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IB~şvekil Celal Bayarın; Halkımızın Vergi Yükünü Hafifletmek 
çın Sayım Vergisinde Olduğu Gibi MuvazeneJ Kazanç Ve Buh 

ran Vergilerinde de Yapılacak Tenzilat Etrafındaki Beyanatı 
Sürekli Alkışlarla Karşılandı. 

Macar 
Maliye nazın, ticarette Ya
~u~i tesirinin durdurulma

sım istedi. 
Yapllan tetkiklerden mımlekeiimizde 1932 -

senelerinin ucuz sena olduğu anlışıld1. 
Budapeıte. 5 (A.A.) 

Macar maliye nazm, Yahu

dllerin Macar ekonomlllnde· 

kt teıirlerlnln milli menfa. 

atlere taban tabana zıd ol 

duğunu ve •bu vaziyetin ıü · 

ratle deil§tlrllmeıl lazım 

reldlifnl ıöylemlıtlr. 

Mısır 
Hariciye nızuı istif ı etti. 

Kahire, 5 - Mmr Harici· 

Ye nazırı dün iıtlfa etmiş · 

tir. 

Hükumetimizin hayatı uc · 
uzlatmak için bir çok yeni 
tedbirler almakta bulunduğu 
bir taraftan müteha1111 Lo
renı tetkikler yaparken ye . 
nl iki müteha11111n daha ge 
tirllmealne karar verildiği 
ıırada diler taraftan gıda 
maddelerinin ıon senelerde 
takip ettlil flat ıeyrl de 
etraf ile tetkik edllmlı ve bu 
ftat yükıelıılerl Hhepleri 
de ele alınmııtar. Bu mey · 
anda lıtanbul . lzmir ve Mer · 
ıtn ticaret odalarının daimi 
fiyat endekılerl ve toptan 
eşya flat cetvellerinden fı-
tlf ade edil.mittir. 

Yapılan tetkikler göıter-

Cumhuriyetçi ispanyadan: 

Yüzlerce Mült ci Fran
saya iltica Etti .. 

ihtılilci hvvetler cumhurfyi\çileri ıiddetla tazyik edi· 
yor. Barselon~aki ingiliz te~ası naklediliyor. 

Parla, 5 (A.A.) - Yeni · 
den lkt yüz lıpanyol, hudu -

du Ga varnl civarından ge 
Çerek Franaaya iltica etmlı · 

Ur. Hudut muhafızları tak · 
Yiye cdılmtıtlr. 

Tuluı:, 5 (AA.] ~ Mül · 
lecılertn akını dnn aentı 
mUcyuta ekıllmlıllr. Fransa · 
Y• ilden yollar yakaoındakl 
YG\uek tepelerde yüzlerce 
mnltecl daha bulunduiu ha· 
ber verilmektedir. fakat ha · 

vaların fenahğı bunların hu· 
dudu aımalarına mani ol-

maktadır. Franıız memurları 
bu mOltecllerln geçmelerini 

kolaylaıtırmak çarelerini ma· 
hallinde tetkik etrnek üzere 
hududfl gltmlılerdtr . 

Diln .abah 1600 muharl 
bl nakleden iki kafi le Ser
bera hareket etmlıtlr . 5440 
mili• neferi mütaleaları al
ındıktan sonra memlekerle -

(Sonu d6rd0ncü ıayfada] 

mittir ki memleketimizde 
hayatın en ucuz olduau ıe· 
neler 1933 ve 1932 senele· 
rldlr. Son on ıene içinde 
hububat flatlarımn en kü· 
çük olduiu ıene 1933 ıene· 
ıldlr O ıene plrJnç, bulgur, 
f aıulye, mercimek, kuru ıo 
ğan, ve bunlardan baıka 
koyun eti ve tavuk flatla· 
rı haddi aıgarlye lnmlıUr. 

Meıeli 1930 ıene1lnde va -
aatl olarak 38 kuruı flat 
alan pirinç 1933 ıeneılnde 
14,30 kuruıa inmlı ve bu 
vaaati fiyat 1937 ıeneılnde 
17,50 kuruıa yükıelmtıtlr. 
Bulgur flatı ı 930 ıenealn 
de vaıaU 16, 1933 de 7,80 
ve 937 de l 1,30 kuruıtur. 
Koyun eti toptan vaıatlıl 
930 ıeneıtnde 43,53 kuruı 
lken 933 ıeneılnde 27,50 
kuruıa düımüt ve geçen ıe · 

ne 32, 70 kuru~a yükıelmlı 
tir. 

Bazı maddelerin en fazla 
ucuzluğu lıe 934 aene1inde 

ıörülmüıUir . Zeytin, kahve, 
çay, odun, odun kömtırn, 

ekmek, patate. ve ııiar eti 
bu meyandadır. 

lıtlhaalitı bazı ıenelerde 
çok olan maddelerin ucuz· 
luk ıenelerl lıe baıka baı · 
kadır . Meaell; aadeyai, zev· 
tlnyai, ,umurla ve nohut 
935 yılmds, kaıar ve beyaz 
peynirler ile 936 ıenealnde 
en ucuz ftatı almıılır . 

Hükümetln ucuzlatmak 
için tedbir aldılı maddelerin 
{tatları lıe, bu ıeneye ka. 
dar miltemadlyen ucuzlamıı · 

( Sonu tklocl ıayfada ) 

B. Baldvin 
Londra, 5 (Radyo) - ln

glltere eabık baıvektlt Lord 
Baldvln, bugün Nlıten dön · 

müıtür. 

Lord Ba\dvln, baıvekıl 
Çemberlayna bir mektup 
aöndermlı ve hü"ümetln ta· 
kip etmekte oldulu ılyaıett 
tanip ettlilnl btldtrmtıtlr. 
---

Memleketleri konlıran11 
toplandı. 

Lo~dra, 5 ( ~'.A . ) - laveç, 
Norveç, Finlandiya ve Da. 
nimarka hariciye nazırları 

Oıloda toplanmıılardır. 

Harp halinde Şimal Dev · 
letlerlnln bltarafhiı tle bu 
deTletler araeındakl ekono· 
mlk it btrltğl meıelelerlnl 
gör6ıeceklerdlr. 

Çekoslovakya Sü.detlere Muh
tariyet Vereck mi? 
------

Çekosloıakyanm Südet Almınlannı terabilıceai imti-
yazlar atrıhn~aki görüıme YB tetkiklere ba;lan~1. 
Prai, 5 (A.A) - Hükii· 

met Südetlerln taleplerlle 

Çekoılovak bükümettatn ve 

rebtleceil azami imtiyazları 

telif etmek üzere Haynlay. 

nın partlıl ile lıllıarelerlne 

faaliyetle devam etmekte

dir. 

Ôirenıldlilne aöre, Südet· 

ler henilz muayyen bir pli.o 

tevdi etmlt deilllerdlr. Gö

rünOıe g6re Almanyan1n bu 
huıuıtald miltaleaıını bekle· 

mektedlrler. 111 haber ı lea 
mehaf iller Berltn tarafınclaa 

Haynlayna verilen talimatın 

bilmukayeıe daha mak6l 

olduiunu beyan etmektedir· 

ler. 

Bükreı. 5 [Radyo) - Ro· 

manyadaki Almanlarla Av

uıturyalılar, düD Köıtenceye 

gltmlıler ve lkt vapura bl· 

nerek Romen ıularından 

çıktıktan ıonra pleblıt için 

reylerini vermlı1erdir . 

ikinci kefile, aelecek pa· 
zar g(inQ aynı ıekllde reyle· 

rlnl tıtlmal edeceklerdir. 

B. Bitler 

de hakkımız yok. Fa· 
kat ılze temin ederim kt ejer 

biz fngllterenln yerinde ol. 
ıaydık ve Almanlarla ara
aı;-dhuı\tı~~T • ~u' ıf:auau~ \:.a• 

reyan etmezdi. 

B. Çemberll ynın nutku 
bazı kararaızlakları aydınlat-

tı. Amerikalılar bugiin B. Çe· 
mberlaynn:ı Milletler Cemi

yeti prenılplerl üzerinde Av
rupa nizamını korumak için 

lnıacı bir projeye ıablp ol
madığı kanaatindedirler· Fa

kat gene Amerikalılar, 8. 
Hulle birlikte, ıulhun, ancak 
enternaıyonal ahlakın ıu ve· 
ya bu ıektlde yeniden tar
ılni ıayeılode kabil olabile· 
cellnl düıünüyorlar. 8. Çe
mberllynın nutku, onların 

aözünde, Rozveltln hO\yaıı 
olan demokraailerln blrhilnl 
mümkün kılacak yegane te· 
meli yıkmııtır . 

f raoaanın iç blrltkılzllil 
huıuıunda duyulan ümltalz· 
ilk umumidir. Hattl Franıız· 
ların, tıtllaya uiramadıkça 
tehlikeyi farketmlyecejtne 
tnanmaia baılıyorlar. 

Amerikalılara gare, f aılzm· 
komünizm ideolojik kavıaaı
oın artık manilı kalmamıı· 
tır. Şimdi mevzuubahı ol· 
an ıey, Hıtler tmparatorlu
iunun Avrupa kıtuında, Muı· 
ıoltnl lmparatorluiunun Ak· 
denizde ve Japonların uzak 
ıarkta yayılmalarına mani 
olmaktır. Bu Oç devlet de 
aynı metodları takip etmek· 
tedlrler. 

8 . Ruzvelt geçenlerde hu· 
ıuıl bir konuımada, Amerl· 
kada Alman dOımanhlı htı· 
ılnl yOzde 90 nlıherlnde 
tahmin ettlilnl ve Avuatur· 
yanın llhakındanberl bu 
huıumetln çok arthiıDI t6Y· 
lemlıtlr . 

Sovyetler tlmdtltk bahıln 
haricinde kalmaktadır Sta· 
ltnlzm tle nazlzm ara11ndakl 

( Sonu ılrtnci ıayfada ) 



6 Ni.:>AN Ut~o 

Hit er ıouncu asırda 
Çıkan 

Hapolyonun rolünü mü OYnt· Gazete 
yor1 

(Beıtarafı hlrhıcl sayfada) 

fark Amerikalılara lüzumıuz 
bir nüanı gibi gorunuyor. 
Yegane fark ıuradadır kf, 
Stalın iç itleriyle uğraıırken 
Hitler orta ve ıarki Avrupa
yı tehltkealzce fethetmek 
için yürüyüıe geçmtıttr. 

En eıkl bir kültürün ma· 
karrı olan Çınde, Hazreti 
İıanın doiuıundan ıonra 10 

tuncu BSnda ı reımi tebliğler 
ılfahl olarak de~ıl, tahriri 
olnrak yepılırdı; bunlar tim 
di dünyanın en eski gazete 
nüıhaları nyılmaktadır. 

'\ 

Bir T aria Yüzünden Bir Serbest Meslek S a -

,, . , . ' 

. -· ~ '~ ~ . 

Adam Öldürüldü.. hipleririin Kazançlan .. 

Say111z makalelerin okun· 
masından, muhtelif muhit· 
terde yapılmıı görütmelerden 
hatırda ıu neticeler kalmıık 
tadır: Demokrasiler dünyada· 
ki hakiki kuvvetlerin ve kay· 
nakların yüzde 80 Dl el· 
lerinde tutmalarına rağmen 
buıün, kifıt üzerinde mai· 
lup olmutlardır. 

Gerçl eski Romada da 
•acta djurna,, dentlen bazı 
yazılı tebliğler yapılmak mu 
tattı; fakat bunlar buaün
kü düıünüıle gazete mahi 
yetinde aörülmeme"tedlr. 
Avı upada genle denilebile
cek ıekilde neırlyat, ilk de· 
fa 16 ncı unda V enedıkte 
ortaya çı\(mıttn; havedi ı 
yazılı olan kalıtlar, arada 
ıuada hazırlanır ve cüzi bir 
para ıle "mübadele-,. edilir· 

Katil Tarlada Hasmını On Bir 
Yerinden Yaraladı. 

Bu gibi -meslek sıhiplerinın. şehirlerin nülusuna ao11 
tayin edilen smtf ıar~an ~ı~a az sınıflara tefriki ~alin~e 

kazanç vergileri nısll ahnacak. 

Amerika timdi ayrılıkçı· 
)arla, Avrupa ıle tıblrllilni 

lstlyenler arasında taksime 
uiramııtır . lnııltere, herıey
den evvel yakın bir harbm 
önüne ıeçmele çalıttıjı için 
takip edilecek metodlar hu· 
ıuıunda lhtılafJarla bölün
müıtür. Franıa orta Avrupa· 
da nüfuzunu kaybettiği ve 
kronık bir iç buhrana ıömüL 
düiü lçin ikinci derecede 
devletlerden biri haline ıel 
me yoluadadır. Üç büyük 
demokrasi devleti, içlerinde 
ve kendl aralarında loklıa -
ına uğradıkları için totaliter 
devletlere ıabayı boı bırak · 

dl. 

maktadırlar. Bu ıartlar iç· 
inde, bllhaua B. Çemberli
ynın nutkundanbert, Ame· 
aOo1ıturaar: 

Amerikalılar hadiseleri 
uzaktan takip ettikleri Jçln 
Anupa vaziyetinin bazı ko· 

mplekı taraflarını ihmal et· 
mektedlrler. Fakat, bu görüı . 

lerlnln ehemmiyetini azalt· 
maz. Çfinkü bir dünya har· 

hl halinde, Amerikalılar ol. 
haf rolü oynıyacaklardır. 

Amerika kamoyunun ek
seriyeti müdahale etmeden 

hadiselerin tnktıafını bekle 
mek taraftarıdır. Bır çok 

kimseler 1 Amerikanın mede· 
niyetin son 11fınağı olacaiı 

fikrindedirler. Diğer bazıla· 
ra da, tarlhl ıahtd göıtere· 

rek , llttlertn de ergeç Vater · 
loılyle karıılaıacağını , fakat 

uzunca bir zaman 1 ç l n 
Hltler ve Mu11olinlnln mu· 

vaffakf yellerinin teselıülüne 
intizar etmek lazım geldi fi · 

nl söylüyorlar. Harekete geç· 
mek zamanını geçfrmtı olan 

f ranta ve lngtlterenln nüfuz 
ve itibarları dn öte yandan 
gitgide azalacaktır. 

Bununla beraber bir çok 
Amerikalılar. bugün Amerika, 

Fransa v lngtlterede hakim 
olan bedbinliğin dağılacaiı 

ve bu üç devletten birinin 
herkesi tehdtd eden tehlike 

hueuıunda realtıt görünüıü 
kuvvetle ileri ıürmek cesa · 

retlnl bulacağı kımaatınde

dirler. Bu hareket Amerika· 

dan gelemez. lnıtltere ana · 
nevi poltUka11na dönüıle lk· 

Ufa eder görOnüyor. Geriye 
Fransa kalıyor. Bir çokları, 

her ıeye rağmen, hiç olmaz · 
ıa manevi muvazeneyi teılı 

hususunda Franıaya güven 
mekte devam ediyorlar. 

Çtnlllerlnklne gelince, 
"Pekin reami ceridesi,. aıa 

ğı yukarı 1000 sene kadar 
uzun ömürlüdür. Evvela ıa .. 
rı bir ki.iıt üzerine, icap 
ettikçe imparator tarafında• 
iıdar olunan iradeler yazı · 
hrdı; bunların kopyelerl, 
devletin bütün vilayetlerine 
yollanırdı; bu ıuretle irade · 
ler tamim olunurdu; bugün 
de bütün hükumetlerin mah 
kemelere ve dlfer resmi 
yerlere resmt cerldeler gön· 
derllerek, teıbll edilen ka· 
nuna ve nizama mGteallık 

esaslar bildirildiği ılbl.. 
Dünyanın en eıkt ıaze 

teıinden bir ka.ç nüıha ıtm 

llaf aza eaunielifedlr. '"ra·ın 
resmi cerldeıl,. nln neırl, 

tokltaa uframak11zın l 912 
yılına kadar ıürmüttür. Man· 
gurl hanedanının ıonu gelin. 
ce, neırl durmuıtur. Sonra· 
dan da bir müddet daha 
çıkarılmıtıa da 10 yıld~n
berl artık neırine ara veril. 
mtı bulunuyor. 

Eski 
Azerbaycan 
Hayvanatı 

Azerbaycan Sovyet Cum 
huriyeti dahilinde Bınagadı 

köyü clvarında tabii b<itün 
depoları içinde eıkt devir· 
lerde yatamıt hayvanlar ke· 
mlklerl ve müatehıueleri bu· 
lunmuıtur. Bunların arasın 

da büyük kedi ctnslerloe, 
çok büyük mağaralar devri 
ayııma , geoit ve büyük ya
pıh ren geyljlne vesaireye 
alt kemikler mevcuttur. Bun· 
lar üzerinde tetkikler yapıl
maktadır. ---'!lw __ _ 

Hayatın 
En ucuz senesi 
Hangisidir? 
[Baıtarafı birinci sayfada] 

tır. Şeker, ve gaz bu me 
yandadır. 

Umumiyetle 933 ve ~34 
eeoelerinden ıonra flatlar 
tekrar yükıelmefe baılamıı 
tır . Bu ftrada ıoo on ıene 

içinde en yükıek fiatları 

ihtiva eden 930 e yaklaıan 
veya nynı flatları bulan 
seneler de vardır Zeytinyağ 
fi.lltları 937 de 930 vasati 
ftattnı beı kurut ıeçmlı, 

Bır köyde bir ada mJD ölü· 
mü ıle neticelenen feci bir 
vaka olmuıtur . 

Çağıf nahlyesfne bailı 
Nerklı köyünden Muıtafa 
ojlu İımail her zamanki ıt · 
bl ıabahleyln erkenden kal-
karak çift ıütmtk üzere 
tarlasına gltmııtır. 

Çalıımaia batladıktan 
biraz ıonre yanına köy 
den Oıman oilu Fevzi 
ıelmtıttr. Fevzi ile İımalltn 
araaı bir tarla meselesinden 
dolayı bir müddettenberl 
ıerıin bulunmaktadır. Onun 
için iki taraf araeında ev· 
vela münakaıa baılamıı, 
nihayet bu kavıayı ıtddetlt 
bir boiuıma takip etmlıttr. 

Tabanca 
Kurcalayan 
Çoban _....,. __ 
Kendisinin ağu yaıalan

mııma sebep ol~u 
İvrindi nahiyesine bailı . 

Dalyan ojlu 14 yaılarında 

Fe~zi bu esnada bıçajını 

çekerek hasmının üzerine 
ıaldırmıı ve lımalh 
vücudunun on bir yerinden 
ağır surette yaralamııtır. 

Y aral(kanlar içinde yere 
yuvarlanıoca Fevzi de derhal 
kaçmııtır. 

Vaka civardaki çalııan 
köylüler tarafından g&rül· 
düğünden jandarma ve müd
deiumumilik haberdar edil· 
mittir . İımall aldıiı yara · 
!arın tealrlle ölmüttür. 

Müddeiumumi Muavini 
8. Hilmi Çil ve hükftmet 
doktoru köye giderek ilk 
tahkikatı yapmıılardır. 

Katıl Fevzi yakalanmııtır. 

Çocuk 
Haftası 

Hazırlıkları 
23 Nisanda baılıyan Ço · 

cuk haftası proğramını tes· 
bit etmek üzere dün C. H. 
Parllıl binasında bir toplan· 
tı yapılmııtır. 

157 Seri numaralı kazanç 
vergisi umumi tebltğt11e ek · 
tir: 

2751 Numaralı kanunun 
birinci maddesi muclb,nce 
mesleki teıek&iülltr veya 
belediye heyetleri tarafından 
serbest meslek erbabının 
maktu kazanç vergilerine 
eaas olan sınıflarının tayin· 
inde bazı vilayetlerde bu 
mükelleflerin o mahallin nü 
f uıuna nazaran kanuna bağ -
lı cetvelde tayin edilen de · 
receden daha az derecelere 
ayrıldığı anlatılmaktadır. 

2395 numaralı kanunun, 
2751 numaralı kanunla de · 
ğlıttrllen 19 uncu maddeat; 
aerbeıt meslek erbabının bu
lundukları ıehlrlere ve ıı -
nıflarına nazaran kanuna 
bağlı cetvelde yazılı maktu 
vergiyi vermeierlnl ve mea 
leki teıekküllerce ve bu te· 
tekküllerln.bulunmadığı yer· 
terde de belediye heyetlerin 
ce ıerbeat meslek erbabının 
ıınıflarınm tayin edilmesi 
lmir bulunmaktadır. 

Nüfuı itibarile hor ıehlr 
deki ıerbet meslek erbabı 

nın kaç ıınıfa ayrılacAğı da 
kanuna bağlı cetvelde gös· 
terllml§tlr. 

ıekküllerin veya belediye 
heyetlerinin, serbest meslek 
erbabı bulundukları ıehrin 
nüfusuna ıöre kanuna ballı 
cetvelde tayin edilen dere· 
celerden daha az derecelere 
ayırmak albl kanuni bük. 
ümler 1 muhalif ve esasa mü· 
tealllk kararlarının tebltjl 
tarihinden itibaren 2895 nu. 
maralı kanunun 61 ve 67 
nci maddeleri mucibince ve 
11raslle tetkiki itiraz ve tem· 
yiz komlıyonları nezdinde 
hazine namına itiraz hakkı · 
mn lıtlmalt ıuretlle bozdu
rulması ve kanun dairesinde 
ittihaz edJlmemiı olan bu 
kararların maktu vergl tar
hına eıas tutulmaması lca
beder. 

Ona göre muamele yapıl· 
ması esbabının temini ve · 
keyf lyelln 1nerkez ve mül. 
hak kazalar mal memurla
rlle mesleki teıekküllere ve 
belediye heyetlerlne de teb 
llği rica olunur. 

·,, ISTAHIUL RADYOSU 1 

6-Nisan-1938- ~uşam~a 
Ahmet adında bir çoban 
merada kanlar içinde ve 
bayıın bir halde bulunmuı· 
tur. 

Yapılan tahkikat ve 
muayenede Ahmedln, ko
yunlarını otlatırken Karadağ 

tabancuını kurcaladıjı ve 
bu yüzden alet alan taban
cadan çıkan kurıunlarla ya. 
ralandığı anlaıılmııtır. 

Ahmedin yaratı ağır <'l · 
duiundan Hemen hastaha · 
neye kaldırılm11tn . 

törü vekili ve Ltıe Direktörü 
B. Vicdani Ataaevenle, Par· 
ti kaza tdare heyeti reisi 8 . 
Htlmt Şeremetlt, ilk okul 
baıöğretmenlerl, Çocuk Eılr· 
geme Kurumu baıkanı Dok· 
tor 8. Kamil Seslloğlu ve 
Kurum idare heyeti bulun· 
muılardır. 

T eıblt edilen proğrama 

ıöre 2J Nııan gün6:saat do · 
kuzda Cumhuriyet alanında 
toplanılarak hafta açılacak· 
tır . 

Mesleki teıekküllerln ve 
ya belediye heyetlerinin bu 
huıuıtakl salahiyetleri serbest 
meslek erbabını; it ve ka· 
zanç n!ıbetlerlne göre bu · 
lundukları ıehlrler için ced· 
velde göetertlen sınıflara ay 
ırmaktan ibarettir. Serbest 
meılek erbabını cetveldeki 
sınıflardan btrlılne tdhal et· 

ÖGLE NEŞRIY A Ti: 
12.30: Plakla Türk muıl . 

kisi. 12 50: Havadis 13 05: 
P~ikla Türk musikisi. 13.30: 
Muhtelif pllk neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRlY A. Ti: 
17 : inkılap tarihi deni: 

Üniversiteden naklen. 18 30: 
Fatih Halkevl ıösterlt kolu 
tarafından bir temıll. l 9.15: 
Plakla danı m u ı 1 k 1 ı ı. 
19 55: Boua haberleri. 20: Hidiıe hakkında tahki · 

kata devam edilmektedir. 

Gelenler Gidenler: 
Zeytin mütaha11ııı B. Ni

zamettin vilayetimiz zeylin 
bölgesine bağlı olen Buna · 
mn zeytincilik itleri üzerin · 
de ilgilenmek üzere dün 
Bunaya gltmiıttr. ••...................... \ 

: 23 NİSA' : 
~ •, 
! Çocuk Haftasının ! 
• • : Başlangıcıdır. : 
~~ ...................... ... 
yumurta fıatları yirmi pa· 
ra daha yükıek bulunmuı1 
zeytin hemen hemen aynı 

fiyata çıkmıf, odun ve kö · 
mür f la ti arı tse 930 un 937 
de tld mlıllnl bulmuıtur. 

Sabun flatları 930 yılında • 
ki vasati ffatın aynıdır. Pa 
tates fiyatları daha yüksek 
Ur. Tavuk flatları ile aza
mi haddini bulmuıtur. 

Buna mukabil umumiyetle 
hububat, kaıar ve beyaz 
peynirlerin ftatları 930 se · 
neıtoe nızaran yüzde 30 
düıüktür. ffah hn sene 
artan maddeler kahve ve 
çaydır . 

Müteakip günlerde çocuk 
baloıu , Halkevi taraf ındarı 
müıamcre verilecek, gürbüz 
çocuk müsabakası, ıüzel re· 
ıim, yazı müıabakaları ya · 
pılacak, çocuklar hafta de· 
vamıoca eğlendlrilecektlr . 

··~ . 
SürgiJn 
Cezası 
Mahkumları 

Bazı makemelerimlzce ka 
çakçılık suçundan dolyı ıür· 

gün cezasına mahkum edil · 
en şah11ların, iktisadi vazı 
yeti müsald olmayan yerlere 
gınderllmekte oldukları ci 
hetle, hayatlarını kazanmak 
hususunda fakir mahkumla· 
rın sefalete dütlüklert anla· 
ıılmııtır . 

Sürgüo yerini tayin etmek 
huıuıu mahkemelerin takti . 
rlne tevdi edllmtı olduğun · 

dan blha11a fakir suçlular 
için iktisadi vaziyeti müıald 
ve it sahaıı mevcud vilayet 
ve kaza merkezlerinin ıür -
gün yeri olarak taylnl · muv· 
af ık olacağından, o ıuretle 

muamele yapılması hususunun 
ilgililere tebliği tamlmen bil· 
dirilir . 

mek huıuıundaki takdir hak 
kı mesleki teıekküllere ve 
ya belediye heyetlerine ve · 
rllmf§ olduğundan 157 ka· 
zanç seri numarasile tebliğ 
edilen 1021 numaralı Büyük 
Millet Mecliıl kararında da 
beyan edılmlı olduju veçhi 
le bu takdir hakkına karşı 
ne mükellef ne de mal me
murları itiraz edemezler. 

Ancak mesleki ttıekkül· 
ler veya belediye heyetleri· 
nln lı ulundukları ıehi rler için 
kanuna bağlı cetvelde tayin 
edtlmlı olan sınıfları arttırıp 
ekıltmeğe ve bazı derecele · 
le re hiç bir mükellef 1 ldhal 
etmemeğe salahiyetleri yok· 
tur. 
E~uen 1021 numaralı ka· 

rarın Büyük Millet Meclisi 
Umumi Heyetinde müzake 
reıl ıırasıll.da da meıleki te · 
ıekküllerlo veya belediye 
heyetlerinin yalnız takdir 
haklarının kabili itiraz ol
madığı ve fakat bu teıekkül 
ve heyetlerin kanunun em· 
retuğl sınıflara hiç kimseyi 
ayırmamak gibi kanunu ih 
lal eder mahiyetteki karar -
larının itiraz ve temyiz an er -
cilerlnce tetkik edılebileceğl 
de beyan edilmtı bulunmak· 
tadır. 

Binaenaleyh meılekt te -

Nezihe ve arkadaıları tara· 
fından lürk muılklsl ve 
halk ıarkılan . 20.45: Hava 
raporu. 20.48: Ômer Rıza 
tarafından Arapça · ı6ylev. 
21: Nuri Ha hl ve arkadaı · 

ları tarafından klasik Türk 
muıiklıl, (ıaat ayarı) . 21.45: 
Orkestra. 22:15: Ajanı haber· 
lerl. 22.30: Plakla ıololar, ope-
ra ve operet parçaları . 22. 
50: Son haberler ve erteıl 

günün proğramı. 

- Ankara Radyosu -
ÔGLE NEŞRiYATI : 
12 30: Muhtelif plak neı 

riyalı 12 50: Plak: Türk 
muslklıl ve halk ıarkıları. 
13.) 5: Dahili ve harici ha 
berler. l 7.30: inkılap ders 
lerl: (llalkevlnden naklen) 
AKŞAM NEŞRİ YA Ti: 
18 30: Plakla danı muıl · 

klıt. J 9 J 5: Türk muıiklıl 
ve ha Ik ıarkıları ( Servet 
Adnan ve arkadatları). 20: 
Saat ayarı ve Arapça neı 
rlyet ·20.15: Plakla opera 
ve operet parçaları 21 : Ha
vacılık: Şakir Hazım Er
gökmen 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası . 22: Ajanı 
haberleri 22.15: Yarınki 

proiram. 



Hayat Veren Yaprak .. 
Rüyıumda bir denlı ona, Ayte, hafif bir ilkbahar 

rüzgarının uçlarını okıama· 
•ı üzerine gözlerini açh . Sa 
at eabahın eeklzl olmuıtu 
Ac,.le geylndı Aıaiı lndlii 
Eaman Sılmln ıılık ça
larak bahçede gezindiğini 
R:6rdü. 

. kıuııki evin ıarmaııklara 

Selimlaıtılar . Ayte, vere· 
mln ıon merhalealne glrmlı 
bir haıta idi. Fakat bu ha1 
talık , onun güzel\lilne bir 
manl teıkll etmemtı. billklı 
aöderlne daha derin bir 
cu.tbe vermltll. Hele Salmln 
evlerine kiracı ıırdl 
llndenberl, kendlılnl daha 
iyi hl11edlyordu . Saim. 
kibar bir gençti , re11am ol · 
dutunu ıöylQyordu . Fakat 
onu reılm yaparken kfmıe 

aörmemlttl. Btr gOn, Ayte · 
de ıormuıtu. Saim, rea 
ıamım, dtyonunuz; fakat re 
•im Japmıyonunuz. 

O, aülerek cevap vermlt · 
ti, vakıa re11amım, ne ya· 
zık ki hiç retlm yapmadım. 
Yapacatım eıerı c>leceilm 
zaman yapacaiım. ~alm bunu 
bir lif olıun diye ıöylemlttl· 
Aradan aylar aeçll 

Bir 1abah Ane boiucu 
bir ökıilrüğ(ln ıarısntıaı tle 
uyandı. Pencerealnden bakh. 
Bahçe earı yapraklarla dol · 

muı, kartı evin duvarında· 
kt •ıumaııkta pek az yap · 
rak kalmııtı. Kıı geliyordu. 
O günden ıonra hutalığı bü 
tün ıtddetile artmıı. içini 
bir kurt kemiriyordu. Aca 
ba ölecek miydi? Pek ıevdlği 
hayata tabiatın ıüzelltkleri· 
ne aözlerlnl mi yumacaktı. 

Hayır daha pek ıençtl. 
Ölüm, onun için bir ln1af11z · 
hk deAll miydi Bir ıece 
atlayarak uyandı 

- Hayır . Bu, eıkldenbe· 
rt elimizde kalın yegane 
Yebley tdl. 

O ıllihlar, Bırleıtk hüku 
illetlerde pek seyrekllr. Fa 
kat bunlar Kanadada ko · 
!aylıkla ele eeçlrilebilir. 

Grane aakf n bir adımla 
hedef levhaama doğru yürü
dü ve kağıt hedeflerden bi 
rlot kaldırdı. Mavi renkli 
balçık delik deılk olmuıtu . 

- Vebley ile ahlmıı mer 
mılcrı bulup bulamayacağı · 
nızı düıünüyorum, dedi . 

- Yılını hiç olmazsa al 
lı kadem derinliğinde alt 
Gst etmeli, mermilerden han 
ılılnln V cbley ıle atalmıı 
oldujuou bllemlyeceğimizl 
kuvvetle tahmln ediyorum. 

llavermeyer gözlerini açta 

- Ben müılrülihız tanı · 
tım. 

Bay V •ılnkton : 
·- Fakat yığını yıkmak 

ve mermiyi bulmak için ya· 
run ıün llzım. 

Zaten hava da bütün gün 
Y•iacak gibi, dedi. 

Grane ellerini cebine ı ok· 
lu. 

- lıçllerto para111n1 öde 
rtıefe, hatta bulunan her 
mermiye yQz dolar verme· 
ie hazırım . 

ne zaman dökülürse o zaman 
öleceilnl ıi>ylemltU. Ertesi 
ıabah bu rüyayt Saime 
anlattı . Göı.leılnl bir türlü 
urmıtıklardan avıramıyor· 
du. Yedi, ıekiz yaprak kal. 
mıılı . Bir kaç gOn ıonra 

hepıl dökülmüı, yalnız bü. 
yücek tek bir ıar1 yaprak 
kalmıth. A trık her ıeyln 
bittlltnl zannediyordu. 

Bu yaprak da düıecek ve 
kendisi hayata veda ede 
cektl. Aradan bir kıç gün 
daha geçti. Hayret! Yaprak 
diitmlyor, btlakis gündf'n gü 
ne yeıillenlyodu. Bu hal Ay. 
tenin ruhunda gerip bir teılr 
uyandırdı Mademki o yap 
rak düımemlf, bilakis ye 
ıllleoerek hayat buluyordu, 
demek ki lylleıecekll. Ve lyl
letmele baıladı Ayakta yü 
r(lyebllecek bir vaziyete ae· 
lince bu hayat veren yapra· 
ğı yakından görmek Jçln 
bahçeye koıtu Yanma va· 
rınca hayretle durdu, çünkü 
bu bir yağlı boya resmin· 
den baıka btrıey değildi 
Aklına Saim geldi, evet 
bu resmi o yapmaıtı. 

iki gün evvel yakalanmıı 
olduğu zalürrıeenln hummala . 
riyle yatağında titrerken Ay · 
ıenln öleceğ i a klına geldi. 
Belki kendisi de ölecekti, fa 
kat Ayte ölmemellydl. Ay 
ıe kurtulmalıydı Bunun Ü7.e 
rlne kalktı, gecenin keskin 
ayazlle ıaatlcrce baf baıa 
kalarak o re.mi yaptı 

Ayşe , yüzü kızararak te
şekkiir ıçın Salmln oda· 
ıma kotlu, fakat ne yazık 
ki re11am birkaç aaat evvel 

ölmüıtü. 

Bedirhan Çınar 

Vaıloktoo : 
- Pekala! Dedi. 

!1kşan1 saat 3,30 

O .. fleden sonra tıçiler çalı · 
ıırken , Grane, FJnklutd· 

ne aıağıdakl telgrafı gönder 

di: 
"Uu ak~am srıai 9 da dl · 

rektörün bürosunda lıepsirıl 
toplayımz . Katil de onlarrn 
içindedir. ,, 

Dııarıda yağmur mülema · 
diyen yağıyordu . 

Cuma akşamı 
Rasathanenin 1&atile ayar 

edilmlt olan direktörün 
büyük uati, Grane, Oscar 
Havermeyer ve Vtlllamsın 
takip ettiği bin batı Lee, dal · 
ğıç Fınoegan büroya girdik· 
terinde, saat dokuzu yirmiyi 

göıterlyordu. 
Havada okadar duman 

vardı ki bulunanlar güçlük · 

le f arkediltyordu. 
fınkteıteln ııddetle kdlk -

ta 
_ Grane! Diye bağırdı . 

Bizi yanlıı yola nptırdı
ğınıza ınanmağa baıladım . 
Ş ııman , uzun kirpikli bir 

adama doğru yürüyen Cra-

ne: 
_ Telgrafımı al chğrnızt 

unoederlm, dedt. 
~ize mOddeiumuml 

HiTLER·SUSNIG MULAKATI .. 
Parl Suar gazetesi M fl u. 

lerle eski Avusturya Batve· 
kilinin Avusluryanın httla · 
undan evvel yaptıkları mü 
lakah teıbll etmeğe muvaf· 
fak olumuıtur Gazete, bu· 
nuo hayali olmadıjınt, bu 
malumah M Şuıntfln ya· 
kınlarından aldıaını ve ica 
bında veal"alarla lıbat ede· 
cejinl bildirerek ıöylece de. 
vam ediyor: 

kil Schuıchnlgg ve Doktor 
Schmldt, genlt bir ıalonda 
yalnız bulunuyorlar. Zabit 
onlara; 

yor; Alman 
mukavemeti 
izah ediyor. 

ordusunun bu 
naaıl ezeceğini 

matların veya devlet adam 
!arının memnuniyetle erala 
rında kullandıkları bir ta · 
vırla konuımuyor. Bir halk 
tribününde, yahut Raylıtağ
da nutuk frad edlyormuı ei· 

bl konuıuyor. 

12 Şubat, ubahın saat 
dokuzunda, Baıvekll Şuı 
ntngle, Avullurya Hariciye 
Vekili doktor Şmlt, Berch· 
teseaden vllliuının eıiğlnt 

atıyorlar. 

Kollarının altında maro· 
kenden çanta, boyunları ıe · 
rt bir yaka ile ııkıh, ılyah 
lar glymtı iki adam Etraf· 
larında, üniformalı adamlar
dan baıka kimıe yok; hü 
cum hıtalarına mcnıup as· 
kerler eldlyorlar, geliyorlar; 
yüksek rütbeli zabitler ıür · 

atle geçiyorlar. Parkın met 
halinde bu iki adam ıelim· 
landı; fakat bundan ıonra 

onlara hiç dikkat edilmiyor . 
Villanın taı merdiveni önüne 
varır varmaz, kendilerini 
tanımadıkları yabaocı bü · 
yük bir ıehırde o ldufundan 
ziyade yalnız hflıedlyorlar. 

Almanya tle Avuıturya 

ara11ndakl bütün muallak 
meıelelerin düzeltllme&t için 
Alman yanın Viyana ıef ıri 

onların, Bcrchteıgadeode, 

Hallerle gidip görüımelerinl 

rica etmlfU. 

Sefir, tekhfı reddetmeleri 

ıhttmal l nt nazarı lttbara ıtl 

mıı gibi bile görünmüyor 
du. Hakikatte, bu bır davet 
miydi, yokıa bir emir mly
dı? lkı devlet adamının can · 
lan ııkılıyor. Helkt, on mil 
yon Avl;Jaluryalınm mukad 
deratı, yapacaklara konu~

mıya bağlıdır . 

Bir zabit mahmuzlarını 

ıakırdatıyor. Arkalarından 

bir kapı kapanıyor. Batye 

- ihtiyacınız olan bütün 
veıika , mua üzerinde top 
lanmıı bulunuyor 

Diyor. Şuınlg, endtıell en· 
dlıeli , maaa üzerine eğiliyor 
Orada 1adec:e coirafl hart 
talar görüyor. Erkamharbt 
ye haritalarından! Bütün Al 
man Avuıturya hududu, 
40,000 de bir mikyasında .. 
Kırmızı rakkamlar, a1keri 
tahııdalı gi>ıterlyor ; mavl 
oklar, takip edilecek yolu .. 
Muenın bir ke>ıeslnde, bi 
rlblrloe iğneyle raptedllmlı 

btrkaç kağıt; aakeri emirler: 
3 000 Alman askeri, Avuı 
turya hududunu atmaja ha· 
zırdır. 

Hepıl bu kadar Mösyö 
Şuınig ve Doktor Schmldt, 
nafile yere haritaları kaldı 
rıyorlar. Biltüo vesaik bu 
çizgilerden, bu rakamlardan 
ve bu emirlerden ibaret . 
Yarım 1aat geçiyor. Füh 

rer, onlara, diitünmelerl 
için vakit barakmak tıte• 

mittir. 

Saat dokuzu üç aeçe u
lonuo kap11ı açılıyor. içeri· 
ye general Fon Keytel ve 
Almanyanın poliı tf'tkılitı 

ıeft Heynrlh Hlmler giriyor. 
Zoraki ıelamlaımalar ve 
mahmuz ııkırtaları. Himler: 

- Möıyö Hitler sizi ka · 

bul edecek, 

Diye tebliğalla bulunuyor. 

Fa kat evvela, size teellm 

edilen ve&ikalar hakkında 
temenni ettlilnlz bQUin lza · 
hatı bize bildtrmentzl arzu 
ediyor. 

Baıvekil Şuınlgive dok· 
tor Schmldt ayaktaydılar. 

seniz duruyorlar. 
Bu anada general Fon 

Kcytel ma1aya yaklaııyor 
ve haritalnr üzerJnde iza
hat verl}·or . Avuıturyahların 
mukavemetini tuavvur edi · 
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- Bu, 24 eaatltk bir me · 
ıele olacak .. 

Cümlesile hükmünü veri 
yor. 

Ve Hlmler ili ve ediyor: 
- Boı yere lif etmiyo· 

ruz. Münib ve Ratiıban mu 
hafız ukerlerl, daha timdi 
deıi, hareket halindedirler. 

lkı Avulturya de•let ada 
mı bir ıöz ıi>ylemckıtztn , 

böylece yarım Hat ie~lyor . 
Saat on. Bır muhafız za · 

bltl girip, Şuınıaın Führe. 
in yanına girebileceğini bil 
diriyor . 

Httler ayakta duruyor. 
Etrafmda, 4 tubattanbert 

Fon Keyfelle beraber Rey · 
ııver orduıunuo kumanda-
11nı idare eden general Fon 
Bravnlç; Avuıturyanın isti · 
la11 plinını çtzen general 
Fon Rennav ve Baıvekll 

Dolfuıun katlinden ıonra 

hudut harici edilen Avuı · 
turya nazl partlılnln etki 
tefleri Frayeofelt ile Kablht 
bulunuyorlar, 

Htmler, ıeneral Fon Key· 
tel ve M. Rudolt He1 de 
aynı grupta bulunuyorlar, 

Karıılaranda, donmuı •e 
urarmıı bir vaziyette, baı
vekıl Schuıhntagle doktor 
Schmldt duruygr. 

Hiçbir kabul mera1lml ya· 
pılmıyor, Umumi ıükOn 

içinde, Httler ilk cümle1inl 

ıöylüyor: 

- Efendtler, tlmdlye ka· 

dar mlıll eörülmemlt büyük 
bir A.lmanyanın karımnda 

bulunuyorsunuz. Hiçbir dev · 
let onunla kıyaı edilemez. 

Yeniden, ıükut . M. Şuı · 

ning doktor Schmlte bak · 
mağa bile cesaret edemiyor. 
Şükutu müteakip üzerlerlne 
oturulan lıkemlelerln gürül · 
tüıü ltttiltyor 

Derhal, Bitler yt-nlden, ko 
nuımağa koyuluyor. Dlplo · 

rını l&ÇllZ batı Üzerinde sez
direrek: 

- Size ne oldu? Dedi . 
V eatllnd elini tlddetle 

çekti. Yırtık pantalonunun 
arasından derhinl göstere
rek : 

. " . 
: = ı 

1

: = 1 

- Baıım ve bacaklarım 
traı edfldt. Bu acaip kıya 

fet le bir lıpanyol dansözüne 
benzlyorum. 

i ÇEViREN: Kemal Demir ay ! ,. . 
•R0111 takdim ederim. Vali üstünden Grane, Buckholtze 

eğer delil gösterebilirsen bir iıaret yaptı. 
ıd8mı tehir ettirecek . - Veıtlindı getirir miıl · 

Grane onun elini ııktık· nlz? dedi. 
tan ıonre.: 

- Şu halde artık valiyi 
ikna etmek kaldı, dedi 

Müddeiumumi gülerek ce· 
vap verdi: 

- Şüphesiz. Ümit ede · 
rlm ki ınuvaff ak o1acnksımz. 

Oıcar Haverme ye r, yu· 
varlak burunlu. deniz mavı · 

ıl yeni bir elbise ve gOzel 
bir hasır ıapka geymtıU. 

Ftnnegan ile o dipte davara 
yaalanmıf, yan eözle, bayan 
Brentloonun ıolgun çehresine 
bakıyordu Hrentlno yeıtl 
bir kostüm geymlttl. Narin 
bacaklarında ipek çoraplar 
vardı. Yakıtıklı Voodbury 
onun yanında idi. 

Bol.tonun genlt omuzları 

Direktör güçlükle yerin · 

den kalkarak: 
- Peki, derhal arıyayım. 

diye karcılık verdi . 
Duman içinde gelenleri 

tanımağa çal ııan Grane, di· 
rektör Stromu dıvar kena 
rmdıı Slmmonıun ynnı ba
şında gördü. 

V tıtland direktörle geli
yordu 

Sanki o bir malarya hum · 
mumdan yeni kalkmıı de· 
nebillrdl. Rengi ıopıarı, 

gözlerinin etra fı morarmııtı. 

çehresinde dut buruıukluk · 

lan huıl olmuıtu . Yaıamak 

için artık iki 1aatl halmııtı . 

Emil Lon önüne koıtu ve 
boynuna ıar1ldı. Parmakla -

Grane, Bot.tona hitap el· 

u: 
- Vharton nerede? 
Fioklesleln cevap verdi: 
- Hen6-z gelmedi. 

Yün örgüden buğday rengi 
spor rubu içinde latif görü 
nen Emil Lon: 

- Gelmlyeceğlnt tahmin 
ediyorum, dedi. 

O, bacakları pek btçlmslz 

bir ıekllde üıt üıte atmıt 
olduğu halde, direktörün 
mu111 ü zerinde oturuyordu. 

Grane: 
- ŞOphcılz toplantıya 

gelmemezlik yapmaz, diye 
ıöylendt. 

- Panatlonunu yırtmağa, 
elektrodları koymak ve bir 
ıtrkuikurdan sakınmak için 
ayakları ve baıı traı ettir 
meğe m~cbur olduk, diye 
direktör Buckholtz izah etti. 
Parlak aözlerlnl Veatlin · 

Zuhur etmeıl ıhttmalt olan 
neticeleri göıôoüne yayıyor, 

nutkunun sonuna doğru ıe· 

ıi yükıeltyor ve ıürlüyor . 
Tam bir buçuk •aat, fasıla
ıız konuıuyor. Nutka batla· 
ma11ndan on dakika ıoora 

ayağa kalkıyor ve ehemmi
yetli cümleleri büyük iıtek· 
le uzatarak, 1alonun enine 
boyuna dolatmaja baıhyor. 

Ne mi ıöylüyor? .. Evveli 
Nurenberg, Münlh, Berlin 
radyolarında tlmdlye kadar 
11k ıık ltttllen ıeyler: Faılzm 
demokraall"r, bolıevlkler ve 
Yahudiler hakkındaki naka·· 
rat; üçüncü Alman mecllll· 
nln muvaff aklyetlerlnln ta
tadadı ve yabancı memle 
ketlerdekl on milyon Alma· 
na yapılan vattler . Avuıtur· 
yaya, ancak, nutkun ıon 

yirmi daklkaıı ha1redlliyor; 
bu yirmi dakikada, Hltler, 
ıtkayetlerfnl ıayıyor: 

- A vuaturya hükumetinin 
Avuıluryada yaııyao bOyGk 
bir Alman kütle.inin arzu· 
lannı nazarı ltlbara alma· 
ma11nı kabul edemem. 

Katlyen katlyen kabul 
edemem.,, 

Httlerln c(lmlelerl, bir ida
mı talep eden müddelumu · 
minin ithamları gibi, yıkıcı 
ve ezici bir tekilde birer bl· 
rer dökülüyor . 

Her bir cümlede, Baıve

ktl Şuıoıı llkemle1inden 
kalkmak istiyor ve ıöz ve· 

rllmeıl için hareketle bulu· 
nuyor. Fakat Hltler bir el 
hareketile ıüküt talep ede
rek ıözüne devam ediyor. 

Birden takati tükenmlıe 

benziyor, an11zm ıözünü bi· 
tlrerek oturuyor. 

M. Şuınlg konutmak için 
yerinden doğrulmak lltlyor, 
fakat elinde bir kağıt tutan 
Rudolf Heı ona doğru ller-

(Lütfen uyfayı çeviriniz) 

da dikerek baiardı: 
- Ay allahım! Yapamaz· 

mıydınız ki ... 
Grane. 
- Sakin olunuz, dedi, 

bunun ehemmiyeti yok. 
Şlmdt herıey yoluna gtre. 
cek. 

Strom: 
- Pekt, lıbatınız için ne 

bekliyor sunuz? 
Grane cevap verdi: 
- Vhartonun ıelmealnt, 

fak at evvela, Velllaoda bir 
ıual ıormak faterdlm . 

Kendine hakim olan mah
puı: 

- Söyleyiniz, dedi . 
- Bu Ucarethanenlz hak · 

kındadır. Hemen hemen bü · 
tük müı tertlerlnlzln size tah· 
le tahviller yatırdıfıoı btlf · 
yor muıunuz? 

Ve.tl6.nd ıaıkın bir eda 
ile Voodburye bakarken ba· 
iırdı: 

- Sahte ıenetler mi! 
imkanı yok, onlarm he · 

men hepılnl ben ıahn al· 
mııtım. 

Voodbury ılyah bıyıkları · 
oı büküyordu. 

Bu maale11ef doğru Bob, 

hatta Joanın kaıaıında bir 
Judlana bankuının mahut 
ıoygunculuğunda ele geçtrll
mlı tahvlller var. 

- SÜRÜYOR -
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HiTLER·SUSNiG MÜLAKATI .. i-·········~---·---ı 
{Baıtarafa üçüncü sayfada) halk cepheıl mevcuttur ve olduklarını ona anlatmak i TER Z 1 1 

lıyor. biitün Almanlar oraya ka . makeadıle bir general söze 

Bu ıefer hemen hemen bul edilmekte serbesttirler. karıııyor. Vatandaılarının EKMEKÇJ"QG~ LU 
alçak bir ıeıle, Httler tek· Benim memleketimde nazı kanını boı yere akıtacak mıy • 
rar ılze baıhyor: ler ancak azhğı teıktl edl dı? Kimden yardım lıtendt? 1 ı 

- MGzakeratı kolaylaı· yorlar; onlara ekeerlyetln Mu11oltnl eaklanıyor ve Ro M. AV N 
tırmak için, ılze ıartlarımı haklarını tevdi edemem. mada bulunmadığını telefon· IE 
tevdi ediyorum. Bu tezi tam yarım ıaat la btldirtlyor; Pariı ve Lon- 1 

Diyor. Onları, hemen bu. kadar izah ediyor. Herıeye dra bu müıkül vaziyete 
ffrzuya,Modele Ve Modaya 

Uygun Elbise: · ıln imzalamanızı ıl&den rl· rağmen, Almanya tle teırlkl atılmak için tere~düt eda. 1f 
ca ederim. En ıamlmi te· meeal etmek huıuıunda hüı yorlar. En nihayet tama · 1 
menntlerlml takdim ettlflm nüntyetlnl bildirerek ıözüne men aevıemek mecburiye· London Minister Ve Pa- •• 
anavatanın Avusturya ile nihayet varlyor. tinde kaldı. Berchtear1tden • ris LadüvezAkademileri-
t•ırlkl meeal etmek huıu- Şimdi cevap vermek 11ra· ittifakı imzalandı . nin biçki Usullerile Dikilir • 
ıundakı projenin muhtelif 11 Hıtlerde!. lhtlru dolu mo - Şimdi iki devlet adamı 1 1 
noktalarını tetkik etmeniz noloğuna tekrar baıhyor . memleketlerine dönüyorlar. il Dikişte Zarafet Ve Sağlam- • 
için, efendiler, ılzl bltlılk Salonu yeniden büyük adım· Bır otomobil onları, ıüratle • .'lılıi: 

5 /ık .. Dikilen Elbiseden En ~ 
odada yaram ıaat kadar yal · larla dolaııyor . Fakat bu alzburga götürüyor. Biraz • 
nız bırakıyorum. ıefer tavrını deftıtlrmfıtlr; ıoora, Avuıturya gümrük il Müşkülpesent Müşteriler • 

F6hrerln etrafında bulu- ıtmdı müheyyiç bir davacı· memurları onları ıelamlıyor. • Memnun Bırakılır. 1 
Danlar aynı zama•da kalka- dır. Seıf bazan yumuıuyor Doktor Schmld: 1 
1orlar. Baıvekll şu1nıgıe ve 1aıta karııı1ormuı hl11ı - - lıte hudut, dıyor. 1 Sıym MOşteıilera Har Hususta Suhulet 
doktor Scbmtd de kalkıyor. ot veriyor. Ecdadının yat Şuınlg: GöSf&rllir. • 
Hımler onlara lıaret ediyor; tığı kendi doğum toprağının - Hudut .. .. Diye hülyalı • i 
bir kapı açılıyor, yeniden, yani Avuıturyanın Alman hülyalı mırıldanıyor. • A D R E 5 Y E Ş 1 L L 1 1 P E K 5 O K A K N o ; il 
erklnıbarblye haritalarının halkına kartı ıevılılnl fe· A vuıturya baıvekılı lhtl • 
bulundufu ıalona ılrlyorlar. daki.rlıiını izah ediyor. raaının ilk eafhaaını yaıamıı 1 • - Balıktslr - • 

Berchteııaden •lllaıında lneao, bu hak kar1111nda, bulunuyor. • .................. :••················· 
bulunduldarındanberl, bir ıayrl ihtiyari, Napolyonla 

ıöz bile tellffuz etmek fır· Papanın konuımuını düıü . Cumhuriyetçi ispanyadan Yüzlerce Mülteci Fransaya Geldi. 
ıatını bulamadılar. nüyor. 

Daha demin geçen ıeylerl Alfred de Vfnyl, bu ko· 
timdi naııl tefılr edecekler? nuımayı ıu ıekilde anlatır: 
Dikkatle 1ahne haline getl - Comedlyanat 
rllmlı bir manzara karııaın- - Trajediyaot 
da, eadece, eeylrcl rol6 oy. Fakat bu roman haline 
nadılar. ıetlrllmtı bir tarihti. Berch· 

Baıvekll, Führerln cıre. teagadende, Katolik Şuınlg, 
menntlerlnl,, yllcıek ıeıle arzuıunu bHdlren diktatöre 
okuyor: ıadece ölatin bir gözle ba· 

1 - ATuıturya naıyonal kablllyor. Bununla beraber 
ıoıyallzmln murabhaılarlle tekrar cevap veriyor: 
Şuıntı hükumetinin ıeçmlt - Benim için kabul et· 
teırtkl meealıl. mek lmklnıız. 

2 - Markalıt partileri Hltler çekiliyor. Üçüncü 
halk cepheıfnden tard. defa olarak Baıvekll Şuı· 

3 - Bundeıtat pollılnln nlgle Hariciye Vekili, bek· 
çerçeveıl dabllfnde S. S. ve leme salonunda, düıüncele 
S. A. hudutlarımn kabulü. rloe terkedlllyor. Biraz aa · 

4 - İtalya ve Almanya· bar. En nihayet itin fç yü
nın yaphlı atbı, Avuıturya- züoü anlıyacaklar. 

nın Milletler Cemiyetinden Alaca karanlıia kadar sa· 
çekllmeıl. hne tekrarlanıyor. Tıpkı bir 

5 - Avuıturyanan anttko· pollı komlıerl tarafından 
mlnter paktına lttlrakı. ıuale çekilen bir mOcrlmln 

G - Uyıun bir zamanda oldufu gibi .. 

bir plebtet yapılma11. Her yeni görüımede bat· 

[ Baıtarafı birinci ıayfada] 
rlne iade olunmuıtur. 

Luıonda top1anan 600 
mülteciden yalnız 250 ıl fr· 
ankonun nezdtne gitmek ar· 
zuıunu izhar etmlttlr. 

Araıon •adisi yakınında 

ki.in Lanteı dalında ihata 
edllmlt olan 43 üncü fırka· 
BID akıbeti henüz meçhul 
bulunmaktadır . 

Londra, 5 (A.A.) - Bar. 
aelondakl loailız tebaıının 
nakline baılanmııtır . 

Parfı, ıazetelerl, koman· 
terlerini bllba11a ispanya 
harbine tahılı etmektedir. 
Yalnız ıu farkla ki eaf ce 
nah gazeteleri, Cumhuriyet
çilerin Fran11z 11nırlarana do· 
ğru akanı ile meıgul olurken 
ıol cenah gazeteleri daha 
ziyade harbin blzzat kendisi 
ile uğraımaktadar .. 

Lö Jur Eko dö Parl a• 
zeteslnde Leon Belki diyor 
ki: 

"Enternaıyonal hukuka 
7 - Hakiki bir Alman vekil Şuıntı bir nokta üze· 

vatanı için muzır bOUin un- rinde gevıtyor. Bekleme ea· 
• urlanD h I'- h d aöre, Franaanın bu muharip· a 11 cep eefn en lonuna her glrlılode, erki· • 
çıkarılmaıı. leri ıllihtan tecrld etmeet 

nılaarblye haritaları, ona 
8 - Btr milıterek ıtar daima ıevıemek mecburi· 

ılJaHU takibi ve Almanya yeUnde olduiunu batırlata
tle ıilmrük bfrllfl. 

Dokror Schmld mırıldana
rak: 

- Bu teklifler bütün ta· 
ıavvur ettiklerimizden daha 
kötü, diyor. 

Baıvektl: 

- lmklo11z bfrıey, diye 
ciddiyetle taıdtk ediyor. 

lkt devlet adamı, teklif 
edilen ıartlarıa kabul imka-
nını bir an mülahaza etme. 
den, yarım ıaat ıeçlyor . 

Fakat erklnıb•rblye ha. 
rltaları, büyük maeanın üze
rinde, ıon derece belli bir 
ltıanla koouıuyorlar. 

Gene Erkinıharblye relı· 
lerlle etrafı earılı Hltlerln 
kar111ında tekrar bulunduk-
ları zaman, vakit öileyl ıe
çlyordu. Soluk htr ıGkunet 
onları ıara1or. 

Baıvektl Şuıntı, ıakln hır 
eeıle: 

- Teldtflerl kabul ede· 
mem. Dı1or. Almanların 
Avueturyadakl haklarını ta-
nırım, fakat bir nazı parti· 
ılnfn teıekkülGne mGıaade 
edemem. 

Avuıturyada artık ıadece 

yor. 
Akıamın ıaat onu. Güneş 

Ba•arya Alplara üzerinde 
aurup etti. Ötede, yani ıark 
tarafında, Avuıturya dağla

rı çoktan zulmete bürün
müı bulunuyor. Küçük dai 
köyleri ıııklarını yakıyorlar. 
Avuıturya baıvektlı, me

mleketinin hakkını müdafaa 
etmek için, birçok ıefer, mü· 
e11fr ıazler bulup ıöyledl. 

Her da •uında, onun ıöz · 
lerlnl ıofuk bir ılkut kar · 
ııladı. Her ıefer, Alman or · 
dularıoın A vuıturya hududu · 
na varmak için Münihl ve 
Ratlıbana terketmeğe hazır ,. ...................... .. 
! TÜRKDILI i 
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ve muhaaematın bltmeılne 

kadar tecrtlbe kamplarında 
bulundurmaeı lazım aelmek· 
tedlr. Bu it için, vakıa, mü 
htm miktarda para sarfı icap 
edeaelıttr. Fakat flllyatta 
baıka bir lnaant bal çareat 
de yoktur. Bu ıuretle mağ

liibları galiplerin mlıilleme 
hareketlerine tcrketmlt el. 
mıyacaflz. lıpanyol toprak
ları üzerinde çok kan ak
mııtır. Bu kanlara yeni kan· 
lar ilave etmlyeltm . ., 

Jurnal gazetesinde Senb
rla diyor ki: 

*Hukuki bakımdan, vazt· 
yet tamamlyle sarihtir. Si
lahtan tecrld ve kamplarda 
alıkoyma, ancak tanınmıı bir 
harp halinde olabilir. lıpao· 
yol meıelealnde lıe vaziyet 
hiç de böyle dlğlldır. Buaün 
lıpanyada aıllerle mOcadele 
halinde bulunan bir hülui 
met vardır. Bu ıartlar altın · 

na Fransaya 11i1nan muha
rlplerfn ıerf vertlmeal icap 
eder. Eeaıen lrun meıeleıln· 
de de bu suretle hareket 
edtlmfttl .,. 

Mutedil Pött Parlzyen dt· 
yor ki: 

"Kadın, çocuk, ihtiyar ve 
haıtalara iltica hakkı verll · 
meıl dütünülmektedtr. Sağ· 
lam erkeklere ve mlhılere 
gelince, bgnlar, lıpanyaya 
dönmeğe davet olunacaktır. 
Fakat bunların ıtlihları el· 
lerlnden alınacaktır. Eeaıen 
bu lı, bir hülcümet meıele 
ıldlr. Zira ademi m\idahale 
polltlkaalyle alakadardır. Me 
ıele, önümüzdeki nazırlar 
meclıı. lçtlmaında aörüıüle· 
cekUr." 

Saragoıa, 5 (A.A.) -Ha
vaa Ajanıı muhabirinden: 

Lerlda muharebeal lıpan 
yol harbinin en ııddetll •e 
en beklendmlyen muharebe
lerinden biri olmuı tur. lkı 
taraf da her aün ıehrln ca· 
varında adım adım çarpıı· 
mıılardar. Saare nehrinin 
sağ ıablllne yerleımlt olan 
Franktetler ıol ıabtltnde bu· 
lunan hük6met9llerln üzeri
ne mütemadiyen mlıket ve 
obüı yajdırmıılar ve taya· 
arelerl ile lnklt11ı:r. surette 
bombardıman etmlılerdır . 
Cumhuriyetçilerin açmıı ol · 
dukları ateı aece gündüz 
3 kilometre dertnllğlnee bir 
ıahaya mütemadiyen yalı· 

yordu. Aıkeri noktal nazardan 
Lerlda lıtlınai bir kıymet 

arzetmez. Fakat hükiimetçl. 
ler 6 günden beri 100 ktlo· 
metre kadar rical etmlt Cin· 
ka ıehrlnln mukavemet için 
ıayanı hayret bir ıurette 
tahkim edılmlı olan kıyıla -
rını hemen muharebe ver · 
mekılzln terketmlı oldukları 
halde pılkolojlk bir takım 

mülahazalara binaen nevmı -

dane bir mukavemet göster· 
meğe karar vermlılerdlr. Hü 
kumetçıler orada ki.in olan 
ve bir mukabil taarruz ter
tibine hiç de müıalt olma-
yan Lertda önünde cephe 
almıılardır. 

Frankletler Lerldanın ıe· 
çen perıembe günü d61m61 
olmaeı halinde vukua gele· 
cefl muhakkak olan fell • 
ketenglz plıkolojilı müıade· 
meye müdafllerln yapmıı 
oldukları fedaklrlıiın mani 
olmuı oldufunu kı.bul et· 
melltecUrler. 

Fakat Franklıtler buıOn 

f ayda11z olduiu anlatılan bir 
lıtlcal ile yapılacak bir ta· 
arruzda binlerce lnıan feda 

etmekten lıe ıehrl !hatadan 
ıonra zaptetmeğl tercih et · 
mitlerdir. 

Llzbon, 5 (Radyo) - lh 
tlli.lctlerln Katalonyada ka · 
zandıkları büyQk muvaffa· 
klyet burada derin aklıler 
yapmııtır. Bareelondakl ec· 
nebi eef aretbaneler, tebaa· 
larına hitaben bir beyanna
me ne§retmlıler ve hareke· 
te amade bir halde bulun-
malarını blldlrmlılerdlr. 

lnılllz, Franıız ve Ame· 
rikan bandıralı poıta va
purları, bugün Baraalon it· 
manına gelmlılerdlr. 

Rema, 5 (Radyo) - Jur
nale D halta ıazeteıl, Lerl · 
da şehrinin tbtlli.lcller tara
fından zaptedllmekle Barse· 

lon yolunun da açıldıiını ve 
Katalonyayı da her ıuretle 

bealtyen büUln eanayl fab· 
rlkalarlle maden ocakları· 

nın de, cumhurlyetcl lıpan· 
yanın elinden çıktJiını ya· 
ztyor. 

Saraıoıa, 5 (A.A.)-Fran
ko kıtaları T ortoıa lıtlka • 
metinde llerl hareketlerine 
devam etmektedirler. Ka
talonya, lıpanya cumhurl • 
yetinin dlfer k111mlarından 

tamamtle tecrld edılmıı bir 
vaziyettedir 

Hendaye, 5 [ A.A ] - Lu· 
ıondan aelen 250 lıpanyol 
beynelmilel köprüden geçe· 
rek Franklıt lıpanyaya gir · 
mlılerdlr. Bu mütecller Ka· 
talonyadan ıelmıılerdlr. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahalleat Mevkii Cınıl 
Evvelce Azı- Edremit evvelce HY · 

zlye, ıtmdt caddeıl ranıi.h yeri 
Gündofao timdi değir· 

men 

Hududu Miktarı 
Doiuıu yol, 91 MM 
bat111 evvelce 
Sarı Mehmet karm, 
ıtmdl Yuıuf oğlu Ah· 
met, poyrazı Edremit 
101 .. 1, kıbleaı Yunuı 
Çavuı karm Fatma 

evleri 
Yukarda hudut ve evsafı yazılı evvelce ıeyranıih ye. 

rl ikin timdi deflrmen Belediyeye alt eenelllz tasarruf 
olunur mahallerden iken Belediye kanununun l 59 zuncu 
maddeel mucibince Belediyece arsa halinde 928 senesinde 
155 llraya Yuıuf oilu Ahmet Ça'fUf ve Mehmet oilu Hlta· 
mlye ıatılmıı olup bukere namına teıçllt lıtentlmekte ol· 
dufundao 16/4/938 tarihine teeadüf eden cumarteıl ıün6 
keılf için mahalline memur gideceğinden teıçlli lıtenllen 
bu yerle alikaeı olanların keıtf gününde mahalline gide 
cek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Kirahk Kiremit Ocağı 
K.öyümOze alt kiremit ocajıoın bir ıenelfil icara veri · 

lecektlr. 
lhaleıl 15 -4-938 cuma aünQ öileden ıonra heyet oda· 

ıında yapılacaktır. Taliplerin köyümüz ihtiyar heyetine 
müracaatları tlln olunur. 

Çaiıt nahlyeel Okuf köy\i muhtarı 
Mehmet Baydan 
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