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Döviz kaçakçıl ğı yapan 
bir şebeke yaka anmıştır. 
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Amerika, en büyük donan- noktalarda ihtilaf ~ıkıyor? 

J •k J k /ngiltere, Filistin için tam askeri malumat vermiyor. maya ~~ .. ! ... 0 aca Diğer şarki Akden 1z kısımlarında buna yanaşıyor/ 
8!1 hususta tanzim olunan deniz plinı~ın tatbi- Anlaşma şimdilik psikolojiktir, Hitlerin 
kine busene başlana~~ktır. ~eferberlık vuku- Romayı ziyareti beklenecektir 
unda asker toplamak ıçın yenı kanun hazırlıyor Ludra. 28 (A.A.) _ z.anedil· 

H. Vekilimis 

------------ı~~~~----

1 dip• g6re Hariciye Neıareti mtil•· 
ba1111larıadao Bendelin Romaya 
udeti ve bu tıatia baıhyıcak olaa 
ademi mGdab•le koınıtetiııin faali• 
yeti fa,ma.f tılyan mfteakerelerini• 
dıh• faal bir ufbaya girmeaiae 
7ardım edecektir. 

Buı kimıeler ni11n nibayetinde 
l>ir itilU imaa edilH•Al•i fimit 
etmektedirler. Birçok :maıalaitlu ita 
lti1Ua ııiyut olmaktan aiyade pıiltO• 
lojik l»ir kıymet atfetmekte n ba 
- Sonıı 6 ıncı salıi/•de -

Arşidük Otto 
Macar gazetelerine 
beyanatta balanda 

ltalga donanma•• 

Hami etli iki Fransız 

Burnavada büyür< bır 
na yıhazineye verdiler -

-
N ankinde kurulan ,eni hakumetin, tama·. 

mile muvalcat oldufu haber verili~or 

Ve bu binanın hastane haline 
ifrağını istediler 

Ar •d le O Pariıt• oturan }'ranaaa tcbauından B. Pierr• Aaerya ıle be•PNtl 
fi iJ fto Sopun, Huic ye VekA eti " ııtaaile ıehrimıa milli f'mllk mNlrl ..... 

Badapefl•, 29 (Radyo) - Macar mfirac11t edecek Barona oıbiyeaiDde ..ameıpaı• mılaalleude IJl71k lıir 
gauteleri, ArthlGk Oıtonaa beyana. konığı andıran ı 7 Hyıfı 1 fiyük lıjaap butab•De laalille kalMdil_. ~ 
tıaı yasıyorlar. Artid6k Otto, bu ıutile haaia•y• lerkelf Ani bildiımittır. 
beyuıatındı. ATuıturyaaıa iıtikUli Binıyı te11im a mak: Ozere dun lneJT'nrlar mPhılliae gıtm1flerclir. a.. .. 

ber aliı~ımru ~lS o, Jioa mfit~addid HloolarJ, mul t~lif te luUtı Te •• 
itia çarpııanlara ••ıekkGr etmiı H larile bioı, butahane Ycya 11natoryc İn iltihuıu eheritl dir, ath " 
banlarU1, hiç olması• .keadiltriııi •• çıma~rbınelori, lCD ' bir 1ıahçefi, mutbağı vardır. Haber aldıtımıu ..... 
aileleriai kurtarmak için lıuaduı binıya talipler varsa da eatılmı~acıktır. 
ıoara mlcıdeledea nageçmıltrini Bu biaaD\D bir Laetabınfl •eya Terem terrıthaoıti, yıbud da Ur .. f! tı•tin eyJf'nıietir. paaeer ittihu edilmek ımetil' kullaoılmıtı itin trtJriklH ,.J ılmalıtachr. 

1 / pa ... va dr m·nın so ., perdesi ovnomvor 

& Tn/ilı Rs,tii Aras 
hkanı. 19 (B-.Q - c. B. 

Butlli ltamatay ~-. '*16A AD· 
Ulra Nylan D& B. O...ı haoa• 
- ıiyaHdacle aoplaamııtırı. 

... alaa Mali,. Vekili i'aa• 

.... '" Mldoell ......... dan 
~ " •erpJNdıa 1apalacek ,.d .................... tü. 

8-clu IOUa ~ ... ,. .- u .. Çinliler •ltin6 11apıgor 

.W,. V.ut O.. B. T..tlk Blfcla .... c........... a.t., .... 1a1 
hekh•4lakl aokld ....,..... bW 
..._ a..,ell.W. mtt·W.i bala 
.,ı.m,t1r. Bariol,e Vekili, l»1111daa 
IOUa ..-ı An.apaclakl ... ba. 
di..a.den hahille gruba bu btcllo 
.. ı. etrafıacla tearir eylemiıtir. 

Hankov, 28 (A. A.) - Şan- tam bir hezimete utrahlmııtır • 
Kay Şelcia umumi karargihına Çin kıtaab bGtWı cep belerde 
Tieaçin-Pukov demiryolu cep- ilerlemektedir. 
heıi kumandanından bu sabah Pekin, 28 ( A.A.) - Japon 
telefonla aıatıdaki haber ve- kuvvetleri baıkumudanı rene· 
rilmiıtir: ral Teroci ile Pekin Çin mu· 

Bu cephedeki Japon kuvvet· valckat hükumeti reiıi Vanko
leri Çin kuvvetleri tarafından 

200,000 liraya yeni Hal
kevi inşa edilecek 

Hava kurumu ve Tiirkkuşu kuliJblJ:, 
Cumhur yet meydanında kurulacak 

lılahteUf lnf&•tııl camhariyet meyclaaıada telı:ıiff ıaretUe ba meydan 
'9 d•aruna ıllrade iman kararlaıbnlmıııır. Bu karara g~re, c11mbuıiy•t 
-.,dam dHrtnda lllı: olarak 200,000 liralık bir Balkeri, ıimdikioe n ... • 
t• tok bCl:rflk •• geniı olaeakbr. 

Tirit Hna Kurama 1ımir cubHi için bn meydan cinruıda bir biıı•ı 
.. de TtrU.Qfn kalObl blııau İDfl ettirilecektir, Cumhuriyet ıncydaoı, 
.... Wı IMMllM hmtria ea tırefll Te mGJı:omme) me7dam ullai «la ı:akur. 

ming bir Çn • Japon muhtelit 
ekonomi konseyinin kurulmaaıaı 
emreden bir kararname imza. 
lamı şiardır. Beı Çinli ve boı 
Japon azadan mürekkep bu 
konaey ıimali Çinde bütün eko
nomik inkipf bareketleriae ... 
zaret edecektir. 

Şangbay, 28 (A.A.)- Sabık 
Nazırlardan Liaabenciain imza• 
ile netredilen bir be1_uaamede 
Nankinde yeni bir Çin cumba· 
riyeti hükOmetinin kurulmuş ol
duğu bildirilmektedir. 

Be yan name bu hükQmetin ta• 
- Sonu 6 ıncı sahiJ•ll• -

Cumhuriyetçi lspanyaN azır
ları, F ransaya i~tica ediyorlaıı 

••••• ••-4 
General Miyaha,Madrid cephesini terkede~ek, ordua 

ile beraber cenuba doğru çekilmeğe ~azırlanıyor 
Parla, 29 (Radyo) - Bnu 

Ajan•... Sancoaa ma1aelıid bil· 
cliriyor: 

Solçaıo, lıloakardo •• YagaeaiD 
lı:amıadaaındaki ordalar, BarHlOD 
Gauia• ydrümekıe ~dnam ediyor. 

Yııl'ueuia ordaııundali kıtaatıa 
bir luımı, Lerida kauh11ım saptet• 
mitlerdir. Bu kuabıdıki cumhuri
yetçi kunetler, daha eftl ı•lııi t•• 
bt•it balaaayorlardı. 

Balk, lıu taraf ta beya1 lı•y• 
raklar ç.kenk tealim olmakuchr. 
lbtilalcileria eliae dlfea mllaiamd 
tokıar. 

Pari" 29 (Bad70) - ıı.t.a ı•• 
....,1 7ımyon 

Camhmiy~l İtpaayaıila kerka 
•• telif lıa1lımıı11r. Ceanal Fruako 
lı:anetlerinha ıoa munffakıyeıleri, 
balkın mane.ı kunctini çok far .. 
lllııhr. Son haberlere glSre; cumba· 
riyetçi lıpanya hftkdmet erklıu. 
Fran11y• geçmek flacre r Hila latl· 

- Sonıı 6 ncı aabJ/11.de -
ta 
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Sulh yolu ile Emperyalizm 
paganda yapar. Birçok memle· 
ketlerde bu gayeye yardım eden 

türlü isimlerle partiler kurulur. 
Hayaller, vaitlerle, efkarı umu-

Mersinde döviz· kaçakçılığı Türkkuşu -.... 
Motdrlii tayyareleri 
şehrimize geliyor 
lstanbul, 29 (Hususi)- Türk· 

kuşunu motörlü tayyareleri, bu 
haf ta içinde Ankaradan İzmire 
hareket edecekledir. Orada bir 
bava bayramı tertip edilmesi 
ve motörlü tayyarelerin göate· 
riler yapması muhtemeldir. 

Emeryaliat devletler denince 
eıki ve yeni imparatorluklar 
hatırımıza gelir. Bu gibi dev
letlere bu ismin ne için takıldı· 
imı ve bunların Aasıl hareket 
ettiklerini hepimiz biliriz. Fa· 
kat Emperyaliıt devlet olarak 
tanılmıyan ve Emperyalizmin 
biamın düşmanı gibi gözüken 
bir devlet vardır ki dünyanın 
belki en emperyaliıtidir. 

miye hakikatlerden uzaklaşlm· 
lır. Zürra, bu cereyandan hoş· 

lanmaz. Ancak, onun dili kısa· 
dır. Çünkü amele gibi müteka· 

ıif bir şekilde yaşamaz ve ha· 
rekete geçmeıi çok güçtür. Yenı yapan bir şebeke ya alan 1 Avrupa toprakları üzerinde 

müstemleke ı kurmak iddiasını 
güden, gayri milli unsurları aı· 
narlara dahiline ıokaralc bir im· 
paratorluk vücuda getirmek İs· 
tiyen bir devlet yoktur samlar. 
Şimdiye kadar (Eıki Dünya)nın 
milletlerini umumiyetle biribi· 
riae katan sebep ekalliyetler 
olmuftur. Avrupa kıt'ası üzerin· 

ictimıi düzenler vadeden pro· 
P•iaodalar hislere hitap c;der· 

Suriye ile Filistine koyun aevkiyatı yapan bir müess se, kaçakçı· 
lığı idare ediyordu. Kaçakçılık bir milyon lirayı buluyor 

lstanbul, 29 (Hususi} - Merainde büyük bir döviz kaçalcç,lıtı meydana çık rılmıştır. ilk ya

ler. Mücerret mantığa, müste· 
n ittirler. Şeni yelten, tab at ve 

pılan tahkikat neticesinde kaçakçılığın bir milyon lirayı geçtiği anlaşılmıştır. 

içtimai kaidelerden uzaktırlar. 
Üç beş kişinin dünyayı idare 

Lord Loid 
Kaçakçı cbekeainin merkezi, Mersinden Sur:ye ile Filiıtinc koyun sevkiyatı yap n bir müesse· 

sedir. Şebekebin baımda, ltalyan tabiiyetinde bir Yahudi bulunmaktadır. Şebekeye dahil bulu· 
nanlardan bazı kimseler tevkif edilmiştir. Tahkikata biiyük bir dikkatle devam edilmektedir. AJ J A k 

etmek arzuıundan doğmuş bir 
siyasi vasıtadan başka hiçbir 

•• •• • •• •• uanauan n araya 

Kabinemizde bazı değişik- gidiyor de bir millet lehine diterlerini 
Adana, 29 (Hu:susi) - lngil· kendi idareıi altına sokmanın 

terenin aabık Mı11r elçisi ve no büyük bir hata oldutunu 

şey detildirler. Tekniğin dev 
adımlarla ilerlemesi yüzünden 

amelo tabakası çoğalmıştır.On· 
ların bugünkü medeni hayattan 

iıtifade etmelerini temin etmek 
menfaatlerini gözetmek, it ka• 
nunları, içtimai sigortalar gibi 
mevzuat ile mümkündür. 

• er yapılacağı bildiriliyor tanınmış devi t adımlarından bugün takdir !fıtmiyen yoktur. 
Lord Loid tayyare ile şehri· Meseli Harbi umumi sonu cebri 
mizc gelmiştir. Lord Loid ce· muahedeleri, bu ekalliyetler 
nubi Afrikadan gelmektedir ve üzerinde asırlardanberi devam ~~~~--.,. .... _. ......... ._. .. ____ ~~~-
Londraya gidecektir. Kendiıi., eden med ve cezirlcre bir ni· B. Faik Kurdotlunun lktısat Vekaletine ve iş bankası umıım miJ· 
Tü kiyey görmek ve Ankarayı hıyet vermekten çok uzak kal• 

Her millet, kendi ınırları 
dahilinde evvela sulh ve sükQ. dürü B. Muammer Erişin de yeni ihdas olunacak 

Hazine Vekaletine l!etirilecekleri söy/eni:vor 
u~n1 mak arzusunda olduğunu 

mıttır. Buna Çekoılov.akya ile 
söylemiştir. Son yağmurlardan Almanya ara.ıındaki ihtilaf en 
Lordun tayyaresi kalkamamak-

nu temin etmeğe muvaffak ol· 
malıdır. Bu sinsi dühul ıiyaıeti 
bilba11a cahil tabakaların hıı· 
lerini tahrik ederek kardeşi 

lstllnbul, 20 (Huıuıi) - Mün· 
hal Mebuıluklara lktısad Ve
kaleti müsteşarı Bay Faık Kurt· 
oğlunun, Bayan Conkerin ve 
üçüncü Umumi müfettiı Bay 
Tahıin Uzerle Tütün inhisarı 
idareıinde emeldi ıubay Oıma· 
nın namzed gösterilecekleri bil· 
dirilmektedir. 

Bugünlerde Vekiller araıında 
te beddülit yapılaca~ı ve bu 
arada yenı bir Hazine Nazır· 
lığı ihdas olunacaA'ı şayiaaı do· 
laımaktadır. 

1 adır. Bu ıebeble Lord Loid canlı, en güzel misal teşkil lngilterenin Suriyeyi !tal- yarın ckspreıle Anlcaraya gide· eder. Bu vüıatta 'bir Çekoılo· 
cektir. vakya vücuda getirmenin ne 

Yaya vereceg" i so··yıenı·yor ı· . . kadar t hlikeli oldutunu her· 
Spenç!yarıye Ve kea lai11etmcktedir. Almanya ve 

Maha~a bu haber, ne resmi ve ~e de ga,ri 
resmi bir yerden teyid edilmem:ştir 

lıtanbul, 29 (Hususi)-Buraya gelen bir habere göre, lngiliı· 
ltalyan görüşmelerinde Suriye ve Şarki Erdünün vaziyetleri mevzu 
bahsolmu ve lngiltere bu iki memleketin ltalyaya verilmeıi üze· 
rinde duruyormu~I Bu haber, ne resmi ve ne de gayri resmi bir 
taraftan teyit edilmiştir. 

bb "' H h Alman ırkı aleyhine tee11üı 
tı ı musta zerat. eden bu cezir cereyaar, bugün 

Kamilen iıtihlak ver· AlmanyanlD Çekoslovakya üze-
• • J ~f rine doj'ru bir met hareketini 

grsınaen mua,-i ır vücuda getirdi. 

lıtanbul, 28 ( Husuıi Tele- Meynelmilel müess ıoler yolile 
fonla ) - lspençiyariye leva- d t ·· t .. ,. .. - b"l 
zımı ile bilümum tıbbi mftıtall· • _ım • manın guç uaunu 1 

• 
. . mıycn yoktur. Scvr muabede-

kardeş katili yapmata mecbur 
etmiılerdir. 

Sulh yolile emperyalizm, en 
korkunç bir emperyalizmdir. 

Çünkü ark d n vurur. .~crt~ 
cepbcdın hareket etmez. Güt· 

tüğü siyaset yapıcı değil mev· 
cut medeniyeti yıkıcıdır. Bu bu· 

ıuıta bugünkü lıpaııyadaa daha 
canlı bir miaal zilcredilemcz. 

Söylendiğine göre, Bay Faik Mussoli
Kurdotlu lktısad Vekaletine, 

zerattan fıatlerı 25 kuruı• ka· . • be 1 ·1 ı - ı ı 
d l 1 · 'hl"'- . . .ı_ ıın1, yne mı e mue11eıe er e Sanayi ham m':ahı~n ar, ııtı amt Yetiı•ıauon detil, lıtiklll harbi neticesi Lo. 

Biilent Oıtündal 

HitlerHamburgt 
Ve Göbela Viyan 

timdiki lkt11ad Vekili Bay Şa· 
kir Keıebir veyahud da Kaata• 
mrınn Sıayl•vı Bay TAhsin Zıraat 
Vekaletrne ge ırılecek; iş Ban· 
kası umum müdürü Bay M m· 
mer Eriı de yeni ıhdaa edıle
cek Hazine Vekili olacaktır. 

Prens Pol 
ltalyc: Maarif Nazı. 

rını kabul etti 
Belgrad, 29 (Radyo)- İtalya 

Maarif Nazırı Dino Alfiyeri, 
bugün Yugoslavya Kral Naibi 
Pıenı Pol tarafından kabul 
ecfümiı ve şerefine bir ziyafet 
verilmiıtir. Bu ziyafette, Yugos
lavya Baş ve Dış Bakanı Milan 
Stoyadinoviç'e ltalyanın bura 
ıefiri ve daha bazı ıiyaai rical 
hazır bulunmuşlardır. 

ltalya Maarif Nazm, Val'de 
Kraliçe Marıyayı da ziyaret et· 
m"ştir. 

Oino Alfiycri, müteakıben 
meçhul asker abidesine gitmiı 
ve çelenk koymuştur. 

A rnavudluk kralı 
Ahmed Zogo ile bera. 
ber evleneceklerden 

on çifte yardım 
edilecek 

Tiran 29 ( Radyo ) - Arna· 
vudluk kralı Ahmed Zogonun 
evleneceği güne düğünleri rast· 
lıyanlardan on çifte muhtelif 
yardımlar yapılması ve ondan 
fazlasının da, evlenme iç;n be· 
lediyelerce alınan masraflardan 
muaf tutulması hükumetçe ka· 
rarlaşttnlmıştır. 

N rveç sahillerinde 
miıdhi. fırtına rıar 
Oılo, 29 (R ~dyo) - Norveç 

sahıllerinde müoh'.ş fırtına var· 
dır. Kırk balıkçı gemisi kay· 
bolmuştur. Birçok vapurlar, ha· 
r.eketlerini tehir etmişler ve 
yolda bulunanlar da en yakın 
limanlara iltıca ey le mişlerdir. 

l d' _J l • Bu kere hükumetçe görülen z~n muabedeıine çevirdik. Bu· ninin SÖy eVİ ma ae erı lüzum üzerine bu müıtabzera· run Almanyanın yapbtını ve 

Rütün JınlyaJa Yalttız takas yolile tın fiatlcri ne olursa olıun yapmak istediğini biz Loıanla 
hepsinin iıtihtak vergiainden çoktu başardık. Atamızıa kıy· 

dinlenecektir idhal olunacak affı takarrür eylemiştir. metini dünya bidisolcrinia ce-
birer .. ,,ı.,, o....Jilw 

Hamburg, 29 (R dyo) - Al· 
Roma, 29 (Radyo) - ltılya lstanbul, 29 (Huıusi) - Bir Re .

8 
• h reyanuu takip ederken daha 

'll" ~d f b d ı ıcum ur manlar in~a ettikleri büyük aey• mı ı mu a aa ü cesi, yarın tıkım sa neyi ham maddelerinin çok talcdır etmemek, onun yük- • 
ayan meclisi tarafından nıüza· yaldız taknı yolu ile ve her· yatına bayralt. ıelc zekiıı önünde eJilmemek yab vapuru, burün büyük me· 
kere edilecektir. Bu münaae· hangi b ·r Tüı k maddeıi mu• L •l'J. mümkün delildir. rasimle ve Hitlerin huıurile de· 
betle ltalya Başvekili Mussoli· kabıli t kas mevzuu ile idhali çeıı:I uı. Bir dev1et vardır ki, bütün nizc ihdirilmi,tir. 
ainin vereceti söylev, bütün hakkında Vekiller Heyetinden .. lstanbul~ ~9 (Hususi) - Re· dünya toprakları üzerinde bir Hitler, bu vapura, Roberla, 
İtalya radyo iıtaayonlarında din· bir kararname çıkmıştır. Bunun ııncumhur ıçın satın ~lıHn yata, emperyalizm kurmak ister. Tek· adını vermiı ve bu miinaMbetle 
lenecektir. ~dhalit tutarı on beş milyon ~amburgda . m~raaımle Türk nilc yönden ıon derece ileri gi· uzuo b~r .söylev vermııtir. 

lran transı.fyolu iradır. ayra~ı çckdmııtir. Bu yat den ıehirlerde tekasüf etmiı Viyana, 29 (Radyo) - Bu· 
/kinci Londra Amerıkı'lılardan Hamburgda amele sınıfının bi11iyatına hitap raya gelen Almanya Propagan· 

Otobüslar, Tibri%e aatın a rnmıştır. ederek ihtilaller çıkarmafa ça· da Nazırı Doktor Göbels, uzun 

ka~r~~ukkr mll~kafl &~~0 _l_ış_ı~_H_e_r_~_-r_~_n_ı~rt=al=a=rl=a=p=r=o=·=b=ir=sb=)=~=v~v_e_rm_i_~_·r_. ___ ~ 
lstınbul, 29 (Hususi) - lran /ngilizlerce mevsim- italya imparatorluğu. Ç/ M D /K L ER 

hükumeti ile hükumetimiz ara· siz sayılıyor nu resmen kabul etti • • 
sında, ıran transit yoıu hakkın· B I b ah t ·· I 
da bir itilafname imza edilmi,- Lo~dra 2~ (Radyo) .. - F~an: Roma, 28 (Radyo) - Belçi· lr §Bir e er er ereDDUm e 
tir. Buna göre, Karaköıe ile ıız ~ukümet.~; umumı vazı.~etı kanın ye!'li sefiri, buiün Hari· Bir şair arkadaş, kahvehanede bir masaya oturmuş düşünuyor 
Trabzon arasında sefer yapın tetkık ve muzaker·e· ~tmek u.z~· ciyo Nazırı Kont Ciano ile bir· ve ara sıra önündeki lcitıda bir şeyler yazıyordu. Anlad m; gc ne 
devlet tranıit olobüsleri bun· re ~ansız .BaLvekdlı ıle ~arıck likte Krinal sarayına gitmiş ve perii ilhamın kuyruğuna takılmıştı. Onu rahatsız etmek isteme• 
dan böyle Tobrize kadar işliye· fe ·ıt azırın~n o~Traya ~· ~r.e itimadnamcıini ltalya kralı ve dim, hkat beni çatmaca da dur madım. 

Nngı er~l b~şvte 1

1
1 

vte arıcıye Habeşi~tan imparatoru V ktor - Ah ·dedi- ah bu mısralar .. Bactan bir mısra yazıyorsunuz celclerdir. azırı ı e ır op an ı yapma· E 
1 

. . . . y • 

Pariste komünist larını teklif etmiştir. mBanu.e e vbormıştir. t . Ortasını bulmadan, bırı daha çıkıyor. Oradan atlayıp bir tanesi 
Ot d t t · d elçıka, u suretle talya ım· daha meydana geliyor. Sen de bilirsın bunu Şimdi İşin alayın· 

Partisi toplandı ı_ sosye .. ebprots bl~"'adzc eb••.~ le paratorlutunu f.:!en kabul etmiş daaın amma, senin do mısralar, kafiyeler ve. vezinlerle bor.uıtu 
çıroan rcsmı ır e ıiS c, oy e 

1 
6 

Pariı, 29 (Radyo) - Komü· bir mülakat ıçin zamanın mü· o uyor. ğuın zamanla.~ v.ardı.. .. .. 

niıt partisi, bugüıı toplanmış said olmadığı bildirilmiştir. ô Jemı•şte rQ'" -'alı Ba~tım, şoyle bır m11ra gordum: 
ve Baraelondan avdet eden A k h. . aı T 4 ., Uı Dıyorlar gül açmış oefa halları/ 
parti genel sekreteri Doklonun n ara şe ır tıyat. l Güldüm, ilave ettim: 
verdiği izah ttı dinlemiıtir. rosu Bağdada gidiyor yağmur ar Dayansın açmağa cefa halları .• 

Doklo, Fransanın, Cumhu· Adana, 29 (Husuıi) - An· Basene tütün ekimi Bir kahkaha aavurdu: 
riyetçi ispanyaya yardım edil· kara şeh r tiyatrosu yarın bu· noksan olacak - Haydi ·dedi· müıterek torennümler yapalım.. Fakat teh· 
mesi lüzumundan bahseylemiştir. radan Bağdad11. gidecektir. zilde pek ileri gitme. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ödemi~ (Hususij - Dünden· Ve, ba~cdık: 

Eıh 1 beri bütün Ödemiş bölgesine O - SeninltJ bulu 1rsak
11 

bir akttam orda amra daresinde Milli Kütüphane Sineması f d :r r 
sürekli ve ay alı yağmurlar Ben - Yaşa.sın hayalen safa bağları 

s,u~ün matinelerden ıtibaren 
kı harikulade fil:m birden 

KAN DAVASI 
Tabii Renkli • Fransızca 

Sözlü ~aheser 
Başrol/erde: Silvia Sidney· 
Henri Fonda·Fred Mac Murray 

BRODVAY 
MELODi 1938 
Baırollerde : Robert Taylor - Eleanor Powell. 

SEANSLAR: Kan Davası . : 3·7 de_ Cumartesı ve Pazar 1 de 
BrodvllV Melodı: 5.9 da Brodvay Melodi ile başla · 

yağmaktadır. Yağmur, köylü· Al lalıa giden gol senden mi aeçer? 
leri çok sevindirmiştir. - Tahtalar eksildi ikiş•r üçer. 

Tütün d kim.ne devam edil· - Mestoldum şarabı artık kim içer, 
mektedir. Yağmurlardan sonra - Dagansm açmağa cefa balları. 
bostan dikimine de başlana· Arkadaşım toparlandı: 
caktır. Bu yıl tütün ekimi gc· - Amman ·dedi· berbad ettin. 
çen s~neden yüzde: otuz nok· - Zarar yok, devam eyle: 
san olacaktır. - l'an gana, baş başa elin elimde, 

Ödemiş Halkevinde - Zannetme saç biter artık kelimde 
Halkevimızin yeni komite - Göklere çıkalım seoişelim de 

Üyeleri seçilmiş ve faaliyete - Yaşasın hayalen safa bağları 
geçilmiştir. Halkevinin açtığı A·lcadaşım dayanamadı, kitıdını toparladı, cebine soktu. Be 
şoförlük kursunda derslere de· de derhal mevzu kıtlıtı içinde yakaladığım fıkrayı karalamağ 
vam olunınakt dır. başladım. Çimdik 

r 
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Avukat n arısı Portos u zahm ti en • • 
ısıne 

yaptığını_z_a_n __ d~_....;;:;;.g_ü Ü 
~u hal böyle olmakla bera· - Evet, o kocası ÇOiC k s· .eri herşeyı görmuş u. 

ber, Portoıua zendostlukları kanç olduğu için pek zor bu· Po:tos k rmııı m nderli ha 
karşısında hiçbir kadının mu- luşabildiğim tanıdık b.r dü· nımef ndiyi önceden prenses 
kıvemet gösteremiyeceğini de şcstir. S.ff beni görıµek ıç n Y pmad ğına pişman o.muştu. 
b\liyordu. bugün şu us z yerdeki bu kü· A~ ukat karısı içıni çe~erek 

Onun bu harokctlerinin riya çük kiliseye geleceğini bildır· dedi ki: 
ve aıhte oldutu mal umdu.... mişti. - Ab, M. Portps, siz ka· 
Hiç h•kiki aıkta, ciddi kıı· - M. Portos beş dakika dınl:mn çok sevgilis.siniıl 
kaoçhkta riya ve sahtelik bu· için kolunuza gifmekliğime mü· r_ Fr.k t, ynadı ışımın ikt:· 
luıur muydu? aaadc eder mışiniz? Size söy- zası olarak, benim hanırqlann 

Dua bittiki içiQ avukatın ka· liyecek şeylerim varl ş vg:sıpc ihtİ)'&cım yok. 
r•• mukaddes ıu bulunan kur· Portos, bir kumarbaıın ya· Avukat karısı gözleriııi gök 
nanın yanına doğru gidiyordu; pacağı hi:eye g i•Üşu g bi göz· }ÜZÜııe dikerek haykudı: 
Pqrtaa ondan evel giderek ıu· lerini kırparak cevap verdi: - Hey Allnhıml lnsıınlar ne 
,. bir parmağını sokacağı yer• - Şüphesiz, madam! çıb~k unutuyorlar! ... 
de bGtüo elini daldırdı. Tam bu ıırada Dartanyan - Bana k&hrsa, ı-.adınlar ka· 

Avukatın kınıı Portoıun bu Mayledinin peşini takibe gid.· dar çabuk deği:; buna ispat 
~~meti kondiıi içiD yeptıtuu yordu. Portoaa doğru bır göz ben oluyorum madam, size 
zanneder,k ıüliimıemişti; fa· attı ve onun zaf"rle göz:crini adeta esir olmuştum. Yaralı ve 
pt aldanmıı bulunduğunun ça· ~ırpıştırma11nı farketmiştı. ölüm halınde iken cerrahların 
ı..u~k ve es~flc farkın• vardı; O asrın kolay öğrenilen ah· el erine tcrkedilmiştim; ben, bir 
tıt lik düşkünlüğü sevkile kendi • ·ı ·1 ı· d J b 
kadın Portoıun yanına üç adım Hı aı e nes ın en o an en, 

kendine karar veriyordu: l d -ı" h l' d b kadar yaklııtı7ı.ı ııradı o b2'· .,. yara arım an o um & ın e u· 
• - Ebl Ehi Vaktinde haz r ı ı.. ı d 1 ııaı iibür tarafa çevirerek göz· unurııı-en evve a ıiz:n ost uğu· 

,.. olabilmeği temin edecek onun · t · V · lerinl aya~a kalkıp arap 0 x.. n4za ıtaa etm.ştım. e ıız ıse 
5 ıs yolunda biri var.. ş ll'd f b h )••ı ve kız hiımotçisi ile be· d 1 antc ı e akir ır mey ane - Portos, bir aan a ın ipi mer· b 

r.a"'- aelmokteı olan kırmızı içinde açlı~tan ge erirken yaı· 
ıo: ... ..,_ • ...., divene aaıhşı gibi, avukat ka- d '-
-•·"..ae•lı' hanımefendiye dik· ığ m o acıklı meduplara ce· - .. "' • rııının koluna asılmasına ta· 
m·

1
.ti_ vap vermek teoczıülünde biJo 
~~ hammül ede ede Sent Magluar 
Kırmlll m·ınderli hanımefen. bulunmamıştınız ... ,. manastırının ö 1üne gelmişlerdi 

~! Portoıuıı yanma gelince, d - Fakat, ~ösyö Portos, 
Q ki burası pek az a am geçen D 
•--.. 01 ıalar damlamakta bu· d iye ıözc baş:amak istiycn ıı:wı bir geçit olup iki nihayetin e k l 
1 ......... elini kurnadan çıkardı·, madam, asrın yiikse~ adın arı - birer döner kapı vardı. • 
-rıı~- Lıaım gillu"-ıı"yer .. k na· gihi ~endini haklı göstermeğe 
- 111 • •w "" Gündüzleri orada kimseler 
-ıL parmaklarını Portoaun ko· k çalışmanm hata olduğunp far· ... görünmezse de dilenciler e • 
..... eline dokundurduktan ketmişti. meklerini yemek ve çocuklar K 
-·• ı_.,·vroz ç~kardı ve kili· - Ben ıiz'n uğrunuza on· __. •- da oynamak 'i'ç"n gelirlerdi. p f d _,ı__ ... '-p gittı·. tea dp enalforu e a etme· 
............ "" Orada bulunmaaı mutat olan 

- Ma. .•• Mada' m1 dedi, aiz dim miyd.? bu kimselerden başka lıc:endi· 
~ X•-ot• •sis «ia•llr ler1nı gôrecelC ve ış-fecek lcim· - Evet, biliyorutn. 

•uı Mös1ö Kokunar ne ilem· ıe bulunmadığına emin olan - Ba one dö .... 
4t? Hlll eıkiıi gibi ba1iı mi? •vukat lcarı 11 dedi &ci: . -:- M. Portos, beni üzmc-
llst ••t ıirıa dua e1naımda - Ahi Mösyö Portosl Bil· yınız .. 
plerim aaııl oldu da ıizi ıö· yük bir tuzakçı olduğunuz gö· - Kont~ş dö .... 
,_~idi? rülüyor! - Portos, merhamet ediniz! 

- Sizdea iki adım ötede Portoı iftihar edır bir tavır - Hakkınız var, madam, ar· 
4-.ru_yordqaı, efendi. Beni göre· takınarak cevap verdi: tık saymıyacağım. 
111pdiaiı, çünkü gözleriniz şim· - Kim, ben mi, Madam? - Madam Koknar, bana 
eli makaddca IU vcrditiniz Q Niçin? yazdığınız bırinc" m~ktubu hı· 
""ol haaıaadan bııkaaana bak· - fspatlarınr şimdi mukad· ı rlıyın·z, ben o mektubu zih· 
PJOrdu. deı ıu yanında gördükl Fakat nime hakettiml.. 

Pi1• avukat lcırııı cevap bu arıp uşa~lı ve hizmetçi Avukat kar sı ağlar gibi oldu. 
vereli. Portoı yalancıktan ıa•· kızlı hanım bir prenıeı olsa - Bundan başka, benden 
~k ıöıterdi: gerckl istediğ nız para pek çoktu; bin 

- Ahi Gördünüz müydii? - Hayır, madam) Yanılıyor· lira is iyordunt;zl 
Dedi. sunuz, o hanım bir dü1esten - Madam, ben sizi tercih 
Bu bal avukat karısına bil· fazla birşey değildir. etm.ştim. Düşes dö .. ye de 

,&k lair cefa idi; artık bu ha· - Ya kapıda bekliyen ya· yaıabılirdim; ismini söylemiyo· 
aımefendi ile Portoı arasında sakçı ile muhteşem elbiseli se· rum, çünkü kadınları tcşh"r et· 
Wr aık milnaıebeti olduğuna yiıli arabaya ne dersiniz? mek idf:tim değildir; a.1cak1 

laiç ıöpbeıi k•lnıamııtı. Büyük Portos ne yasa çıyı ve ne ona yazmış ol~aydım bana bin 
tileclt11 bir bdıa o1muı bu· de arabayı görmem:f ve fa~at beş yüz göndereceğin~ eminim. 
••ydı çekilip giderdi. F~kat kıskanç madam Koknarın göz- - Sonu PIU' -

adi bir 4vukıı kansı olm~k - -·- - -·-~~- -----------

laaaebile .a.h,ora karı• hid· Anaua bakın'. 
4etle ıöylenmekten kendini , 
alamadı: •-, -;;u 

- Eht Mösyö Porto•, bana 13 yaıındaki çocuaunu, utanma-
••klddu ıu vermodinizl.... P 

Portoı bu 111i ifitınce ıanki dan bJr&tz)ığa teşvik etmişi 
fb aaatte1aberi uykuya dılmıı Frınaa-.ın ~~eno.ble. ıebriA_d_o 1 n4'ıinın hap~e tıkıldığını gö· 
bet-.ua bir adamın uyaam111 oturan M. Brun ıımınde bm, .-ünce, yaptığı i~İR köUlüğqnii 
aibi irkildL birkaç gün evci, evindeki kı· anlıyor. Atlauı~ta başlıyor, 

- Görmımık için kör bu· ıadan 1500 frangın yok oldu· fakat ne çare! 
luamalıydım. juDU fırkediyor. Bunun bir Tı.& k ı. J d l 

fu11ızlık oldutunu anlıyor ve ur 11ıışunua er4 er r AKVIM derhal poliae müracaat ediyor. . . •zmir Türkkuşunda niıJndan 
Tahkikat neticeaind bıuız· ıtıbaren deulere başlanacaktır. 
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lıtın ıu şekilde yapıld~ğı anlı· Öğretmen ve planörler zaten 
ııbyor: hazırcfırlar. 

M. Brünüa komıuıu Madam ---•-:•-.. -•-~• 
Redalli para ihtiyacı karıııın· Dr. Behçet Uı 
da kalıyor. 

Bu sıkıntıyı defetmek için, Ça,:uk '--talıklat1 
komşusu Brünün evinde bulun· m.a .. e/ın••••ı 
mamaıından istifade edetelc, lf&' __.,.,MI 
13 yaşındaki kızını, bir merdi• 
ven vasıtaıile komşuıunun evi· 
ne ıolcuyor. Zavallı kıJ da, ne 
yaptığını bilmiyerek, M. Brü· 
nün açık <turan kasaaından 
1500 franıı ~lıyor; fakat an• 

Haıta larına 11,30 daa bire ka
dar Beyler aokatın• ~ 
matbaaıa yanıpda kabql eder. 
Muageneleane tele/ona 39RO 

Eu telefona 2261 
i 

Gübreciliğimiz 
Mahsul veren toprak suya 

o' duiu kadar gübreye de muh· 
t çt~ • Gür Priınli Türkiye ~op· 
rağının gübreye olan ihtiyacı 
büyüktür. Çayır ve ç'men ba· 
kımından da zengin bir ü ke ol
duşumuzdarı hayvan yet ştir· 
mekte güçlük çekmiyor, hayvan 
tezeğini bağa, b hçeye kuılan· 
dıktnn sonra kerp ç yapıp daQl 
kur.ıyoruz. Bundan böyle gübre 
Anadoluda, toprağın gıdası ol· 
makla beraber inşaat harcıdır 
da .. 

Gübrenin Türkiye iktısadi· 

yatındaki rolü bu kadar değil· 
dir. Gübre ayni zamanda bir 
ih. aç maddesidir. Bu maddeden 
memlel·ete yıllık olarak 25 b n 
lirayl kadar para girdığj vak;· 
dir. Anadoludan, küçük iskele
lerden, Yunan ve ltalyan ada· 
larına yapılan ihraçat, bu cüz'i 
geliri daima temin etmiş dur· 
muş, köylünü[\ geçim mataı ol· 
muştur. 

Lakin, gübre, şimdiki halde, 
ihraç emtiası değıldir. 934 yı· 
lındıı, hükumetin verdiği bir 
ka arla, gübre ihracatı mene dil· 
m ştir. Bupa sebep, iÜbreden 
meml•kctin tam manasile isti· 
fade edebilmeıini istemektir. 
Şüphesiz, bunda büyük bir isa· 
bet vardar. 

Evvela ııı~mleketin iıtifadcsi 
duruı-ken, yabapcı ülkelere ih· 
racat yapmJk doğru olamazdı. 
25 bin liralık yıllık bir gelir 
için, Türkiye topratı ııd,11ı 
bırakılamazdı. 

Fakat, ihracı ~ıilip j,lan 
gübreden topr•k iıtifado 4'1'11İf 
midir? Bunu ıannetmi)fOJUZ. Ev· 
veli ihracata yapıl•o yırleriq 
tpprağı beth~. babçelik pl~~
"dfğı için, gübr-eye ihtiyacı ye>1'· 
tur. Sonra, bu (iibrenio d•hile 
sevkine de im\can yoktur. Çün
kü, köylü, dahile sevkinde bir 
kaıanç görmemiştir. Nakliye 
masrıfı, aatılacağı yerde a-üb· 
reye t> çi'en d~terden Ustün 
görülqıüştür. Halbuki, Radoı 
adaşında satılan Türkiye gübre· 
sinin kilosu 5·6 kuruş ar11ın· 
dadır. Bu vaı.y~t önünde, ıoa 
defa ı bracatı yapılmak Qzerc 
iske!elcre getirilen gübre, dahile 
sevki l i e dü~ünülmeden denize 
döküli.ıp bırakılmıştır. 

Bu suretle memleketin küçük 
bir geliri, k öy:ünün gübreden b~~

lediğı kar ke~i miştir. Anadolu· 
dan, küçtik iskelelerden ıhracatı 
yapılan iÜbrcnin dahilde ~al· 

masile toprağın istıf ade edemi· 
yece:Yi düşünü'erek bu geliri 
mJınlekete aade etmek müm· 
kündür. 

Çeşme Halkevi
nin faaliyeti 

••••• 
Kı>ylerde temailler 

veriliyor 
Çe~medeR yazılıyor: 

Çeşme Halkevi açıldığı güDdep· 
beri, bütün koll•rı üı~riıade 
faydalı bir şeklide çalışmakta· 
dır. Köycülü~, temsil ve ar kol· 
ları Çeşme merkezine b•th kör 
lerden Ovacıta gidere~ köylü· 
lere Yarım Oşm•n piyesini ıeqa· 
•il etıııiol,r, inkılibJQ öae~i 
ve Cumhqriyet b•kkuıd .. da biı 
kopfe.-•P• v~r~iıler~ir. J\,f\i 
tün bir kol da U~u-.*upu kö· 
fürıdo köyliiloı bafrJIAtA• itti· 
r~~ otqaiıtir. 

H•llteYi üyoleri, sıı~~llimler 
hep birlikte Pazar iünü de 
Çiftlik köyüp~ gitmişler, tem· 
siller vermişler, hita belerqe bu· 
lunmuılardır. 

Ya a: 

SEYH 
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Kimlrr yol., k'mler yok ... 
B şta şa r Eşref, Neyzen Tev· 

f k, lL.ş Cemi, Dede Remz, 
Miralayrn At Sarp, Avukat 
Mu t Ç nar, Saraç Rı~a, Saraç 
Hatıl, G zozcu İsmail H klc:ı, 
Mimar ş"t, Ale daroğlu Lütfı, 
udi Şe h Cenıal, udi Mehmet 
A'i, Çit çı NecJtı, Suteyman 
Şaml , Kö'!>e Osman, Manisadan 
tapJcu Ali, Avukat Nuri Sıtkı, 
Doktor Şükrü Osman, Haydar 
R işdü, Fılbc\iler t caretbancsi 
müdürii N;.ıri, tüccardan Safa, 
komusyoncu Bekir Sorguç; hu· 
Ja.;a akla ~elen, gelmiyen her· 
kes ıne\ cut ... 

Dünyada rakı içenlerin cezası 
burada da m\.lttasıl içmek v~ 
içişe h"çb r dakıka fasıla ver· 
mcmekti. 

Meydanın sağ tarafında bü
yücek bır bina gördük: 

- Bektaşi dergahı. 
DedıJer. Haıır gelmişken zİ· 

yerets'ı iCÇmtği muvafık bul· 
madık ve or ya kadar giderek 
kendimizi Ruhi babanın buzu· 
runda bulduk. • 
Tek~ede on binlerle, yüı 

binlerle d~rviş vardı. Dcrv·ş 

Artin, derviş AvrtP:ı da bunla· 
rın aras nda idi. Fakat biç bi· 
riıılc konuşmak kabil değildi ki. 
Muttas l içmekten vakit bulub 
söz söy'.iyemiyorlardı .. 

Ehii demlerin yanın da sekiz, 
on kadeh yuvarlamışbk; burada 
da birkaç kadeh çel.tıkten sonra 
kafalara mükemmelen dumanlı· 
yarak tekkeden ay11ldık. Diğcf 
arkadaşlara da ıelam verip 
öte~i kata g~çtilc. 

On befinci k.a ta 
8q kttHI aakinleri aha,ıyoD• 

culırmış Dünyada tanıdıt11n 
ne kadar deniz f/e kara avcısı 
varsa hepsi burada .. Efe Fahri, 
Ke. Ş vket, Hüınü ldemen, 
Halil Gerali, Cemal Umar, Kc· 
mal Kestelli, diı doktoru Mch· 
med Ali, palamut ıirketi müdü· 
rü Fuad, Kasım Çelebi, Hüse· 
yin kaptan, bakırcı Hafız mü· 
tcmadiycn sıkmakla meşguller. 

Kımis: 
- Altı okk•lık bir balık tak· 

tarrlım; voltaya bumışım.2koptu. 
D yor, kım'•i: 
- Baktım bir Tilki .• Kurşun 

at11m derisi zedelenecek. Tut· 
tum, kartuşa bir çivi yerleştir

dırn, bir a~acın yanına gelmeıi 
için bekledım. Tilki sırtım ka .. 
şımak üzere palamut ağacına 
yanaşır, yanaşmaz tüfeği pat· 
lattım; kuyruğundan ağaca çi· 
v.lendi; gittim diri d.ri tutarak 
·derisi bozulmasın diye· boğ• 
duktan sonra tulum çıkardım. 

Şeklinde mütemadiyen cn
daht cdi)·ordu. Onlar bu suretle 
savurdukça yüzlerinde keklik 
tüyleri, balık pulları çıkıyor vo 
her biri saatler sarfederek bun· 
lara yolduktan ıonra yeniden 
cndabta başlıyordu. 

On altıncı katta 
Dızdızcılar .•. 
Köşe başına koydukları bir 

sandığın batın• lhtiyarca bir 
kadın oturtarak aj'lar gil>i bir 
tavırla: 

- Yavrum4n gelinli~lerini 
kıyamıyorupı amma ,h fuka· 
ralık 

Dedirten ve bu suretle sıf· 
dilleri man~ara butaran dızdız· 
ctlar· avuç, avuç ateşten leblebı 
yimekte idiler. Her mücrimin 
baıında iki zepani bekliyor ve 
heriflere soluk aldırmıyordu. 

On ,eflinci katta 
Eliki mahalle imam ve JI1 uh· 

ttrJarı •.. 

Karş ndaki dul kadı 1 : 
yokıul bi arcler.: 
~ B.r papel vermezse ı m 

hurlemem. 
D y ... kıvrandıranlarm göbe 

lerinı muazzatn engerek y la 
lan ıs rayor ve onlar kıvra 
kıvrım kıvranırken zebaniJ 
inadlarına kahkaha ıle guluy 
!ardı. 

Kemal Kamile: 
- Yorulduk azizim; dedı 

bir az dinlenelim. 
- Olur .. 
Gözümüzü yumduk, açtı 

kendimizi Marsık aleyhisselam 
kuyusunda bulduk. 

iki gün ilci gece istirahatt 
ıonra, gözümüzü yumup açm 
SQretil~ tekr r cehenneme g 
tik. 

On$ekizinci katt 
Daha kapıdan girerken de 

şetli bir tabaflün burnumuz 
direğini sarsmağa başladı. 1 
riye girince en iğrenç hast 
hklarla malul liyüad inaan 
irin deryası içiodo yüzdükleri 
gördük. Bunlar ••htekarlar 
jurnalcılardı. 

Kokuya dayanam•dık 
kaçtık ... 

Ondolıuzrıt:cu katt 
Burada yalancı şah dler o 

ruyor. 
Amma ne oturuş?. 
Hepsinin boynunda ateşt 

halkalar var. Kendilerı de at 
ten tepsilere oturtulmuıJar •• 

Yirminci katta 
Burası ne görülecek, ne 

anlatılac k bır yerdir. Y ırmi 
kata "kat. değıl, baştan b 
hır alev parçHr demek b 
kifı gelmez .. 

:t'Wt: ..,. rr 
yad ~ok, it•n yok, ç't yo 
Fakat ıztuab dolu h..-eket 
var .. 

Bunlar vatan hainlerıdir.H 
Sabrı, çerkes ~ref, htcı 
gibi taezele, i\ar~pl•rıQı lı. 
larile d,.bı tı•r• fırMt w 
kan b .. laııaıdoq c;v,r, Cl1' 
nıy9rlar. 

•Belki bir pa~ ateı son 
rür .. miılih•z11U• y zler pe 
tükürmeden derhal uzakla. 
Yırmi birinci kat 

, Burada münferiden •ıeyt 
hazretleri kebap olmakta 
Ate~in dohıctindeıı içeriye 
rebil~ek mümkün olmadı ••• 

* * • 
Marsık aleyhisselimın le 

aunda iıtir•hat ederken Ke 
Kim il dedi ki: 

- Yahu, bizim bildiğimiz 
henneııı yedi okka ibriş'm 
yundta yedi kat olacakb. 
buki •enini~ beraber tam · 
bir kat dolaştık. Bu na11l ş 

Kemal Kamil merhumun 
letino gü,er,k cevap vcrd 

- A birader; sen de b 
satı hiç takip etmemişsin. U 
mi harpten sortra dünya o 
dar ~ozuldu ki Allah, cc 
nemlik kullara yedi kat cı 
qcqıin kafi gelmiyeceğini el 
ncrck yeni inşaat yaptırdı. 
nin, benim okuduğumuz kı 
lar umumi harpten evel y 
nuşlardı. µ 11~mi harpten a 
ç'kan kitaplarda cehennem 
kat olıırak yaz·lıdır. 

-Pek ala; şimdi ne yap 
ğıı?. 

- C~nnete gideceğiz. B 
lım cennet denılen ŞQy ne 
çim yermi~ .. 

Gözümüzü yumup açtık. 
dimizı cennetin kapısında 
duk. Kapıcı sarayında n 
bir ıat oturuyordu. Ben 
zah tanıyacağım amma 
den Yarebr ? 

- ..>UllU fılCAf 
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1 •ıt h •• k •• d lngiltere. Jtaiya ansa, ngı ere u unı ar- _ 0r;;~:':n~:::L~~;e_ 
arını mutantan ağırlıyacak 

Fransız parldmentosu, dün toplanmış ve bunun 
m ·ıyon frank tahsisat ayırm!f ı · 

. . 
ıçın •ekiz 

Pariı, 29 (Radyo) - Fran• • 

sız parlameotoıu, bugün top· ispanya dramının son per-
lanmış ve muhtelif meıeleler 

h:ıkkında müzakerelerde bulun• desı· oynanıyor 
cıuktan ıon•ı,• mıy11ta Parisı 

z yaret edecek olan lngiltere - Başı 1 ınci sahifede - lıalyan tıyyı•ecisi i'e 71 ltılyın 
kral ve kraliçeainin akırlanma• ktlmetiodH mO.ıude iaıemiılerdır. teknisyen ve ayrıcı 18 tayyare 
ları için ıek z milyon frank Sarego•a, :l9 (Radı 0 ) - Groe· ve 15 hücum arabası iltih• k 
tahsisat ayr.lmuı halcltındald rll Araııdıııııı kumndıuDdaki kı· 

ıııı, V ılloıiyı, 1'ortoıa. •e S.11.gonda 
kanunu tetkik etmiştır. 

Oatrlııe yO.rlmı~ • r. Bu kıtaat, 

Har'ciye N.az:rı Pol Bonkur, yollarda ruıladıAı ~d•liu köprııleri 
bu münasebetle izahat ver· berhlYa eım;ttir. 
mıı ve bu kanunun; dost Cebelattar•k, 29 (Radyo) - lh· 
ve müttefık devlet hükümdar• tilllcileriıı baYa kanotleri, büıüo 

larıoın, kendilerine layık bir 
su ette ağırlanmaları iç•n der· 
hal kabul edilmeııni" rica eyle· 
mıştir. 

Parlamento, ittifakla kanunu 
tasvib etm; ştir. 

Parlamento, lngiliz hüküm· 
d rlarının, Fransada mutantan 
su ette karşılanmaları için la· 
z mgelen herşeyin yıpılmas:nı 

v bu hususta hiç bir fedakar
ı ktan ÇC'kinilmemeıi noktaıında 
t amen mülteliktir. 

lngiltere Kral ve krıliçeıinin 
m yısın iptıdasında Pariıi ziya• 
r t edecekleri söyleniyor. 

Londrada 
Hava taarruzlarına 

karşı düşünülen 
tedbirler 

Londra, 29 (A.A) - Dahi· 
y, nazırı mahal!i memurine 

g ndermiş olduğu bır muhtıra· 
da hava taarruzlarına karşı 

az muvaf.k olan ihtiyat 
t""~'''u:rını i ederek az 
ç taarruza hedef olabilecek 
b melce kullanmaktan ise 
ah ı n azami mikyasta dağıl· 
m ını i tiz m etmektedir. 

Oah lıye Mazırı ani surette 
h va taarruzuna utrıyacak olan 
e ı n buıundukları yerde kal· 
ma ma ar nı tavsiye etmektedır. 
H ıKu et memurlarının fa bri• 
kal ı • atö'yelerde, ilih ... mat• 
ub bütun tedbirleri ittihaz: et· 

l~ri lazımdır. Ferdi ihtiyat 
t dbirlerinın kifayetsizliği ta• 
ha ·ku • ett ği takdirde melce• 
lerı hususi eşhasın emrine 
amade kılmak muvafık olur. 

B lf aıta bir suikaıd 
Belf ,t, 29 (A.A.) - Evelki 

gçce saa 23 de tedhişçiler ta· 
raf 'ldan şehr;n merkezinde ya• 
pılmış olan bir ıu kasd u:ster 
Terakkiperver ittihad fırkası bü· 
rolılrı yakıninde birçok b nanın 
hasva uğramasına 1ebebiyet 
ver işhr. 

Macaristan 
Kabinesinin deği1e

ceği söyleniyor 
Paris, 29 (Radyo) - Buda· 

pe teden habor veriliyorı 
Mac.ıriıtan kıbi neıinin, yl• 

kıoda değişeceği ve Harbiye 
z rı General Roderin çekile· 

ce •i söyleniyor. 
Kont Betlenin, hükumete ver· 

dığ öğütlerle Başvekil Darıni· 
n n silahlanma planı, hükilmet 
erkanını ihtilafa düşürmüştür. 

Maamafib, mayıstan evel ka• 
binede detişiklik olmıyacağı 
aöy1eniyor. 

Bir Amerikan va. 
puru battı 

Londra, 29 (Radyo) - Port• 
sa ..J n cenubunda ve Süven 
ka 1 n medhalinde Teney 
a d hır Amarikao vapuru 
lııı. 

ııbil ı•hirleriai bombırdımıa el· 
mej!ı baılamııttr. Tıyyareler, cam• 
huriyeıçileria matıııla bıtlırıuı 

tıbrip etmekte deum ediyorlar. 
Romı, 29 (Radyo) - Sıefaai 

Ajan" bildiriyor: 
Mıdrid mO.dıfaa k11neılori ku. 

manı uı Gegoral Miyabı Madrid 
ce.pbeııui ıtıkederek cenuba do&ru 
çtkilmegi dCifliıımtktadir, 

Allkıdarlar, Miyahanıo kuman• 
da11ındıki k1tııt1a, cepbe!erini tah.i• 
ya etmık 6aere lıuluııduklerıaı ha• 
ber Teriyorlır. 

P11i1, 29 (Radyo) - Pariı ıi• 

yul mobıfili; Goaorel Funko ku•• 
•cıleriııio Lerida kuabaoıııı iıg•l 
ıtııklui bakkıııdaki lıabar lıariu• 

hoyecııı duymoııur. 

Londradan gelen haberler, 
Fransanın, cumhuriyetçi lıpın· 
yayı yardımdı buiuıımamuı 

ıçın lngilterece tertibat alın· 
mıştır. 

Sarıgosa, 29 (Radyo)- Ge· 
nerıl Franko, maiyetinde erkanı 
harbiyesi olduğu ha ide ileri 
hatlarda bulunan orduyu teftit 
etmiıtir. 

Barbastro kasabasının, Cum· 
huriyetçiler tarafındın dinamit• 
!erle yakıldığı ve mücrimlerden 
bir kıımının ele ge çtiki ıöy· 
!eniyor. 

Paris, 29 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi lıpanyanın bura sefiri 
(Iğı Yardo) dün gece Hariciye 
Nezaretine giderek Har:c:ye 
Nazırı Pol Bonkuru ziya ret et• 
mış ve Cumhuriyetçi ispanya 
hükumet erkinile devletin bü· 
yük ııiemurlırını almak üzere 
ya vapur veyıhud da mümkün 
iıe tayyareler gönder: ime sini, 
hükumeti namına rica etmiıtir. 

Bazı ııyialara gört', Pol Bon· 
kor, ispanya sefırinin bu rica· 
sını kabul etmemiş ve cumhu· 
riyetçi l.panyı hükumeti de, 
ıefirinı beceriksizlikle ittiham 
ederek derhal azletmiştir. 

Baraeloo, 28 (A. A.) - Hı· 
riciye Nazırı B. lndalecio Prı• 
ele bir nutuk irıd ederek cum· 
huriyet hükumetinin yanlıı teı· 

v.k edici sözler almakta oldu· 
tunu, halbuki Frankistlere mü· 
zahir olanların onlara mühim 
m'ıktarda harb malzemesi gön· 
dermekte buluoduklırını ıöyle· 
miştir. 

Madrid, 29 (A.A.)- Frın· 

kııtlerin Arıgon cephea odeki 
taarruzu halkın muharebenin 
nihai neticesi hakkındaki itima· 
dını sarsmamıştır. Müşıhillcr 
aıilerin payıtaht kapılarına ka· 
dar yaklaşmış oldukları tarih 
olan 1936 Sonteırinin nazik 
günlerini •hatırlatmaktadırlar. 
Müşahitler d. yorlar lı:i: 

- General Miıja Aragon 
cephesindeki tazyiki bıfifletmek 
için acil bir hareket icrasına 

amade bulunmaktadır. 
Banelon, 29 (A. A.) - Dün 

gece neşredilen resmi bir teb· 
litde ezcümle bildirild tine gÖ" 
re, Mart ayı zarfında Na.yona· 
liıt araz·ye beı bin kiti kuv· 
vetinde İtalyan latıları gelmiı· 
tir. Gene bu ay zarfında Franko 
kıı~vetlerine 162 Alman ve 2S0 

etm ştir. 
Her z4man olduğu gibi Em· 

den harp kruvazörünün hima
yesi a.tındı Alınan harp mal· 
zemeıi getıren Alman gemileri 
Bılbaoyı vasıl olmuştur. Sutte 
55 mıl sürate malik buluaan 
ve iki to·pıl kovanını haız bu· 
nan 20 ltalyan kano o•omobih 
ve A'.m ın mürettebatı iki de· 
nizaitı f lotillası Kıdikste gö· 
rü:müştür. 

Barselon, 29 (AA.) - Dün 
gece aaat 23/20 de Başve'<il B. 
Negrın B1tıero11 radyosunda 
İspanyol mılletine d;.şmanın 
Arıgondıkı ilen hareketiniıı 
ıebepler;n• hı.diren bir nuıuk 
vermiş ve ezcumle demiştir kı: 

-Bu hücumunşiddetı Totali· 
ter devletlerin Avrupa harita
sını değıttirmek husuıunda 
acele etmek mecburiyetinde 
kılmalarınd n doğmuş bulun· 
maktadır. Yabancı kuvvetler 
çolı: 'kuvvetli harp melzemesi 
istimal etmekte ve Cumhuriyet 
ordusu bunu kahramıolıkla lı:ır
şılamıktıdır. 

N11yonalistlerin taıhıkkümü 
altına girelidenberi Bask milleti 
ananevi hürriyetlerini tamamile 
kaybetmiştir. Nasyonaliıtlerin 
galebeıi takdirinde Katillonya· 
nın di akı beti ayni olacaktır. 

Milyonlarca insan mücadelemi· 
zin neticeıilc alakadar bulun· 
maktadır. Asilerin yabancı lır· 
dan ıldıkı tayyareler, toplar 
veyahud insanlar hükumeti bir 
uzlaşma kabulüne icbar ede· 
mez. Bilikiı hükumet mukave· 
met arzusunda kendisini daha 
kuvvetli bulmaktadır. Mııkave· 

met etmek ise galip gelmek 
demektir. 

Mılletin içinde bulunduğu 
güçliiklerı bilıyorum. Fakat Is· 
pınyol arazisini işgal etmiş 
olan iki millet çok çabuk hı· 
reket mecburiyetindedir. Ve 
iıte hu onların ın tlubiyetlerıni 
ıobep olacaktır. 

Az mühimmatla cephede ve 
az eKmek!e geride harbeden 
ve çalışanların dövizi mukave· 
met olmalıdır. lşç•lerin de harp 
işlerini daha büyük bir gay· 
retle ve hızla başarmaları la· 
z,mdır. 

Salamankı, 29 (A.A.) 
Barselon radyosunda Negrinin 
nutkundan sonra Sılaınınkı· 
daki radyo Nasyonıl saat bir· 
de ışa~ıdaki beyannameyi neı· 
retmiştır: 

Kızıl mıntakasındıki lapan. 
yollar; 

Negrinin .. n.utl<u gösteriyor ki 
bu adam h~ku~etinın ıon gün· 
lerin~e .dahı 11.ze yılan söyle· 
ınek ıı~ıyor. Bızzat kendisi hal· 
kı katlra~a yollarken bir taraf· 
tın da ııze ıııukaveııı t d' . . e e ınız 

diyor. Sızden ınukıvemet iste· 
ınesinin yegane ıebebi kendi. 
sine kıçm~~ zııııan ı kalmaaı dır. 

Kt%ıl Mıliıler • 
Baı~umından Frankonun em· 

rin~ekı_ . milislerin galip geldi• 
tiııt bılıyorııınıız. Silihlarınızı 
bırakınız B ı. ' IJıı;umındanm tef· 
kat ve merhametine itimad edi· 
niz: Şeflerinizi lıpanyının adı· 
letıne teıliııı ed' . 

ınıı. 

kıyıııe in B tletiıı Romayı •iyaretiıı. 

den •oara daba iyı takdir edilecc• 
tini, çdokl o .. .,aıı lıılyanıo La. 
g<ltero ila eruıadaki yıluıılıktaıı iı· 
tifedı oderok Almeııyayı kartı ı:m. 
dikiod•ıı dıba kat'ı bir bıllı bora• 
lı:tt ittihu edip etaıiye""&iııio ııılı• 
plıcağıoı illYe eımekıcdirler. 

İyi haber alon mıhfellar mllH•. 
lı:erol•rio timdi hulııodakları aofbl· 
dıki @'ÜÇ 1 Gklerle korıılıııı<ı&ıaı be •. 
yaıı etmıktedırler: · 

1 - lııgili•l•T bil& Habeıirta• 
nın il hol:ıoı dotradao dogray• tını• 

mık ht<t"<C' ckte •• l a ıınım• key. 
fiycııni ~Jil1 Jt1er cemiyetl koaıeTİ• 
ııiıı kaurıııo bığla.,ak illım•kt•· 
dir!er. 

· 2 - la,ilialor dahili harpten 
ıo"r• lıpaoyıd a buluun • lıalyan 
kıt'alarınıo geri ç•kaecc~i Lakkıııda 
yııı ile tt>mi ar İitemt"ktedirJrr. 

3 - logiliıler lıahaola•a Filit• 
tiıı baH.ında tam olar•k 11hrl 
mahlm.ıt vırm•k. İ•tem,.mekte, fa. 
kot ıarkl Akd•oizio di~rr kıumları 
bak.kında mıhinııt ıeat1 ttme@İ k:ı. 

bul eylemek ıadirlt·. 
Bnoun ntı:c ... ıi otarık Filiıtin 

me1:rleıinio bir tarafı bırakılncı~ı 

ıı:ınnıdilnıeli..tf'd~r. Prop•tıoda me•e
le•i ile Lib•adaki ltılno kunetle•i 
bıkkındı ıureti mabı~ııda bir ID• 

Jıım a lı11•1l olıc•!'ı ıı:ınntdilm•• 
nıektt. fakat 1-u meı•leoin lıallinin 

hir iıillf akdi ite vııı:iyttl• b1111l 
ola~ Jnırkli~in bir meticeoi oh• 
cağı ümit c-diTnırktrdir. 

Rom~. '>9 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Koıt Ciano, 
bugün lngi:teren•ıı bura sefiri 
Lo d Pert ile tekrar konuşmuş· 
tur. Konuşma, ik ı saatten fazla 
sürmüştür. M~zakereler hak
kındı ketumiyet muhafaza edil· 
mrktedir. 

Amerika U. Erkanı 
harbiye reisi ady/iyor 

- Başı 1 inci salıif t1dt1 -
Vaş:ngton, 29 (A.A.) 

Ayan azasından Borah radyo 
ile neşredilen bir nutkunda 
Amerikanın m ünferid bir vızi· 
yette bulunması tavıiyeainde 
bulur.mut " derai,tir kiı 

-Çünkü ittifal:lar diker de· 
mokraailerle teşriki meHi per· 
desi altında memleketi harbe 
sürükliyebilir. 

Vaşington, 29 (A.A.)-Ordu 
ve bahriye. Erkinihırbiyeleri 
harb zuhuıundı sef.~rberliki 
tacil etmeğe matuf kanunu 
tetkike devam etmektedirler. 
Erkinıhırbiye 160,000 k şiden 
ibaret olan mevcut muntazam 
orduya 75,000 kişilik bir ihti· 
yat kuvveti ilivo etmeki derpiş 
etmel:iedir. 

Bu kuvvet milli mı hafız ku V· 

vetlerini teşkıl eden 200,00:> 
kişi tle birlikte seferberlikin 
ilk gününde ı'lah altına alına· 
bilecektir. Muntazam ordunun 
askerlerile vücude getirilecek 
olan bu ihtiyat kuvvetinin ihda
ıına hiçbir kanun miisaid de· 
ğildir. 

Fakat parlamentonun aıkeri 
encümeni b11 huıusta taozim 
edılmiı bir kanun liyih111nı 
tetkik elmektedir. Erkinıharbi· 
ye, seferberlilı: emri çıkar çık• 
maz kendilikinden tatbik ıaha· 
sına geçecek olan umumi bir 
kanunun kabul edilmesiııi lıte• 
mektedir. Bu kanundan malı:· 
aat, halkı ıonüllü yızılmata 
teşvik etmek ve harp baıladık
tan üç ay ıonra ıilab altındaki 
kuvvetleri yarım milyona çı• 
kaımaktır. 

Bahriyeninıe takriben 40,000 
kişilik bir ihtiyat kuvveti var· 
dır. Bahr;yede aıkere alma it· 
leri de memnuniyete şayan bir 
haldedir. Deniz erkinıhırbiyeıi 
donanmanın tamamile ıeferber 
hale konulması için bu kuvveti 
kafi görmekte ise de ayni :za· 
manda seferberlik emri çıkar 
çıkmaz gönüllülerin yazıl mu· 
işini koıaylaştıracak yeni bir 
kanunu tetkik etmektedir. 

Vaşington, 29 (Radyo) -
Amerikanın, dünyanın eo bü· 
yük donlnmasına malik olıııaıı 
için geniş uir plan hazırlandıtı 
ve bu pliııın tatbikine yakındı 
baılanacıii;ı bildirilivor. 

Alman ve Macar matbua
tının tenkidleri 

Çekoslovakya Başvekıli Milan Hodzanın 
s6y1evi iyi kars1lanmamrş!ı~ 

Ruen, 29 (A.A.) Dün ____ mm _____ _ 

şehremanetnde kendiıı için Ç·nlııer l erlty:Jr 
yapı!ın kabul resminde bir 
nutuk ıöyiiyen Çekoslovakya 
sef,ri Stefan Osuski Bohemya· 
nın yedinci uırdanberi müstı· 

kil bir memleket olarak kaldı· 
ğ'nı ve Habsburglar zamanında 
bile Bohem ya tacın n hukukaıı 
mevcud olduğunu hatırlatmıştır. 

Sefir dem ştir k.: 
- Almanların ahvali müsaid 

hularak Bohemyaya hicret et· 
tikleri zeka ve çalışmaları i!e 
Bohemyada bir servet ve me· 
deniyet vücude getirdikleri ta
rıhl bir hakıkattir. Bu itibarla 
Almanlara müşterek eserin or 
hkltrı nazarıle bakırıak doğru· 

dur. Bununla beraber as·r ar· 
dınberi a nımızın !erile ve ka· 
nımız 'a ınşa ettikimiz kendi 
evimizden kovulmığa razı ol· 
mamızı kimse bizden istiyemez. 

Umumi Avrupa meselesinı 
tetkik eden Osuski, memleke· 
tinin h rp fikrini kabul etmcğe 
katlan maması laz mgeldikini 
söyiıyerek dem ' ştir ki: 

- Avrupaııın kı ' bind<! bu· 
lunan Çekoslovakya bu fikri 
kabul edemez. Fakat Avrup • 
da böyle bir vaziyet karşısında 
atı 1 kalmamalıdır. Aksi takd;r. 
de bir felakete doğru sürükle· 
nebilir. 

Berlin, 29 (Radyo) -Alman· 
ya matbuatı, Çekoslovakya 
Bııvekili Milan Hodzanın rad· 
yoda verdiki söylev etrafında 
uzun makaleler yazme kta ve 
Çekoslovakyının, Sen Cermen 
muahedesinden bahsetmesini, 
adeta gülünç bulmaktadır. 

Berlin gazeteleri, hadiıeler 
karşısında t,;elCoıloyakya bu1cır-

metinin realist olmaaı lazımgel· 
dikini ve Südet Almanlarının 

haklarını teslim etmeıi ni iıti· 

yarlar. 
Budapeşte, 29 (Radyo) -Ma· 

cıriıtan matbuatı da Mı lan Hod
zanın nutkunu tenkit et· 
mekte ve Çekosloval<yanın, 
1918 denberi lıkib ettiti siya. 
seti değişt:rmesi lizımıreld,tini 
i:eri ıürmekted:r. 

Lord Çörçil 
Lord Halifaksla 

konuştu 
Pıris, 29 (Radyo) - Pıria· 

ten avdet eden Lord Viıton 
Çörçil, bugün öğleden sonra 
Hariciye N!zaretine gitmiı ve 
Hariciye Nazırı Lord Hılifakslı 
uzun müddet konuşmuştur. 

- Başı 1 inci s.ılı ıfede -
mamile muv kkıt mıh yette ol· 
duğunu ve Tııinpu ile Lunghai 
demiryolları üzerinde münaka· 
!it yeniden baş~ar başlamaz 
yani şimaıi Çndeki Japon kuv· 
vet:erı ve mer:Cezi Çindeki Jı· 
pon J pon kuvvetleri arasında 
irt:bat tem in edilir edilmez Pe· 
kin hükumetiyle bir!eşecetini 
bildirmektedır. 

Romanya kabinesin. 
de yapılacak deği. 

şiklikler 
Bükreş, 29 ( Radyo ) - R~ 

ınDnya kralı Karol, yann kıbi• 
neyi toplıyıcak ve öğ'eden 
ıonra da, lcabhede yapılacak 
değişiklikler hakkında bir be· 
yan name neşredecektir. 

Kabine yine Patrik Mironun 
riyasecinde kalacak; Harbiye 
nezaretine general Copeıko, 

Ticaret nezaretine Kostantines• 
ko ve Har.c.ye nezaretine Kom• 
nen Petresko gııtirilecektir. 

italya Ra:ueltin tek. 
lifini kabul etmedi 

Roma, 29 (Radyo) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Amerikanın bura aefiri, bugün 
ltılya Hariciye Nazırı Kont 
Cianoyu ziyaret etmiş ve Avur 
turyıdan kaçao siyasi adamlara 
yardım için Ruzveltin tenıibile 
teşkil edilecek beynelmilel ko
miteye ltılyanıo da iıtirakiol 
rica etmiıtir. 
.. ;s.Yeul Ct•nv, LOICrp nııcJc 

olduğu harici siyaset dolayı• 

sile ltılyanın bu komiteye itti• 
rık edemiyeceğıni ıefıre bildir
miştir. 

Berlin, 29 (Radyo )- Alman• 
ya istihbarat bürosunun aldıtı 

malumata göre, general Franko 
orduları, gittikçe ilerlemekte de· 
vam ediyor. 

Cumhuriyetçilerin, çekildik• 
leri yerlerde tahribat yapmakta 
ve köprüleri yıkmakta oldukları 
bildirıliyor. 

•~G~o'!l!I .. zmml!.IHl!!!lell!!ki•.•mı··-
Mitat OreJ 

Adres: Beyi~ Numan ao
kağ'ı No. 23 

Kabul saatleri: Ôğledeo evel 
ıaat 1().12 öğlecfeo sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
- <~"'<C: ~~ a' Q:ııc::ı: .... 

Eski Kraliçelerin torunları 

Bu reaim eski Fransa kraliçelerinin halihazırda yıııyao dilber 
runlarını gösteriyor. Pariı Suar gazetesine göre, yüzlerinde 

eıki asaletin izlerini taııyın ıu ırenç kızlann mııum teb u!im• 
ı .... ; ...:oıl.L.n a.Ariila..Jc: e•ttmi• 

I 
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--'lzınir f(ız lisesinde! 
Yazan: Fransız erkanıharp kaymakamlarından Türkçeye .çeviren Kızlarımız 

Jorj Londen A. Kamı Oral 

Göğsümüzü gururla kabart
' tılar,varlıklarınıgösterdiler-' 

Almanlar, son derece kanlı bir muharebeden 
sonra ansızın cepheyi terkederek 

gerilemeğe başla<lılar 
Sol cenahtan ahnan haber- - 14 - - Kimsiniz? 

Dilden dile, zevkten zevke, 
renkten renge nefis seyahat 

ler; harbin, had bir devreye kaıında biribirlerioe bildirmek., - 142 inci alay kumandan. 
girdiğini bildiriyor. Düşmanın ten bir an bile geri kalmıyorlar. - Sizden ehemmiyet.iz bir 
tazyiki, ıon şiddetini buldu. Almanların, alayımızL niçin ıey ıoracağını: iki aüttenberi 
Bizimkiler, fedakarane bir su· unuttuklarını bir türlü anlamak düşmana ateş ediyoruz. Fakat, 
rette müdafaada bulundukları kabil olmuyor? Belki de, bi~i mukabele ed~n yokl 'Kara~lık· 
halde, güçlükle mevzilerini tu· gafil avlamak istiyorlar? Bunun tan farketmek, gayri kabildir. 
tabiliyorlardı. için her dakika müteyakkız bu· Acaba, ıizin bulunduğunuz 

Fena haberler, biribirini ta· )unmak lazımdır. Esasen bu noktadan düşman mevzileri 
kip ediyor. Biz. dehşet ve he· hususta lizımgelen cm"rler, te· takriben ae kadar uzakta? Bu· 
yecan içinde feci akıbeti bek· ferrüatile beraber ve çok sarih nu teıbit ettikten ıonra, top-

olarak daha evel verilmişti. Bu 1 ı. ı d Jerken, yüreklerimize ıu aerpen çu udan an a ıtınıza göre, en· 
itibarla müsterih ve fakat silah •-ıu haber ulaıta: daht vaziyetini tayin etme~ 

''Düşman, • pek kuvvetli bir tetikte bekliyoruz. üzere bana mealeki delilette 
ihtimalle • daha büyüle ve şid· Almanların taarruzu bıılar bulunabilir miıiniı? 

baılamaz, tankların hücumunu 
detli bir taarruza aeçmek mık· - Maalesef, ıon emrınııı • durdurmak üzere ayrılan otuz 
ıadile ve (Kardıye) tepelerinin kiıilik fedayi müfrezesi, el bom· ifa edemiyecejim. Yalnız ıunu 
arkaa nda takviye kıtaab almak balarile mücehhez oldukları ıize lcal'i olarak diyebilirim ki, 
üzere rerilemeğe başladı. Adım halde ön safta düşmanı bele· düıman kuvvetleri, bulundu· 
adım tak·p ediyoruz. Kardıye liyorlar. Fakat hali eser yokl. ğumuz noktadan tam üç kilo-
tepeleri, kuvvetlerimiz tarafıu- Karargahın bize verdi§'i ma· metre menfede Kardaye tepe-
dan iıtirdad edılmek üzeredir.. lQmatta; düşmanın evveli tank· lerinin ıağındadar. 

Franaa bayat buluyor. Asker· farla hücum edeceği ve mut~ Düşmanın, ateıinize mukabe· 
lerimiz, bu haber üzerine (yaıa· akıben ıüvari kıtaatının hatla· le etmeditine gelince, ya mev• 

ıaa ·~a) diıe haykırıyorlar. nmıza doğru hücuma lcalkııa· ıilerini belli etmemek iıtiyor, 
Biitüo cepJiı• •"'ui"~. ve heye· catı aarahateo yazıh idi. Tele- veyahud da bqka iıtikamete Mi1ıamırede1d kızllll'ımızdan bir ırııp _ · 
CIQ içinde buluouyor:'- ~at . foila verilen emh i.,;·keie'aJl-:.ı.. ı1~i~u ~~reket ·~~0~: Bana Beni bafif bir tebe11ümle lunuyor .. Bi: Türk liscıinde ve kıvrık bir beste ile G~t 
iler bl k · · ' 7 " 1wuı Ju. k 1 -- -ı a •yor.. ha gözden g~çiriyorum: Tamım. alırsa, bir kere de it •• "~ ·1a kapıda karıılayan, ıiyah ıötü,. yabancı diller üzerine ço zen• ıarkıları ıöylüyor arda. 

Sat cenahtan ıeleı haberler, Sotuk, çok şiddetli. Fakat taab o tarafa dotra te'~u~ • ·:;k}ü zarif bir Bayana kartamı gin ve büyük bir müsamere ha· ince bir zewkia aalaamii o·· 
lllemnuni,.._ ııyan bir derece. buna ratm•n, düşmanı kartı· etıin. Vaziyet anlaııldıktan ıoo- h:.1.... ' .. I!r~i.,likte Kız liıesinin ıırlanmaaı, kendilerini hayrete dup pek a,jklr a.ı._ k&Ja· 
de.. Almqlar. kendilerini takip lamat• hazar bir vaziyette bek- ra, düşmanın tanklarını tecrid Jzattım. ·d·'~e J o}eriai dolaıtık, düıürmüı ve cezbetmiş.. fetlerile. •• afak bir uta ,.,. 
eden ınwtetleriınizin karşııında liyoruz. belki de çok kolay olacaktır. çap~•~. mer kıve k •. ··: '~ki mü· Sslonda büyOlc bir faaliyet madan danılaranı bitlrea &11llWlll 

lllevzileriai m~dafaa edem~ Birdenbire telefon çaldı. Cep- - Arhk vaziyete göre birıey me le ın ~r 1 11~~~~aud •tu~ . vardı: Sevimli, zar:f Türle: kız· rınıız pek çok alkıt toplacla 
IDekte •e rayr1 mun zam bır hem zi himayo eden topç11 fır· yapmağa çalııacatız. Yalnız sa;ere 18 :--una gır 1 d. k •''"le 11Aıtvetlilere yerlerini göıte- Müzik, rakılardaki eatetik 
••ette ric'at etmektedir.. ka11 kumandanı telefon başına · t b · d ri ki b" uraıı, ıncabıoç eaeoe arı, "' ... uın•r• •ıtirahtlerini te• aururla kımıldabvor, 

sızo şunu e şır e e m , u- k d d • D tl'I d · · · { 0 ' u. aol ceaahta elimize davet ed yordu, derhal ko•tum. t•· b d ff-'- t" . a ar o.u.. avo ı er araıın a ı~or, onlınb o• ...... z.. ı ·\ıenin şa•ırtıyorda. -....t.. d 1 y un cep e e muva a&ıye ımız b . . d k' k l08I . •.·. ~ *' ., •-r- iye tepe eriDi geri Tepçu farkau kumandanı aoru· h "k l"d d" ~e rımız e ı onıo ar, tanın- m ne atraııyorlitıoı•~· .. ... ~ u...MoVMlli~ 
ılmı. k ••knclil• if defa....,. yor: arı u •De ar. ~ r.. nıı ıim,lar, ecnebiler do bu ..:leterli direktörü B. NecmedaıTl'- u .nere,.••• 

~ - e"anı eaec.~ - H • · · 
1 ücuıaa blkıt•Jor Ye ber aW de. ••t• . ıola rıdıp gelı· bip. komoclili takib 

41•ınada p.Grtülüyor. p e._.J• ma.Qftll gı• hı• debdehetJ• yor, intizamı ve mükemmeliyeti pimizi hayli pldlrea 
kuaabl buıyor ve harp, '- C temin için direktifler veriyordu. medi, cidden mükemmel 

aol cenahta bütüa tiddetile Müıamere, bu yıl daha zen· ıil edildi. Burada 7eai 
dnaaa ediyor. geçen bir hayat söndu.. gin bir rprogramla bazırlanmıı, kızını; tabii ......... 

Keaif karanlık içinde kanlı mektebin Franıızca, Almanca söylemete muktedir •• 
bir botuıma oluyor. ilci kuvvet - ve lngilizce lisarı kısımlarına zarif bulduk. Kayafotltr de 
16tüı götüse harp ediyor. Patiyala mihracesi, Irak ve Filiatin devam eden kızlarımaz ayıt dirle karıılaadL 
ICıtaabnaız, (Kardlye) tepelerini h aJn çılıımıılardı. Birinci kııım biti~, 1lltlll 
el• lec;irdikten sonra bunları cep esine parasi/e asker yoflamlffl Artak herıey hazır.. aalon, sevinç, hayret ve takclir 
terk etıaemek için olanca kuv· lataa bir heybet veriyordu. Cumhuriyet ıençlitinin gür içinde mırald••al• bltlaclı. 
,.tlerile çarpıııyorlar. Hem Patiyala mihracesi mubteıem aeai lstiklil marıı ile yükıeldi İkinci kııım batlachı 
te'P'flll kuvvet te, düımana yaşamaya çok meraklı bir ve bu ıeı salonun içinde ve Neredeyiz biliyor mum-. 
aitbetle çok zayıf.. adamdı. Hayab, bir peri maHla kuppelinde dalgalandıkça dal- T rolde!. 

ICıtaatılDlz, fiddetll bir hü· kadar debdebeli olarak uzun plandı. Mütamereye bu ıuretle Franıız ,fantaziıinden çakıp. 
·caaa Deticeainde 200 kitilik bir bir eğlence ve zevk, ıonıuz bir başlandı. yani bir havadan ııyrılıp Tirola 
mlfreıeyi esir alıyorlar vo bayramla geçti. Perde açıldıtı zaman Fran· boylamışblt. işte perde ..,ki 
11lilataaa tecrid ederek, derhal Sarayının yanında davetlileri Milsamere intibalarından sızca ıubeıinin orta kıımına Bizim kızlar, Almanca f&rlailtr 
(Dlomoıa) karargahına ıevk için, davetlilerinin oturup kalk· - lb devam eden talebenin ritmik söyliyerelc danı eden kiJlli 
ecliJO'lar. ma11 için birçok daireler, bi· yordu. Mıhrace Avrupaya geldığı danalarını ıeyre başladık. Bun· kızlara oluvermiıler •. 

ICar•nlalc içinde öyle bir •a• nalar yaptırmıştı. Maiyeti için, vakit hene mücevherle iılenmiı ar, ayni zamanda meş hur Türk Bize kısa bir zamanda a,n 
zi,.t ki. mabıerden nümuoe lceaeai aç.k bir baba oldutu elbiseler giyer, boynuna onbeı, 'estekirlarından B. Fikrinin Sonu 8 inci salıj/tllle -
d-k CIİL .. Düşman, hatları• kadar, onları bayatın bütün yirmi dizi iri ine lerden yapıl· 
.... Iİrmit. biz onların kalp· felikotlerine karıı muhafaza m ş gerdanlıklar takırdı. 
plaUI• ıokulmuı bir halde eden kudretli bir bimi ol· Mibıace en kııa seyahatle· 
mtftHDad yen ve ıidd~tli bir muıtu. rinde bile, maiye.inde 11yıs1 
aarett• botuıuluyor. Kan ve Bu mihracenin t.baaaı, Hin- yüzleri ıeçen bir ıürü adam 
..,teaa bir levha!.. diatanın en zengin bükılmetin· dolaıtınrdı. Harp ıenelerinde 

Sal cenahta, umumi vaziyet Ôlen Mllıraee de yaııdılcları için haklı bir mihrace lngiltere için aadakatle 
latilAlll •• mükemmeliyetini Patiyala mihraceaiain iııai rurur hissederlerdi. Mihrace, çalıştı. Masrafını tam :ımile ke· 
mö,afaıa etmekte berdevam.. Hindııtanda azamet ve ihtiıa· kendisini z,yarete relen hür• sesinden ödemek ıartile Filiı· 
Abaanı.,, bütün kuvvetlerini m n müteradifidir. Avrupau~. da mete değer mi11firlerini biobir tin ve Irak cephelerinde harp 
b1Janda\1an halde taarruzdmg. onu berket tanır. Ayni zamanda gece maullarına layık bir mu· etmek üzere asker hazırladı ve 
n dıarduramıyorlır.. Topçu becerikli bit d piooıat ve hi- h tte yaşatmaktan derin bir gönderdi. Bizzat şahsan da im· 
ateti o kadar tedid ki, ordu kim bir devlet reıidir de... zevk duyardı. parator!11ğun harp kabinesine 
k•arıalunın telefoolan çaldıtı 23 martta 46 yaşında oldufu M brace memleketinde g~reş rirdi. Ve orada H 'nd stan mih-
balde top prültüıiinden iıidc- halde Laborda ölen Patiyala şampiyonu idi. Günün biriode racelerinın mümessıl ı olarak 
mi,oraz.. mibraceai ile, yeni Hindistan lngiltcreden profeıyonel bir ıü· çahıta. 

Aakerltrimizin ma en çok merak ve alilca uyan· rcıçi ıetirtti. M.braceniD ıadık 1935 de Milletler cemiyetinde 
Jiikaek.. dıran ihtişamlı çehrelerinden tebaaları, bükümdarlannın ec- Hintli prenıleri temsil etti. 

Gece. Jan11 oldu. Alayımız, birisini kaybetmiı o'uyor. Bu nebi ile güreıioi ıeyretmek iç'n Sonra Hindistan prensleri mec-
ba clalcilca,a kadar harbe iıti· mihrace garp medeniyetinin katır sırtında yüzlerce kilomet· liııne reiı oldu ve bu mevkii 
rak emrini almad • Tuttutumuz nimetlerini, şark servet ve aza·I re uzaklardan koşup geldiler. ıenelerce muhafaza etti. 
yer düınıaaa için çok mühimdir. met ile telif etmeti I bilen bir Güre, pek kıaa ıürdü. Taçlı Mıbrace ıadeco rürqçi de-
Ba itibarla Almanların gelip adamdı. güreıçi, rakibinin birkaç ııniye til, ayni zamanda iyi bir kri· 
bize çata.111 lizım iken ba aae Patiyala mihracesi hem dev· içinde ıırtını yere retirdi. ket oyuncuıuydu. 191 t de Hin· 
bdar hiç bir hareket yokl let adamı, hem asker, hem de Birkaç ıene evel mihrace diatu kriket takımının kapün· 

Telefonlar, mütemdiyen iıli- sporcu idi. 1,90 olan uzun bo- resmini yaptırmak iıtemit ve htını yapmııhr. 
,_. Cephenin her tarafında yu, ıimıiyab bir sakalla çerçe- lngiltereden bir re11am ge• Bu masal kahramanlarını an· 
elap bitenlerden hepimiz ba.. velenen güzel çehreıi, tatla ba· tirtmişti. dıran şahsın ölümile uzak ıırk 
.. claraz. Kıtaat kumandanları; kıı' ı gözleri bu adama eski Merasim elbiıeıinde 900 mil· tarihinin en güzel sayfalarından 

: . .,ıı[ll•ı . .-.. m • ahvali daki- uuı•nn kahr•manlar101 hatır• )ICıa franklık mücevherat taıı· bir~ai lıtapanmıf oluyor. 

karii 
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gece 

Melıaika 
Petrol M da . ._, o,,,..,,,,,. rOç. 

IOmUD

uJ ın-.n otlu, 
etiai 1• aöyle-

·ı Yarın lwzmu Rab. 
inek bana ba huıusta 

..at'uta zama 1e11 be" 
ımıinl Benim o ıo

Jerke• ae bclar bip 
ldajıua., uykuclu ayan• 

aa uman kiioattan biba· 
r bir haldı oa•l ekmete ..ı

Sardıtınu 1111 de biliyonunl 
Efer bea aplana İDAa etile 
yapıld tattı ft içiacleki Iİf Jce. 
baplarının lnıan etind• yapal
ınış şiş k~bebı bulan..,_u 
biıseydim biç yermiydim ey 
karii 

(Fakir)in bu ıözleri üzerine 
vücudümden nefret etmete 

dım. Atzımın inHn eti 

Mın laakld -.eeı 
Mebika, • <Aı.4 ~18 

mlltepn M. Vila ... 
aor Meklib'nuı .._,. 
.._ bll••111 ~ol tir. 
ketleriaia illi• • ziya· 
de miiteeuir ola l•dea 
petrol mlber•• teldifter 
almaktı olduf..- •ta.it" 
tir. Mumıileyla Ulwten elemi.
tir ki: 
- .. Reiıic11mhar iatimlilce mi· 

teallik olu befannaaaoliade 
Meklikının petrol aabpnda de• 
mokr•lil•e ruçhın balda vere· 
cett.i bildirmiftir. Fakat de· 
aaokraliler Meksika petrola u• 
bD al•k -.usu•• izhar etmi
,.celc ol•lar IH biı iatibull
'8111 lliçbir ~ gözetmebizin 
talip otaa ller müıteriye aat .. 
catıa. z·,. kuyelar iıtibnlde 
bulunmakta berdevamdır. Ve 
mütemıcliyea it~ ptirmete 
muktedir detillı. 

eledi ikiyiJz6 
ıırtınıfhr 

~-------~~ .... ~~--

1 miitlW. 
il Al._ 

(Huıuıt) - f.p 
• Dtll mühim illihsal 
q11?f•lerinden biri ollD T.. 
~ela, tana bedi koope
ratifinin 1ae11ilİ takdire eleler 
bir ıurette iakitaf •ta ........ 

Koop.-atifiD ıon ·~ amu
naiye icti .... da, ict.,., •eclili 
eeçimi yenil•mit, pvaffala. 
yetli plıımalan ~· eslci 
laeyet aynın ipka eclil•ttir. 

ICooperatifimilia tauil edil
•it ıermayeal yifl8İ bir bin, 
IJıtlrat ıermareli • onılb bin 
ffi.dıt~ · a.i 8vette sıotabda 
.~ lcuaamıthr· 'ıt<oop .. 

lllnalerill ,...,, 
toplantıl•• 
lu llkokallan ötret· 

kaymetli Kiltfir direk· 
törlm Rauf lauın Mıniaa 
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