ği değişikliklerin mahiyeti Türk adliye

nıini için konulmuş kaidelere karşı gelen- sine düşen vazifelerin ehemmiyetini pek 
1er suç İ§lemif olurlar, cemiyetin aksüli.- çok arttırmış bulunuyor. Eşsiz bir inlu

ınelinin ifadesi demek olan cezalarla kar- 18.bın yaratmış olduğu bu fl"yiz1i eser ve 

pl_aşırlar. Devlet bunlan zarar vermiye- müesseselerin temelleşmesi yeni nizamı 
cek hale koymak, bunların bir daha suç tesis eden kanunların hakkile tatbik edi

l iflememesini temin etmek için lüzumlu lebilmesile mümkündür. Kaza hakkını 
tedbirleri almakla mükelleftir. Böyle! haiz uzuvların bu hedefe vusulü temin 

olunca bu hakkı; gayeye vüsul ıçın en edecek surette teşkilatlandırılması ve 

muvafık ,ekilde kullanmak icap etmekte- Türk hBkimlcrinin inkılabın yaratmış ol

<lir. Suçluyu cezaya çarptırmak gaye de- duğu ,Yeni hukuk zihniyetini ~enimsiye· 
ğil onu ıali.h edecek zararsız hale koy- cek ve ya~atacak bir kabiliyette yetişti
tnak için ceza bir vasıtadır. rilmesi husu.alan bu sahada İttihaıı zaru-

Eski devirlerde suç işliyenler cemiye- ri olan tedbirlerin ilk safında yer alır. 
Çünkü bütün kanunların tatbik ve verim 

kabiliyeti hakimlerin seciye ve kifayeti 

meselelerile yakından alakadardır. Ona 

verilecek veçhe iledir ki adi.Jeti iyi tevzie 

matUf tedbirlerin mahiyeti taayyün eder. 

Kanun da hak.iki kıymet ve kuvvetini o 

m"nbadan alır. Bu prensiplerden mül

hem olan hakimler kanununda ehemmi· 

tin içinden alınır bir tarafa kapatılır ve 

bu suretle maksadın hô.sıl olduğu kanaa
tine varılarak artık onunla meşgul olun

nıazdı. Bugün, suçluyu bir hastaya ben~ 

'Zetiraek, bu hastanın hayat1nın ifnası de

iiil bilakis onun tedavisi ve cemiyete nBfi 

~İr uzuv olarak iadesi düşünülmektedir. 
Medeniyette ilerleme yolunda bulunan 
.cemiyet her ciizündcn azami derecede yetle nazara alınan ilk esas hikim kad-

1istifade etmek mecburiyetindedir. Bunu rosuna gireceklerin gerek ehliyet ve ge· 

·temin için cezanın ne şekilde çektirilmesi rek seciye itibarile ciddi tecrübe ve tet

~Ö.zımgeldiği meselesi; üzerinde dikkat~ kiklere ti.bi tutulması hususu olmuştur. 
le durulması icap eden mühim bir mevzu- Kanunun bariz vasıflarından bir diğeri 
,dur. Muvakkat bir zaman için olsa dahi de hikimlerin teminatı meselesine ver· 

işten mahrum edilen insanın cemiyet için miş olduğu themmiyettir. Uhdelerine 

hir tufeyli olma:n onun ahlak üzerinde adilet tevzii gibi mühim bir vazife tevdi 

menfi tesirler husule getirir. Çalışmanın edilmiş olanların hiç bir tesir ve nüfuza 

ve cemiyete faideli olmanın zevkini, ha- tabi olmaksızın bütün ilhamlarını yalnız 

b. k k h kanun ve vicdanlarından alabilmeleri teş-
~atını ızzat azanma gururunu ma .. 
1c.Ume aşılamak 15..zımdır. Bizde cümhtıri- ki13tı esa!'!İye kanunumuzda da derpiş 
ıyete kadar mahkUmlarla meşgul olunmaz edildiği veçhile azilden masuniyetlerini 

ıOnlar zındanlarda kendi hallerine terke- temin ile mümkün olaHilirdi. Şu kadar 

;<.ıilirler. T eeadüfen veya her hangi bir ız. ki kanun bu masuniyeti h8.kimlerin şah
f'ırar tahb:nda suç işlemiş olanlar kendi- sına bağh bir imtiyaz addetrnemiş yurt

lerinden daha fena vaziyette bulunanlar da!llara verilen bir teminat şekli de telak

llra.ına terkedilerck ahlaklarının daha ki etmiştir. Çünkü fertler hiikimin ancak 
R:iyade bozulmalanna sebebiyet verilir kanun ve vicdanına bağlı olarak hüküm 

'Ve bu suretle ıslah gayesi elde edilmek verecek vaziyetle bulunduğundan emin 

töyle dursun aksi neticeler hi.sıl olurdu. olmalıdırlar ki mahkeme ve onun karar-

Cümhuriyet devrinde kabul edilen ka- larına tam bir itimad besliyebilsinler. 
Hakimlik mesleğinin müddeiumumilik 

.rıunlarla ceza sisteminde esaslı değişik-

! mesleğinden ayırd edilerek müddeiumu-il<ler yapıldı. Şimdi iş esası üzerine ku-
rulmuş ceza evlerinde mahk.Umlar bir ta

ı"aftan çalıprak müstahsil. faideli birer 
inan olmağa çahşbnlırken bir taraftan 

~a kendilerine bilmedikleri şeyler öğre
tilerek temizliğe: intizam<lt iyiliğe doğ

;u götürülmektedirler. Kendi sayilerile, 
:lazançlarile geçinen bunlara: iyiliklerinin 

.mükafatı da tattırılmaktadır. Bunların 

.l.llflnda kendilerine meşruten tahliyele
rini istiyebilmek hakkı tanınmıştır. Bun~ 

'elan başka yol, mi.den ve inpat işlerinde 
çalışılan her günün iki günlük cezaya be
l 
dd sayılması. kazançlarından yapacak-
ları tasarruflarının tahliyelerinde kendi

lerine verilmesi gibi haller onlan istiye

rek iyiliğe eevkeden amiller meyanında· 

dır. Oç oenedenberi tatbik edilen bu 
usul muvaffak olmu"'.I ve iyi neticelerini 

fimdiden vermeğe başlamıştı.r. 

Ziraat. inp.at, dokumacılık, halıcılık, 

matbaacılık, mücellitlik, marangozluk., 

mlidencilik, balıkçıhk vesaire gibi işlerde 
çalııbnlan mahkUmlar sanat öğrenmek

te cemiyete ahlikı iyileşmiş, tahsil ve ter

biye eörmüı faideli birer vatandaş ola.· 

rak iade edilmektedir ki bu çok mühim 
mevzu; cümhuriyet idaresinin başarıla· 

rından birini teşkil etmektedir. 

Türk vatanda,ın konulduğu hava ve 

güne, gibi en hayati vasıtalardan bile 

ınahrum olan zındanın kapısı, oraya in

kılabın feyizli gÜneşini sokmak için_ ilk 
defa cümhuriyet elile açılmı~ bulunuyor. 

Ru sahadaki faaliyet hiç bir tedriç ve 
tckimül gözetilml"den inkılabın dev 

<ıdımlarile yürüyectk. ve ilerliyecektir. 

Bugün ilk adımlanmızd:ı dahi cümhuri

Yetin meydana getirdiği bu feyizli v&rlık

lar Avrupanın modern hapishanecileri 

tarafından dahi takdirle anılmak.tadır. 

Cümhuriyetin her vatandaşa karşı göster

diği ıefkat ve ihtimam duyğusundan bu

RÜn mahklım vatandaşlar da bu suretle 
iıstifade etmektedirler. 

H8kimler kanununun 
Adliye te!Jkilatı 
üzerindeki tesirleri 
içtimai hayatımıza. yeni bir nizam ver

hleği gaye edinen inkılap kanunlannm 
lam olarak tatbikini temin yolunda ilti-

milik te~kil8.tının adliye vekilinin emrine 

bağlanma~n ve her iki meslek münt"sip· 

lerinin ayrı kayıt ve §artlara ti.bi tutulma· 

sı, gerek hakim ve gerek müddeiumumi

lerin terfilerinde muayyen . ve müsbet 

esaslara dayanılarak terfide temiz neti-

c;eeile ölçülen ehliyet ve muvaffakıyetin 

ve muhakemeye intikal eden işlerden in~ 

taç edilenlerin nazara alınmış olması 

2 5 5 6 sayılı hakimler kanur.unun mesle-
ği yükseltmek ve davaları süratJe ve isa~ 

betle neticelendirmek maksadilr kabul 
etmiş esaslar arasında sayılabilir. Ha~ 

kimlerin liyakat ve muvaffakıyet derece· 

sini tayin için tatbik edilen kıstas bir ta-

raftan her s"ne İntaç edilen İ$ miktarı di-

ğer taraftan temyize intikal eden hüküm

lerin nakz ve tasdik nishetidir. Bu ölçü, 

bütün mahkemelerin temyiz mahkemesi 

tarafından mürakabesi esas1na ve kaza 

vazifesinin icaplarına en uygun olanıdır. 

Kanunun, divaların süratle intacı ve ha

kimlerin ebljyeti üzerindeki tesirleri ge

çen dört yıl zarfında çok bariz bir suret~ 

te hiuedilmiştir. Filvaki kanunun ilk tat

bilc senesi olan 1934 yılından 1 9 38 yı-
lına kadar bütün Cümhuriyet mahkeme

lerinden sadir olan kararların temyiz 

mahkemesince tasdilc nisbcti her yıl ge-
çen bir yıla nazaran devamlı bir yüksel

n1e kaydetmiştir. 

Bu yükseliş kararlarda.ki isabet derece-
sinin büyük bir mikyasta arttığını vuzuh

la gösterir. Hakimlerin bilgi ve ehliyeti 

bakımından müsbet rakamlara dayanan 

bu netice ayni zamanda nakız adedini 

azaltmış ve bu itibarla dii.vaların temyiz 

mahkemesine gidip gelme imkinlarını 

tahdit eylemi:t olduğundan işlerin sür

atle bir karara bağlanmasına hizmet et-

miştir. 

Hl!r sene intaç edilmiş olan dava ade

di geçen dört yıl zarfında adliyenin sür

at ve sadeliğe doğru esaslı bir ilerleme 

kaydettiğini gösterecek mahiyettedir. 

Filvaki 1936 yılında intaç edilen 70793 
a~liye ceza divasına mukabil 1937 yı

lında 77521 asliye ceza d&vaaı neticelen

dirilmiştir. Aaliye hukukta 19 36 senesin
de karara bağlanan <liva adedi 1O1918, 
1937 yılında 139447 dir. Hukuk vece-

YENIASIR 

Avrupa bir lela- Ankara Radyosu 
ketin eşiğindedir 

--tı--

DALGA UZUHLUGU 
BUGİİH 

- BAŞTARAF1 1 İNCİ SAHİFEDE - 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
Burada mevcut olan umumi kanaate T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

göre Romanya kendi istiklali ile kabili T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
telif olmıyan her talebe kat'i bir muka- 12.30 Program 
vemet göstermek azminde olup bu hu- 12.35 Türk müziği · pl. 
susta Ingiltere ve Fransarun aynı de- 13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me-
recede sarih fakat eyi teminatını elde teoroloji haberleri 
etmek arzusundadır. Eyi malumat alan 13.15.14 Müzik (Riyaseticümhur ban-
mahfillerin verdikleri haberlere göre dosu Şef : İhsan Künçer) 
Romanya hükümeti ayru mesele üzerin- 1 - Ambroise - Vidal - Zafer 
de müttefiki Polonya ile de daimi bir te- (Allegro) 
mas halindedir. 2 - L. BJ.,,,,ant - Pikkolo (küçük 

AMER1KANIN VAZIYET! flüt için bolero) 
Paris 21 (Ö.R) - Vaşingtoııdan gelen 3 - A. Ponchlelli - La Cyokonda 

haberlere göre Avrupa hadiseleri Birle
şik Amerikada tahminin çok fevkinde 
akisler yapmıştır. Bitaraflık projesinin 
Ruzveltin otoritesini bir kat daha kuv
vetlendirecek şekilde tadili için yapılan 
teklif projesi Boralı gibi bir kaç sena -
törün muhalefetine rağmen gerek ayan- 18.30 
da, ge-rek kongrede büyük ekseriyetle 18.35 
kabul edilecektir. Amerika Fransa ve 19.00 
Ingiltereye maddi ve manevi müzaherc- 19.15 
tini en yüksek şekilde göstermek niye
tindedir. 

ISPANYOL TEBRtK1 
Berlin 21 (A.A) - General Franko 20.00 

B. Hitlere bir telgraf çekerek esasen ev-
,,~Jce Almanyaya ait bulurunuş olan ara- 20.15 
zinin mu lihane bir suı:ette büyiik Al
manyaya ilhak edilnliş olmasından dola-
yı tebriklerini bildirmiştir. 

B. Hitler bir telgraf çekerek -general ' 
Frankoya teşekkiir etmiştir. 

· JAPONYANIN HAZIRLICI 
Şanghay 21 (A.A) - Royter ajansın

dan: 
Avrupada hali hazırda mevcut olan 

gerginlikten istifade eden · Japonlar 
Şanghaydaki beynelmilel imtiyazlı mın
takaların ilgasını ve bunların Japon iş
gali altındaki mıntakaya ilhakını yeni
den istemeye başlamışlardır. 

Son beynelmilel buhran esnasında da 
buna mümasil talepler dermeyan edil

miş idi. 
MACARLAR NE HALDE• 

Budapeşle 21 (A.A) - Naib Horti, 
Ruteıı halkına hitaben bir beyanname 
neşrederek Macarlarla Rutenlcrin asır
larca sulh içinde beraber yaşadıklarını 
hatırlatmıştır. 

Bcyannamed~ RutenleTe Macar dev
leti çerçevesi içinde muhtariyet vt?ril~ 
ceği kaydedilmekte ve Rutenlerin baş
ka suretle bu muhtariyeti kaz.anmaları
na imkan olmadığı ililve oluıunııktadır. 

Büyük nalia işleri vücuda getiiilerek 
memleketin refahı temin edilecektir. 

Avam ve Lordlar 
kamarasında 

--tı--

21.00 
21.00 
21.15 

21.25 
21.30 

operasının balesi 
4 - Meyerbeer - Le Prophete 
(Peygamber) operasından seçil . 
miş parçalar 
5 - R. Vagner - Tanhöyzer opc
rastnın marşı 

Program 
Müzik - Sololar pl. 
Konuşma 

Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Celal Tokses, Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müziği 
Çalanlar : Fahire Fersan, Zühtü 
Bardakoğlu, Relik Fersan, Cev
det Çağla 
Okuyanlar : Sadi Hoşses, Seır.a
hat Özdcnses 
1 - Suzidil peşrevi 
2 - Tanburi Ali efendi - Suzidil 
ağır semai - Kani yadı lebinle 
3 - Nuri Halil Poyraz - Suzidil 
şarkı - Sevda elinin 
4 - Haşim beyin - Suzidil şarkı 
Mesken oldu bize dağlar 
5 - Muhlis Sa bahettin - Hica>Jt1ır 

şarkı - Çoban kızı. 
6 - Osman Nihat - Nihavent 
şarkı - Fatma 
7 - Refik Fersarun hicaz şarkısı 
Cihanda biricik sevdiğim 
8 - Refik Fersan - Hicaz şarkı 
Geçti rüya gibi 
9 - Sedat Öztoprağın - Hüseyni 
aşiran şarkısı - O güzel gözlerle 
bakmasını bil. 
10 - Saz semaisi 
Memleket saat ayarı 
Konuşn1a 

E.~am, tahvilat, Kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 
Neşeli plaklar 
Temsil 
İbnirrefik Ahmet Nuriyi anmak 

için 
1 - Ziehrer - Aşık • Romans 
2 - Czernik - Danseden kalhler 
Konser valsi 

3 - Brahnıs - Macar dansı No.17 
- BAŞTARAFI 4 NCÜ SAHİFEDE - 4 - Schmalstick - Ormanda aşk 

Rumen hükümetinin ültimatoma ka- 5 - Gabriel - Hafta nihayeti pa-
tlar dayahan haberleri tekzip etmiş ol- zar gelir - Marş 
masından dolayı bahtiyarun. Fakat ge- 6 - Lindner - Bacehanele (Şarap 
rek Romanyanın gerek diğer hükümet- ilfilu Baküs şerefine dans) 
!erin son günlerin hadiselerini şüphe ve 7 - Munkel - Venedik hatırası 
endişe ile karş~ olmalarına hayret (Serenat) 
etmemek lazımdır. 8 - Dietrich - Fitreler (Marş) 

Geçen seneler içinde İngiltere milleti Veninger tertibi 
Alman milletiyle dost olmak istemiştir.. 9 - Müller - Lapaloma şarkısı 

Milletimiz Versay muahedesinde tashihi üzerine fantazi 
icap eden bazı hataların vuku bulmuş 23.00 Müzik (Cazbant - pl.) 
olduğunu tanımaktan imtina etmemişti .. 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın

Fako.t son seneler içinde her ne zaman ki prograın 
ve iyi anlaşma yolunda terakki elde ot- OPERALAR ve OPERETLER 
ınek ihtimalleri baş gösterdiyse Alman 22.05 Milano : Fidelio 
hüküıneti her türlü terakkiyi imkansız BÜYÜK KONSERLER 
kılan hareketlerde bulundu. Bu bilhas- 21.05 Brüksel II : Mussorgskinin eser-
sa son aylar içinde tezahür eyledi. Mü
nihten biraz sonra Almanya bütün ci- 21.15 
han efki\r1 umumiycsindc çok fena akis· 

!erinden mürekkep konser 
Kolonya : Grieg, Berlioz, Çay
kovski ve sair bestek5.rların eser
leri ler yapan bir takım tedbirlere tevessül 

etti. Ve geçen haflaki Alman harcketiy- 21.40 
le de daha sıkı ekonomik tedbirlere te-

Paris (P. T. T.) Beethoven, Ve
ber, Ravel ve sair bcstekilrla~ın 

vessül etti. Ve geçen haftaki mümasil 
bir teşebbiisün artık bir kerre daha ne 
zaman ele alınabileceğini kestirmek güç
tür .. Büyük Britanya hükümeti bu tıa
diselerde icap eden neticeyi istihraca 

gecikmedi.. Birden bire ortaya çıkan 
meseleler hakkında gerek dominyonlar
la gerek diğer alakadar devletlerle isti
şarelerde bulunmakta vakit kaybetme
di. 

eserleri. 
22.05 Berlin : Russell vesair bcstek§r

ların eserleri 
22.05 Droitvich : İngiliz ve Fransız bes

tck3.rlann eserleri 
22.50 Drotvich : Çaykovski ve Debus

synin eserleri 
ODA J\.IUSİKİLERİ 

18.05 Berlin : Cembal konseri 
19.05 Brüksel lI : Debussy, Roussel ve 

vesair bestekhlann eserleri 
23.05 Varşova : Mozart ve Beethovenin 

eserleri 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

16.15 Leipzig : Flüt musikisi 

Tarih, A vrupada bir çok tahakküm te
şebbüsleri kaydeder. Fakat bütün bu 
teşebbüsler felaketle neticelenmiştir. 

Eğer tarihe istinat edilebilirse Alman 
milleti Çek - Slovakyaya kar~ı yapılan 
hareketten pişman olacaktır. 16.35 Saarbrücken : Küçük konser 
----------------- 18.50 Kolonya : Keman ve piyano kon-

•••••• 

·' 
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----tr---
Küçük tavsiyeler 

tt Cildinizin parlak ve düz olmasını 

isterseniz tuvaletinizi yaparken her gün 

a~ğıdaki losiyonu kullanınız: Adi kepe• 
ği, üzüm sirkesi içerisinde dört saat fa· 

sılasız kaynatıruz. içerisine bir kaç tane 

yumurta sarısı ve bir iki tane karanfil na .. 
ve ediniz. Kaynadıktan sonra süzer. ağ· 
zı sıkı sıkıya kapah şişelerde on gün ka· 

dar bırakır, sonra kullanırsınız. 

"' Yüzünüze krem sürdüğünüz vakit 
kremi yava~ yava;1 ve cildin kıvnmlan 

istikametinde sürmek 18.zımdır. Kremi da· 

ima ayni istikamette sürmeğe de ayrıca 

dikkat etmeli ve kremi yüzün ortasından 

kenarlara doğru sürmeli ve yüzdeki fazla 
kremi silmek için ya s1cak suya batrrılmış 

bir fanila parçaın, yahut da hafifçe ısıtıl~ 

mış vazelin kullanmalıdır. 

SAIUFE7 
m 1 r r• i s , 

P 'k .............. . ratl .............. . 
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----- '/..U. 
- HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. ödeT 

Güherçile 
Kükürt 
Un 
Kömür 

Çam sakızı 
Zift 

SARI ATEŞ 

SARI ATEŞ 

- Sodyom nitrate 

Kükürt 
Talaş 

MAVi ATEŞ 

2 - Sodyom nitrate 
Antimvon 

Çinko 

12 kısım 
12 • 
16 • 
4 • 
3 • 
4 • 

6 Kısım 

• 
• 

DICER BiR NEVI A Tf.Ş TERTIBI 

1 - Potasyum klorat 
Bleu de montagne 

Kükürt 

3 Kısım 
1 • 
1 • 

~ Artiritik bünyeli kadın bacaklarında 
kırk yaşından sonra elc.seriya varis olur. 

Bunlar bacaklarında karıncalaşma ve 

uyuşma hissederler. Ba takdirde İçerisine 

yüzde 5 nişadır ruhu ilave cdilmi sıcak 

su banyolanndan çok istifade ederler, 

karıncalaşma ve uyuşma geçer. 
ı------~---~~~~~~ 

• Buruşuklukları gidermek için İyi bir 

usul: Bir miktar beyaz lale sovanı alınız. 

70 gramlık bir mayi elde edinceye ka
dar bu sovanlan sıkınız. Bu suya 70 gram 

bal, 3 5 gram beyaz balmumu koyunuz. 

Bu üç maddeyi biribirine karıştınnız. Bu 
suretle elde ettiğiniz pomad ile buruşuk 

veya buruşmağa müstait yerleri ovunuz. 

MANTARLARIN MUHAFAZASI 

Bizim memlekette mantar yemek çok 

taammüm etmemiştir. Fak.at mantaı'1ar 

gerek lezzetleri, gerekse yemekte tenev

vü temin etmeleri itibarile güzel bir gı~ 

dadır. 

Şayet bulabilir ve muhafaza ebnek is

terseniz şöyle yapınız. Yıkar, kabuklarını 

soyar, ufak ufak keaersiniz; mantarları 

beyazlatmak için kaynar su içeri.sine 

atar, sudan çıkardıktan sonra iyice kuru

lar ve ince bir İp üzerine birer birer dizer

siniz. (Tıpkı bir tespih dizer gibi) sonra 

bunu gölgede yahut hara~eti geçmeğe 
başlamıı fırında kurutursunuz. 

iyice kuruduktan sonra mantarları ku

ru ve temiz teneke kutulara istifle. ve rü

tubetsiz bir ;erde saklanıınız. Kullanmak 
icap ettiği zaman, kurumuş mantarları üç 

çeyrek saat ılık suda tutmak yumuıatmak 
için kilfidir. 

• Saçların uzaması ve dökülmemesi 

için yapılacak ilk tedbir cilt guddelerinin 
ilrazatını arttırmak mak&adile saç biten 

deriyi masaj yapmak ve her gün sabah 

akşam cildi sert bir fırça ile fırçalamak 
lUundır. 

• Derisi kuru olan bayanlar bir parça 

yağlı bir krem kulanmalıdır. 

• Makyaj yapılırken yapılacak en son 

hareket, kaşları ve kirpikleri, üzerine az 
miktarda briyantin sürülmüş ince bir fırça 

ile fırçalamak. olmalıdır. Sonra yüzdeki 

pudranın fazlası bu İşe mahsus fırça ile 

silinerek makyaj tamamlanır. 

t72&z mr4ıQ'7"'rc;;;("',.rcLT~/:; 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

• 

" 

Kestelli caddesinde· • 
lıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
TayyaPe sineması d· 
uarında 222 numaralı , 
haneye yalımda nalı- ·~ 
ledecefıtiP. 

. TELEFON: 2987 (31) 
~ . 

(BORSA] 
UZÜM 

95 Alyoti bi. 
34 İ. Üzüın tarım 
18 Faik Saydan 

147 YekUn 
C69914 Eski yeklln 
670061 Umumi yekUn 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

ZAHİRE 
50 Balya Pamuk 

~00 kental Palamut 

18 18 75 
16 50 16 50 
13 13 

13 50 
14 
15 
16 
19 

50 
370 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 

Şehir meclisinin Nisan toplan
ttla.rma 3 Nisan 939 Pazart~i gü
nü baflanacağından afağıda ya
zılı ruznamedeki ifleri müzakere 
etmek üzere sayın azanın o ırün 
saat 16,30 da belediyeye gdme
leri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Gcçmit zabıt hulasası 
2 - Belediyenin 1939 yılı ihza

ri bütçeleri 
3 - Encümenlerdeki itler. 
4 - Riyaset makamından ye

niden verilecek ifler. 
968 588) 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH -
KEMESINDEN: 

Göztepe tramvay caddesinde 
Turgut reis sokağında A. No.lu 
evde oturan lbrahim kızı Hüsniye 
tarafından kocası aynı yerde mu
kim Mahmud oğlu Ali Hacı Diki
ciler aleyhine açılan bo~anma da-
vasının müddeialeyh hakkında 
gıyaben icra kılınan tahkikat ve 
muhakemesi sonunda: Medeni 
K.nun 134 ve 138 ve 142 ve 150 -
inci maddeleri hükümlerine tev
fikan Hüsniye ile Alinin yekdiğe
rinden bofanmalarına ve geçim
sizlikteki kabahat Alide bulun -
duğu cihetle hüküm tarihinden 
itibaren yeniden bir sene müddet
le evlenmemesine ve masarifi mu-
hakeme olan 1119 kurufun dahi 
müddeialeyhe yükletilmesine tem 
yizi kabil olmak üzere 9-3-1939 
tarihinde davacının vicahında ve 
müddeialeyhin gıyabında karar 
verildiği ve usulen tanzim kılınan 
gıyap ihbarnamesinin müddeia • 
leyhin ikametgahının mcçhuliye
line binaen mahkeme koridoruna 
talik kılındığı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

966 (590) 

za davalarının umumi yekUnu da aynı seri 

surette memnuniyet verici bir haldedir. 19.05 Saarbrücken: Şarkılar Baş - oı·ş - Nezle - Grı·p 
1936 yılında intaç edilmiş olan 499245 19.05 Stuttgart : Güzel sesler 

davaya mukabil 1937 yılında 563583 19.25 Doyçlandzender : Cello ile so- V b J d J } • M"d ' 
dava neticelendirilmiştir. Görülüyor ki natlar e ÜtÜn ağrı arı er 13 geçirır ı eyı, 
Türk adliyesi geçen dört yıl zarfında el- 19.25 Viyana: Kitara konseri kalbi yormaz. icabında e;Ünde 
de etmiş olduğu bu neticeden hakkile if- 21.05 Monte Ceneri : Piyano konseri v 

tihar edecek vaziyettedir. 22.05 Varşova: Şopenin eserleri 3 kaşe alınabilir, 
Bu da teknilc ve bilgiye dayanan ras- 23.35 Doyçlandzender : Corelliııin so- k 

yoneı mesainin inlulap prenaiplerinden naUan Taklitlerinden sa ınınız 
mülhem olarak ve onun çizdiği yolda yü- 23.25 I : Keman ve Cello l\mH=e=r~ec:~z~a::n:eı:ıd~e~l~·~l~2~ll!!!k~aın=~bt:a~l~At11~81'11U=::ı:.~a~r~a~~:~I rümcnin bir eeeridir. ·~ 
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J.ler Gün Bir Di.fuiye 
• sa nayı Kuvvetli ateşe ihtiyacı olan 

sahiplerine müjde 

Transatlantikte 
-2-

cinayet Bilumum aanayi naklan ile bzanlanna ve fınnlara lüzum eden 
teıi en iktısath bir tekilde temin eden mazot yakan cihaz ve tesisatı 

imal ebnekteyiz. 
Odun ve kömürden çok fazla iktıaatlı olan mazot yakan bu cihazlar 

Komiser müliihnzalanna devam edi- ve bu koridora inen merdivenden indi. er hususta garantilidir. 
yordu: Alis gözleri kapalı, soğuk yeknesak Kazanlannızı, ocaklannw, fmnlannızı, yeni icad edilen ve ku11an1fı 

- Her halde bu anahtar boğuşurken bir sesle ıunları söyledi: ~ok kolay olan mazotlu cihazla ıaıbnanız menfaatiniz iktizasındandır. 
masanın üzerinden dÜ§lllÜŞ olacak. içe- - Bu münakaşada eski kocamın kul- Her kazana ve fırına uygun tesisat yapılır 
nde konuşurken bu suretle kapıyı kilit· )andığı lisan beni ürküttü. Jakı öldüre-
lemcleri için konuştukları meselenin çok ceğinden korktum. Kendisine yana'1ım MORACAA T YERi : Gazi Bulvan Ziraat Bankuı karıısı 
mühim olması lazım. Esrarlı iş vC89elam. ve rica ettim: cBoşanmaya razı olursa- DUN L O p maiazaaı. 
Yan açık bir pençere, yerde yatan bir nız bütün bu i ler halledilir> dedim. O IZMtR - Poata kutuau : No. 2 7 S 
c~tb~b~~k~~ .. H~li~tinv~itMu~~~:&~M~a~~~~---------------~1~~~~-------·~~S~li9~)-~ 
bir muamma .. Şu koltuğun kenarına ha- Size söy]iyeceltlerim var. Hem belki size ı • ı h ı b d ı d 
ıunız. b0tanmayı kolaylaştıracak olan eslci met· zmır n isar ar aşmü ür üğün en 

Maruken bir koltuğun üzerinden mavi resimin mektuplarını da veririm> dedi. Barut hanındaki üzüm ambarlanmızda mevcut 1020 adet müsta-
bir tentene parçası aldı. Onun için kamarasına gittim. Orada mel çuval pazarhlda satılacaktır. 

- lıte mühim bir ipucu. Bir kadın bu- bana beyaz bir zarf İçerisinde olan mek· Beherinin muhammen fiati 11 kurut muvakkat teminab 8,42 lira-
raya gelmiı ve heyecanlı heyecanlı Mu- tupları gösterdi. Hali. güzel olduğundan 

ratla konuşmuş, yahut boğuşmuş .. Ben hlJa sevdiğinden bahsetti.Bana mektup- dırİsteklileriu 5. 4. 39 günü saat IS de bat müdürlüğümüzdeki komi. 
bu dantelayı tanır gibi oluyorum. Duru- lan vermek için çok ağır bir p.rt koştu. yona gelmeleri ilin olunur. 
nuz bakayım. Nerede gördüm'? O vakit ben kaçmak İstedim. O da zor· 

Komiser telefona sarıldı. Dansedilen Ja beni alıkoymağa kalktı. ikimiz de ma· _.? 22. 26 ~ {591) 
buyuk salonu istedi. sanın kenarında idik. Hızla masayı ittim. ..-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Telefon çok mükemmel bir makine idi. Murat dü"tü. Ben de k~aradan çıktım 
Kulalı: verince, komisere verilen cevap- ve kocamın yanına döndüm. 

VEBOLID lan ifitebiliyorum. Bu izahata inanılabilirdi. Fakat niçin 
- Beni dıklcatli dinleyiniz ve tam ce· hemen söylememişti) 

vap veriniz. Madam Jak Lögranı tanı· Bir kaç dakika sessiz geçti, sonra komi-
vor musunuz'? ser, muavinine emir verdi: 

- Evet. - Madamı kamarasına götürünüz. • 
- Simdi orada mı? Kimse ile konu§turmayınız ve mösyö Ja· 

TA.TL! SU YA.PICI CblA.ZLA.RI - Evet, kocasının yanında oturuyor. 
- Elbiııeei nasıl? 

- Mavi dantelden bir elbi!e giymiş-
tir. 

Komiser telefonu kapadı, sonra dan
tela parçasını bana gösterdi. 

- Çok müessifim. lakat bu dantela 
parçası dostunuzun karısını darağacına 

kadar r.otürebilir 1 
- Fakat, dedim, silah patladığı valdt 

ben ıuracıkta misteri Kaidenin kamara
sında idim. Derhal koridora fırladım. Ka
marot da koridorda idi, kapıya vuruyor, 
hiç bir cevap alamıyordu. Kapının içeri
den kilitli olduğunu siz de gördünüz. 
Anahtarı yerde bulduk. Eğer madam 
Lögran, Muratı öldürdüyse bu odadan 
nasıl çıktı, yukarıya nasıl gitti? Bu işi 
yapabilmek için evveli balık, sonra kuş 
olması lazım. 

Kamarot sözlerimi tudik etti: 

- Siltıh patlarken ben koridordan 
ı; iyordum. 1 32 numaranın lrunduralan
nı boyamış, lcamarnsına götürüyordum. 

Rovelver sesinden 'c içeriden gelen bo
ğuk feryattan ıonra bu kamaradan kim
s~nin çıkmadığına ) emin etlerim. 

Ko i er, telcrar yukarıya t ldon etti: 
- Madam Lö ranın bir lahze buraya 

gelme ini rica eder misiniz~ 
Komiser çilingiri, kimseye bir ~r.y söy~ 

1 meme ini tenbih ederek sa..,.dı. Cese
di yatağa yatırdı ve üzerine bir çnrtaf 
örttü. 

Koridorda ayak sesleri İfitildi. Kapıya 
vuruldu, Alia ve arkasından Jak girdiler. 

Ali 'n güzel çehresinde korku ifade!: 
vardı. Alt dudağı titriyordu. Fakat bu 
heyecanı tabii görmek de mümkündü. 
Çünkü kendisini 65 numaralı kamaraya 
çağırmışlardı. Bu kamaranın Murata ait 
olduğunu da bili.> ordu. 

Komi er. Jaka: 
- Madamla biraz yalnız konuşmak 

mecburiyetindeyim. dedi, llıtfen bizi dok
torla ) alnız bırakır mısınız'? 

- Fakat bay komiser •.• 
- Çok müteessifim. fakat batka türlü 

yapamam. 
Jakın koridorda uzaklatan ayale sesle

rini dinledık. Komiser kamarota çekilme· 

kın buraya gelme!ini rica ediniz. 

Yeni bir sessizlik Jak içeriye girinciye 
kadar devam etti. Jakın yüzünde kavga 
etmeğe ha21rlanan bir adam manzaraaı 
vardı. Kapıyı hızla kapadı ve arkasını 
kapıya dayadı: 

- Mösyö Lögran suallerime doğru ve 
açık cevap vermenizi rica ediyorum. Siz 
burada sadece şahit sıfatile bulunuyor
sunuz. Mösyö T eo Muratın ölümüne dnir 
ne biliyorsunuz'? 

- Bu ölümü sizden öğrendim; habe
rim bile ) oktu. 

- Şaşılacak şey doğrusu. Alisin siz
den hiç bir ıey gizlemediğini tahmin et· 
miştim. Karım dediğiniz kadın fimdi bu 
gece bu odaya girdiğini orada Murat ile 
münakasa ettiklerini, bu münakaşadan 
sonra Murah öldürdüğünü itiraf etti. 
Onun üzerine be:ı de kendisini tevkif et
tim. 

Ba ımla eski arkadaşıma, cyalan söy
lüyor. doğru değıl> manasında bir işaret 
yaptım. Fakat o gözlerini dikmiş, komi
~ere bakıyordu. Yaptığım i,aretin farkın
da olmadı. Yüzü evvela momıor, sonra 
kıpkırmw oldu. Büyük bir ccht sarfede
relc tebe3Süm elmeğe çalışmıştı. 

- Bu itiraflar samimi değildir, c?"di, 
kımm bu itirafı beni kurtarmak için yap· 
mı" olacak. Bu sefili öldüren benim, ni

çin öldürdü~ümü de mahkeme huzurun
da anlatacağım. 

Gayri ihtjynri haykırdım: 
- Jak yalan söylüyor. Sen Murat ile 

döğıiııür. onu bir yumrukta, yahut basto· 
nunla başına vura vura öldürebilirsin. Fa
kat arkadan kur un sıkmak elinden gel
mez. Sonra sen öldürmüş olsaydın ka
marana çıkarken ben ıre kamarot seni 
~örcbilirdik. 
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lzmir Kadastro müdürlüği•nden: 
Kahramanlar mahallesinin Buln.r sokağmda 32/16 kapı ve 16 taj 

numaralı ve prkan 8 panelli O~ Nuri, ,imalen 7 panelli Kenan, 
garben 11, 1 O parselli Rifat ve SBbri, cenuben Bulvar ile mahdut bir 
kıta arsanın senetaiz mutasarnh olan Mustafa kızı Zeynep Tuzcu adı
na 1921 ada 9 parsel numaraaile lcadaatrolanmıtbr. Bu yerin mülki
yeti ile alakadar veya bu yer üzerinde bir hakla bulunan kimse varsa 
ilan tarihinden itibaren iki ay içinde tuarnıf vesikalariyle birlikte lz
mirde Saçmacılar hamamı aokağmda 20 sayılı binada kadastro müdür
lüğüne müracaatları ilin olunur. 

/LAN 
lzmir Vılô.yeti 
ninden: 

Daimi encüme-

(1194090) lira (76) kun:ı kqif bedelli lzmir viliyeti turistik~~: 
lan inpatına iatekli çıkmamq bulunduğundan 2490 aayıh ya.sa ~ 
kümlerine göre 16 Mart 939 tarihinden itibaren bir ay müddetle llf" 
zarbı.la eksilbneye konulmuıtur. isteklilerin pazarhk müddetinin ' il
tamına kadar viliyet daimi encümeninin toplantı günleri olan pazarte
si ve perıembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar mczkUr encümene bq 
vurmaları. 934 ( 569) 

- Ben öldıirdum. öldürdükten sonra 

mektuplan aldım .. Sonra ismini size ka
liyen vermiyecegimi bilirsiniz yardımile 
)'arı açık pençereden çıktım, ikimiz be
raber, iplere ve demirlere tırmana tırma• mıyacağımı ve morfinsiz yaşıyamıyacağı- ıuretle madamı kurtarmak istiyordum. 
na yukarıya çıktık. inanmıyor musunuz. mı anladığım için bir köpek gibi arkası· Fakat baıkasına zarar vermeği de isti• 
Bakınız pantalonumun diz kapaklarında na takıldım. Vapura bindikten sonra ba· yemezdim. Suçsuz insanların itham edil
pençf'rcden çık rk.en hasıl olan boya iz· na bir ampul morfini yüz dolara satıpa· diğini görünce dayanamadım. Hakilıati 
leri var. Size ba§lca bir delil gcaterebili- ğa başladL Bu akşam bir ampül morrıne söylemeğe karar verdim. 
rim. lfte aşırdığım mektuplar. beş yüz dolar istedi. Üzerimde bozuk Siı arasında vapur boyuna düdük öt-

aini itaret etti. 
-Madam, bu 

Ccbinden beyaz bir zarf çıkardı ve para yoktu. Çele vereyim dedim. cÇek türüyor, yukarıda orkestra hali çılgın 
bu kamaraya gel masanın üzerine fırlattı Zarftan bir çok beni tehlikeye sokar alamam> dedi. Is· çiftleri kolkola döndürmek için yorul

mcktuplar yere döküldü. Mektuplan tırap çektim, haykırdun. Doktora ~ mndan çalıyordu. diniz mi? 

- Ha.>"· 
- E.limızde bunun aksini i•bat edecek 

m ddi bir delil var. 
- Hayır, dedim .. 
Söze karıştım: 
- Samimi olmanızı. doğru söylemeni

zi ben de aynen rica ediyorum. Vaziyet 
t hmininizden çok ağırdır. Eski kocanızı 
daha doğrusu hala kendisile nikahlı bu
l ndu-unuz adamı öldürdüler. Sizin de 
bu ~e bu odayn girmiı olduğunuzu İs· 
bat ed r elimizde maddi bir delil var. 

muayene ettim. Alisin bana bahsettiği bir ıırınga yapsın diye yMvardım. Doktor )aka döndüm ve sordum: 
mektuplar olduğunu anladım. razı olmadı. Tekrar Murahn kamarasına - Dostum, bu mektuplar nereden eli-

Bu sırada komiser pençerenin kenarla- gittim. O dudaklannda bir tebessüm ebet nizc geçti, Smokininizdeki bu boya le
nnı ve Jakın smokinini muayene ediyor- yüz doları getirdiniz mi> diyordu. Yal· keleri nasıl oldu) 
du. Bir kaç hafta evvel bütün kamara vardım. Hayır dedi. Rövelveri masanın Eski doıtum rahat nefes alıyordu. Yü· 
pençerelerinin kenarları boyanmıttı. üzerindeydi, arkası da bana dönüktü. Si- zündc derin bir saadet ve huzur vardı. 

Komiser tekrar söze baıladı. lahı kaptım ve herifi geberttim. Sonra - Çok basit, dedi, bu akıam Alis ha· 
- Evveli sizin yalan söylediğinizi korktum. Ampülleri dahi aramadan ka- na Muratla aralarında geçen münakapyı 

sanmıttım. Karınızı kurtarmak için peka· marama döndüm. anlattı. Mektupların masanın çekmesinde 
Ja yalan ııöy)iyebilirdin~ Fakat timdi Komİ9er .ordu: olduğunu söyledi. Derhal harekete geç-
doğru söylediğinize kani oldum. Katil - Fakat nasıl oluyor da kamara lcapı• meie karar verdim. Murat dans salonu-
sizsiniz. sizi tevkif ediyorum. Havra va· ıı arkadan kapalı ve kilitli bulunuyoı'? na çıkınca ben salondan sıvıştım. Nev• 
sıl olunca zabıtaya teslim edeceğim. Kamarot aöze karıştı. yorktan aynlırken üst güvertede tayfala· 

Kapı birdenbire açıldı. Arkasında mis- - Misteri Kalder bana bol bol batı.it rın bıraktığı bir ip merdiven olduğuna 

teri Kaldcr olduğu halde kamarot görün- verir. Onun için bu maceradan kimsenin dıkkat etmittim. Merdiveni aldım, kü-
elbi nin eteğine doğru olan dü. haberi olmamasını istedim. Madamın at- peşteden pençere hizasına sarkıttım. Ya-

nı ö t riyordum. Kamarot: tığı rövelverin sesini kimse i,itmetnifti. vaş yava, aşağı indim. Pençereden gir· 
K dın gozlerıni kapamııttı, baıiyle tek· - Miateri Kalderi kurtarmak için Herkes salonda dansediyordu. Madam dim. Ayni yoldan yukanya çıktım. Üst 

r r 41h yır:t dedi. elimden geleni yaptım. Fakat suçsuz in- kamarasına girdikten sonra müsnit bir güvertede hala kimsecikler yoktu. Bu il 
K dınl beraber gelen komiser mu- sanların tevkif edildiklerini görünce ar· fırsat bekledim. Doktor madamın yanı· on dakika içinde olup bitti. 

avini ··z kan tı: tık dayanamadım. Şimdi her ıeyi aöyli- na girince sırası geldi, dedim. Muratın - Ya siz kamarada iken Murat dön-
için inkar ediyorsunuz. madam? yecegım. odasına girdim. Yatağın altına doğru seydi) 

Sizin alondan çıkarak buraya inen mer- Misteri Kalder kamarotun sözünü kes· ikinci bir kurşun sıktım. Ararsanız bu kur- - Doğru deıüzin dibini boylardı! 
diven i tikametinde yurüdüğünüzü ben ti. Üzerinde yetiJ ipekten bir pijama var- fUnU orada bulabilirsiniz. Sonra acı acı Ertesi gün pfak sökerken ayaldanna 
de gordum. dı. Hala biraz evvel yaptığım morfin p- haykırdım. Ve derhal dapnya fırl.yuU 40 b1oluk ağırhk bağlanan Murat adi-

- Size şunu haber vereyim bay komi- rıngaaınm neıeli sarhoşluğu İçerillinde idi.. kapıyı dlfll1ıdan anahtarla kilitledim. bir çuval i9en.incle denize fırlatıldı. 
eer: Bu gece Muratla Jale l..ögran büyijk Elindeki cıpradan derin bir nefes çe- Sonra cMöqö Muıat. mö.yö Mur t> eli'- Havra gelince mİılteri Kalder adliyeye 
ealonun kapısı önünde karşdqtdar. Lög- kerek: y~ ha~ak UplYI yumruldaınaia lııo- teelim edildi. Belki becerikli 1ıir a....w.& 
nu ietemebizin Murata çatpb. Araların- -Marat oı.c.k bu~ eledi. Nn- yuldum. Sizinle 'beraber içeri girince ce- Uda Mlif 'hir &ıea ile ı.. iltea kurtar· 
da brr aim mOaelr• ... oldu. itte bu mi- ,.arkta 1-li aııodiM .......... A~ bimde 01.n bpen• anahtarJnı lllilila'Y'llıııı• MI• ıtı ha 

lzmir Pamuk mensucatı Türk 
Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fi ati. 

Tip No. Markası Eni Santim 36 metrelik bir to 
Satış fiati 

Kuruş 
4 At 85 655.-

H At 75 595.-
!l Değirmen 90 759.-
5 Değirmen 85 72&.-
8 Geyik 8S 731.-
8 Geyik 75 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

i!btt fiatler fabrika teslimi satış fiati olup ambalij masrah müşteriye aittir. 
25 toptan aşağı satl'Jlarda yukandaki fiatlerc yüzde 2 zam olunur. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAn:LASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMINEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği • Altın rüya, Limon çiçcii 

Fulya. Son hatıra, Leylik, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 



Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUM~ KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

TIZMA, SIRAC:A, KEMiK, SiNiR 
hutalıldanna, cıhz yavrular, yürüyemİyen, d1' çıkanmıyan çocuklar, 
dermanm ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar H A S A N 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kam arttuw, .. •erir, 
tifai teair1eri çoktur. Fenni surette imal edilmİ4, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ıurubclur. Küçük ve büyiik her ~· istimal edı1ebilil' •.. 

• . ! ,.. • . . , . ... :-· ....... ·~ 

Yemeklerin kı· 
rmtııarı, salya
nın Uraz ettiği 
mikroplar, d•şa· 
rıdan abnan mu
zuı ınevat kal'$l· 
aanda dişler ve 
diş ederi eğer 
lllthemacUyen te 
lldzlenmezse bo· 
...... ., Çiirii· 
aaeee mahkiın· 
dal'. Çtirtik cllş
ler mid e ve bar· 
sak lhtllAtlıwm· 
dan za türreeye 
kadar her nevi 
hastallp yol a~ 
bilir. 

RAD-YOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şnrtile 

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

iT aze T emjz Ucuz Hiç 
i Her Türlü. Tuvalet Çeşıtleri 
.......................... . ....................... . 

• • • • .......................... . ....................... .. 
• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 

Un dal 
UMVNI DENİZ 

ACENTALICI LTD. 

Fra telli Sperco 
Şürekası Vapur Acentası 

Deutsche Le 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVR -- BiRİNCi KORDON REES ADRJA2'İCA S. A. DJ 
BIHASI !'EL. 2443 HAVİ6A2'İOHE 

HERAKLEA vapuru 14 martta 

ZARA motöril 20 3 te gelerek 21 :ı leniyor. 18 marbı kadar Anvers, Ro 
HELLENİC LİNES LTD. LONDRA BA'l'TI: 

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, Hull . • . ·~ dam, Bremen Ye Hamburg için yıik 
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve te Pire Bnndısl Trleste ''e Venedıge lıa- caktır. 
Hamburg ve Anversa limanları için yilk ayni zamanda Londra ve Hull için yUk reket eder. . . . . y ALO VA vapuru 29 martta be 
alacaktır alacaktır GRİMANl motörü 21/ 3 te gelir 22 3 1 . k d 

. ~ tarlhind Ler Rodos Trieste ve Vene- yor. nısana a ar Anvet"S, Rotter 
La YERPOOL HArrı d·ıı. h ek °'d Bremen ve Hamburg için yllk ala 

-- MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ı15e are et e er. .. .. te TAIU.İYE : 
yUk çıkaracak ve ayni zamanda Liver- CİTl'A Dİ BARİ motoru 2313 ge- ANDROS vapuru 7 nisanda bekl 

UNi2'ED srArES AND pool için yük alacaktır lir ayni gün İstanbul Pire Napoli Mar- H b B 
" ~All!' "İNE •rD. · ..ı1- c ,_ ___ ,__t d yor. am urg, remen ve Am er &IEI..,. a. a. D-_. •- " __ _.--ı ,._._ "'"'7a ve enovaya na.n:&e e er. 

cuaSC...: ~., ...... ~ ... .-: LERO töril 2313 t gel" . .. mal çıkaracaktır. mo e ır aynı gun 
BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, p tın Le Kalimn t k"' . a os ros os .;;tan oy ve 

arasında bcklenılmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- R d h k ed --· · "k ı kt ak o osa are et er. 
ıçm yu a aca ır. c tır. LERO ··rtı 27 3 ı · 28 ? te 

moto te ge ır ~ DEN NORSKE HUJD 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18 20 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD ~lWEIÜKANA 
TYRİFJORD vapuru 6/ 8 nisan ara_I 

sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yiik alacaktır. 

T. BOWEN RBES 
VE •UREKASI 
CUNARD LIHE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

Pire Brlndist Trlest~ ve VenediğP. ha- HAYSLİH.JE O& 
reket eder. ' 
BRİONİ motörU 20/ 3 tarihinde gele- BAGHDAD ~apuru 17 marta doğru 

ek n1 gUn P tm Le R d hn 
kenderiye, Dıep ve Non·eç um 

ı ay a os ros o osa - man1an . . hareke ed ktir 
ıeket eder. ıçm t eeıc . · 

ROJ" Al..E JIEERl..Alıf 
DAİSE KUMPAHYASJ 

AMERİKAN EXPORT LINES, İ 

G l 1 lA ihl •••• • •••••• ere t vnpur nrın muvasa at tar eri, t STELLA vapuru 29/ 3 tarihinde bek-
k · · 1 · lunl h k BAK.TR A vapuru mart nihayetinde . gere ·vapur ısım erı \ e nav arı a - lenmekte olup Amsterdam Hamburg ~ı-

TAHLİYE : Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta 
EXERMONT vapuru 23 martta 
EXCELLO ,·apunı 30 martta 

.. gelip Lbrerpool ,,.e Glasgov için yilk ala- . 
kında acenta bir teahhut altına glremcz ak manlanna hareket edecektir. --c tır .. 
Daha faıln tafsilfıt a!mak için Birinci Gerek vapurların mu·.rasalıt tarihleri, S -*= j SERViCE MARft'JM 
Kordonda 152 numarada • UMDAL11 isimleri ve navlunlan hakkında acenta YEHSKA. OauEH2'E L • At 
umwni lleniz Acentalığı Ltd. mürac.aat bir teahhüt altına giremez. Daha fazJa NIEN KUHPAlfY ASl ~~=EST N 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Bees ve Şr. GUNBORG vapuru 28/ 3 te gelerek DUROSTOR vapuru 18 martta be 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaruma müracaat Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan- niyor. Köstence, Kalas ve Duna 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. dinavya ve Baltık limanlanna hareket lan için yük alacaktır. 

edecektir. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Sopk allJllbil, nezle 1urılddE, plal, iNii, dit " 
sinir aarııan, romatizma •• _. .... için ........ 

deva GBiPilmbL 

Bu kanşık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
iSDI VE MARKAYA DiKKAT- TAKLİTLE

lltNDEK SAKDIDllZ... 

Karaciğer, boorek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık sik~yetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
7.eti boş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonrn yarım bardak su içeri5inde alınır. 

INGJLİZ KANZ UK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
••••••• ••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sırkecide . ................... . 

Bu her iki otelin miateciri luıldyenin en eski otelcisi 
•• 

8. Ome.r Lütfi 
dir 44 Sene~ • t~beli idaresile bütün miiJteri)erine kendisini 

sewtirmittir-.. 

--
.IERTICB llARb'DIB JOHHSrOJl WABRE 
Roamaln Kanlpanyasl ı.INIU ı.ra 
ALBA JuıJA vapuru 13/• tarihin- AVİEMORE vapuru 9 nfancla be 

de gelerek Malta Manilya ve Cenova Diyor. Burgu, V ama. KB.lence ve 
.bmaJanna yük w yolcu alarak hare- lina Kalas için yük aı.cntır. 
ket ederıektir. Vapurhırm hareket tarihleriyle 

tlancw..t hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki d~ acıenta 
1ardaki dejlffkJilderden c1olaıı acenta suliyet bbul etmez. 

~ kabul etmez. n.ba fala t.ı- Daha fazla tafsilAt için AT~ 
sllAt için iktnd Kordonda nA'l'IU.t caddesi 148 No.da V. F. Henry Van 
SPDCO vapur llCelltasma mUraceat 7A!e vapur acentalığma müracaat 
ec1i1meııi rica ohmar. mesi rica olur. 

ntBPON : !lif • .U '!'ELEPON : 2881 /ZotB 

TOPA NE 

TERAZiLERi 
'J'VRIUYEHlll EH BiRiNCİ !'ERA.ZJ FABRiKA 
Sl1fDI JIAJIULA'J'IDIR ....... 2'AIU..JrLERiNDE 
SAIUHl11JS.. 1 • 26 (D6) 

Kumbarat bini 
1 



SAHİFE ıo 

Alman notasına Sovyet cevabı 
'' JJ•ıı d ., rıı . er, unya sulhuna hizmet iddia ederken Çekoslovakyayı yutuyor 

istikrarı için bir tehlikedir,, Bu dünya sulhu ve Orta Avrupa 

Münihte işlenen hata 
Şimdi artık 

vah! .. )arın 
ne ah!.. ların ne de 
kıymeti kalmadı 

Ingiltere Fransa, Çekoslovakyan ın istiklalini ve 
edici • 

temın 
Moskova 21 (ö.R) - cJurnal dö 

Mosku> Çekoslovakyanın işgalini mu -
hik göstermek üzere Almanya tarafın -
dan devletlere tevdi olunan notaya Sov
yet hükümetinin verdiği cevabı şöylece 
-tefsir ediyor: 

c:Alman notası, Çekoslovak devletinin 
· bir müstemleke haline ifrağı kararını 

verirken Hitlerin dünya sulh ve refahı
na hizmet etmek istediğini iddia ediyor. 
Ne fazla, ne de noksan! Çekoslovnkya
nın yutulması bir zati müdafaa hareke1i 
gibi gösterilmektedir. Alman notnsına 

verilen Sovyet notası hfıdisatın hakiki 
şeklini izah ederek Çekoslovakya hadi
selerine karşı Sovyetler birliğinin vazi
yetini tayin ediyor. Almanyanın -taarru
zunu haklı göstermek için yürüttüğü 

muhakemelerin umumiyetle malum olan 
hadiselere muhalif olduğunu gösteriyor. 
Bir karışıklık ocağı olmak şöyle dur -
sun, Çekoslovakya, cihan harbinden 
sonra dahili sükuneti gerçekten müem
men olan ve hariçte hakiki sulh siyaseti 
güden nadir devletlerden biri idi. 

cSovyet notası bilhassa şu noktayı 

kaydediyor ki, Çekoslovakya ana yasa
sına göre Çekoslovak istiklalinin ilgası 
ve diğer bir devlete ilhak gibi mühim 
bir meselede karar hakkı ancak Çek mil
letine aitti. Halbuki, Çek milletinin ar
zusuna bem.iyen uzak yakın hiç bir şey 
o1maml§1ır. Bu şerait dahilinde Çekos
lovakyaya karşı Alman hareketleri an
cnk cebir ve taarruz hareketleri olup 
dünya sulhu için bir tehlike teşkil et -
mckte ve orta Avrupada siyasi istikran 
tahrip etmektedir. Sovyet birliği Çekos
lovak arazisinin ilhakını meşru telakki 
e<lemiycceğini sarahaten bildirmektedir. 

cSovyet notasında kullanılan lisan 
Moskova hükümetinin sükunetini ve 
kuvvetine emin olduğunu göstermekte
dir. Alman fn§izmi bu yeni taalTllz ha -
reketiyle yeni bir harp ocağı ihdas et
miştir. Bu da Almanyanın fütuhat prog
ramında bir merhaledir. Bu hadiselerin, 
Münih konferansının mantıki neticesi 
olduğu barizdir. Ingiliz ve Fransız hü-

tedbirleri düşünmediler mi? 

Soııyl't Rusyanın Londra sefiri B. Maiski bir Ingüiz nazırile konuşuyor 
kümetleri Münihte sadece muavin de - ' lik dağılml§tır. Fakat Faris ve Londra
ğil, hem de suç ortağı rolü oynamış olup da, eski siyasetine devam için, bu yalan
Çekoslovakya istiklfilinin ilgasından on- cı hayali dağıtmağa devam etmiyecekle
lara doğrudan doğruya mesuliyet teret- rini ispat eden bir şey yoktur. Şimdiki 
tüp etmektedir. halde demokrat umumi efkarı hükürne'-

c:Münihçilerin geç kalan ah vahlarının leri üzerinde şiddetli bir tazyik yapıyQr 
kıymeti meşkuktur. Fakat farzedelim ve kollektif emniyet yoluna sevketmek 
ki Münihte aldatılmış olsunlar? Alman istiyor. Hakikt bir sulh siyaseti ta.kip 
fn§lzmi ilk defa olarak mı taahhütlerini eden Sovyet umumi efkarı demokratik 
ihlal etti? Ingiltere ve Fransa Çekoslo- hüküınetlerin nihayet ademi mildaha -
vakyanın istiklnlini temin için elemli le siyasetinden feragatini hakiki bir se
idiler. Bahusus ki Çekoslovakyayı Sil - vinçle karşılıyacaktır. Zira ademi mü -
cet arazisinin koparılmasına muvafaka- dahale siyaseti, taarruz hareketlerine 
te mecbur eden onlardı. yolu hazırlıyarak, Avrupa için lkJnci bir 

«Bazı ecnebi gazetecilerin iddiasına emperyalist harbı hazırlamakta.dır .• 
göre Fransız ve Ingiliz hükümetleri, Çe- Belçika gazeteleri Sovyet notasının 
koslovakya hadiselerinden daha bir kaç metnini neşretmişlerdir. cEpok> gaze -
gün evvel, Bitlerin niyetinden haberoar tesi buna şu başlığı koymuştur: cÇekos
edilmişlf?I'dir. Fakat fn§ist devletleri kar- lovakyanın askeri işgali keyfi bir cebir 
şısında teslimiyet siyaseti umumi efka- ve taarruz hareketidir. Sovyetler Çekos
rın o derece nefretini mucip olmuştur lovakyaya vazıyed hareketini kabulil 
ki hükümet adanılan Münih siyasetinin reddediyorlar.> Diğer Belçika ve Isveç 
ankazına hrllfı tutunmak cesaretini his- gazetelerinin tefsirleri de buna müma
sedememişlerdir. Münih haya1leri şimdi- sildir. 

Sıra Litvanyaya geldi 
Memeli ele geçirmek için Alman 

tehditleri kendini göstermeğe başladı 
Londra 21 (ö.R) - Memel Nasyonal 

sosyalistlerinin reisi Royter ajansı mu
habirine şu beyanatta bulunmuştur: 

Memel Almanları Litvanyanın pek 
yakında Memeli Almanyaya iade etmesi
ni bekliyorlar. Bu Anşlus mukabilinde 
Memel ahalisi Lilvanyaya Memel lima
nından istifade hakkını venneğe hazır
dır. 

Kaunos 21 ( ö.R) - Kabine öğleden 
sonra İçtima ederek hariciye nnzınnın, 
Dnrlindz Alman hariciye nazıriyle vu -
l.u bulan mlilukatı hakkında. dinlemiş
tir. P.ır~am nto bu akşam fovkalfıde iç
tim:ıa d ,vf't edilmiştir. Paristen gelen 
haberl .: d ::! Almanların Litvanya hudu
dunda tahşi:latta bulunduklan bildiril
mekte ise d' bu haber Berlindcn tekzip 
olunmaktadır. 

Bununla b rabıc>r Almanyanın Meme! 
hakkında Lıtvanyaya sert ve tehditkar 
talepler s rdettiği teyid edilmektedir. 

Almaıı şefleri .. diinya haritasını tetkik ediyorlar 

zinski de dün Foraynofisi 7.iynrct etmiş bul edilmiştir. 
ve Lord Halifaksla yarım saat kadar gö- B. Çembcrlayn ile Lor<l Halifaksın, 

rilşmüştür. Kral bu sabah Faris sefiri orta Avrupa vaziyeti hakkında ecnebi 

Fransız Cümhurreisi 
Londrada son devrin görnıediği 
büyük bir ihtişamla karşılandı 

Faris, 21 (A.A) - Bay ve bayan Leb
rün bu sabah saat 8.15 te beraberlerin
de riynseticümhur erkanı \'e hariciye 
nazın B. Bonne olduğu halde Londraya 
müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Bayan Lebrüne bayan Braconnier ve 
bayan Loze refakat etmektedir. 

Londra, 21 (Ö.R) - Bugünkü İngiliz 
gazeteleri, Fransız cümhurreisi B. Leh
rün ve bayan Lcbrünün Londrayı 7.iya
retine büyük sütunlar tahsis etmişler
dir. B. Lebrüne refakat eden Fransız ha
riciye nazırı B. Bonnenin bu ziyaretten 
bilistifade Lord Halifaksla son vaziyet 
üzerinde yapacağı görüşmeler fevka15de 
bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Londra, 21 (Ö.R) - Fransa relsicüm
huru \'C bayan Lebrün öğleden sonra 
Viktoriya gannc1 muvasalatlannda son 
derece §CVk sahneleriyle karşılanmı~for
dır. Viktorya garı etrafında muazzam 
bir halk kitlesi toplanmıştı. Kral ve kra
liçe misafirlerini kabul etmişlerdir. Bu
kingham sarayına kadar olan mutat yol
dan daha uzun bir yol takip edilmiştir 

Sayısız seyirciler alayı selamlamak lize
re saatlerden beri bekliyorlardı .. İngiliz 
destroyer ve tayyareleri l\f.nnş denizinin 
ortasında reisicümhur ve refikasırun ra
kip oldukları •Kot Dazür» vapurunu se
lfun1amışlar ve İngiliz sahiline kadar re
fakat etmişlerdir. Duvr limanında kra· 
lın kardeşi Glocester dükü vapura bine
rek misafirleri kral ve kraliçe namına 
selamlamıştır. Reisicümhurun Londraya 
muvasalatı dikkate şayan şevk ve sevinç 
tezahürlerine vesile olmuştur. Kral ve 
kraliçe, hanedan fızası, başvekil B. Çem
berlayn, hariciye nazın Lord Halif aks 
ve hükümet erkfinı istikbalde hazır bu-
lunmuşlardır. Takdim merasimi esnasın
da Lord Halifaks B. Bonnc ile bazı söz-

Ingiliz kralı altıncı Corc ve Fransız C1imhurreisi 

F:.:ansa çocuklar: namına kendilerine Londra, 21 (Ö.R) - Londra gazetele
gönderilen iki bebekten dolayı teşek- ri Fransız reisicümhurunun 7.iyaretine 
kürlerini bildirmiştir. hararetli makaleler tahsis etmiştir. 

Bukingham sarayı etrafında toplanan Taymis diyor ki : Kral ve kraliçenin 
halk polis kordonlarını yararak •Reisi- Faris ziyaretlerinde yapılan parlak ka
cilmhuru isteriz, kralı isteriz• diye ba- bul resmine mümasil bir kabul hnzır
ğırmıştır .. Majesteler, B. ve Bn. Lcbrün lanmıştır. İngiliz hükümeti bu merasl
balkona çıkarak halkı elleriyle selamla- mi hazırlarken Fransız hükümetine en 
mışlardır. dost:ıne bir şekilde rekabet etmek iste

miştir. 
Biraz sonra reisicüınhur ve bayanı 

Malbrog Havza giderek anne kraliçe Me
riyi ziyaret etmişlerdir. Saat 5.30 da 

B. I...ebrün her hususta Fransızların 
devlet reisi olarak tercih ettikleri adam-
dır. Mütalaalarında mutedildir ve derin 

ler teati etmiştir. Londra belediyesinde ve Sitenin mü- bir siyasi tecrübesi vardır. En yüksek 
Alay gardan çıkarken halkın muaz- messillerini kabul etmişler, bunu müte- mertebeye yükseldiği halde samimiycti

zrun alkışları muzikanın Marseyyez ve akip yeni Fransız cnstiti.isü binasının ni muhnfaza etmiştir. Hayatı ailesinin 
God Sev di King marşlarını adeta ört- küşat resmine riyaset etmişlerdir.. Bu samimiyeti içinde geçtiği halde devlet 
müştü .. Son zamanlarda tekamül eden merasimde kralın kız kardeşi Prenses reisi vazifesini de sevimli bir şekilde ifa 
televizyon usulleri sayesinde ayni daki- Ruvayal ilk defa olarak mikrofon önün- e:tmesini bilir.• 
kada kabul merasimi bütün sinemalcırın de Fransızca söz almıştır. Bu akşam Bu- cDeyli Telgraf» diyor ki : Avrupa son 
perdelerine sesli olarak aksettirilmiştir. kingham sarayında bir ziyafet verilmiş- c:enelerde, hükümetleri tarafından cm-

Saraya doğru bütün yollar parlak bir tir. Davetliler arasında reisicümhurun redilen tavırlarla misafirlerini kabul 
şekilde süslenmişti. Kesif halle mütema- oğlu ve gelini ile kızı ve damadı da ha- eden coşkun halle manzaralan gönnüş
diyen alkışlıyordu. Sarayda küçük pren- zır bulunmuşlardır. tür .. Fakat Fransa reisicümhuruna ve 
sesler Elizabct ve Margarit misafirlere Yarın misafirler Gil Holu 7.iyarct ede- refikasına yapılan kabul bundan farklı
ta.kdim edilmişlerdir. Prenses Elizabet rek belediye reisi tarafından kabul edi- dır ... Bu şevk ve sevinç, yabancı misafir. 
Fransızca konuşarak reisicümhura, kral leccklerdir. Yann akşam Londra ope-ı leri karşılarken onlara t!iziın hissini gös 
ve kraliçenin Paris 7.iyaret1eri esnasında rasında bir gala müsameresi olacaktır. teren serbest bir milletten gelmektedir 

lngiliz teklifleri önün.de 
Filistin Arapları ile Yahudileri 

protestoya hazırlanıyorlar 

Filistin tedhişçilerinin lngilizlcr tarafından sıırgım edildiği Akfrıidan bir manzara 
Kudüs 21 (A.A) - Yahudiler Ingiliz de Nablus ve Gazzedeki arap dükkan - memleketlerin yeni hir konferansı i 

tekliflerini protesto etmek için bir si - Jarının kapatılmış olduğu haber veril_ maa davet cdl."cekleri tahmin olunm 
ltıhsız müdafaa hareketine teşcbbiis et- mcktedir. tadır. 
mek imkanı derpiş etmektedirler. Arap Amman 21 (A.A) - Maverayı Şe 

Arapların Ingiliz planı karşısında it-
mehafiline gelince, bunlar da grevlerle nın cenubunda yeniden bir takım şid 
Ingiliz planına muhalefet etmek tasav- tihaz edecekleri hattı hareketi tayin ve hareketleri yapılmıştır. iki karakola 
vurundadırlar. Filistin mesC!lesini kat'i surette mtizake- cum edilmiş ve bunlar yağma olunm 

Hayfadaki arap dükkanları açılmış ise re etmek üzere yakında müslün1an tur. 

Berlin 21 (Ö.R) - D.N.B. ajansı Ka
unoslan istihbar ediyor: Litvanyn Diyet 
meclisi telgrafla ynpılnn davet üzerine 
fevkalade toplanmıştır. Meme} mebusla
rı içtimada hazır bulunmamışlardır. Bu 
içtima Litvanya hariciye nazırının dün 
Alman hariciye nazıriyle yaptığı müla
kntla alakadardır. 

Sir Erik Fipsi kabul etmiştir. hükiimetlerle temas yapıldığı hakkında- ği tedbirleri alınmaktadır. Hariciye na- arasındaki isti§arelerde yeni bir Alman nın Bohemya ve Moravya üzerind 
Alman himayesinin tesisine meşru 
bir esas tanımadığı bildirilmekte ve 
riciye müsteşan B. Somervels tar 
dan bu hususta yapı}nµf olan ~ 

Londra 21 (Ö.R) - lngilterenin Var
şova s::1iri Leh hariciye nezaretine gi-

Ingilterenin Bükreş sefiri kral Karol ki beyanatı şu son günlerdeki büyük fa- zm Lord Halüaks Rusya sefirini kabul taarruzu lınkfmının göz önünde tutul -
tarafından kabul edilmiştir. Atinada afiyetle tecyyüd etmektedir.Sulhu samimi ederek vaziyet hakkında görüşmüştür. duğu muhakkaktır. 
general Metaksas Ingiliz sefirini kabul olarak istiyen ve Almanyanın yeni taar- iş birliğinin alacağı şekil hakkında Mos- Vaşington 21 (Ö.R) - Birleşik Ame-
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