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• Balkan 
Koıı~eyiuin 8elgrad'da ya· 

pacağı toplautıda çok mObim 

meseleler konuşulacaktır. 

Fiatı (100) Para 

Bitler Cevabi Notasını Verdi 
:; •• .x c !( 

) ~-.... _,,.. -
~abeşistan mezbahaya döndü, bütünl Almanlar 

cihan ltalya'vı takbih ediyor Bitleri gönderdi-
' .; ğindeıı Allaha şD· 

Fransız gazeteleri, bu derece insafsızca yapılan bom- kı· ediyorlar 
bardımaıılar neticesinde birçok masumların kan- Berlin 31 (Radyo)- Öğ-

leden saat 13 e kadar bü-
1 arı dökiildüğüııdeıı ltalyaıılara ynkleniyorlar tün Alman kiliseleri çanlar 

kınına u~ramışlar ve geri çalmış ve Hitleri Almanya-
çekilmek mecburiyetinde nın başkanlığına getirdiğin-
kalmıılardır. Bu ricatte Ital- den Allaha şükür edilmiştir. 

1 
yan'iarın zayiata uğradıkları F 1aoden 

1 
• 

bildirilmektedir. 
lstanbul. 1 (Özel) - Ha

rarın bombardımanında ltal
yan'ların silahsız halkla 
meskun olan kasabalarda 
insafsızca birçok masumların 

feci suretle ölümlerine se

bebiyet vermeleri, A\trupada 
ve bilhassa Cenevre meba-

filinde fena tesirler yapmııtır. 
Adi -Alıaba istasyon binası Harar bombardımanında 

Iıtaobul 1 (Ôzel) - Lon· pı•malar olmu• ve her iki ı d , T T ltalyan tayyare erinin 35 to11 
ra dan haber veriliyor: taraf bu··yu"k zayı"at vermı·ı- b 
1 sıkletinde omba athkları 
talyan'ların lnjiJİZ soma- tir. Jtalyaalar, Fafan nehri 

liıine doiru ilerledikleri tesbit edilmiıtir · 
hakkındaki haber, bura si- civarrnda ilerlemitlerae de Asmara, 31 ( Radyo ) -
yasal çevealerinde derin Habeş'lerin bir gece bu- · Dernmı 4 m·ıi "ıhifedt> • 

.-.~·~·-e4-----~~---~ akisler yapmıştıı. logilizlerin ( 

ltalya nezdinde te,ebbüsatta ngiltere, D. programını 
bulunacakları söyleniyorsa 

da bu haber kaydi ihtiyatla tatbik etmeg'W e başladı 
telakki olunmaktadır. Ma· 
baza, resmi çevenler, ltal· 
yanların son askeri hareket· 
leriJe yakından aJAk,.dar 
iörlinllyorlar. 

htanbul 1 (Özel) - Tana 
iölü mıntakasıoın ltalyanla
r~o eline geçmesi, Londra 
1,1Y•ıal çevenlerinde çok teh · 
lıkeli bir hadise olarak te· 
l&kki edilmektedir. 
b l~tanbul 1 (Özel)- Daga· 
Gur un cenubunda ilerliyen 
N '•çyani kuvvetleri ile Ras 

l ••ibu ordusunun ileri kol
•rı •raaıoda çok kanlı çar· -----.. .__ 

Titülesko 
londra'dan Bflkreş"'e 

döoftyor 

~~~---~·~-----~-
ı o drilnavt, 5 kı·uva7.ör, biı· tayyare 

gemisi 12 desıröyer ve bir seri 
deniz altı gemisi yapıhyor 

lstanbul, 1 (Özel ) - l!I · 
giltere bllkumeti, bet senelik 

bahriye programını tatbike 

baılamıştır. ilk defa olarak 

10 dritoavt, 5 kruvazör, bir 

tayyare ııemisi, 12 destroyer 

ve birçok denizaltı gemisi in

şası için emir verilmiıtir. Bu 
gemiler 937senesi yazına kadar 

denize endirilmiş olacaktır. 
Bu gemilerin mecmu tonajı 
175 bin olup 35 milyon In
giliz lirası sarfile yapılaca~-

tır. lngilterede, barbı umumı-

deoberi bu kadar ıeniş 
deniz inşaat programı ilk Bir logiliz harp gemisi 

b'k d"I mektedir. 
defa olarak tat ı e ı . 

-----------------~·-·---~----------~---
Fransa Yunan 

Bütçesinde 200 mil
yon açık var 

Savlav seçimi faali-
" yeti yorn,.or 

lslanbul 1 (Özel)- Fransa· 
da saylaY seçimi faaliyeti 
gittikçe hararet kesbetmek· 

tedir. 

Başbakan Alber Saro 
ile konuştu 

Paris, 31 (Radyo) - M. 
Flioden Yon'dan saat 
14,30 da Pariı' e gelmiş ve 
doğrudan doğruya hariciye 
dairesine giderek çalışmağa 
başlamııtar. 

M. FJinden, akşama dof'ru 
başbakan M. Alber Saro ile 
uzun müddet konuımuıtur. 

insafsızlık 
Bir Yunanh 7 yaşında

ki kızcağızı kirletti 
Atina gazetelerinde okun· 

muıtur: (Piço) adında bir 
adam, Marya Komala ismin
de bir kadının 7 yaıındaki 
kızını dlikkinına alarak ken
disini lekeler.. it ·ve ayni za
manda belıoiukluiu.da aıı
lamııtır. Atina mliddeiumu
misi, Piço'yu te,kif etmif 
ve derhal mahkemeye ver
miıtir. 

lngiltere 
Kimin 'tarafından 

temsil edilecek? 
lıtanbul, l (Özel) - Lon· 

dra'dan haber veriliyor: 
lngiliz kabinesi, dün ırece 

toplanmış ve erkinıbarbiye
lerin ne zaman toplanacak
ları mea' elesini konutmutlur. 
Bu toplantıda erkinıbarbiyei 
umumiye dairesi ikinci baı-

kanı (Majur Dil) in lngilte
re'yi temsil etmeai kararlaş
tırılmııtır. 

Par is, 31 (Radyo) - Övr 

1 -- ....., b 

Rus hudutlarında esaslı 
tertibat alındı 

-·-· japou kuvvetlerile Mançuri as
kerlerinin yeni hareketlere 
hazırlandıkları söyleniyor 
... - .. 

~· 

Rus tankları 

lıtan\aul 1 (Özel) - Japon- tibat alındıiı ve bir miktar 
laun son hareketleri üzerine tanklarla IDıumu kadar aı-

Rus hudutlarında es11lı ter· ker sevkedildiği Moskovadaa 

Midilli haber veriliyor. Japon kuv-
vetlerinin, Mançuri asl&erleri 

MOessesat mOstahdi· ile birlikte yeni hareketlere . . " 
mıuı umumı grev 

ilAn etmifler 
lstanbuJ 1 (ÖzeJ) - Mi· 

dilli'de bütlin mtıe11esat 
milstabdimini ile memurları 
yirmi diSrt saatlık bir grev 

hazırlandıkları ılSyleniyor. 

ilin etmiılerdir. 

Grevciler, Yunan baıba • 
kanile iç itler bakanhiıaa 
çok tiddetli telgraflar çek
miılerdir. 

(_=-~:_< _u_ı_us_a_ı _e_ı_·r_H_k_)_e_G_ö_re_,-_-=_-=---· J 
içki pahalıhğının sağlık ve ahlik 

üzerindeki tesirleri 
lı Ye mesai kıymeti epeyce düştü. Mahsul fiatleri, dört 

bet ıene evvelkine nisbetle ayni manzar•yı ıösteriyor, 
ucuzladı. Devlet te vaziyeti göz6nüne aldı, bazı veriileri 
indirdi. Tuzun, ıekerin, kibritin fiatı ıüpbeaiz, eaki yük
sekliğini muhafaza etmiyor. 

Fakat bazı maddeler, bazı eıya var ki, bunların fiatJeri, 
ne zaman, ne buhran, ne kazanç azlığı dinliyor. Sanki eski 
kıymet ve tarifeleri, biç değişmemek iiıere tesbit edilmiıtir. 

Bunların başında, evveli her çeıid içki gelir. içki, ltu 
günkü insanlar arasında itiyad ve ihtiyaç halindedir. lçmi-
yen azdır. Yeşilay cemiyeti, içki düşmanlığı yolunda çalııa 
dursun, Allah da muvaffak etsin amma, ortada bir hakikat 
vardır ki, o da, halk arasında içkinin fazla kullınıldıiıdır. 
Türkiye'de, eski bir görenek, bir itiyat iktizası olarak, ea 

fazla rakı sarfedilir. Halbuki bu rakıya biçilen baba, busıll· 
nün vaziyetine biç uygun deiildir. Bu babalılık, 

1 - Kaçakçılığa meydan vermektedir. 
2 - Halkı, karışık, sıayrifenni, zehirli mDıkirat kulla-.· 

mağa sevketm~ktedir. 
3 - Hatti, köylerde esrar iptiliıını bile uyandırmakta· 

dır. 

Görülüyor ki, bu babalılıiın tesirleri, yalınız devletin ka· 
sası veya ferdin sıhhati üzerinde kalmıyor. insanların abli· 

l•aad M. TiUUesko 
"'' ra 31 (R 

Atina 31 (Radyo) - Yu· 
nan bOtçesi hazırlanmakta· 
dır. On beş gllnden evvel 
bitmiyecektir. Milli müdı.faa 
. . enı· bütrede tabsısat 
IÇln Y T , 

çoktur; bunun için 200 mıl· 
yon drahmi açık vardır. 

Zogo 
Romayagitmiyecekmiş 

Muhtelif partilerin göster· 
dikleri saylav namzetlerinin 
adedi 2116 kiıiyi bulmuıtur. 

Soveyş'ıen 

Ayı·1lm1ş 

1 kına kadar ıirayet ediyor. ÇOokll pis içki ve esrar kullan· 
mak, bunları satmak veya bulabilmek için, her balde, 
bayilerden serbestçe birşey mübayaa etmek iihi hareket 
edilmiyecektir. Bir takım gayri meıru yollara, dalaverelere 
sapılacaktır. Bunlar ise ferdin ahlikını bozar. lngilterc ba~bakam Baldvin 

gazetesi; Alman teklifinden 
sonra Lokarno devletlerinin 
Brllkaelde bir konferans ha
linde toplanacaklarını ve yeni 
bir protokol rbazırhyacak

laruaı y1111or. 

l· 'h Dı . •dyo) - Ro· 

1~t~ltıko '~fleri bakanı M. 
L t•lttre ' Du gece geç vakit 
''d lf . 1 "-.."tt ~dtıa'le ı.t eri bakanı 
~ '-ltt,._ bır kere daha 
~t •t •io~ra Romanyaya 

Qa ıtar. 

R 31 (Radyo) - Ar· oma z 
navutluk kralı Ahmed o-
go'nuo Mussolini ile konuş· 
mak üzere yakında buraya 

ıeleceji yılıadır · 

lskenduiye 31 (Radyo) -
ltalya Veliahdının zevcesi, 
Seıar vapuru ile Süventea 
ayrılmıı ve ltalyaalar tara· 

f ıatlıa ılkıılıamııtır · 

Eğer içki, bir yabancı metaı olsaydı, şüphe yek ki, va· 
ziyet başka tlirlü mütalea edifüdi. ·Fakat somalık üzümün 
kilosu beş kuruşa satılır ve birkaç kilo mahsulden ltir ki· 

ı 
lo rakı alınabilirken, bu rakıya ikiyüz kuruıtan fazla baba 
biçmek, doiru olmaaa ıerektir. Bilmeyiz, yanılıyor muyuz? 

GÖKÇE 



(Chual Birlik)_ ----------------------1;._.,;N;..;,;i;.;;.;ıa~n;...9~3;..;.6_. 

-'Jll A vru parla; Alman, Lehistan ,Macaris- Su_ri-ye.~!berleri 
l 1 } d k•l k Ba~dad ve Şam ara-

" ''"'""' - o :· - an ve ta ya uvarı leş 1 etm.e - sıoda telefon hat· 

.Cinai Roman _b
87

_Nakili: KAMI ORAL... düşüncesi daima vardır tı çekildi 
üi, ınüstantik uzuruoda da her B;rut (Özel) - Son haf· ta içinde Beruta 550 kiıilik 

şeyi inkar etmiş, bir şe\' Unutulmaması lôzım gelen bir nokta varsa, o dı,1 her bir Alman Hyyah ıurubu 
J gelmiıtir. 

söylemek istememişti şeyin merkezinde Alman siyaseti mevcut olduğudur Bunların içinde boynk 
Pariı - (Jurnal Dcdeba) ıeneral Göring, ıimdiye ka· ıal mftnasebetleri, Paris ile harpte Tilrk ordusunda ku-

ıazetesi, siyasal vaziyet bak- dar yabancı memleketlere olan münasebetlerinden çok mandanhk yapmış olan ıe· Ne olacak eski arka
ıl Size söyliyecek yeni bir 

Y yok. Oğlunuz istintak 
ildi, Ben, istint.kın öğle
n sonra yapılacağıot tahmin 
miıtim. Likin, it mühim 
duiu için istical etmiıler. 
- Evet, bi:ı.im için büyük 

ir betbahhk oldu. Zira 
i'yi, istintak edilmeden 
vel g6rmüı olsaydım, her 
Y anlaıılacakb. Halbuki 
çare çocuk şaşalayıp, bel-

i de kendisini itham edecek 
adelerde bulunmuştur. 
Emniyet direktörü, Baba 
nrinin bu endiıesini derhal 

sözlerle izaleye çahıtı: 
- Bilakis, kendisi hiçbir 
y söylemedi. Cüzdan için

e bulunan resmio, yankesici 
rafından oraya konmuş 

ld11iu hakkında evvelce 
erdiii ifadeyi musirren tek· 
rlamaktan başka bir şey 
apmadı. 

Baba Anri, telaşla sordu: 
- Acaba ne için? 
- Bilemem. Fakat size 

vveJcede ıöylemiş olduğum 
eçbile böyle yapmakla hu
uki durumunu kendi ken
ine zorlaştırmaktadır. 
Çünkfi ojlunuzu yankesici 

• yUzleştirdik. Yankesici, 
vvelki ifadesini tekrar ede
k o derece muayyen ve 
ukni malumat vermiştir ki . , 
ih aizmı açıb tek bir lif 
lyJiyememiıtir. Halbuki pek 
IA malumunuzdur ki, "mare
ibacette ıükQt, beyandar,, 
iz, bir taraftan da lna-iliı 
akkında hafi surette bazı 
alumat edindik. Herifin 

• 1 t 
ıma ıimendiferile dün sa· 
ah. Pariı'e gelmit olduiu 
ahakkuk etti. Ve biz buna 
ani olduk. 

Bu sözler üzerine Baba 
nri, çok bed binlef tİ. T ees· 

ürll büyüktü. Bir kene 
aba etrafa baktıktan sonra: 

- Demek - Dedi - Lüi· 
ia tutmuı elduğu müdafaa 
olu, 61dörüJen kadınla 
at'iyycn mUnasebatta bu~ 
unmadıjını beyanaan iba· 
ettir lSylemi? 

- Evet, ZSyledir. Fakat, 
u sureti müdafaanın, bir 
uvaffakiyet temin etmesi 

mkAn haricindedir. Bu ci
eli, ıi% de takdir edersiniz, 
ebebini de biraz evvel arzet
iıtim. 
Oğlunuzun evinde buldu

umuz oyun kiiıtlan mıya • 
ında Maça kızının eksik ol 

uğu •azan ehemmiyete alın-
ıyacak olsa bile, kendisinin 

İ•ayetten birgün sonra ka· 

ının öldürOldüğü eve girdij'i 

ahakkuk etmiştir. Ben o 

ece köşkte idim . Demin 
üstantik huzurunda lakırdı 

öylerken, sesinin, o gece 
öıke gelenin sesine tamamen 
etabuk ettiğini bir daha 
anladım. o rece kendisile 
konuımuş olan Piyedoş dahi 
o rece kaıke gelen adamın 
Ltii elduğunu kaşından, sa
kahndan ve kastor eldiven· 
!erinden tanımıştır 

Birde gece yarııında kadı· 
nan. öldürüldliğli köşke gel· 
diği zaman, üzerinde bulu
nan palto ile bllyük ıah, el· 
bisesi meyanında bulunmuş
tur. 

Baba Anri mütehayyirane 
sordu: 

- Gece yarısında mı ? 
- Evet gece yaraıınd.a, o 

akıam kendiıile beraber bu· 
lunmuı iıeniz de, rece ya
nsından eYvel sizden ayni· 
mıı olsa ıerek .. 

Görüyorsunuz ya; deliller 
gittikçe çoialıyor, fakat daha 
batka emareler kııfede
bileceiimiı kuvvetle muhte
meldir. Bunun için, ıizio ken
disine yapabileceğiniz en bil· 
yük hizmet, bu derece aıiklr 
olan vaziyeti inkirda ısrar 
göıtermemesini tavsiye eyle· 
mektir . 

- Demek oluyor ki, ken
diıile ıörüımekliğime bun· 
dan ıonra da müsaade 
edeceksiniz öyle mi? 

Emniyet direktörü mü· 
teessirane cevab verdi: 

-Bu hususta ıize ıöz ver
miıtim. SözUmQ tutuyorum. 
Bunun için müıtantikin de 
reyini aldım. Maaleaef, ben 
de hazır buJundujum halde 
oğlunuzla yalınız bir defa 
16rlltmenize müsaade ediyor. 

Ümit ederim ki bu müll-
katta otlunuzu hakikati itiraf 
etmek için kendisini iknaa 
muvaffak olacakaımı. Zira 
kendisi ıftkut etmeyip te va -
ziyeti bir dereceye kadar 
tenvir edecek olursa, haki-

kati bal anlaıılacaktır. 

Evvelce arzettiğim gibi 
oğlunuz belki de doğrudan 

doj'ruya cani değildir? O tak
dirde hukuki durumu deiiş
mezmi? Siz bu cihetleri biz· 
den iyi bilirsioiı:. 

ihtiyar Anri, Cinayet mah
kemesi lisanına pekte mu· 
vafık olan şu sureti ifadeyi 
iıitince titremekten kendisini 
alamadı. 

Biçare ihtiyar, oğlunu kur
tarabilmek Uıere zihninde 
toplanan ümitlerin birer bi· 
rer mahvolmağa 9aıladığını 
anlayınca dilbun oluyordu. 

-Arka11111or -

kında · yazdığı bir makalede her gidiıinde, a•lar tertip daha kuvvetli ve esaslıdır. neral Felkinhaym da bulun· 
diyor ki: etmekte Ye bu esnada da Almanya'nın ıiyasaJ faa- maktadır. 

0 Avrupa' da siyasal vaıi· siyasal meseleler etrafında liyeti pek büyüktGr, Berlin- Şam (Özel) - Fe•kalide 
yet, ehemmiyetini muhafaza kenuşmaktadır. (Göring) in de en fazla dikkat edilen komiserlik vekili, bir emir· 
etmekte de•am ediyor. Çok· Varıova'ya ilk seyabatı, av cihet, Lehistan ile ltalyanın namede; Suriyede yapılan 
tanberi biribirioi takib eden tertibi suretiJe olmuı ve fa- Almanya ile beraber yürü· ve elli günden fazla ıOren 
konferanılar, aeyahatlar, va- kat, çok mühim reticeler mesidir. grevler esnasıcda eıyalar1nı 
ziyetini değiıtiremiyor. vermittir. Göring, bu seya· Avrupa'da, bir Alman, gümrUkten çıkaramayan Su· 

Birkaç ıene var ki, seya- batında Pelonya'yı Alman- . riye tDecarlaranı, eıyaların Leh· Macar ve ltalyan .luvara d d dd l hatların yeni bir tekil daha ya'ya 0 kadar kuvvetli ur uiu mü etçe işeyen 
1. teıkil etmek arzusu daima Ü nk . l . d ff t çı"mııtır. Av ıeyabatı .. Me· baj'lamıttır ki, buaün Var· g mr re11m enn en a e • 

• mevcuddur. · t' 
ıeli Almanya hava bakanı ıova'nın Berlin'le olan s'ya- mıt ar. -------~ ... ·---------- Bu arzu, şüphesiz İogil- Bu karar Suriye tüccar· 

Bu naslı anne
_}}• k tere'yi Almanya ; tarafına larını son derece ıııemnun bı· 

_. meylettirmek temennisi•den rakmııtır. 
ıonra gelmektedir. Ve lngiJ- Berut ( Öıel ) - Berul, 
tere Almanya'nın yeniden Şam Ye Irak bökumetleri ~----·----------

Karı koca kendilerini jçkiye ver-
mişler, çocuklarını unutmuşlar 
Fransa'nın Mant kasabası 

zabıtası, biri on, öteki yedi 
yaıında olan iki çocuj'un iile 
leri tarafından tamamile ba
kımsız bir halde barakıldıiını 
haber almıştır. Ayni kaaaba· 
da memur bulunan çocukla
rın bahası, anueıi ile kendi
lerini içkiye vermiılerdir. 

Kadın, içki yüzünden ak· 
hnı oynatmıf, çocuklarını 
serseri olarak yaıamaia bı
rakmııtır. Bu çocuklar, mek· 
tep görmedikleri gibi, yaşa· 
dıkları müddetçe yllzlerioi 
yıkamayı, saçlarıot taramayı 

da öğrenmemişlerdir. Anne· 

leri çok defa akıama kadar 

yatıyor; daıta aabableyin ço

cuklar, analarına litrelerce 
şarap ta91yorlardı. Kadın ıa

rabı içtik~e vahıileıiyor ve 
çocuklarını öldürUrceıine di
vilyordu. Polisler, eve girdik· 
leri zaman bu iki çocuj'u 
korkunç denecek derecede 
zaif ve periıan birlıalde gör
mütlerdir. Mant haıtahane· 
ıioe yatırılan bu iki yavru, an 
neleri içki fazla içtiii zamanlar 
günlerce aç yatmıılardır. Bu . 
ana ve baba hakkında taki· 
bata. başlanmıştır. ZavAllı kil-

çök Lüsyen, bazan annesinin 
kendisini canavarca ısırclıiını 
ve 11ırılan yerlerden kanlar 

• a\dıtını söylemektedir. ---·----
Aradığını buldu 

Pariı - Sen mahkemesi 
Artür Mıbiyö adında bir 

caniyi ölllm cezasına mab· 

kiım etmiıtir. Bu canavar 

adamın hayatının kısmı azamı 

hapishanelerde geçmiş ve 
tlirlO suçlardan mabkftm ol· 

muıtur. Son defa olarak 
bir bırsu:hk yaparken ken· 
diıini yakalıyan poliı Joltı 
bir kurıunla öldüren bu 
adam, avukatlarının bOtün 
çahımalarına raimen kiyo· 
tinden kurtanlamamııt1r. 

Juri heyeti, Artilr'lin ço-
cuklujuna kadar bütün 
hayatını tetkik ettirmif, 
cezasını hafifletecek hiçbir 
şey bulamadıiı gibi, lau 
adamao ea k6tü itlere bur· 
ounu aoktuiunu görmüıtliı. 

Onüç defa hapıe giren 
Mahiyo, evlenmek için de 
vakit bulamamış, altı ay 
beraber yaıadıiı tahta ba-
-Devamı 4 anrii ahifıde-

lzmir defterdarlığından: 
lssı11nın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre haciz edilen Hasan hoca mahallesinde Kuzu oğlu 
caddcıinde kiin 33-9,10,11,12 sayılı dört dükkan tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir giln müddetle satılığa çıkarıldı
ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarlak tahsilat kale-

mine gelmeleri. 27·1-6-l1 797 

büylik faaliyetlere reçmesi- arasında telefon muhabere· 
nin mana11nı anladıkça, lerine başlanmııtır. 
Almanya'da ikinci ııkka daha Irak bOkOmeti, LUlt-
faıla yanaşmaktadır. nan ve Suriye arasında ya· 

Şu zamanlarda Almanya· pılacak posta iılerinde de 
nın ltalya nezdinde azimki- yiizde otuz tenzilit yapmıt· 
rane teşebbliılerde bulun· tır. 
duiu söyleniyor. 

ltalya, artık (Brener) tima
linde evvelki rollin6 oyna· 
mak kudretinde olmadığın
dan Almanya He bir anlat· 
maya dotru meyletmek iı· 
tiycceii kuvvetle tahmin 
elunabilir. 

V elhbıl, her ıeye rat· 
men uautulmamall llzımıe
len bir ıey varsa o da her 
ıeyin merkezinde ve 
esuında Alman siyasetinin 
faaliyeti mevcud olduiudur. 

N. \'. 

VV. ~"'. H. Van 
Oer Zee 

& <.:o. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

"AGUILA" vapuru halen 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

" ANGORA ,, vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yük çıkar· 

mııtır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE,, vapuru 12 ni

sanda bekleniyor, NEV
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROYALE HONG
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

Olivier ve şOrekii· 
sı Limited vapur 

acentası 
Cendeli Han. Birinci lcor· 

don. Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD· 

11 MARDINIAN .. vapuru 
mart nihayetinde LIVElt
POOL ve SVENSEA'dan 
gelip tahliyede bulunacak. 

11THURSO,, vapuru niaan 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
liyetle bulunacak. 

"GRODNO,, v·apuru mart 
nihayetinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip tabii .. 
yede bulunacak ve ayni 
zamanda HULL İfİD yitk 
alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların iaimleri üzerine 
değiıikliklerdcn mes'uliyet 
kabul edilmez. 

keftrenler! Mut• 

laka (Okam,,ntol) 

4ks0ı1lk ,ekerle· 

rini tecrfthe edi 
ıiz .. 

~ 
~ 

,....ıııC 

~ 
~ 

CQ 

~ 
> 

Tele fon 
315l Tayyare Sineması~r 

" DUNA ,, vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD , BUDAPEŞT, 
BRATISLAVA ve VIY ANA 
için yük alacakbr. = ~ 

Bugün 
HARRY BAUR'UN 

tilm birden 
Yeni Bir Şaheseri 

HAYAT ACILARI 
Dibi sao'atkir bu büyük filmi ile kadınhğın psikolojisini tahlil 

etmiı ve san 'atın kemalini göstermiştir 

Genel i.stek Al• B b tamamen tUrkçe 
u z e r 1 n e 1 a a sözln ve arkılı 

büyük Şark opereti 
+9-+----

AYRICA: TOrkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

aatleri: Hergüıı 14,30 da haşlar 

SPANSKELINJE - OSLO 
•• BAY ARD 11 motörü 11 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DI!PPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

64 Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun t"ri
feleri hakkında bir taahhüde 
giriıilme.ı ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Diıel) 

markala aı kullanalmıı bir 
""otiSr satılıktır. Taliplerin 
idarehanemiıe müracaatları 
ilin olunur. 

~ 
~ 

CQ 
Ve Pörjeu ~abapın ~ 

en fistnn bir mfts- Q.) 
bil şekeri olduğu· >~ 
nu unutmayınız. ..l.) 
----0 

Kuvvetli mOshil flllllf 

istiyenler Şcthap 

Sıhhat ıO.rgOn 

haplarını l\laruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

araamlar. 

1 
ğ 
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ıoı 

l 

1 
l 
1 
1 
1 
ı 
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2 
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1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
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l 
ı 
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ı 
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2 
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1 
ı 

1 
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) 



~,~-~~~~~~~~~!l!m!l'!------·-g----~~----------ıO~~~t~~-----------------.~ ~ zmir ldbalat ! ümroğo ModorJQ. Fratelli Sperco -----==--~--------

f.6~~en : ·ı·. No. Vapur Acentası 
Eoyıaıa cJnıl Kıymeti 

I092 8aaıytd., mOetamel baynDI ya"' 30 320 ROY AL NEERLANDAIS 
12-, c 

38 
Puıfln ıu KUMPANYASI 
Anilin boya 15 .. SATURNUS., vapuru· el-1 

SS 11 yevm limanımızda olup 28· 
T.No. : 3-36 da ANVERS, ROT. Sıra •ya K. G. Kıymet Eo71nın clael ~ 

2 

' 9 
10 
11 
13 
15 
17 
18 
19 -a,ı 
• 
2 

J 

24 
26 

ı 
19 
20 
21 
23 
27 
29 
34 

2 
3 
4 

6 
6 
7 
9 

10 

·~ ıs 

16 

17 

lf 
21 

29 
30 
32 
33 
3t 

1,5 
ıo 

ll 
12 
13 
l;) 

1 ti 
17 
)8 
20 
21 
31 

26 
27 
2 

l 
3 
s 
"" ' !) 

l t 
13 
l5 
16 
17 

' 20 
2t 

·~6 : TERDAM, AMSTERDAM 
! ve HAMBUftG Jimınlar1 

L. K. ~ 
37 40 MCletımel bıhk a~ı 

r 

87 7 Jngflfz laza 
:l4 l 5 S.hkyığı btUteaıı 'g 

8 J 6 Pıma k re kum ka keı adet 31 O cı v 
S 500 20 Kece erkek ppkaı ıdet 40 ~ • 

32 10 Maknny• earıh beyaı yftn JpllğlJ S 
l 35 15 Demir çtTt tola 25 m.m. yo. ~ 
159 o>; .. 5 Yınlmıe çam kereeıe ~ 

14 2 Ecnebi llunlyle ynılı clltflz kllıp: ~· 
25 300 13 Çf~ bb•e ~ --486 800 142 

65 201 
60 500 210 

esim boyaıı • 34 
Cam Gzerlae" reılmclllkte - mOılı· ~ 
mel e1m toza E 

26 35 Kabtrmı resim yapmakta mftı· ~ 

41 10 -192 500 

4ao 21 
230 100 
120 30 

13 500 20 

363 500 150 

ıımel pfrfnç Ozerfne gftmOt yal· 
du~la toz 

iğat kOlth 

l 'abli gftbre 
Demir oıo 111e ıkaımı 
Oleo Margarin 
Ba1ıok radyo abamı 

22 
70 

7 
ıı 
2 

2 Mflıtımel yftn kilim 70 

85 
240 

12 
80 
65 

495 

2 Mft tımel bılur matbah tıkıma . 
0,50 ,, demir fttt\ 
6 Mukavn kotu 

J O Pancar ıobomu 
O J§.ôhne p ıh boı teneke m11 11ndık 

l O Kullmlt 7111 ki ıdı 
9 C.mcı mıcuno --38,50 

5 Çemberllk demir 70 

... • 1 
CI 
a 
~ 

~8 
68 
16 
29 

7 
5 

• Boyala demirden Boronan boroıo B 
KGmettlk demir tel g 

2 Demir makine ıkeamı kmk p11h -c 
B. 1: K. yu ~ 

ıs 
50 

4 
il 
10 
3 

2 " il 

10 Demir bora 
.. R. l: K: far:la 

l Demir boro 
l Köoeb at demir 

J O Demir oto yayı 
0,80 Söğftl 

9 2 MOııamel içi pımok dolu pımuk 
yatak 

2'7 l O MCletamel içi yon dolu pımok 
yOzlG yatık 

14 1 Mftetamel iÇi ot dolu pımuk 
yfttlft y11tık --302 06,30 

77 500 20 
197 su 
274 500 70 

Oymalı cllih dolap 
MOıtamel pımok ı 

67 

8 970 5 Cam hokka m11 klpık 67 
14 500 5 Matbu reeJmll reklAm • 
61 5a Adi pencere camı K. 25 m m. kT. 
53 500 5 Madeal 1•~ 

5 500 l Kutuluk tahtı --143 470 21 

o 3ti0 5 
40 ıo 
15 ö 
15 5 
47 600 10 
31 ıo 
22 10 

çtı kabte 
Reelmll matbu kıtılog 
Matbu uılmll rek1Am 
Veralldl eade ağıç dolap 
Sade eğaç dolabın ıh kısmı 

67 

Portıtlf ağaç eandılyı 
M6stamel bakır a1otbık tılumı 

o .... 

... • • 67 10 
85 10 
22 2 

Sıdt cllih ığ•Ç dolap 
Sade cllAh ığıç dolıp c 
YazG pıaıuk.measocauan ot y11t1k .g 
Demir raptiye· çhl .ı> 14 7 

J 320 1 

2 800 5 
32 soo ıo 

15 soo 10 
1 J20 2 
7 500 J 

374 '-100 116 

Plrlnc;le mftrettep demir keleoı 
açacağı 
GılıUt kureuo kelem 
Mendı ıılre ile m6renep mo 

kanı doıyı 
Ga rl matbu kart~lzh 
Mey adı eılrell IAıtlk num1rıtôr 
A -ıç ıımpoo 

1 ... 

l 

-
L etik ökç l = ... 82 

84 
119 
J o 
98 

130 
130 

43 
115 
110 

91 
258 

4953 

50 
60 
60 
60 
so 
60 
60 
20 
15 
J4 
15 

200 
4&0 --634:1 1104 

" " 
" il 

" ,, 
" " 
" " 
., " 

Elektlrlk dlnımoıo 
Bir renkli porelen kahte f locıuı 
., ,. ,, " 
e me maklaesl kırık 

F11oaı edllmle lpll~l B. P. uıeoıocıt 
Dlırl kôeell ve yonr demir 

• r.n 

için yük alac ilktır. 
= - - -

"HERCULES" vapuru 6-
4-36 da relip 11-4-36 da 

ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG Jimanluı için yilk 
alacaktır. 

.. GANYMEDES" vapuru 

8-4-36 da beklenmekte olup 
yilkOnG tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KÔS
TENCE limanları için yiik 
alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 

20-4-36 tarihinde relip 
25-4 36 tarihine kadar 

ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacak tir. 

' 
~ ... ..-:, .J 

-~N , 

ollıuU: 
r ·~ .. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

•• ROLAND ,, motörü 29-

• 11 lllHI ttl 1111111tiH1ti111H111IH111111111ti11111111lllHI11111111111111111111111ti11111111, 

Ali Rıza iTürk Hava Kurumu! 3-36 tarihinde beklenmekte 
olup y&küatı tahliyeden ıoara 

ROTTERDAM, HAMBUftG, 
COPENHAGE, DA TZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 

Mücellithane i İ ~üyük Piyangosu 1 
Yeni Kavatlar çarşısı 

limanlara için yük alacaktır. No. 34 
i Şimdiye kadar binlerce kişiyi = 
55 = = -

zeu~in etmiştir. = = -
11 ALGERIA,, vapuru l 4.4. · 

36 da lteklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yllk alacaktır. 

§ 6 ini keşide 11 Nit~an 936 dedir. 

DOK iiiRiiiiiiiiii iBöyilk ikramiye: 200,000 Liradır= 
Ali AgAh = 

Çocuk Hastalıkları § Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12 ooo, 
Müteb~asısı ~ lo,oo liralık ikramiyelerle (50,ooo) 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

'ı.inci Beyler SokaJJı N. 68 = 
Telefon 3452 S liralık iki mDkltat vardır. ~ 

"ARDEAL" vapuru 3·4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare· 

- , -_ 6--36- da· b-ek- le-n m- e-k t-e •01: \nııııııııuı1N111H111n1K11111111111111ııııııııııııııııııııııınu uıuııııııııııııııııııııJ' 
8·6-36 da PiRE, MALTA, 

ket edecektir. 
"ALBA JUL YA" vapuru 

16-4-36 da relip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"PELES., vapuru 21 ·5·36 
da relip 13-5-36 da PiRE, 

MAL TA, MARSIL YA ve 

BARSELeNE hareket ede· 
cektir. 

.. ALBA JUL YA,, vapuru 

911 

MARSIL YA ve BARSELO-
NE için yük alacaktır. 

Yolcu kabal eder. 
llindaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~qişiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafai)lt · 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye şirketi binası 
arkasında FRATELLI SPER· 
CO vapur acentaaına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

. .. 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE'l 

Sıhhat Ezanesi 
\'almz taze temiz ve ucuz ilôç ve lu· 

valet çefitleri satar. 

.. . 
1 
2 
6 

31 

7 830 
65 
41 
49 

155 

141 
80 
30 

20 

50 

Uemlr clvatı ıomnn 
Saf J ipek mtnıocıt 
Ecnebl lle1olle yazıla 
Rootken ımpolG 
To•ılet eabono 

khıp 

259 
77 
65 

: fızmir Yün mensucatı 
l 

9 
14 
15 
16 
18 
19 

20 
21 
~2 
2!{ 
29 
30 

1 

1 

..... 
... 

17 2 Sade boe ef ef'! 65 ~ 
8 600 

16 
2 

20 
20 
41 
21 , 

5 Ctıalt ıtğıçtan ecHcl ceblo n 
2 Reelmlt y1ı1lı \ ~·t rekl m 

O,SO Sade boe olee· 
2 Ağaç klıı dolabı 
2 Masıımel çıma ır aandığ• 
5 Demir korek 
2 Pirinç temlalemeğe mıbıuı 

m0.Stabz1r 
90 l Bot ığıç eendılt 
22 4 Demir çl•l tolu 25 w . m. yu. 

7 500 1 Çerçi fell fotoğraf 
2 500 0,50 Matbu katalog 

21 5 Duçt mama 
11 500 l Resimli y1ııh demir r itim --300 000 33 00 

14 890 275 % 50 kadar lpllğl havi men 48 
ıocaı yGn 

26 [)00 21:3 incir kntol1rına yıpıştarm•ğ• 75 
mıhını kAğıt etiket 

CiP 

• .g 

8 • o .. • CJ' 

.. 
D -c 

en 

Yuklrıdı y11alı eıyı 8· 1 O 13 15 - 4 - 1936 ancı çareımbı, en· 
mı, pHuteal, çarıamba gl\nlerl ea1t 14 te ıçılt ırurmı eorttlle 
dahile 11ulımadığ• takdirde ayol gGnde de ecnebi memlekete 
ötOrüloıek Ozere ııtalıeığındın işine gelenlerin ltbılılt gOmrGğO 

!.ıı~ komisyonuna mftr1caatl1rı ilin olunur. 77;-J 

Türk A. Ş · rketinill
. HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından 

kumatlar: 

SAGL M 

mevsim dola)uile yeni 

ZARiF 
VE UC ZD 

• 

R 
Yeni yaptır ce ımz elbiseler için bu ınomulôh 

tercih ediniz. 

SA1.,IŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 oumarada ~ARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Keoıaleuio Caddde&inde FAHRi K 
MIR O<:L , ________________________ _, 
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SON '. TELGAAF.LAA 
• • • .. ,<·" -:,' : 1 • .... ";" •• • · _ .. ~ ~ ••• . • 

l(adın l(orsanlar 
-

Hitler cevab verdi, (Ren)'den bir neter dahi 
Harikulade ve hakiki m~ceralar 

çek- - Tefrika rny m : 3 

Korsanlar. kralın mQtavaat tekli· 
mek niyetinde olmadığını bildiriyor 

F J'ansa, paskalyadan evvel Lokarno misakını imzalıyan devletlerin 
Brüksel'de toplanarak (Ren) mes'elesini konuşmalarını istiyor 

lstanbul, 1 (Özel) - Al- mektedir . süel iıgali meselesindeki tar. 
manya baı cleleresi Von Pariı, 31 ( A.A ) - Övr Fransız siyasası bakkıoda Bazı mahfeUerde kollektif 
Ribentrob, dün tayyare ile gazetesi yazıyor: seçimden önce doiru bir 
Berlin'den Londra'ya gitmiş Fransa'nın Londra'daki bü· fikir vermek istenildiğini 
ve geç vakit Alman notasını yük elçisi dün dış bakanlı- d' B . . d' k' 
Lord Eden'e vermittir. Nota ğına, Fransa'nın paskalyadan kayde ıyor. unun ıçın ır ı, 

emniyet siyasasına dönmek 

ve bunun için de 1924 proto · 

kalu teklinde bir protokol 

bu sabah Berlin ve Londra evvel Brüksel'de Lokarno Brüksel konferansına bu kadar keleme almak için Avrupa 
gazetelerile neşredilmittir. devletleri konferanıının açıl· ehemmiyet verilmektedir. 
Yeni nota eskisinden farklı masını istediğini bildirmiıtir. Konferansta Alman cevabı 
deiildir. Hitler, Ren havza· Ayni gazete Paris'te her tetkik edilecek ve bundan 
sandan bir nefer dahi çekmek ıeyden evvel Fransız efkirı müstakbel siyasa hakkında 
niyetinde olmadığını bildir· umumiyesine Ren bölıesioin icabeden netice çıkarılacak· _______ ................... . 
Habeşistan 1 Balkan konseyi mühim 1 

Mezbahaya döndü 
-Başıara(ı birinci salıif ede
M oıadiyo' dan Stefani ajansı 
bildiriyor: Somali cep hl sinde 
büyDk bir hazırlık gaze çarp
maktadır. KOçük müfrezeler; 
keıif vızifesile miikellef olarak 
ilerlediler. Şi beli nehiri bo· 

yunca mevzilerinden ileri 
gitlen kuvvetler; geri gel· 
mitlerdir. Bir Somali miif
rcıui; Denuib mıntakaaında 
ilerlemitH de ıeri çekilmeie 
mecbur olmuıtur. Çalılar 
içrade Halaeı'lere aid iki 
etokar lıtulunmuı ve lıtunlar 
rlUlrOlemeditinden yakıl· 

mııtır. 

Pariı 31 (Radyo) - Franaız 

ıaıeteleri, Italyanluın son 
bombardımanlarda bir çok 

masum insanları• kanına air· 
diklerini kaydetmekte ve bu 

hali medeniyete yakııtırama · 

dıklarını iJive ettikten sonra 

ltalya'ya hücum etmektedir· 
ler. 
Adiı-Ababadaa ahnan son 

haberler, Habeılerin, ölOn· 
ceye kadar harba devam et· 
mek azminde olduklarını ve 

icap ederse Adis·Ababa'yı 

dahi tabliye etmeii göze 

almıı bulunduklarını bildir· 

mektedir. 
ltalyan'Jarın, son bombar-

dımanlarda yapmıı oldukları 
tahribatı, blitün cihan takbih 
etmekte ve bu derece insaf
ıızca bir barba nihayet ver· 
mek llzım geldiii kanaatini 
göstermektedirler. Son ha
berlere göre Habeşiıtan'1n 

birçok kasabaları mezbahaya 
d6nmüı bir vaıiyettedir. --····· .. ---
Mehmed Onbaşı 
Karısını 19 yerinden 
bıçakltyarak öldDrdO 

Dün sabah Tepecik'te bir 
cinayet • olmuş, Pınarbaşı 
kGyn jandarma karakol ku
mandam Mehmed onbaıı, 
karısı Hasibe'yi mavzer 
kurıunu ile yaraladıktan sonra 
ondokuz yerindcın kasatura 
ile bıçaklamıı ve öldür
mDıUir. 

Hidisenin sebebi, Hasibe-
nin misafir olarak iİltiii 
eniıteainin evinde birkaç 
gün fazla kalmasıdır. Katil 
oabaıı, karısile kapıda bir 

meseleler etrafın

da konuşacak 

Yugoslavya, Balkan konseyi11de11 
çok boyttk neticeleı· bekliyor 

lstanbul 1 (Özel) - Yu· 
goslavya matbuatı 4 Mayıs· 
ta Belgrad'da toplanacak 
olaa Balkan konıeyinin, çok 
mühim mtlzakerelerde bulu· 
naca;ını yazmakta ve uıun 

uzadıya fikirler yürütmekte

dir. Ayni gazeteler, Yu2os· 

lavya'nın Balkan paktından 

büytik neticeler beklediiini 

ilave etmektedirler. 
~-----------.-·~·~ .... ı ..... ~----~-

Şimdi Fransa 
··---

Her zamandan ziyade müttehit 
ve kuvvetli olmalıdır. 

Paris 31 ( Radyo ) - Ren •eb'uıu ve belediye re111 
M. Marıando, Franaa hudutlar1n1n emniyeti hakkında bir 
konferanı vermiı ve: 

- Hariçten gelen taarruzlara karıı Fransa şu anlarda 
her zamandan mllttebid ve iyi llaııtlanmıı bulunmalıdır. 

" Almanya, Hitler'in reisikara ieJmesindeo evyeJ ve son
ra, harpten mailGp çıktıtını a•lamamakta ısrar etmekte· 
dir . ., Demiıtir. 

~~~~-----~~~·~·~•~ı~----~~~-

Çiıı komünistleri 
bir şehir daha 

zaptettiler 
lstacbul 1 (Özel) - Çin 

komünistleri ile Japon - Çin 
müşterek kuvvetleri arasın~ 
da çarpıtmalar olmaktadır. 
Komünistler bir şehir daha 
zapdetmişlerdir. Çin mahafi· 
li, Japonya'nın komUnistleri 
püskürtmek bahanesile ıima· 
li Çin'i iıgalinden enelite 
etmektedir. 

Tire tenezzühll 
Şimendifercilerin teşkil et· 

tikleri Demirspor kulbü, önü· 
miizdeki Pazar günQ için Ti· 

re'ye bir tenezıUb tertip ey

lemiıtir. Tren, Pazar sabahı 

7 de Alsancak istasyonun-
dan hareketederek Torbala Ye 
Bayındır'da bir müddet kala
cak ve aktam 19 da dönll· 
lecektir . . 

müddet münakaşa etmiı ve 
müteakiben birlikte geldiği 
bir jandarmanın mavzerini 
alarak karısının üzerine ateı 
etmiş ve ölmediiini görünce 
kasaturası ile 19 yerinden 
bıçaklamıştır. Mehmet onbatı 
cinayeti iıledikten sonra kaç· 
mıı ve elin yakalanmamııtır. 

Lil'de 
Bir sahtekar yakalandı 

Lil, 31 (Radyo) - Seyyar 
zabıta teşkilatı Çekoılovak
ya'lı Pavol Rine isminde 
ban kon otları tahrif eden bir 
sahtekirı tutmuştur. 

Sahtekir cOrmUnU itiraf 
etmiıtir. 

Belediye tarafından 

işletitecek 
Şehirde otoblis iıletme 

iıini, belediye kendisini ya· 
pacakhr. Şarbay Behcet Uz, 
dOn garaj olarak kullanıl
ması dütünülen eski Kordon 
tramvayları langarını geımit 
ve burada yapılacak yeni 
tesisat bakk1nda makine 
mühendiıinden izahat al
mııtır. 

Otobtıs işletme mes'elesi 
Şehir meclisinin bugünkü 
toplantııında görüşülecek 

ve bu buıusta bir karar ahn
dı ktan ıonra, derhal sipariı 
verilerek mazotla işliyen oto· 
büs ietirtilecektir. Kordonda 
işliyecek otobüsler iki katlı 

ve 45 kiıilik olacaktır. Bun· 
lar1n ıaseleri Avrupadan ge· 
lecek ve karoserleri burada 

komitesinin tekrar tesisi arzu 
edilmektedir. Bu protol..olda 
emniyet siyasasının mihveri 
Londra, Paris ve Moskova 
olacakhr. 

Kayyo 
1\.vı:upa'nın hu 
guukü durumu 

için ne diyor 
Paris, 31 (A.A) - Radi· 

kal lSosyaliıt Republigus 
gazeteıinde eski ba9bakan 
ve Semate finans encümeni 
baıkaaı M. Callauks diyorki: 

Fransa'nın. Franıız Alman 
mu'elesile dar zihniyetten 
iri olarak meşgul olması 
liıua ielmektedir. Bütün an· 
laımazlıkların başlıca sebebi 
ekonomik · fakrü zarurettir. 
Binaenaleyh her ıeyden ev· 
vel bütOn milletlerin ekono-
mik ve finaa•el bir İf birliii 
yapmaları icabeder.•Buglin
iÜ siyasi güçlükler bertaraf 
ettikten sonra baılıyacak 
olan müzakereler esnasında 
Fransa'da b6yle bir iı birliii 
için kendi payını koymalıdar. 
Muhakkak olan bir şey varsa 
o da lıerhanii bir anlaşma
nın ancak müsavi haklı mil
letler arasında vilcude geti· 
rilebileceaidir. Fransız devlet 
adımlarının şunu bilba11a 
nazarı dikkate almaları lizım 
ıelir ki, sulh muahedeleri 
artık paalanmııtır. 

Bunların büyük bir kısmı 
ıimdideo yıkılmıttır. Versay 
muahedesinin divarları ise 
bu muhakkak inhidamı ıör· 
mek itirak etmek istemiye· 
rek blSyle bir binanın arka
sanda tehaffuı etmek için 
iarar eyliyen Fransaoın üze· 
rine çökmüttür. 

Aradığını buldu 
-Başıarcıfı 2 inci salıifede

caklı bir kadından sonra, 

hırsızlık yatakhk yapan bir 

kızla tanışmış ve fak at bir 
sene sonra hapse ahlarak 
bundan da a~rılma;a mec· 
bur kalmıştır. 

BlltOn ~cürümlerini itiraf 
eden Artur, son hırsızlığı 
kendi yapmadıi1nı iddia ey
lemekte ve hepsini söyledik
ten sonra bunu ne diye sak· 
layayım demektıedir. 

Suçlu, mahkemenin idam 
kararını öğrenince başını 
dıvarlara vurmağa başlamıı· 
hr. 

yapılacaktır. Şehrin diier kı
sımlarında, rene eskisi K"ibi 
tak kath otobllller itliyeeell· 
tir. 

f ini gölerek karşıladılaı· 
Kendisine baş.metli kralımız 
hazretleri tarafından yazslan 
bir irade verildi, arkadaşımız 
bunu Cumayika valisine gö· 
türeaektir. 

Karasakalın bu beyanata, 
meyhane halkına sarih aö· 
rilnmedi. Bunun için derin 
bir sükut hasıl oldu. 

Karasakal, Sarı diılerini 

gösteren alaylı bir gülümse
me ile: 

- Hornigoldl Diye ba • 
itrdı. Seni bekliyorlar? Sen 
izahat ver! 

Etekleri rutubet ve deniz 
sularından küf tutmuş ve 
asıl parlaklığmı kaybetmiş 

sırmalı mavi bir elbise içinde 
mutad olmıyan bir ciddiyet 
göstermeğe çalışan Horni
gold, elinde tuttuiu teneke 
ve üstüvane bir kutudan 
uzun bir kağıd çıkardı ve 
kırk yı lhk bir saray müna· 
disi ımıt 2ibi okumağa 

başlad1. 

"Haşmetlu kral bazretle· 
rinden korsanlara davet.., 
Bu davetname, baydud ve 
korsanları lngiliı ticaretine 
karıı mücadeleden ıarfına
zara davet etmekte idi. Hor· 
oigold okumaia devam etti. 

" Bu davetnameler tizeri· 
ne münferiden veya mecmu· 
an denizlerin ortası11daki 
arazimiz dahilinde bir vali, 
bir vali muavini veya herhangi 
yOkıek deniz bakara memur
larına S eyini 1718 de teslim 
olacak haydud ve koreanlar 
Kanunusani beşten evvel 
irtikap etmiı oldukları her 
türlü cürilm ve oinayetlerden 
meıul tutulmıyacaklar, af 
ile muamele göreceklerdir .. 
Bu davet üzerine itaat göster
miyeo korsan ve haydutların 

takibine ve cezalandırılma : 

larına amiraller, filolar, ku· 

mandanlar tayin ettik." 

Horniıold burada ıuıtu; 

Taı'ın, kara sakalın sesi du
yuldu : 

- Bu beyannameyi okuyan 

Şeytanı .. Cim kardeıine., (*] 
kabvealh olmai'a layık görü
yorum. 

Fakat, Hornigold hazret
leri bu beyannamenin arkası 
sıra, kaptan Vod Roger'in 
bir filosuda geldiiini haber 
vermektedir. Sabık korsan 
ve bugün filo kumandanı 
olaa b.ı kaptan hazretleri de 
bizi kuzu veya domuz ço
banı yapmak emelindedir. 

11 Hey, Bradley, Edvar, Bon· 
ne, Tuker, Van, Hamam, 
Bellann, Rekman, ve Averi .. . 
Sizler ne buyuruyorsunuz?. 
Katranli ve yağla ip boiazı
nızı gıdıkhyor mu?. 

Bana gelince, arkadaılar, 
ben birkaç güne kadar mil· 
said bir rüzgara yelken ve· 
receiim ve sizi iateC:iiiniz 
yerde otlamakta serbest bı· 
rakacaiıml. 

Karasakalın bu sözleri 
meyhanedeki kaptanlar ara· 

[*J Korsanlarca köpek ba· 
lıklarına verilen isimdir. De· 
nize dllıen insanları hemen 
yutmalarınd~D kinayedir. 

s1nda derin bir hayret uyan· 
dırdı; ara-sıra , en ağır kü· 
fürlerle kesilen bir müııı· 
kaşıdır, başladı! kaptall 
Van ve Major Stedı 
bu beyannamenin kendiJerioi 
ancak birer lspanyol köleti 
yapacağı kanaatini göster 
diler; fakat bir kısmı da 
post veya kellelerini kurtar· 
mış olmak için elegeçen bll 
fırsattan istifade etmek is· 
tediler. Maunafih, şimdilik 
aceleye lüzum yoktu; fikir· 
lerio "iyi piımeıi ,, için, birer 
Punç yaphlar! Fakat hiçbir 
kimse, kaptan Con Rakka· 
mm hiçbir şey söylemediğini 
derin derin düşündüğüoO 

f arkedemedil 
Ueııamı l'"' 

Sürek avları 
---+-..•---

Bu ay içinde Qç biu· 
den fazla domuz 

öldnrnldDl 
Viliyetimiıde ve civar vi · 

!Ayetlerle bütün köy ve ka • 
sabalarda ıürek avları ter· 
tibine baılaomııtır. Bu •Y 
içinde üç bine ya kın yabani 
domuz vurulduğ11 ve Nisan 
içinde blltiln mıntakada ıöı· 
terilecek faaliyet neticeaio· 
de bu miktarın birkaç misli 
ziyadeleıeceii ümid ediliyor. • 

Mahıulihmızı mahveden 
bu muzir hayvanlarla açılın 
mlkadele gayet ıeniıtir. ------

Yunanistan 
Bizden likör ve daha 
bazı içkiler alacak 
Yunaniıtan'ıo, son zaman· 

larda dıı memleketlerden 

ispirtolu içki ithal etmeie 

baıladıiı ve 1934 yılındı, 

bilha11a Franaa'dan şanı· 

paaya ile adi ıarap aldıjı 

görülmlittilr. Haber aldıiı· 

mıza Kire, memleketimizde 
imal edilmekte olan likörle 
diier bazı içkiler, Yunanis· 
tan'dan istenmektedir. 

Yunanistan, geçen .ene 
dıı nlkelerden 17 bin 226 
kilo adi ıarapla 497 bin 434 
kilo iıpirto itbal etmiıtir. 

O. D. Yolları 

idaresinde 
l'astiye yapılacağı 

doğru değil 
Ankara, 31 (A.A) - Baıı 

lıtanbul gazetelerinde De\''" 
let demiryolları idaresinde 
geaiı ölçllde bir tı-ıfiye ya· 
pılacağına dair bazı haber· 
ler çıkmııtır. Alakadar ma
kamlar nezdiude yaptıiımıı 
tahkikat, bu haberlerin de· 
miryolları memurlarının tek•" 
ütlüklerine aid 2904 numa
ralı kanunun tatbikatı neti· 
cesi olarak 60 yaşını ieçeo 
memurların tekaüde sevke· 
dilmek üzere bulunmalarının 
yanht olarak tasfiye ıeklia 
de aksettirilmiı olmasında o 
ibaret bulunduiunu röıter· 
mittir. 
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