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HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt TUrkiye için 

Senelik. .. .. ..... .. 1400 
Alta aylık .. . . . •. . .. •.. .. 750 

Hariç için 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

~~~Ti ( 5) KURUŞTUR 

--

Ciimhurıyetın ı:e Cümhurlyet Htf11&b& be~, aabcıhlan çıkar ıl31ui gcudedir 

Avusturya mültecileri 
hakkında Amerikanın 
teklifine iştirak edenler 
Vaşington 1 (A.A) - Hariciye nezareti Ho-

1.anda, Paruuna, Venezuella ve Uruguayın Hull 
tarafından telkin edilen beynelmilel mülteciler 
komitesine iştirake karar verdiklerini bildir- , 
mek1edirler. 

YENi ASIR Matbaasında buıloıaıbr 
=ıs 

Atatürk müstesna bir yaratılıştır 
İzmir 
Halkevinin 
Güzel bir kararı 

Bu kadar zeki ve cevvaliyetin bir 
arada toplanması pek nadirdir 

be l~i ~Ün ev~cl gazetemizde bir ha- Bu 0 u 
1 ıntı ar ettı. , , Şefinizi gördükten 

~aha iyi anladım 
J •~rnir Halkevi sosyal yardım ko-
u, evlerinde çalışan 'e fakat çalışma 

4etnere1erini satmağa imkan bulamı
-Yan kadmbnmız için bir satı~ mağa
.:taaı açmağa karar vermiş. 
· Bir kaç ~tırlık bir havadis çerçi- ' 
"eai içinde çıkan bu kararın degeri 
tolc büyüktür. · 

· Ve· diyebiliriz ki Halkevi sosyal 
·~dun kolu yalnız bu kararı ile şim
dıye kadar olan bütün yardımlarımJl 
\'e c;aJışma1aıının en faydalısını yap
lnlJtır. 

Lı Kadına çalııma saha~ı açan mem· 
~etlerde, onun bu sahada kendine 
:Yanyacak verimli neticeler vermc!İ 
İçin de tedbirler alınır. 

Kadın yalnız dı,Şarıda, fabrikalar
da, İ§ yerlerinde çalışmaz. Evinde de 
~lışır ve bizde ekseriyeti teşkiJ eden 
iı_adın işçi evinde çalışan, çalı~mak is
lıyen işçidir. 

Ticari ve aınai te§ekküllerde çalı
tan kadının hakkını, it kanunu ko
?\lyor. Fakat gündelik nafakasını çı-

sonra 
Profeaör FIESENJE•nın Beyanallndan 

JSTANBUL, 1 (Haw.i) - Rei.icümhur Atldiirlriio konajllaı
yonu isin Fran•aclan Javeiııedikn pro/nör lfie•enje, phrimiaden 
8.eçerek Pariae gitmiıtir. · . 

Prole•Ör, gazetecilere -olan beyan"atında clentiıtir ki ı · 
Şeliniz.i ne kadar 1eviiği11iz.i takdir ediyonırn.. Tiirlı 111illetinin 

. Aıatürlıü hökkınclahi hiHiyalını, büyiilı Şeliniii gördülden ıon
ra daha iyi anladım. Bu kadar c/inamiz.m, bu kadm ~Alı ve eeo
tJaliyetin bir arada loplanma11 °pek •eyrek te.mlüllerle kabildir •• 
Zamanımızın bir çok biiyük adamları ile lemtU lu.aiıtJ& bulma,_ 
tam. Atalürkü, bunların hiç biri ile hıycu ettMI. elimden gfimi
yor. Bu müıteana Jah•İyetin sıhhatlerinde endiıe edilecek hiç bir 
ı..•aziyet olmaclıiı müjde.inin benim ağzımla •öylenmİf olması 
ıahıım · için bahtiyarlıklcuın en büyüğüdür. 

Mısır s~çiminde 

Halk~pınar Su şirketini 

Nafıa Vekaleti satın 
karar verdi almağa 

Satın alma kararı şir- -
kete resmen bildirildi 

-0-- . 
Mevsuk bir .kaynaktan elde etti

ğimiz malumata göre, hükümetimiz, 
Halkapınar au ıirketini aahn alarak 
kendi vuıt.alarıyle iıletmcğe ve hal
kın au ihtiyacını noksansız olarak 
temine karar venni,tir. 

Keyfiyet dün, ıu tirketine teb1iğ 
edilmiştir. 

Nafıa vekaletinden til'kete yapı
lan teb1iğatt.a, ıirketin §imdiye kadar 
arada mevcut mukavele ile ifaya mec 
bur olduğu halk ve ıehir vezaifini 
ifadan iatinklf effiiiı bu itibarla au 
teaiaatınm hükümetimizce satın alı
nacağı, ıirketin aelahiyetli mürah
haalarının tayin edilerek Ankaraya 
izamı bildirilmi§tir. 

Su ıirketi keyfiyeti hissedarlarına 
bildirecektir. 

Öğrendiğimize göre §İrketin İzmir 
halkından fazla olarak tahsil ettiği 
ıekaen bin lirayla hükümetin alacağı 
olan 120,000 küsur lira işi de bu a
rada ha11edi1ecektir. 

Saadabat 
pakh 

Konsey içtimaı 
geri mi k~lıyor? 
Fransaz gazetelerlnln 
bu nefrlyatı kaydı lhU- . 
yatla kartll•nmalulw 
Pari•, 1 (RaJyo) - Fran•g 

6aMleleri ldtmbaldan aldılı-
ı 

ları hoberlae ailen · JUnlan 
ya%ıyorlm : Avnrpa nycueıin
de •Öu ("1'pan •nginliiin 
hariciye na.zın bay Ri;,lii Ara
tın Ankmada kalnimını lli-
20mla lıJdıiından 938 illıba
harmda SaiulabaJda yapılma
•• matmavver ıarlı pa}ıh dai
mi korueyinin içtimaı talik 
«iilmiflir. Ba Hbeple hmicl
.YCI naırının Kabil ue Kahire 
.eyahatleri Jiiphelidir. ltarmak için evinde ve göz nuru dö- 1 v f d 

kcrek çalıpn, el işi yapan ve bunun 1 a partisi kaybediyor l'eliri ile öksilz çocuklarını, torunla-ı 
hıu okutmak ve yaşatmak istiyen 

ir.dınlarımız, sayısız günlerin Ye uy- Ş • d • k • . •• • h •• k •• 
~geçen gecelerin emekJerini ta- ım 1 1 vazıyete gore seçım u u-

Şehir meclisi toplandı 
tıyan itlerini satacak yer bulamıyor- • B 

1 
d • 

lar. ımet partisinin ıehınde görünmektedir e e ıye re·s· ı· t A k 
Öyle kadınlar var ki üzerinde ~a- Kahire 1 (A.A) ) } mec IS e n ara seya. 

lllanlar sarfedere1c meydana getır- y k M d . h h k k 
dikleri bir el işini satmak için sıkılı- yu alrı . ı~hır <'.. atı a ında beya att b ı d 
:Yorlar. . 1 apı an ıntı a - n a u un u 

battan olman yarı 
. Halbuki onlar bu işi keyf için de- resmi nı.>ticclere 

~ıl, ihtiyaç için yapmışlardır. 1 göre hükümet ta- A k 
Suç işler gibi kulakta~ kulağa fı- 1 raftnrları 24 Vafd n ara 

aıldanan ve komşudan bıle - duyul- 1 partisi mensupla
btasın ayıptır- diye saklanan bu ihti-ı rı 6 mebusluk ka

alış verişi, bence gün görmüş ka- zanmıslardır. 
~~nlar~mız! ~-ü~ük __ zor.lukların maddi j Rakipleri ol _ 
r rnanevı uzuntulerı arasında kıv- madıgı halde nam 

Şehir meclisi, dün akşam saat on 
yedide reis doktor Behçet Uz'un ri
yasetinde nisan devresi toplantı1an
na ba lamıştır. Bu devrenin en mü
him mevzuu, daimi encümende ha

andırmakatadır. Jzet1iklcrini koyan 
itte Halkevi t!losyal yardım kolu- 21 kir.i derhal in

llun üzerinde durarak verdiği karar, 1 tihap edilmişler-
bö l 1 l Y e, evlerinde çalışan ve fakat ça- dir. Bunlardan 14 
~ınaJarının eemeresini satmağa im-

1 
ii hükümet tamf-

" n ve vasıta bulamıynn pek çok ka- 1 tarı, 6 sı müstakil 
dınlarımızın imdadına yetişecektir. 1 ve bjr tanesi . . de 

l:zrnir kız enstitüsünün, adı «ak-jVafd partısıne 
tam okulu>olan fakat derslerini gün- mensuptur. 
d~:z veren bir şubesi var ki burada 1 65 mebusluk Mısırda iki muh'!1il kut~~ : Vele/ P"'_~i~i rei.i Na-
bınden çok fazla genç kız, evli veya l-SONU S. 6 DA- haa paşa ıle Camıulezher !!_kloru ... 

t~:~i::~~:~\~l'~ı ı;;ı.:rnn~;.,rn;;;iLord Loyd diyor ki 
. Sayısı her sene artan bu yeni el 
ı~j sanatkarları için de büyük bir 
tirnid kapısı olacak bu satış mağa
ta&ı, sadece bir çok yuvaların yaşa
~a Ve ihtiyaçlarına yardım etmekle 
i . lrnıyacak, ayni zamanda ev ve el 
tı sanatlarının da inkişaf ve tekem-

'?ülü için mühim bir teşvik olacak
tır. 

r· •~rnir ı-iaıkevi. bu hayırlı işde bu
.. un Halkevlerine önayak olmakla 
0\'iincbilir. 

Türkiye az zamanda tcl
nınmaz bir hale gelmiştir 

i Edirnede 

orsası 

D ·· n Merasimle 
aç•ldı 

ANKARA, 1 (Hususi) - lı
tanbulda altın ve diğer döviz
ler üzerinde yapılmakta olan 
spchiilasyon hareketleri üze
rine lstanbul borıaaının ka
pandığı ve borsanın, daha ya
kından kontrol altında tutul
ması İçin Ankaraya nakline 
-SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

zırlanan 938 yılı bütçesidir. 
Geçen devreye ait zabıt okunduk

tan sonra, riyesetin meclise yaptığı 
yeni tekliflerle, encümenlerde te
kemmül eden teferrüata ait işler ko
nuşulmuş, yeni işler encümenlere 
havale edilmiştir. Ezcümle, geçen 
devrede kabul edilen afiş tarifesinde 
tenzilat yapılması teklif ediliyordu. 
Evvelce, afişler için tayin edilen 50 E,.....,"41. 
kuruşluk tarifenin beş kuruş tenzili 
istenilmekteydi. Riyasetin bu tekli
fi tarife encümenine havale edilmi§
tir. 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

b· Öyle umuyoruz ki bu csatış yeri> 

1 .~e Türk ev işçilerinin ince ve zevk
ı tanat eserlerini çok yakından ta· 

İstanbul 1 (Hususi) - İngiliz 
devlet adamı Lord Loyd bu sabah 
ekspresle Ankaradan geldi. Burada 
üç gün kalacak, §Chrimizdeki İngiliz 

T ekirdag" lının mekteplerini tefti§ edecektir. B. Vinıton Carçil B. Blama 2İyaretc geliyor. (Yandaki re.im) B. Blum, Hariciye nezaretine girerken 

Lord loyd beyanahnda ezcümle L d H ı·f k e ee 1 e 
tıırnak imkanını da verecektir. 

h ~ alnı:z burada f zmir halkına ve 
a:rrnize düşen bir vazife vardır. 
~assa kadınlarımız, kadın eli ve 
t ın :zevki ile yapılmış bu işleri sa• 
~~k olan mağazaya, uzaklık veya 
t' ınlığını düşiinmcden gitmeli, ih
d:açlarırnıza cevap verenleri bura-

n almalıyız. 

tn Düşünmeliyiz ki bizim yapacağı
~ bir kaç adımlık ve bir kaç daki
~~lt bir zahmet, isimsiz işçilerin uy-

U:z geçen mihnetli ve yorucu iş 
~erini rahmetle karşılayacak bir 
•naslık olacaktır. 

nezaretinde d~~iıı~;~~ekctinôzi _çok iyi _ıa".~'· or a 1 a sın yenı soz erı 
•• ) Turklerı candan aeverım. Ataturkun 

gureş er büyük önderliği altında mem1eketi-
EDIRNE, 31 ( A.A) - Fran- niz o kadar ileri1emİ§tir ki onu, yıl· 

ıaclan memleketimize dönmüş larca önce görmüş bir adamın tanı· 
olan baş pehlivanımız. general yabilmesi mü§kül oluyor. Türkiye 
Kazım Dirikin daveti aerine ile İngiltere arasındaki dostluğun ik
T ekirdağdan Edirneye geldi. tıaadi, mali, hani bir çok aaffıaları 

"lngiltereyi herkesin keyfine göre . 
hareket edecek sanmak hayal olur,, Bugün Tekirdağlı ve Edirne- vardır. 

deki bütün pehlivanlar mah- Ankara 3 f (A.A) - Lord Loyd Londra J (Ö.R) - Hariciye na- nebt tazyık]erinl ima ederek demiş- ayyen bir istikamette karar vermeğo 
lelde kuzu ve pilav yeyecekler bu aabah T oros ekapreıiJe tehrlmize zın Lord Halifakı gazeteciler tara- tir ld ı sevk için yapabilecek her hangi bir 
ve akşama T ekirdağlının ne- gelmiştir. Lord loyd öğle yemeğini fından ıereflne verilen bir ziyafette c - Bazılari lngiliz hükümetini tazyikin müeaair olabileceğini farz 
zareti altında halk haz.aran- hariciye vekili Dr. Tevfik RtiıtU A- lngilterenln ispanyada kanımazlılt acele bir karar venn~e aevk etmek etmek bir hayal olur. Bu gibi tazyik· 
ela •erbest güreı ekurnzlerl ru tarahndan Çankayadald harlcılye siyasetini terk etmlyeceğl hakkında ittlyorlar. Gerçi lngiltere Avrupamn ler ne kadar ısrarlı da olsalar, mtia-
yapılacaklır. köıkünde verilen zlyafet~emiftlr. aarlh e&zlor MSylemlıtir. Hariciye na- her hangi bir tarafı~a cereyan etlen bet bir netice veremezler.'> 

MQyu ayında Türlıiye ati.- Bu ziyafette bqvekil Bayar mi bıgl]tereyi lıpanyol itlerine mU- baditelere tablt IAbyt kalamaz. Fa-
l(. Ş. O. . - SO.NU 6 iNCi SAHIFED6 • - N J iNCi Mllllf•DB - cllla.~ .-..k ~ 1-i _. her J.an r DMMW. oau mu- - U O S 

-=...:___:._:_....:.....ı..;......-.--~~_.;--......,.....,,""""'_,,,,~.-..~__,,=-:.._........,,~,._,__,,,=---""' 



llıtısadi vaziyetimiz 

iş Bankası heyeti umu
miyesinde iyzah edildi 

$EHiR HABERL.:ERi :r·r~ap·1 ~ Resmi tebliğ = 

Bankanın raporu beynelmilel iktısadi 

Şehir meclisi toplandı 
Belediye reisi mecliste Ankara sey a-

va.iyeti• nezaketini tebarüz ettirr.&İf tir b J d 
Aalrmall(A.At-T .......... 

1 

.. ,. .•• ; ••. .......,nOnnal batı hakkında beyanatta u un u 
._ u

111
•• ~ ~ ;,.ı ~ ~ "Pl've•eler ........ ..._.. •~ ' BASTARAFI ı iNCi SAHIFEDEıtik. Verdiğin~ direkti~~r dair~indeldmda bulundular. Bu sene bütçea.in-

..... W.. wdW nW F..t ._... ___ tiii b,..lel * IÖJle deailmeldedir • ı Bunu müteakip 938 yılı bütçe tas- sayan baıvekıle ve dıger vekillere den fuara 100,000 çocuk haatanesme 

.... 
7
,..... ""'* n --; mıır-ı Fas 'a,, rd+<ı++Mutelü ekono- laği okunmuı ve 938 yılı l>ütçesinin mAruzatta bulnduk. lzmir tchrinin 60,000 lira tahlis edllmiftir . .l.iraat 

._ flh emele"'' fle. ~ ~~ ~ ve ilerleAt• . ı,194,716 lira olduğu anlatJmıftır. ~ine ve halkının ileride vekaleti kültür par~ bir .. atıt .. poli-
a .. nldl tAUI ....._ • ..._. ... ., • " i.W lmYftlıt ~ ~., .... ~- Mezbaha, kordun otObüslet'i ve hava refahına yarayacak olan bet yılhk gonu yaptınyor. Dovaz, gumruk ve 

1 ıluir ... taplnbıllı '" • ' em Ula ... 7ilt.ek ficfia clira,.ei_ irade ve gazı mülhak bütçeleri yukarıdaki ra- mesai progt"amı üzerinde gereken diğer itler üzerinde de iyi neticeler 
14 ... _ _,. 11 '' ı .a W.. •+ f • ilhw .a.. •illlı 11· ıiain L ha· ·nc1 1-_ı__Ltadır. izahatı verdik. ahndı. Bu münuebetle tehir mecliıi 
_ _.._. f 1931 ...a. • .. IMılMıtli edbir direktifi • claY. d 1U1mm ncı e IUllllltm - ...,,mr r-

1
.-:- t " . .en m • , Şehir meclisi bafkanı bütçe hak- Sayın meclisin hazırladığı mesai arkadaılanmm huzurunda sayan bat 

ela -••-•.ıaır'11tlrl ,.W- ._ ...... :'- k~ lf c-ilfUI ~llnmnm ~- •e .yvr~vnm- kmda kısa cümlelerle izahat vererek, programı Ankarada çok samimi bir vekilimize tetckkür ederim. 
.._.. ." ı.a,a ~ •'!"• . rlm kaF- - tabii Mnetleriai ifletcx iaakanlan- belediye daimi encümeninin şehir alakayla klllfllandı. Bize gösterilen yardımlaran her 
dedilcl~ " ._ ,& < 11

*' ...._ " öl: ..... hizmetlerinin daha iyi görülmeei için Biliyorsunuz ki bir komisyon, u- fanatta çoğalacapna ümit etmekte-

~ ANK ARA, 31 ( A.A) - Ali· 
: kara aaylauı Rtuim Alıt•• 
: Manua aaylaoı Sabri Toprlllı, 
: Sinop ıaylauı Or. Galip ,~ 
: -.!:-::- !!l.!! -1 • .._,_ -~ 
e &UHMA Ul&llffl.l81'1 rJe 0CNa , 1 
i uı Ccmluıl Hü.ınii Taray111 ;.ıi-İ 
• I ·· · 6.,ı A...ı.-.. • :: cuı a.zer~ean ~ ~ 

: aa•lıiına '* ......_ 6 • • i Jireldöri M_,...., ürilı 
: .-.. ~ ilıl-' 
i oelııileti ..... ,.._, Failı K.tll· 
! doila, Sinop Mylaulı~ ~ 
! mir Omm hnlmu dinin-• 

lanail Hakkı Veral ue ~I 
aaylaulıiına KalaauJ• .,Jıi I 
lıomatanı emeldi Al6aY O.. 
man Kölııiı' Pri .-ı .... 1 
lıarunca Parti""'""'" J.Jı 
.,..yı........, ... 
Sayın aeçicilere fltlcf mr H iUll . 1 • _J • : ecıerım. • 

: C. H. P. Genel ~ oJıili 
P' ' .... ...a ıf ıl Jurii bütçenin hazırlanmumda gösterdiği zun zamandan beri Anbrada beJo.. yün. Hükümetimiz bizim çaL.....ıa-
'wlrcJen tek .... ı.. ~ ;9.... ISl1HSAL KABILIYETIMZlN gayreti anmış ve 938 bütçesinden lz- diyeler varidatmm artınlmaaı ve be- nmıza her fınatta müzaharet ede- -L- -J--Lo--d--J.---,,-. • 
................ --: 

1
, ti . uaaşAF1 mir şehrine daha h~yırlı itler ve hiz- lediyelerin takviyesi etra&nda tet- cektir. or y aıyor •• 

...... ..... tlrle ~· 1 -:.~ e_& a. ~ ".9 ~ ~ ~ .. metler temin edileceğini ümit ettiği- kikler yapmaktadır. Bu tetlu'kler ile- Daha iki mühim itimiz de YHdir BASTARAFI 1 iNCi SARiF,_ 

s ..•.•..........•... f..!!4!'~ ......... 

s, ı ••rıraad• Üpild•• - - .._ nrma bbili,.etidir ki l.aıe tMia esu- ril · · Bunl L__ • L-- k ' beted• · .. _._kbel a 'da .. • el--_..~ 
mi ~ 1 • • • • ni aöylemittir. emqtar. aran 1U111Unıyct ~ ı, ıyenan m~~ . v n " ile dal\iliye vekili ve parti gen ~ 

••..ı.w: ... .:::.• fiat 
1~ ._. ~1'~ ....... ~-,:. lf 938 yılı bütçesinin, meclis bütçe etmeleri için daha bir müddet bekle- bakımından ehemmıyetlı bı~ mevz~- reteri Şükrü Kaya, maliJe vekili fr 

Wr ~ 1 ~ ~ ~ea .~ek~ • ~- encümenine havalesi kabul edilmiı- mek mecburiyeti vardır. Bu hususta dur. Bunlar su ve elektrik tırketlecı- atAğraL, adliye V'ekili Şakrü S--0 
• .. siWen:rlıltia. kifaf_,...... se~ ıörmek la _

1 ~--- tir. ~acak kanunla bütün belediy~leri- rün. ~~n alınmasıdır:. Sa~m nafıa oila ve yine bu iabali Ailadolu 'ild-
»ıERIKAN BORSALJJUNDA çı. p. vamekte:Ü. 

8
:';' ck • . + REiSiN BEY ANATl maz, cümhuriyete layık .o~an unar vekilimazle bu me~zu ~ t~ pretile şehrimize eelmit bulunaa 0.-

PAJQK ı ~--- . ,,:::;: ~ 1 vazifelerini ve hareketlerını başar- ettik. icap eden dırektıflerı verdiler. mania bankası l..ondta umumi b-"' 

-

~ ... , ~-•~- - ,...d~~ • .-:•-- , _ ~- ı Bunu mü"-L:- rei8 Dr. Behçet maya çalıpcaldardır. Kendilerine bu Bunun, konupnalanmazdan eonra teei erkinından Vikoat Coeea ele .... l!IFı•,... •" ~~ r• w •ana- •enmt -- _. ..._. ~ hakkak B eh • tt• bir ftu. irdii" ' ._ fıl"6 1111 .. ~ m.. tWkün ba emriai ,erine ptirebi ık,.,_ l!z, ~~~~~-hakkmdabul mec- im~~~ vhe~~i ":_~. ede 0 t&r. u- t-~':!medıye. • • ea ya g anı zır ~lnmutLudar,, • "" • _ _.ı..-M 
2 .... ,. Wr ••• ............ bldll'·' ı~ ,,_.. ...._ elilMle w-- liate ...__. ıuıııı:ı,,-.... tta unmut- nu, .., .. ır auuna te~ı~ nm: ~ır . enm. • .. Ziyafetten eoaıa .....,_........ 
tlıla ...... h d ..... ~ .,_.. ı ._. . . INr ._ tur: , T emulanmızda, bizinl metat pro- Media pazarteei ~ perfelllbe pn- ile bqvekil Celil Bayar ve diler ... 

.a---&. .. t--ae ~ı a~:.. .::;:..... , . 1 cMecliein geçen c:ellesinde verdi- gramı~ ii7.erinde ehemmiyetle du- leri saat 16,30 da toplanblanna de- zar bluoan bükiimet eıUna ,._.ı. 
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Idamö 1 

Fran iZ mali ·projesi 
Mahkum edilen 

ana derhal 
affedildi 

Çinlilerin muvaff akıyet-1 Hitler . • 
Suçlunun serbest bırakılmadan 

önce bir kaç ay hastanede alıko-

leri devam ediyor Diyor ki: nulması ve analık heyecanı tama
men sükunet bulunca serbest hırn· 
kılmasıqnuhtcmeldir. 

londra 1 (ö.R) - Çinliler hemlSOn bir muharebede çinliler 3 bin, j 
Suçende hem de Pekin - Ha~k5'v de- japon1ar 4 bin a!!ker lrnybetmi~ler-ı 
llılryolu üzerinde Hunan vilayetinde dir. · · 

1 
Yeni muvaffokiyetler kazandıklarını 1 Paris 1 (ö.R) - Nasyonalist l 
bildiriyorlar. Halbuki japonlar kuv--f kaynağından gele ı son haberlere gö
Vctlcrinin Tiyen çin Suçend demir re genemi Franko ordusu Leridaya 
Yolu l>oyunca ilcrilediğini ·~1eŞantung bir kilometre mesafeye gelmi~tir. 
demir yolu boyunca cenuptan ı:imale Şehre ür. tarc::ı.ftaıı lıi.icum edilmekte
doğru ilerileyen . diğer kuvvetlerle dir. ileri kU\ vetleri şe1ırc girmi~lerse 
hirlcşmek üzere olduklarını bildiri- de bir pusuya diişcrek a~ır zayiat 
~otlar. verdikten sonra geri çekilmişlerdir. 
. Pari 1 (ö.R) - Çinliler Gorila Şehri miidnfaa eden 15000 cümhu
llarbında japonlara karşı mühim mu- riyetçi askeri hücum edenlere han
Vaffakiyetlcr kazandıklarını. onları çerler ve mitrnlyözlerle mukabelede 
~Yiata uğrattıktan sonra bazı nokta- bulnmuslardır.Halbuki bunların şe:h
larda da rücnte mecbur ettiklerini re girmeleri, 50 zırhlı otomobil tara
lddiayc devam ediyorlar Hankovdan fından yapılan istik~af neticesinde 
Relen bir te1grafo göre Şantungun şehirde kimsenin kalmadığının bil
~nuhu arkisindeki muharebelerde dirilmesi üzerine olmuştu. 
Japonlara ağır zayiat verdirmeğe de- Cenupta nasyonalist kuv\·etleri 
\ıarn ediyorlar. 4000 japon askeri General Gnrsin kumandasında ileri
r!uhasara altına alınmıştır. Pekin - leyerek \lal de Rosc: ~öyiin~ almış-
1"1ankov demiryolu boyuncn parlak lardır. Ve Ebre nehrının denıze aktı
n"ıuvaffokiyct kazanan çinliler Kiaçe- ğı noktadan 28 kilometre meııaf~de-
0Yı geri aldıklarını iddia ediyorlar. dirler. 
lııı,, .............................. ms:ııa:ıı ... m:ıı:-=ıı::sm 

Amerika Cümhurreisi 
''Diktatör olmam, olmak ta istemem,, diyor 
. V AŞINGTON, 1 ( ö.R) - Reisicümhur Bay Roosevelt ismi 
•fşa edilmiyen bir dostuna yazdığı bir mektubu lfta etmiştir. 

Bunda üç sebeple diktatörl\iğe muhalif olduğunu şöylece bil· 
diriyor : .. 

1 - Çünkü di1<tatör olmağa hiç hevesim yoktur. 
2- iyi bir diktatör olacak hiç bir meziyet bende yoktur. 
3 - Tarihi ki.fi derecede okudum ve zamanımızdaki diktatör

lüklerde olup bitenleri ki.fi derecede tetkik ettim, bu aebeple ne 
tekilde oluna olsun, bir diktatörlüğün Amerikan demokrasisi 
içinde yer bulmasını temenni edemem. 

lngiltere 937 bütçei 
28 Milyon fazlalık kaydediyor 
LONDRA, 1 (A.A) - Hazine dairesi dün sona ermif olan mali 

•enenin 28, 786.000 lngiliz lirası mikdarında bir fazlalıkla kapan
ını• olduğunu bildirmektedir. Varidat 872.580.000 lngiliz lirası
na baliğ olmuş, masarif te 843.794.000 lngiliz liruından ibaret 
itnuştur. Fevkalade masarif hesaba dahil edilecek olursa fazla-
~ ta 9.480.000 liraya inecektir. 

B. M. Meclisi~de Ankara Borsası 
Lu ~~kara 1 (A.A) - B. M. Meclisi BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
top'un Fikret Silayın başkanlığında karar verildiği malumdur. 
'.bluknarak Türkiye, Letonya ticaret Ankara bor•tuı bugün ıaat. 
\an avc!c inin tasdiki hakkındaki on birde Baıvelıil B. C.lal Ba· 
•lrıi tuı layıhasmın birinci müzakere- yar, Dahiliye vekili B • .Şükrü 

., }'apnuıtır. 
"' Kaya, Maliye &Jekili Bay Fuat 

En yüksek gayem 
tarihin en alcak sulh , 
muahedesini ortadan 
kaldırmak olmuştur 

--o--
Frankfurt 1 (/\.A) - Hitler bu

rada söylediği nutukta ezcümle de-
mistir ki: ' 

Siyasi hayata atılalıduııbcri en bü
yük gayr:m mağl\ıbiyeti silmek ve 
tarihin en alçak ulh muahedesini 
ortadan kaldırmak olmuştur. Beş sr:
neden beri bu muahedeyi sayfa say· 
fa yırttım . Ben hukuku ihlal eden de· 
ğil bilakis hakkı yerine getiren bir 
adamım . Zorla kabul ettirilen bir 
muahedeyi mukaddes bir ahitname 
olarak telakki etıneği reddeyliyen bir 
ınsaııım . 

---*---
iz mi t~e pirinç 

tetkikleri 
iz.mit 1 (A.A) - İzmit civarında 

arazinin çeltik ziraatine elverişli olup 
olmadığını tetkik etmek üzere zıraat 
vekaleti çeltik mütahassıslarından 
B. Rahmi ile sıhhat vekaleti sıtma 
mücadele umum müfettişi B. Rüştü 
şehrimize gelerek tetkiklerine baş· 
lamışlardır. 

---*---

Bayan Munfordun kocası evini 
dcği,tirmiştir. Karısı tekrar yuva
sına dönünce biraz huzur ve sü
kun yüzü görebilmesi için dünü 
hatırlatan ne varsa hepsini satmı• 

Lord Halifaks'ın 
sözleri 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
DENiZ 'J'ESLiHATI TEBLi~i 

LONDRA 1 ( ö.R) - ins;ı;iliz, 
Fransız ve Amerikan hükümetleri 
bu akşam birer tebliğ ne~rederek 
ı 936 Londra deni:t: muahedesi mu
cibince zırhlıların azami hacimleri 
hakkında riayete mecbur oldukları 
tahdidatı terke knrar vndiklerini 
bildireceklerdir. Bu vesikalar hiç 
Şliphesiz bıı karara s~bep olarak 
mezkfır muahede ile aza~ni haddi 3S 
bin toıı olarak tesbit edilmi~ olan 
hattı haı p gemilerinin inşaatı hak
kında japonyadan i~tedikleri malu
mata, bütün israrlarına rağmen, bu 
hükümetin cevap vermekten i~tinka
fı gösterilecektir. Bu karar Londrada 
üç devlet miimes:ıilleri arasında haf
talardan beri dev<}m eden teknik mü
zakerelerin neticesidir. 

• 
Hilal eczanesinden 

bildiriliyor Avusturyada Alman 
f 

Sayın lzıııirlileı ; 

propaganda O isi Diin ni,;anın birin,·i günü olmak münıı · 
Berlin 1 (A.A) - Avusturya sebetiyll'\ c PuHısson Danil» mahiyetırı · 

arazisi için bir Alman propaganda de bir ş ka yapıldı. l lilal eczanesinin, 
ofisi teşkili hakkındaki emirname Kemal Kamıl Aktaş kolonyaları ile 
resmi gazett: ile bugi.in neşredilmiş- biıti.ın Kemal Aktaıı mustahzeratının Kar· 
· 'ıyakada hir atı ubcsi açtığ ı haberi hr1 

---*---
Macar başvekilinin 

verilmi,.ıi. 

Bunu oku.>an pek çok dostlarımız hu · 
susiyle Kıır§ıyakalı ınüı1terilerimizdcn te• 

b yanalı !donla tebrik ve takdirlerini aldık, pek 
e çok do. tlarımıı R) rıca Hilal eczanesine 

Budapeşte 1 (Ö.R) - Mebusan uğrıyarıık K~mal K. Aktuı tebrik etıik
meclisinde dahili vaziyeti izah eden INini gördiik. Size yalnız nisanın birin 
Başvekil B. Daranyi hükümetin 11~~: ci günii yalan söylemiş olan eczanemiz 
li birliği temin hususunda sarfettıgı bütün hayatında karşınıza doğru sözhi 
gayretlerden ve ~konomik planın ve doğru <iz.lü olarak çıkmış ve bu pren· 
tatbikinden bahsetmiştir . Bu mak- ıibi kendisine meşlt>k ittihaz etmiş oldu· 
sadla 1 O milyon st~rlin lirası sarfcdi- ğunu bilirııiniz, şaka mahiyetini ıa'lıyan 
Jecektir. bu haber, gördük ki ciddi ve "aınimi 

---* bir alaka ile büyük bir hoşnudi'.)' et ile 
B • karşılanmı!ltır. Buna imk~n vermek liizu-

lT orman yangllll muna. vardık. Bize karşı gösterilen ıti· 
Paris 1 ( Ö.R) - Land~s min· mat 'e teveccühe daima layık olmağa ça

takasında 1 O hektarlık bir çam or· lı acalız. Sonsux say~ı ' 'e sevgiler ıunn
rnanı yanmaktadır. Yanı}nı tahdit r17 aayın doıtlarımız. azi:ı: mii1ıcrileri· 
için ahali, jandarma, polis ve asker miz. l."._ "ıutay, pauı.rtesini günii top- A.iralının hazurlari}·l~ v~ nt«· 

' hr. · · raiirnl« .ocılJi. · · lcu_yvetlerl çJ\lttıyor. HJLJ.L ECZANESi 

·soN· ttA·BER . ' . . ~ . . . . 

Ankara Borsasında 
Maliye vekilinin nutku 

1 

ANKARA, 1 (A.A) - Ankara menkul kıymetler ve Kambiy4' 
borsası bugün saat on birde açılmıttır. Bu münasebetle yeni boN 
ı.a binasında yapılan meragİme hafta Maliye vekili Fuat Ağrali 
olduğu halde C. H. P. Genel sekreterlik yardımcı üyesi Münit 
Akknya, Maliye vekaleti müstefarı Cezmi Ercine, CümhuriyeC 
Merkez bankası genel direktörü Kemal Zaim Sinal ve bütün d:. 
ğer bankalar direktörleriyle bankalar idare meclisleri üyeler;« 
maliye vekaleti erkanı, beledi}•c rciıi muavini ve Ankarada bu• 
lunmaktn olan yerli ve ecnebi matbuat mümessilleri i•tirak eyle. 
mi,lerdir. Y 

Maliye vekili Fuat Ağrah borsayı açarken demi,tir ki : \ 
- Cümhuriyet hükümctinin Rasyonel çalıtmaya verdiği ehem• 

miyetin feyizli neticelerinden birisine daha şahit oluyoruz. Fil .. 
hakika rejimimiz bütün itlerin yckdiğcriyle olan alaka ve irtbaft-i 
lll ahenktar bir suretle tanzim ve idare için cümhuriyet merkez:~ 
nin ona göre teşkilatlandmlmasını amir bıitunmaktadır. itle b \ 
lüzum ve zaruretle mali müesseselerimiz burada toplanmıt v~ 
hunun neticesinde de mali transakıiyonlar vüs'at keabetmiştir .. 
Milli paranın fili istikrarının muhafaza ve takviyesine programı
nın batında yer vermiş olan hükümet borsanın bu sahadaki ro
lünü nazarı itibare alarak Ankarada bir kambiyo borsasının acıl
ması lüzumunu takdir etmit ve bu kararını bugün tahakkuk ettir
mi9tir. Ankra kambiyo borsasını açarken bu mühim müe11escnin 
memleketimiz iktısadiyatı için hayırlı ve verimli olmasını dile
rım. 

Bor.sa idare mecfü .. i reisi Ferit Ferhat Demirtat ta hizmeti ifa 
için borsa acentalarının kendilerine dütcn vazifeyi hakkiyle yap
makta hiç bir vakit tereddüt etmiycceklerini söylemi.tir. 

Bunu müteakip maliye vekili Fuat Ağralı ilkönce nutuk ve onu 
takiben de menkul kıymetler muamelelerine ait kısmın kordela
sını muvaffakıyet t~mennisiyle kcsmit ve bu esnada çalınan kam
pana ile esham ve tahvilat üzerinde ilk salıtlara ba,lanmıttır. 

Birinci muamele birinci tertip Türk borcu üzerine yapılmış ve 
19/50 de.n yirmi tane satılmıthr. Bunu takip eden muameleler de 
şunlardır : 

Anadolu mümessil senedi yetmiş tane 40 • 50 den, iş banka~~ 
senedi elli tane 10.80 den, iş bankası senedi celi tane on birdeni 
Merkez bankası senedi on tane 98.50 den. 

Merasimden sonra davetliler hazırlanan büfede izaz edilmi~ .. 
lerdir. 

lngiltere ve ltalya 
Filistin ve Kızıldeniz Üzerinde anlaş· 
mışlar iş, Süveyş kanalına kalnıış •. 

LONDRA, 1 (Ö.R) - «Times» gazetesinin ~~madan iıtinba
:rına göre lngiliz ve ltalyanm Filistin ve Kızıl deniz meseleleri 
hak.kanda anlaşmı~lardır. Fakat Süveyt kanalı meselesi henÜ;ı; 
halledilmit değildir. «Timci)) gazetesi diplomaıi m'ünekkidinin 
bildirdiğine göre 1talyanların kanal hakkındaki talepleri zanne
dildiğinden daha mühimdir. Eğer bunlar kabul edilecek olursa 
Süvcyş kanalı ile Nil vadisi üzerinde hükümraniyet hakkında 
Italya Mmr ile ortak olacaktır. Bu sebeple bu müzakere hem Sü
vcn kumpanyası, hem Kahire hükümcti tarafından endite ile ta
kip edilmektedir. ltalyan gazeteleri müzakereler hakkında ma
lumat vermemekte, sadece yakında meıut bir netice beklenebile
ceğini yazmaktadırlar. 

PARiS, (ö.R) - Mısır intihabatmm neticesi kral Faruk ilo 
batvckil Mehmet Mahmut pafa için büyük bir zafer sayılıyor. 

Milletler cemiyetine 
yardım komitesi kararı 

LONDRA, 1 ( ö.R) - Milletler cemiyetine yardım lngiliz ce
miyetleri birliği kongresi Lord Robcrt Cecile'in riyasetinde top· 
lanarak a~ağıdaki esasları ihtiva eden bir karar suretini kabul 
etmittir : 

1 - Hükümet milletler cemiyeti paktına kartı bütün taahhüt
lerini yerine getireceğini derhal bildirmelidir. 

2 - Taarruza uğrıyacak milletlere yardım için alınması icap 
eden tedbirleri müzakere için Milletler cemiyeti asamblesi deı·· 
hal toplanmalıdır. 

3 - lspanyol hükümetini,n kendini müdafaa için hariçten ağ
diye, harp malzemesi, silah vesaire tedarik etmesine imkan veril
melidir. 

Vikont Cecile İngiliz hükümeti tarafından diktatörlüklere ye
pılan her tavizi yeni tecavüzlerin takip ettiğini söylemiş ve bay 
Mussolininin beyanatından, ltalyanın en kuvvetli denizaltı filc
suna malik olduğu hakkındaki fıkrayı naklederek sormuştur 

- Bu tahtelbahirler lngiltereye karşı değil de kime karşı kul
lanılacaktır? 

Lord Robert Cecile milletler cemiyetinin takviyesi ve pakttaki 
bütün taahhütlerin ifası lehinde hararetli bir müdafaada bulun
muştur.\ 

Avu·sturya vilii.yetinde 
Hitler bir hafta mütemadiyen 

propaganda nutku söyleyecek 
ViYANA, 1 ( ö.R) - Şansölye Hitler yarın A~ustur~8: "Vilaye

tine gelecek, pazar günü aktamı Grazda büyük bır P~.ebısıt nut~u 
söyliyecektir. Bundan sonra yedi nisana kadar her gun başka b1r 
tehirde yeni bir plebisit nutku söyliyecek . olan şansölye .seki~ 
niıanda iıtirahat edecek, dokuz nisanda Vıyanaya gelerek akta
mı en mühim bir nutuk söyliyecektir. Şansölye plebisit günü:ıü 
Viyanada geçirerek orada, rey verecektir. 

ROMA, 1 (Ö.R) - Papalık makamının fikirlerini bildiren 
«Reservatore Romano» gazetesi Avusturya katoliklerini büyüt. 
Almanya lehinde «Evet» reyile plebiıite ittirak için Avuatury.1 
peakopotları tarafından netredilen beyannamenin papanın habe
ri olmakıızm nc,redildiğini ve V atikanm bunu tasvip etmediğini 
yazıyor. 
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Petro un da s·yaset gibi kralcı, muhafzakar, 

ŞAFAKT 
----------------=--...... --------------------------------------------~1111!!!!!!!!1!.- KURŞUNA DiZİLEN demokrat, 

sosyalist 
c ü m huriye t çi ve 

renkleri vardır .. ı···································· : Büyük bir casus-
2 luk romanından 
i yapraklar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Mahmure Bel~is adını . t.aşıyan bir 

lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) 

_ 11 _ - ismi nedir bu zabitin?. Eyice miyecek kadar hafiflik ve tedbirsis· 

E n. Servi • kum _I.! anlıyamadım... likle hareket ctmiJ.. AzlediJınetiılİ 
nte ıcens sın az f~ı --H .___da '--'-' ~- ö H ak '-- 'lmı B"tün' b ı.• r~ 

b• 1... R 1 S b"l" Vi da a .. ~un KllUlıgm& g re en- ram auı g... u u ~m ~ 
m1.1l\§l tu eyg, y ı m ıyana _ı__ d ı1 rılm bil' • • • 7 

koa ·-r· .. tra&nd tahkikat wnga.. en nas sıy 1f ır mısnm . 
suun ib~~~ d.. .. a rek Erma elbiseyi mua Uzerine lioy- Kapiten Henningsf itham ed~ 

yah pmk~ d 
1
1 u~une •. 

1 
°!1a du. Ve cevap verdi ı Bütün beceriksizlik ve tedbirıizliii'I 

are etin en evve unıarı soy em11· -H -'-- y.:ı..;ı:_.= H--1-- : ·· ah- ''ki tild" p vı•ts fİ ti. enuu~I.. tı.U.UGf" c~I., gun 1 ona )'U e 1. eıın 

· • • . . ,. . Kendisinden V~yanada ~k bahsedi- azledilmeyi, y maiyetindeki ~ 
- .M zııı_.ıze aıt tafsılatı Vıyana· len Henningsl anyonamz arkadaıi- biti kurıuna dizdirmeyi göze 
dakı mesaı arkadaşla!ınıza da ~ç- ni'zin kendisinden haber almamı• ol- meCburiyetinde idi. Bu iki •. u.in _,-
maktan aakmınız. Hatta Palu otelm- :!I ~-:..w 
d k k ·· .. · • 24 h mMma mıyonım. nuncusunu tercih etmekte tereau-
~ Sl :.; gorı:egınız c numr - Niçin?. göstermedi. 

haınna ... 
1

1
e .akim~ ayı_ııalız:kad asus ann - Kapiten Hennlngs lnırtuna Cli- ~ Fakat Lu pek mülhit bir i"1•" 

usuın ış erı seyı a ar etmez. _:n_. tir' d d A k lik b tm • fıat• 
H .. - d 1 zııml§ eon an.. - ser uma azeı .• 

atta aynı gaye ugnın a ça l§&n ar- - Ol tl • t lz in lık d' '-!l!-l. J d 1 b ·ı - amaz. ua ıs eraen san ıyeown~ . 
m
5 

a§. arını .hı e.. • d k - MUh~ matmazel.. i\rlia- Empresaryo, Sybilin bütün ~ 
ybıl bu ı tara ıtaat e ere ~4 ~ d - - 6nif ta .. layık 1- sini selbedecek kadar minldar P"' 

açıhnamı§h. Zaten 24 te tehlikeli ' . aJınızb. • lonnata - pmagaB v --:to jeıtle devam etti. 
oyunlarının umumi nizamına uyarak mıy~ my. e ~·· u ~ en . · • ~ 
hiç bir tecessüs hisaine kapılmamıf, Hennıngı .hır ha~~i. ..::- M_ilyonlarca insanın ı.-ı 

'-d b · · t ı - Emm misınız? goguslerınden aldıkları yaralar~__.. genç Ka ının u maceraya nıçm a ı - · .. d--'-L_: b' anıaı--
uığmı sormnmı§tı &yan Mahmure - Bu da söz mü? Kur§una dizil- yata goz yum wunrı ır z • _ __,.; 
B n · · · · · ·· ti • ·ıı· mit olmui en büyük delil atağı yukan ıuçlu bir zabitin ~ e nsın mazısı, serguze§ en, mı ı- ·· d' ilrn i h • tll bir hacP-
yeti, kalp alakaları onu hiç alakadar - Zavalli arkada§im ... Şimdi ona na kireci es e ff Ybu Herl8~ 
etmezdi. Bir Türk don&Özüne yardım bu kara haberi nasıl vermeli? tebf ak 1!mez. Sybarpilin b... ._:.ıi. 
tm 1• • • im G" ·· b' · d B · • • b kad k ilgil a tm ıazun... ı ey~ 

N~ -~'~ e enı -emnnı a ı_şh. unun ırm e - u •f sızı u ar co en- f 1 id' O ad k d' . ka 
ansızın kartısına çıkan kadının ne- diriyona pntronumdan daha eyi iza· az a L 

1 . a en ınl • ~ 
reden geldiğini, vatanı \çin mi, yok- hat alabilirsiniz. Size hiç birfey temin te~I k?.rktu. Fekevlca~~ b~,~; 
sa şahsi bir intikam kaygısiyle mi edecek mevkide değilim. • '!1ü gosterer teeuurune gan--

yaşında er-atlıktan generalliğe· yükselen. adam'ın ....................... _____________________________________ llİİİİİİ ________ ... ____________ """!""91!"''!"""~--

hayatı şaşıl~cak s~rgüzeştlerie doludur · · · · ··· 
----------------------

casusluk yapbğını öğrenmek iste- - Çok eyi ... Şimdi Kohenl>erg1e tı.. Z alli _...ı.:_:ı _ _:_ ~ 
· ~: gör:;•ürüm. - av arKa~u.u .. ~ 

Kar den as I iı istiIDlak kararı bir 
VerilmiŞtir ?, 

memıs-.... -.r L b la __ ..ı .. • • 
Sybil, uzun uzun düıündükten Prova Litmlıtl Matmazel Erma, s.me un rı y~ıgım ~'!".an t . 

sonra Kohenbergin sekreteri Erma ~yibili Empresaryonım büroauna lir ne kadar göz Y8!1 döbCdt 
Şivigersten''hazı §eyler öğrenmeyi soktu. Dan~n öğrenmek istediği - T~min edenm .... ~ 
mümkün görmüştü. Ertesi gün Mat- meseleyi açtı. ..:- Hıç olm~ mezarı ~ 
mazel'Ennanın prova ettiği tuvaleti Kohen'berg sordu: e~erek ~nun ıçm dua etmek-; L:w 
geyerken: -Bayan Belkis söylediğiniz isim- bıli~. B!"'ı mezannm nerede ~-

• .......... Matmazel, dedi. Size birteY den emin misiniz? belli m
1
{1 diZilı:~ ~ 

golf partisinde • 
ı 

. 
Kardenas diktatör 1 Colles'in halindeki vasiy~tilı'i . tatbik 

O.: "Meksikayı mesut etmek istersen 1 kapitalizmi· 
ölüm soracağım .. Belki bana biraz malii- - Şüphem yok ... Erkinıharblye- b' - h °fjuna.. "lm~I yere ,_ıadlt· 

mat verebilirsiniz. Geçen bahar mev- ye mensup bir zabitmi.f ... Bem elçi- Ur ma.; e gob:lld ~~ .. 0 bir 1.-f 
siminde lstanbulda tamdığım bir liğinde askeri müp.Tİr olarak çalıp- . ~u~ k amıııİ.rdır uıtune ediyor. 

yakasından tut. 
. . . 

Çarmıha ger. Kurşuna diz.,, demiştir 
duyunca rengj s~p~p o\d~ğu h~l~e Kar
c:lenastp11 'JUnu sormuştu: 

vukab olmuştur. 

dansöz arkada§ım var. Bir Avustur- yormuJ... ıpre Ş oymh IdU! 11_i .. ı.~- V'o1-•.,ı 
1 b. 1 • · ş h ki C - u a e aJ'~ıın ı, aao;-!lıi ya ı • za ıt e aevışm!.f... - u a e tutamam o... eçen 1i d'... ad _,.., .,.... 
_ Ne ~'~ E lAI yınd •-~ dizilm' ı..-:.. ge rse sev ıgı amın mezaıu-wa... .. y u a a ,ın.~una '!L&I• b lam cak -

Şehirden şchire dolııpraL: bndl fi-
Meksika petrol kumpanyalannın i,-: kirlerinin incilini hıılka tellr:in ediyordu. 

timliki bütün Amerlkada ilk tesirini )'apw J 934 te Knrden~sın riyaset ettiği nn,yo· 
mıfbr. Amerika mali mehafıline · göre pııl par!is.i ~lle.>i nı ~lüp etli. K~rden:ıs 
Meksika kontrollu bir enflasyon tedbiri.- Me'kri 'l bi i .. ik devlet.!l.'r itfh:ı.dının re

·- Yabancı 'ı:u,;.p[\Dyıılar~ bu ~stim· 
lnk mukabilinde vermek istediğiniz tavi
'-at nedir~ 

k d ı. 1 • " .... . \ • \' . ar eno.s >arıanne ceva.., vermı~ ı: 
-

1 Ô~ senbde ~h 'n\il~~n 've'firim, )'et· 

--ı.. Evet zavallı kız bir erkinıharp - Niçin? . u ~ kad k l l>lr it~ 
tsmiıne idi? Durun bakayun .• Evet - Avusturyaya ihanet etmi,.' H:-ıe ~ ar; ~y ue.-ı 9' 
ismi.ne idi? Durun bakayım .. Ha ha- - Arkadqımm mektup.uz ka.1- d re mez~p öm~Of 
tırladım, Herbling gibi bİf!ey .. Ha- masinin sebebi ,imdi anl8fılıyor. ara ,a,za~.~~1._ Hg • 

h H ' E t "-L-- E t öl"ler kt " - avam ı..eym .• yır ayır, emungı... ve yu~ı - ve... u me up yazım- A 
1 

ad 
,;e b ıvuracaktu. Meksika petıol ıı.mcle ı' ~ .. ı fr t :? ı I' ohntlu. 
sendikalan umumi katibi Juan Gra gün- tf 
delik.lerln ıırtınlması, 48 s:ıatlık haftasın 
tatbiki gibi tedbirlerin daha sonraya bı J 
ıakıldıimı ilan ctmi tir. Meksika petrol 
l tihsııllltının ancnk yüzde on beşini ~rf
eder. Amerika petrol kumpanyaları ton 

''ıı.ziyet kar ısında Meksika petrollerini 
eatın almamağa karar verdiklerinden 
Mekaikndaki buhran çok h'd ve nnz& 

Htnnings .. Arkadqun, yola çıkar- orlar... - n ıyam mı... ~ 
ken benden tunu rica etmiıti: «Bel- - Bu hadise hakkinda hiç birıey I l LAr~ta§nndan bahsedir . 

Sonra liı.kaydane sunu ilave etmişti: kis Viyano.ya gidiyorsun. Kapitcn biliyor musunuz? ' ım ey !1'··· ~ 
nlh mi? ' ' ' 1 

bir aofhaya girmİ§tir. Filhakika Meksika 
hayatı menfaatleri BirlC§ik Amerika 
cilmhuriyetlerine bağlı olan demok.rat 
müıterilerini kaybettiğinden Japonya, 
Almanya ve ltalyadan başka ihraç piya
eası bulamıy cakbr. Halbuki Meksikalı
lar Faıist dü::ımanıdırlar. Vaşington hü
J.ümcti Meksikanın yalnız başına bu i,in 
içinden çıkamıyacıığı kanaatindedir. 

KARDENASIN MUKABELESi 

Bu bir nevi mali ve moral abloka kar· 
ıısında Kardenas fiddetli tedbirler alm~
tır. Maliye nazırı M.Efuard Suarez hükü
metin yüz milyon Pesosluk bir dahili i~

tikraz yapm ğa knrnr verdiğini hildirmi::ı· 
tir. Bu istikraz kuponlarına ilk on yıl için· 
de faiz verilmiyccek, fakat on sene sonfa 
mutedil bir faiz temin olunacaktır. Me
busan meclisinin pek yakında fcı.-kaladc 
olarak içtimna davet edileceği ·e mec· 
}isin dahni istikraz iç.in muvafakatı alı

uacağı :zannediliyor. 
Avrupalı petrol kumpanyaları tazmi· 

nat şeklini tesbit için Meksika maliye na· 
zırı ile daimi temas halindedirler. Karde-
nas aynı zamanda Meksika bankasına, 

yabancı kumpanyalara verilecek tazmi· 
natı karşılamak iızere Reisicümhur Kar· 
dcnna adına gönderilen büyük mikdarda 
teberrüatı k bul için bir ayrı hesap aç· 
mnsını emretmistir. 

- Bakalım .. shnra düşünürüz. Hanningsten aylardanberi hiç ha- - Dinleyin anlatayim ... Hidiae-jd rbe Hkn~ı~ ıe~yo;r f8pb' 
ber alamıyo~.. Be~ mera~~ nin patlak verdiği gü?lerde ıöyle- :k. ço a r 0 aca ır. una 

l\iE.:i l· U:. NJ.\~(L OLDU? .. 
Mek,,ika iı lerm· tamamen vakıf bulu- HALK NiÇiN MEMNUN DECIU kurtaracak bır haber gondermenı ıs- nenlere bakılırsa Hennmga, Kolonel y 

5
· b'l .., ı__ 11~ M--L et8fl f' 

nan bir t't: nebi d.plomntı h ana tunları terim .. » Yanılmıyorsam Cenevrede Von Pennvitz tarafından hazirlanan . Y 1 a~~ga ıawm. , umr.V 

söyledi: Söylcmeğe hııoet yok ki, bu on mil-
1 
tanı§mqlar.. Zavallı ıimdi unutul- büyük bir caau luk hareketine kar11· sözlerle bıtirmek istedi f • _ ....;,,, 

- Md.siknda hiç bırşcye ~şılamaz. yonluk tazminatın verileceğine Cle kimse I muf o!duğundan müteeuirdir. mıı .. Pennvitz mevkünden belden- - Mösyö Kobenberg, ~r 
Cumhur Tcisi, ondan fa:r.la büyük ihtilale inanmıyor. Karoenas petrol imtiyazlarını 1 Leyli, Kolonel Von Penn~ > 
sebebivet veren c Yabancı Tahipler ale:r· millete vermek i5tiyor. ispanyada Bol§e.I denastan sordu : Askerlerinin hükümete sadak.atini bildi-' nadığı bu mqum rolü öğren~ f"' 
hindeki kanunu> n<'ŞTettiği gÜn, e"·inde viklık mi var~ Hay1r ... Kardenas komü· 1 - O hnlde söyle hiLe reis, kimi öldü- ren bir beyanname ne§rcderler. Köylüler 1 aa muhakkak ki onun gözlennl O . 

bir Amerikan vaizi metheden kımsiyle nist değildir. Herkesin meçhulu olan bir receğiz} köylerine dönerler ve 1880 aeneslne alt dı. ,~ 
kavga etmişti. Reisicümhur bu papasın şeydir. Mekşilaının 5ozyetlerle münase· Reisidimhur haykırdı : silihlannı kulübelerinln raflarına koyar· Empresaryo, mütekabil cat~ 
ne talanı, ne de güz.el bir ae& olmadığını batı bile yoktur. Kardenas su kablmn· - Kimseyi .. Kan dökmeden bir inkı- lnr. tefinin bu itteki mesuliyetinl ~ 
aöylemiıti. Kavga bu yüzden çıkmıştL mi§ bir sosyalisttir. Onun hayali toprak- lap yapacağız. Ekonomik bir ihtilal... etmek Ütemiyen bir tarzda odl 

Kardenas o kadar hiddetlenmişti ki evi· ların müşterek mülkiyet ıı.ltına alınması Belediye reisi çolt sıkılmı§ vaziyette BiR DIREKTöRON HABERi YOKTU 1 nı silkti. , }lif!' 
nin kapısını çekerek bürosuna gittiği za· olmayıp her Meksikaluun şa~si .mülkiyete 1 idi. Petrol kumpanyalarından hlrinln Öi· - Matmazel Belkis, dedı. ."I..~ 
man Mcksikada bulunan bütün yabancı sahip olmasıdır. Tekrar sordu: rektörU Mekııil-ndaki Buildinrfnıt gher· t rarıi, çöplerini llf&İı ~_, 
papasların birden memleketten kovul- Fakat Meksika diktatörünün ümit ve - Reisicürnhur eyi dinle ... Kimse öl- kcn istimlak karanndan haberi yoktu. olanlann omuzlarına atan bit 
malarını emrı~dcn kanunu imzaladı. temenni ettiği ııekilde harekete imkan dürülmiyecek ... Kimse... Bundan em[n Müdüriyet odası yanındaki odada beli divenden bqka birfey değildir~ 

Petrol meselt"..sinde de buna yakın bir vermek için knfi derecede değişmiş de· misin) Bir mülk ııabibini. hiç olmazsa kü- silahlı bir a"dam gördil. Herlf sordu: · 1 Sybil, Kohenbergbı b~ lı',. 
şey oldu. Reisicümhur Cardenas geçen ğildir. Kardenas. petrol kumpanyalarile çük bir pnp sı da öldüremez miyiz} - ihtilalin nerede başlamasını tstersl-,çıkarken kalbini müthit bir_"!'~ 
sabah büyük petrol şirketlerinden birinin münasebetini kendince köylere adaml r Kardenas daha şiddetle tekrar ettiı niz ve kaç kiJiye ihtiyacmn var~ Kum· famı§b. Kohenbergin izahatı, Bd'..;. 
direktörü ile golf oynıyordu. Bir top çıkarmış. petrol kuyularını milletin mül· - Hayır, hayır kimıeyi.. panya direktörü Kardenıwn jcatindeki 1 fô.cia hakkında söylenenlere lıl ~ 
plasesi ) üzünden münakaşaya tutuştular kiyeti ahına koyan emirnameyi halk Belediye reisi tekrar cevap verdi: azameti dü§Ünerek ıimdilik ba~ka vası· 't bıktı. Şimdi tntikamini a~ak ~ 
Kardenas bir daha kızdı: okutmak için köylüler büyük trampetler- 1 - Anlamıyorum reis.. Petıolla allııb taya b~vunuıyı tercih etti. Pennvitz alçağıni bir dakika~ 

- Bıktım sizlerden diye haykırdı. Bii- le köy meydanlarında toplanmağa çağnl-ı aynı feydir. Birini öldürmeden diğerini Bir gün ıonra Cicbirde bir çok yalan ha- tanimak utiyordu. Onunla bo1 ~ 
tün petrol kumpanyalarını def edeceğim. mıştır. He) ht1t bu güzel haberi. bu müjde· almak imkansız .. Hayır, ıu halde istediği- berler dolaşıyordu. Mcksikıınm kapitalistl fecekti. Alelade bir ciııld~ f -1'' 
Reisicümhur söylediklerini dakikasında yi getirenler hemen her yerde yerlerin niz şey hakiki bir ihtilal değil.. Köylerde mahfilleri, petrol kumpanyaları direk-I telakki ettiği adamdan intibd' ~istJ 
yapnn adamdır. Derhal neşrettiği emir- kurşunlariyle karıılaşmı~larclır. Meksika bu hadiselerin cereyan ettiği sıralardıı ya- törleriyle konlr metrlerin iıçiler tarafın- cak, ona kendi hareketinin ce ~ 
name ile on yedi lngiliz ' 'e Amerikan şehrinde Reisicümhurun telefonu durma· hancı kump;ınyalar cevaba hazırlanıyor- dan petrol kuyulanna atıldığını dehoetl• çektirecekti. Kolonel Von Perıfl; 
kumpanyasını meteliksiz istimlak etti. dan işliyordu . Polisler her tarafta uyanık )ardı. duydular. Bu uydurma haberJerl kimler ile Sybil Hennfıııı ara1iııda !_~ t,lt 
Yüz milyon sterlinden fazla kıymeti olnn bulunuyordu. Kardenas bu vaziyetten çıkarıyordu) Bunu tahmin etmek pek kibdan itibaren phd, ve P-
petrol sahalnrı bütün techizatı ile bu hayrete dü::ıerek halkın muhalefet ıebe• KAN VE öLOM 'f ABURLARI güç değildir. harp ilan ediJmit buhmu,ord11• 
kwnpanyalann elinden alındı. cMeksi- bini biuat anlamak istemiı. Meksikay• -BiTMEDi--
kan Egnh tahvilleri borsada yuvarlandı. yakın bir köye gitmi.§ti. Orada köylüleri Petrol l:umpanyalarının cevaplan da• DAHA AKlLI..l OLANLARJN FiKRi 
Petrol harbı ilan edilmi~ oldu. etrafına topltyar k onlara maksadını an· ima aymdır. Kardcnasın her emirnamesi· * B ııtJ 

lattı: ne taşrnda bir ihtilal, bir isyanla muka- Dah akılJı olan diğer bazı kumpan• Bir lnmliz . aro 
BiR GOLF PARTiSiNDE - Yabancı sermayedarlar utanç ve• bele edilir. On aene içinde yüzden fozla yaların direktörleri ise Kardenasın kara· O• 

recek vekilde si:r.lcri istİS111Ar ediyorlar. ihtilal oldu. lhtiliıl mevzuları basittir. Bir nnı omuz silkerek kar§ıladılar. Bunlara --O- IJ(ı 
Mübalağaya hacet yok.. Bu golf parti· Petrol imtiya7ları sizlere dağıtılacaktır. kumpanya iKt1eri bir Cumartesi ak~mı göre Kardcnas petrol istihsal etse bile • Jrak çölünde (J . 

si olmadan da Cümhurreisi ile ecnebi Memnun musunuz} iki ısaat fnzl mesailerinin üc'retini alma· bunlan satamaz. Büyük sattı tröstleri • .. ....... obil ~J 
P · •-....:ı nın o-· J''. 

petrol kumpanyaları arasında mücadele Halk cevap vermiyor, sükutu muhafn· dılar diye ayaklıınırlar. Kardenas ihtı1ôfa kendiSine yolu u'kıyacalclardır. Milletler _ ~ - ~ .. tere B~· el 
LAZARO KARDENAS ergeç patlak verecekti. Ihtilaf için İçin za ediyordu. Nihayet kö)-Ün belediye re· hakem olur. Gündelikleri bir kaç metelik ihb1alcilerin petrollerini ne fiate oluT6a nılari fUDPl}'ODU ~~ t5 ~· 

KiMDiR) devam ediyordu. Diktatör Calles, son isi her taraftan yapılan tazyiklere daya- yükseltir. Birkaç gUn sonra petrol havza· olsun almayı reddeccklerdir. Zira petro• n:J<ke namınd~ bır toırıobille iJll 
Lazaro Kardenas 189 3 senesinde San dakikas;ndn Kardenası ölüm yatağı ba- namıyarak reisicümhurun arabasına yak· sındaki köylerden befi altısı belediye re· lun da iyasf bir rcnııf vardır. O muha- Kin unda !'81kütad:: a ~~ 

Lui D•e Potoside doğmuştur. On yedi yn· şına çağırarak kendisine §Unları vasiyet laşarak ona şunları öyledi : islerini öldürürler. Birkaç eve ateş verir· fnzak&r, demokrat ve sosyalist olabilir. relret etmıı ve Lon el Y idec:dt • 
ı;ında orduya girmi tir. 1910 senesinde etmişti: ler. içlerinden üç kiviyi general tayin Daha §İmdiden Kardenasın Fnmsaya vapurd~ ~a~a eVll n!.n~· s; 
cenup alay! nnın ihtilaline iştirak etmi1· - Memleketi sana emanet ediyo· ON SENEDE YOZ iHTiLAL ederler ve üç yüz kişilik bir kuvvetin döneceği ve Paris hükümctine şu suretle j lnnda bır ıddıaya~~ yoll~ t je" 
tir. Namuskarlığı, enerjisi, kararlarındaki yorum. Onu mesut etmek ister misin) kan ve ölüm taburu halinde Meksika üze- hitap deceği zannediliyor: I r~ ~yan F'ın ~ziinden pr~ .... 
isabeti hasebiyle onun büyiık bir şef ol· - 1uvaffnk olmak isterim. Hcis dinle ... Şimdiye kadar ne rine yurüdüğlinü, hüki.imeti ele alacağını - F ransanın petrolu pek az miktar· f d.u~ eltıgı z~rl~kt ı: ~e gbit 
mağa namzet bulunduğu daha o gün- - O halde söyliyccelderimi eyi din- yapmı!lsan eyi yaptın. Bu defa hakiki bir ilan ederler. dadır. Bir harp halinde Pcşelbron veya amı. t~rketmı§tı• ek n çölle~ JJ1 
den anl sılıyordu. Sert ve hararetli ciim· le ... Kapitatizmi omuzlarından yakalıya- ihtilal mi söyle... Iraktan petrollerin Fnı.maya ecvlti 8.nza. ~ lngıhz ~ro!'u l~~JınliflÜ"• S-{.,,t 
leleriyle halk kütlelerini sürüklemekte rnk duvarn mıhla ve kurtuna diz.. - Elbette ki öyle... CE.NERALUKTAN MOBAŞlRUCE ya uğrıyabilir. Atlantiltten tehlikesizce I ~ netıcesın~1111 eo ~,ti-
mahirdi. Yirmi ya~na basınca Kardena· Kardenas llu sonuncu tavsiyesinin hiç Yine bir sükOt oldu .. Sonra hdediye • celcbilccek Meblka petrollerini ister mi· f mekk~, ~reta baberİll ~ .-1.ı 
aqı ilk önce kolond, sonra genel't\I olan. bir harfını unutmamı tır. Dudaklarından reisi bıılka dönerek bağırdı: Kardenuın bir •ubayı Miler ~nüne tİ· ıslniz) . 'ahbabı ıdt. Bu l hüJlik ~ 
Meydiokan valisi ve daha aonraları"Reisi- eksile olınıyan tebessümlerle kapitalizmi - ihtilal var... kar. Bir el ıilah bopltır. Oç generalken· Görülüyor iki Pctro harbi devam edi· J rahat etmekt~pjr ~ı 
cümhur Callcs'in muavini sıfatiyle :zira- her gün kurfUna dizmektedir. Bu aöı:.ü alkı:ladılar. Belediye rem dilerlne birer übqlilik veya posta mil- yor. 'Cretayı çOk -
atta radıkal bir ıslahatın en hararetli Senlderin mümcuili, İ•timllk kararını ıüldü. Eline bir bnnızı iill aldı ve Kar· vezz.iliğl verilmek .. rtü-le tc& o1urlar. MORVAN LE8ESK cVOILA> mln ediliyor. 
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BiZANS SARAYININ iÇ Y.UZU 
SO plak : Türk musıki ' ve balk ıarkı· 
lan. 14. 15 Dahıli ve h rici haberler 

- Ben yapyacağun Pardayan !.. büyük bir ordu ile Som ura doğru 
Sen i.se, bir daha kurtulmamak üzere ilerlediğini, Parisin Mayenin muha
ölecebin !. Benim bwem aeni zehir- fazuında bulunduğunu, huliu 

Saat 16.30 Plll.k nctriyatı. 16.40 Ço· ledi. Bu ıuretle olsun intikamımı ah- Fransa.nın ateı ve kan içinde çalb.n
culdnra karagöz: (Küçük Ali) 10. 15 yorum. Seni öldürü1orum. Artık dtğmı öğrendi. 

P 
................................................................................... . 

olitikada af cezadan üstündür 
Akşam neşriyatı : 

/\ J A Türk musikisi ve halk p.rkdan (Servet ölüme hazırlanırken twılart söyle: Pardayan Jak Kkmam hatufadı. 

nge aki düşmanımızdı. Bundan sonra o bizim en kuv- Adnan ve arko.da~an) 20.00 ~at aya- - ~i ~~üren Fava~'!.· .öl~- P~veyaC>rleana~~~~ '/ tJ• n ve Arapça ne~nyat. 20.1 > Turk mu· yonım, çünkü favata bencm olümu- bir defa Belovaya gıtmeyı ve kabil 
t l muavinimiz Ve Sadık Ve en yakın dostumuz olacak ikisi ve halk tarlulan. (H~~et Riza mü istedi. •. ~e-... . • . ol~ Valov.ayı.~!°'d~. 

ve arkadaşları) 21.00 Hukuka lconu~ml\ . Bu seslerin gıttikçe hafıflemeaa Hazı.rantn yınnma gunu Şövalye, 
Asım Ruacan. 2 ( .1 S Stüdyo aa.lon or· Fantanın uzaklqtıjuu gösteriyor- Betonda bulunuyordu. Framanm 

~·· Bucanden itibaren benimi taltif çok y~ en. ıiddetli tecziye- seniz tiz de geliniz. keatnıa~. 22.00 Ajan• haberleri. 2Z. () du. · hakiki kralı olması. lizımgelen Han· 
~olmuttur!. imden daha ıyı tesır yapar. Ve ben Teosya bu manzara ile kaıJıfat- Yarınltc program. Pardayan çılgm gibi elinde han- rinin elinde çok az kuYYet kalmlfb. 

tii ~. ~e dlmbüıe bayalan üçün- eminim ki Angelaki ı dece Bizansan mak istemİyOC'du. \ çerle etrafa aaldınyor, bir kurtulut Bu orduda AmbuYaz ile Havr ara11· 
de~ bu h~ yeni bir müj- eyi bir bqveldli değil, bizim en emin, -Etkmina ve Tekla ile bana mü~ tsTANBUL RADYOSU yolu arıyordu. Favstanın eon defa na konulmuttu. Pardayan balda ve 

.._ Oh illa geçti. en yakın ve en ıadık muavinimiz sadde ediniz .. dedi. Siz yeni dam.ad girdiği yerdeki perdeyi kaldırdı. Ar- liya olmadığı halde Fransa taam eli· 
~ ··· Oh.. Ne ili.. Ne ili.. olacak. Böyle bir muavine esasen ve yeni başvekil ile birlikte istediği- Öğle nf!iriyatı : kumda demir bir kapt vudt. Alet ne geçiren Kardinal dö Burbonua 
~ Anrelild .. Sen yalıüı: Vasilin çok muhatçtık. Vaıili de Angelikiyi nizi yapınlZ. Bizün. de kadm olarak Saat 12.30 Plakla Türk musikcs.i 12. ,iddetini arbrdL Nefesleri daralmlf- kun-etlerini yok edebilmek için bazı 
~ kazandtğm için değil, aynı 1 de, eeni de tebrik ederim Haygan.. göre~iz vaz(fcltt v r.. SO Havadiı. 13.05 Pl&lda Türk musiki· tt. Ca.n korkusu ile her ne tarafa bat tedbirleri dütündü. kral Hanri dö 
k.; İçin °'_'unla ıibriyet peyda etti- Teoıya bu sözleri aöylerlcen sa- _ Ne imi~ 0 vazifeler?. i. 13.30 Muhtelif pl le ne$riyatı . 14.00 vurdu ise OC'ayı çöküyor gönlü. Ni- Valova ile Navar kraluu banflu'IUk 
~ °'!defa ve iki bafh ol.ara!' mimi idi. _ Gelini tebrike gibnek .. Vasi- Son.. hayet Fantanın geçtiği demir kapı- üçüncü Hanriyi Franaa tahtına çı· 
' ~· Fakat hani fÖyle Bi- Haygamn yanından çaktt ve im- Jin faz kanfeıinin saruf~tlne orldk o!-ı Akşam neşriy tt ; ya yüklendi. Biraz sonra bir merdi- kannak, bunun çocuğu bulunmadı· 
"-llht J'etincten oynatacak kadu paratonın bulunduğu odaya indiği mak... Saat 1 S 30 Plakla dans rnuıukı •- 19. ı ven aahanhğmda bulundu. Bu sırada ğından ölümünden sonra Hami del 

't ~bir de düğün isteriz.. zaman onlan bir hareket hazc.rlığın- . * j 15 Konfer ns : Oniver ite namına Do- merdiven dehıetli bir gürültü ile çök- Navan Fransa tahtına sahip kdmak· 
~ --~a İle, Vuilin IOll söilerin- da gördü. · ıya, Etkaıina ve Tekla Hayganın jçent Muhlis (P ra meseleleri) tü. Bir saniye için alevlt• söner gibi ta. Yani birisi kral ikincisi v • 
~llZIJeti tamamen kavramqtı. - Nereye giaiyonunuz? vukan kattaki odasına çıkarladtenJ 20.00 Necmettin Riu ve arlcadaıJları oldu. Ve ortalığı kaim bir duman olmak üzere iki kuvveti birlqtinnell 
~ Anaewd. Hay anın kocan Dedi. Oçiincü Mi§el: . . Oçüncü Miıel, Vasil, Angeliki, Bi-~torafmdan Türk musikisi ve halk :tackc· kapladı. K~ısandaki ~in ~ P~ aft:~e.lrullanmak ti-
~ • - Bodruma •• Tat odalara mıyo- 7.ılllSın imparatoru İmparator mua-ıla~t. 20.45 llav raporu. 20.48 Ömer camlan parçalanıp ç.erçevesının ya- tayordu. Fikirlennı Kriyona açtı. a... 
~ J.ı.~ • •tbv ne kadar aa- ruz.. dedi. V ilin ele geçirdiği Yİni ve bqvekili d~ aşaiı kattaki tq 1 Rı~ ta.rafından Arapç.a söylev, 21.00 narak apğıya yuvarlandığını gören tiyar general bunun imki.maibpd 

o--"IUna biliyordu. komplo elebaşdannı görecek •• Onla·\ odalan. iniyorlardı. j VedıaRıza ve ıırkadaşl rt tarnfındanTilrk j Pardayan aklını bafuıa topladı. Kı- söylemiş ise de Şöyalye dinlemedi. 
._ ;a:._!~YnllUDUD Mbaaana büyük 1 nn derhal cezalannt verceğiz. ister- -BtTMEDt- ; musikisi ve halk ıarkJarı. (Sil-at ayarı. ) j lına.nı ve ceketini atarak geri geri BeloYadan hareketle Hanri dö Ma· 
~~ heldem't, bütün izdiyaç -,2t<t45 Orkestra. 22.15 Ajans haberlercjç.ekildi. On adamlık uçuruma kendi- varm karargihuıa doğnı yoLndi. 
~ bt't olarak redcletmitti· Lo d H 122.30 Plakla sololar, Opera 'Ve operet sini farlabp atta. Müfkiilitla pençe- Şönlye Somura yaklqtığı __. s \'uii ye ,enık kendisi artık n ranın arp parçaları. 22.SO Son haberler/ ve erte.ti renin kenarına yapqta. Çöküntüden üatleri bqlan oldukça peripn .... 
l.._ L .• ~ona evlenmek- LJ d . ,cünün programı. 21.00 Son. sönmesine benziyen alevler yeniden rütbeli iki abitin brargiha döa-
'-~ ·~ oy s sıgortası Sinemaya pek paha- ı· canlanıyordu. Korniflen buarak melde olduklanıu gönlü. BmdMdan 
~ qqae iki üç saat içinde Hayga- • Anupa lswyoalan: binanm ~e doiru aüriinclO. A- biıiaııin dindderi delikti. Yalmz o· 
~ 1.:aıanm deiittiren bir hidiıe Bundan sonra Holı- lıya mal olu.)'or Nıdan Tiber çayını ı&dü: mu:zlannda e.-guYaıu ren1di hü,;ik 
-- • UUJU harp tehlikesine HOLLYVOOD 26 mtırl' SENFONiLER: - Kurtuldum, kurtuldum diye bir manto, batında da beyaz tü,ti 
~ hidiae yalnizAngelikiyi ölüm- L • k Elyevm ispanyada ve Cinde ce- . 21.50 Peşte : Senfonüc konser (Şar· bağırdı. Fakat bundan. IORra bir ka- bir f&Pka bulunuyordu. Oiierinin 
' ~ blmaınq, Hayganı Rarşı sıgorta etme - reyan eden muharebeler Hollyvo-1 kılı ve operet h valarmdan mürekkep dının yüzüne bakarak allah benim omuzunda beyaz bir atla bafll'da ela 
~eni Lir hayata götamıüıtü. ten istinkaf ediyor oda ıenede en az on milyon dol .~P rç'lllar.) canımı alam dedi. tüyam bir p.pb. TardL 
~ balde Angelild · muhakkak H iV M T ra mal olmClktadtr. Çin ve Japon· ni?bb' Çünkü binanın bu kuma henüz ate, Pardayan, Nanr laalmm karargi--._.'rttun beklediği sevgili .. Hayga- Ol UD Z? AR ve ispanya piyaıaları Amerikan 1 HAFiF KONSERLER almUlllfb. ilk tesadüf ettiği C&Dlı la- hana girmek inlkinına elde etmeli 
~un babua idi. .. ~ Avrupad8: vuku bulan ceb- fHiml-erine fcapanmu,tar. Japonlar' 7. r O Berlin kcsn dalsa ' : H"fif sabah rarak içeri girdi. Buradan apğa indi. için bu iki zabite yaklafb. Beraberce 

.. lea.ya bunu bizzat Haygarun ru •ıddet h.areketa, devlet .. a~aml~- valı:uz Cin f~hirlerino Amerikan~ li:onseri 8.15 devamı. 1 3 Berlin kcaa dal- Tiber nehrine açılan ~dan kendi denecek tekilde ilerliyorlardı. Ordu
~an öğrenmek İltiyordu. nnın .be~b~n nutukları, bu tun mıl- filimlerinin sokulmasını menet- 1 g sı. Haf:f konser f 4.1 S devamı 1 3.1 O ıini auya attı. Yüze yüze nbtıma çık- gilıa yaklaıtıkça rastlanan zabitler 
~ ~ator üçüncü Mifelin Vasil letleran aılablanma ya~ıtmda ak.ıl- melde kalmadılar. Ayni zamanda, Bukre~ Pi Akla gündüz konseri. f 4.25 de- b. On bet dakika IOl\I'& oteline dön- nazarı dikkati celbedecek tekilde bu 
t A.:: __ 1!!1_, !I- ._ -•---dan lara hayret verecek bır yola gır- J d A .,_ d l ıv r.ıı 16 30 Oştrava ·Eğlenceli hafif mUf·· bulunuyordu. Herkes y•nınna be t" lü --L!~ •~-'•- _ _ı __ -tlı • .":'1&~ ucı gODUflDIWlnll İs- • b J l b• k l' '} aponyaya a mel"u:a an ge en ' ' ' --o~· J'&Z uy zaıJIU ICMUDU:JUl"llll" 1 -· 

"'"Ge ederek od.dan dıtan fırladı mıt u un~ arı, ır e ıme ı e filimleG."i ıokmıyorlar. Tokyo hü- program. 16 Biıkre§ Askeri bando 19.1 S kO§luğundan kümeye göriinmeden lere kadar eğiliyorlardı. Şön.lye bu 
.,_ :. 1_..ı__ L---'· · yarm harbm kopmasım muhtemel U! 1• •tk" • k d l 'devamı. 19. IO VarJov 1 Ho.fif plak mu· odasına -!-'i. y .... ~ ..... yattı Derin !L~ _ ... __ 1.---~ -LI---:--erdıyenmruen ~- çıktı ve .. t I J h. h. . H 1. -.ume ı ı once msan a ar o anı . !Suu ~ ... - • ua auının yanına ıuuuıuuça• J~· 

Ha 
--'-- -:-1• goa eren çey erı;..en ı~ ın o t- • t k • d• l" l sıkı i. 20.30 Pe tc Çigan orkestra" 20 bir uykuya daldı. ........ L -'- -.1-...1. 

ıı- ygamn UU11am& 5 uuL d h d"" .. · t• tttemnutye ararım ftm ı ey u e ') · · nıa pPKllllm ~ua· 
ı_ ,._1ruı, büabüttin değİflnİfll Bir vu u eyecan u'?~:~ış.ı. kadar uzatmıfbr. ltalya ve Al- O Bro.ti5lo.va : Popüler orkestra. 21 Sabahın betinde otelci, keneli.ine _ Baylar! brargiha ginnk dtİ· 
,.._ İr;_..ı _ ka ... ___ ..ı • • bü Fa.kat Lloydun hır uzu sınema d Am .k f·ı· I • d V rşova korı,1k konser 21.15 Bukret ak- mahsus gülümıemeleriyle Penlayam Ded' 
).':t~ ve ytlfhığu MU1Uetm - •taht it"' t t.t" manya a ere an ı ım enn enJ Jonım. ı. 
·~ le'rincl Ue bamba§k ve dah payı mı a us e c.. • bic- çoğuna en küçük bir veaila ilelşam orkes~rası. 2 ~.50 Prag biiyuk ork.ea- uyandınnl§ ve hesap puaulu°!ı eli~e Şapkası tüylü zat batını Pardap-
~ oluvermifti. londra~ı~ Lto~d ıgo •. ta. ~~- mem!eketlerinde oynatruıyı..rlat"... tra konsen. 22. 4:1 Bukrcş Lokantadan tutuştunnuttu. Şövalye otelciye bir na doğru çevirince bunu da tanmıak· 

l eot . h k ilan panva.ın hndlselerm l."en~mı kotu- B'lh ital R elf t k ... n musikisi nakli. ı 3 Varşova ı Her· em pera vererek bir ceket ile bir kılınç I k -t-~.ı· Kendi kend" 
-.,.~---~?-'ı görilnce emen ° leştirebilen feJrlere kar ı bütün k 1 da::ıa yaAm ~ksedv ın .. ndu • man orkestrası. 2 3.15 Prag : Plak kon· ve bir .A•-'- almasını emretti.· ,.. ___ ta Z<W Nu ~kr~~. d' \d:d: · 
·~ QWQl. d" . ~- k" un an sonra erı a an gon &- • !Gt#na ~ - avar a.ıu ıye man t. 

......_ a. •Çok. Çok d unyayı ııgorta etmeden çe ın· •1 b.'tü" L•t• 1 • h t .. :. d eerı. 23.25 Peşte : Marimba ork.estr sı. bir sürü hırsızla ugrw Hatak kılmcım •-a..."1..L ide dörd' .. .. H--..ı _ı 

bf,""eaut.. • mesu unı. 8 .• 1 ~d w h ld Ll d rı en u n ... ım erın, a uıo. a-ı · -T 1.KUW& uncu ıuın IMll e • mez. oy e oı ugu e oy , h . • I ka bett"w • • ·•~ ted• e baiudt . d' H r dd A .. a önceden vıze a mış olanların 00 y ıgmı llmV~ ey ı. Fransa tahbna geçecek olan bu adam 
W... ......_ Cöruyor:.m ve aeni tebrik~ dftm·ı' f~l!vul .anh vrutphal~ka g~n- hile gösterilmeıini yasak etmittir. A MUSIKISl Otelci sord : keskince bir balatla Pardayam bat· 
-, Fakat bu ı. d ldu? kerı e~ ı ım ermk brpl e ıke~me Böylece ltalyan filim stüdyoları 16.30 Pe~te : Çift piyano refakativte - Mösyö, yangına görmediler tan ... ~ı ıüzdü ve sonra aonluı 

r...._ - ~ nu o artı ııgortasmı a u etme a&te- A .k f'I' I • • r· Ma k l ., ~ 
lr....~ lcadtn, tesadafiln önüne çi- miyor. Bir harp halinde kumpan- merı abn akı ımaken?•. tamamen[ ~ c r p.r 

1 arı. mı· H - Karargahta ne yar-c•kaniz! 
·~ L-•-" -ti _ı.L_ıı!__ -'Lt ,_...._ I d'• 

1 
•
1 

ki • zumiuz ır m ıçın gayret en- - ayır.. N la t .. ... 't oıumm 01DUgU ıs- anuuu. ya ann uçar o abı ece erı zarar- • 1 d RESlT Al.Lf.R Otele' Pard and 1d ... bir ı· - avar a ını gorecegtm. 
1.ı._ ~'t oclaJa ---• lnd:x.:..ı A---''!1- l ta • • • dd d. H 1• nı artbrmış ar ır. t ay an il ıgt ıra _ Onunla ne :ciniz var? 
.:"Jt L.._ • ...... aguı., ruq;CML aran zmmını re e ıyor. o ı- 17 15 V . . • L.L.:.. • • 'le b .. "-~- ""' 
l.i.'-~i oduma nuıl g..6!-1::::.:..ı d k 1• • hak'k" . l •-'ı arşova ı Hafaf aolııt konserl ~ aenncı ı yangın. ın Uuı.u _ Ke dilerine feVkalade istifa• 
~!file LL -.an.uguu YU e ımenın 1 ı manasıy e - • 18,50 Ostrava: ilkbahar havaları. 19,15 tafıilitmı anlattı. Sara1m aabibi olan • • n • 
-..._::' ..,... bbnmanhk anlabr giM heyecan içindedir. Sinema payi- rupaya ıhracab erttk alaka uyan- .. . 1--.ı d ·-=-ı.. '-'ti ld .. deli bir teklifte bulunacaiam. 
~Yet taht b 1 d h 1 f k l"'d d _._ b' h I d'• •. •. Ü Var-şova plakla pı1ular. 20.10 Bükrcı ı IUIUlnUl a l\'UllU'O yanıp 1U1 o ugu- V!_• ..... - ? ınan at arı er a ev a a e ırmıyacllA ır a e uturmuıt r. M . . ·• •-..ı· p--.ı k d . ._ __ .ı• - ~•n •oa&&Oına 
~ •• ~ .. -..1 __ !__ ele, cledL Aıil bir bU t I l I .dd" k LI d • ld ... .. db" bu ozartın e&erlerınden (Plı"lda) nu soyıau. aı:uayan en ı gıcnutne Kenet" I .~~ ı - op anh ar yapmıf ar, cı ı arar- oy un a ıgı cezrı te ır n- mm1dandı. - • naınama 
~ ıöatercli. SözünG tuttu. An- lar ittihaz etmislerdir. Alınan ka- dan ibaret deiildir. Kalifomiya- DANS MUSKISl _ f t ··idil Demek b kadar NaYar krala~ titredi.~ 
~-- baıvri Adece affetmekle kalmadt. rarlara göre: Er(?ec harp sahnele· daki Long Beach tiyatrosu, müt- 18 40 8 " . N 1, '--L • '----•- ~~ a 

0
• • nla L---~-- valy. eye daha dikkatle bakt. Müteald· 

ekil _....._ • ·ı k ·b· •• "k A t •ı · • b". ..k k • . · runa • ete ı ""'° re ne;.'ll'ıya- ~u.attıa :0&r tn.lZ1 onu uc:::ıı--.uıı:::r me- ben de· 't ,.,.._.. rme çevrı ece gı t gozu en v- erı erımn uyu e sen,.eta ge- tı 23 30 p .. Wdü ş· di 'atiıhale baka • 
,eotya gülümsedi: rupa piyualanna elde etmeğe ça- miciler olduğunu dütünerek bir ' . : "ag. r• gom · mı t - - Geliniz!. Sizi kralla görüftüre-

!aoi, \'asilin, dedi. Zeki olduğunu lltılmıyacaktır. Yalnız Amerika- harp halinde milfterilerini kay· E - un. • • • • • • yİm dedi. 
~ ~ fakat ıiyuetin inceliğini nm ihtiyacı düşünülecek, yüzde hetme.si ihtimaline kartı Lloyde srar satmış Otelcuıuı getirdağı elbiseyi .giye- On dakika sonra kral büyük bit 
~ çabuk kavny cağml um- yüz Amerikan filimler yapılacak- ıigortalı idi. Gazi bülvarmda Mehmedin kah- rek yeni kilancmı ~ Pat'dayan .çadann önünde durdu. Yere İndit 

() • _ tar. Daha ~imdiden Holivud filim Lloyd harp olursa filonun artık I vesinde Kafkaılı Demirle kilçük ı ::)'Y=. at~ B .. ~ ~- ŞiYalyeyi içeriye çağm:k. Ona dedi· 
~ Hizamı ~ batma ~are müstahıillerinin matlubatana kar- Kalifomiya limanında olmıyaca· Mehmet esrar aatarlarken yaka- n ~· • aonra har et eW.11d ı 
~~i ~ politika lnceliifnl ft Avusturya. Almanya, ltalyada ğmı dütünerek ıigortayı anüle et-!lanmıflardır. Suçlularda iki parça Fn.nsaya dönüyonlu.. - Doğrudan doğruya bemerı 

• Politikada düımanı af ve vazedilmit olan ambargolar Av- mietir. ·esrar bulunmuttur. • • .. . • kralla lroaUfOlanıı: kabil o1mı,.uk-
--- . Favsta otelcinin anlattaği tekilde tar Tekliflerinizi önce bana eöy&e.-

~eğÇoce ka~lana~-daAYte ~- dordıye yaptddan hakaret denm edi-- ölmit değildi .• ~teı aol tarafı kapla-~ ben laala anlahnm. 

Kesik Elli 
ADAM 

• -
YAZAN 

HANRV 
DE 

u.&. ugunu luuu laftJIWllC- y u. dağı.zaman Mirt• ldiçük kapmm .,.. H tim! Göstercl'·• • 
cekbir hale gelecek ve ondan sonra Ktmae yüzüne bile balmıiyor, en nında dumnq fay.tayı bekliyordu. hareket ::::ı.,. c:IOla t:;"2~ 
kaçacaklardı. ufak bir yardım bile göstermiyordu. Bİt'az geç kalmakla beraber faysta takdim .. de bu~uz 

Uzaklua, Hintlere, Çinlere kadar lıto Ayte bu vaziyet içinde ve bir Mirtisin yanma geldi. Bu sırada od- N e ~ıili" b" durd '1ı·ttiil 
gideceklerdi. gece tek bqına doğurdu. Ah bu ge-

1 
varda dolatan memurlar bu iki b-~ "t ~ im u. ibi 

1 
bu 

Bu müddet zarfında İle Mahmut ce.. Bu doğum saatinde bat ucunda•dınm etrafını sardılar. Bunlardan biri 1 ord muNe;;:r ı° Uf g 
dağda, ormand vlanacak. derileri, aevgill kocası olsa idi ve beraber vü- elini Favstamn omuzlarına koyarak unmıy u. ~e : 
diıleri, boynuzlan kıymetli hayYan cut verdikleri bu yeni (hayat) m dedi ki: - ~~ek. be~. ta~ıdmaz. DedL 
vuracak. dünyaya gelitini göne idi ne kadar.. - Siz prenses FaYstaamız!. Ta- -. Şupbesız değilim yat ~,ınu:· 

Kaçtıktan 7.Afllan gittikleri memle- Ne kadar eyi olacaktı. marn sekiz gündenberi 68.l'aya neza- d~ beyaz sorguç tammak ıçın ki~ 
kette aatmak için §İmdiden sermaye Mini mini yavrunun ilk viyakla- ret altında bulunduruyoruz. Papa fidır. . .. 
hazırlığın ba§byacaktı. maaı ile bütüu doğum acdannı unu- Sikıt Kent ile görüımek fırsatını - Hakik le~ hoşuma gid.ı~au• 

Araaıra da böyle gece vakıtlan tan Ay§e Mahmudun hediyesi olan kaybetmemek için derhal emirlerimi- nuz Pardayan lı& l572 ~lin<k 
un· .. • • . . Aneciğini gizli gizli görmeğe gele- ciğçrpueaini bağnna bastırdı. ze boyu.-ı eğiniz! yokaa cebir kullan- anamı kurtaran adam 0 mıı 

' 'le 'ku:l(l ~nnı etrafa yay- Mahmut ıçm artık burada yaıa· cek, ona ihtiyacı ölan §eyleri aetire- Ve böylece aylar geçti.. Ayd'da mak için emir almq bulunuyoruz. Hnmm. . .. 
~e~ senın • bu datav~n mak ~. ";almamıih• . cek, temin edecekti. yine dedikodular alıp yürümeğe bat- Favsta yangının tesiriyle kül ren- ~u sefer Pardayan gulerek cev P 

~Öl(i h em~l içm de evveli sana ~lmed~ı .. m~yd~ çıkartsa bile Şa~ ~künceye kadar konuttu- ladı. gine gelen çehresini semaya kaldara- ndı: .. .. • 
kk!~ aberi yolladun. • .. Naıp onu oldürturdil. Uzahlara kaç- lar, ıevaftiler. Herkes Ayteyi kimse1iz ve yar- rak memurlann emirlerine boyun eğ- - Görüyorum ki ıaz de beni ta-
t~ .. ~nra aynı adam ıılilıunı mak, kınlan hayntmı yeni battan Sabahın ilk qddan ve boruzlann damsız biliyordu. Böyle oldugu" hal- di. Favıta tevkif olunmu••u ntdınız hem de bafımda sorguç ol-

Rotürd·· D "'dak' ölü k ·k · ek d .. b -~- 1 ilk · T" • "' _ı..ı_ " -, i de be '!'· ag • t • em~ - tanzım etm en ogru arc:Aet o ur- sesleri ıle Mahmut geldiği yoldan de o nasıl yqıyabiliyordu?. Pardayan Romadan hareketinin madıit ht11UC·00 
• • • , 

'1\~itt a.d nım k~ikler~ dıye du. '" döndü. Ona kim bakıyordu? ilk gijnlerindo yandığını zannettiği - l>os!'"" ben aıle ıtibarile kral 
~ Şlllıd' aınlanl)a gosterdı. Ve o, buna katı olarak karar ver- Artık memnundu. Hele bir gün arkasmda yeni bir Favstanın ölümünden derin bir te- isem de ıız de kalben kralımız. 
:l"ot. 

1 a.rtık beni herkeı ölmiif bi- mitti. F kat bu kat'i kar nnı derhal Kancığuu tatmin etmİf, istikbale entari ile görünmesi dedikodu ve easür duydu. Günler geçtikçe bu te- Anam ölmeden evvel belki yüz defa 
~kf\)'~ de , tatb~ ed~k vaziyett~ ~eğildi. • ümitle b.ağ~.lfh. K~til • giinlerin fÜpheleri b~d:>ütün arbrdı. euürü imki.n dahilinde güçlükle da- sizden ~ahsetti. ~rü!o~ bu 
L.~. itleri' Mahmud .kaçtıktan sonra Gözleri kar11mın, küçuk Ay§Cat· çabuk bıtmesına ve eya günlere bir Bu entariyt nereden bulmuftu. ğıtabildi. Fransız topraklarına ayak kıymetli hatıralnn ızlen hali hafı-
~İıitte ı:;ttı:.. Bılhaua Naibin nin kamına talaldL in evvel kaVUflllUmı allahtan yal- Kasabanın Hintli dükkinmdan al- bastığı dakikada bu teessürden eser zamda Yaııyor. 
~ IÖJlect· 1 agır, kaba muame- O .. y~an aııne olacaktı. vanyordu. mamqtt. Çünkü entarinin kumqın- kalmam.lfb. ıtk raatladağt adamlar- Bu 11rada evvelce kralın yanmda 
... ~ hallr a.

1 
Bu halinde zavallı kadını dağ laf Bö1lece haftalar gçti. elan bu dükkinda yoktu. dan ihtiyar kral dö Bwbonun onun-ıbulunan ıüvari içeriye girdi. Hami 

.;:: ~ 1a1esinde ölümden kendisi ile beraber ıUriildemek in- * Kata diller •moda. cu ş...ı adı ile Fransa bala olduğunu, dö NaYu hararetle PardaJanın elini 
w....:_-~ u, buradaki hap- WamLk. ıacldarLk olurdu. A,.d bdi..ı.nn.a AneJ'• brfl Dedikodular aldı riridG. bir çok pbirlerin üçilndl Hanri ıdey-l llb.rken ıüvariye fU emri nnlı 
~ nud farbaz Oldu- Bu Mbepten bir naGdclet .._bek-~ .&et. (bll --.> --BlTMEDI- bine anU......._" Nanr laaLnai - BITMEDl -
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ilk katil: Kabil 

insanların ''vahşet,, tarihi 
''j)k insan,, dan başlar 

"itiraf edelim ki, nıukadder 

öliiınden şikayetçi olan h1>şer, 
öldiirn1ekte tabiattan daha za
lim. daha gaddardır. ''Fert~ )e
rin işledikleri cinayetlere kar~ı 
(Ceıniyet) in cinayetleri daha 
yüz karartu·ı ve yiiz kızaı·tıcı
dır .. "' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - . . . . . . . . Nakleden: K. S. O. 

' • . . . 
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insanlığın vahşet 

tarihinden 

birkaç yaprak 
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2 NiSAN CUMARTESl ~3B,.. 

IHIOILIL YW OOID Balkan 
Antantının ekonomik 

konseyi 
Atina 29 (M.H)- Eatia yaziyor: 

Marlen Dietrich Holivu-
--~~----~~--------

dun Esrarını anlatıyo! Balkan antantının ekonomik kon
seyi lstanbulda bir toplantı yapmak 
üzeredir. Bu gibi toplantılar her yer-
de ve sık sık yapılmakta olduğundan, - 26 - . 

' bafka bir zamanda o kadar ehemmi- . . . . . d h . . d b k bir badifl 
ti' lmazd Fak t B ika «Maamafıh bu ellı davetlı ıçın e du eyecan ıçın e ıra an I bird 

' ie : sayı .. 
1 

1' d' a ku a tl an- birisi vardı ki, havayı hatırladı. Bu oldu. Yıldız, bütün gazete ~!ı~ık lıJ' 
an ~nb':' ";u ek:;..1

1Yh I' vveld~~~~ adam biraz müzisyendi. içki içme- ilan vererek bir değil, iki ev a. bil 
'~ .. I~ d e§e b r d a ın~ge 1 18 1ıJ: mi§ti ve bunun için de havayı hatır- bul ettiğini bildiriyordu. Bu i)ilJlledi< 

1 gkoz onuikn ke u ~n. urdac f 0 ursl't lıyordu. Barbara Stenvik bunu Ralfa de müheyyiç bir hikaye takik'p Jild 
e onom onseyının e orma ı e h b d' O d l - lk l fınd ter eu 'h d tlar •k "h' 1 a er ver ı. a, so ugu, a o ye- yordu. Kocası tara an d··eı1 1 u u ını geçec. mu ım ro oy- . . b ilah" d . d !ik ıs 
nıyabileceğini kabul etmemiz iktiza ralınde sAu dıçen ';1 1 a amı.1:' e~ınd e fakir bir kadın, biri bir sene -;'.nıı at' 
ed ı. am pıyanosunun uzerın e, de bir aylık olan iki kız çoeug .... dıııı' 
~tanla dahil olan devletlerin elde bir parma~la, bi~kaç nota çaldı. Raif tık besliyemediğinden ~elip yı~ı~ 

!ettikleri mahsullerden bir çoğu ayni da çılgın bır.sevınç~e: «Tamam! ~a- evi önünde bayılmıf, alicenap k çil' 
neviden bulunduğundan, aiyasa ha- tırladım!» .dıy~ hagırarak, melodıye da, anneye derhal bir it bu~~ ' 
kunından muvazi yürüyen bu dev- devam ettı. Bır aralık kaybolmut cukları evlatlıg" a kabul etınıtllf· 

1 b Jod' . d' . b" ) d•· 
!etler, ticaret sahasında birbirine ha- 0yük~n u ~ke' 1• ıımaffakıı seneidn~ en u- (Trokadero) ve (Vandoı11 .. iiJI• 
aını olmaktadırle.r musı ı muv yet ır.» k' 1 b . f ı:ııül oıt 1 

· S l d k . b' k ı geveze er u yenı or ·tıiıtC 
Binaenaleyh Balkan devletleri is- aç arın a oc:aman ?1avı ır or- de hürmetle iyildilene de, 1 bit 

tibaal ve satış gibi işlerini tanzim ve delil bulunan küçük bır kız, masa- - . f d . • . anaYI 
• · · · d 'di h k çocugun ı a e ettıgı ı:ıı . dl' sınaı ınkı,aflarının hudutlarını tayın an masaya gı yor, er es ona mer- tü' l.. l d l N den bıt b 

ede k kd' - · · .. • · l baba d · - lq B' r u an ıyama ı ar. e • I'\ 

malıred iye Bıge?"l ı~ mku!effm~ıko - L?:P•d yanalnızagını ot ıyorV. ili: ğil de, iki çocuk 1 Bu aualiıı cc'i fi~ 
ır ar. u ıı erın a esmı e o- masa UG§m a Y o uran a . . ldılat• 

nomik konsey tanzim edebilir. Beri bu kızı görünce, mahzun çehre- nı a~cak ıkı ay aon~a • b 'r b•}ı41' 
' FiKRi SAHADA BIRUK ai parlıyor ve onu dizleri üzerine sıç- hakika: gazeteler toyle 1 

. . ? ETINIKI yazıyor: ratıyor. netrettıler: ,,.. 
insanların vahtet tarihi, insan- ki bu feryadı yapar• ,.,_ ölümden ne mı geçmıftır. Bundan batka T" ki .1 y . fikr• n.. b .,_ ___ ::,,. .. l "Son derece elemli bul~.....ı.. 

Jımn kendi ilk tarihinin ilk insan- tikayet eden biz imanlar, kendi- ölüm ölümdür .. Fakat insanlar ur ye 1 e unanıatanm 1 aa- uu.tum, u ...__,za teceuus e Ih lip ö Iarı ~·· ... hada d k 1 tıkla haber alı bakı" "rü l tı va anne, ge ı g zyq ~ 
)arından hatlar. miz biraz daha yafamak ve fakat onu ned.en .tabi~tin ölüm kanun~a- a ya ın 84 rını - ıgunıB bg~ f?~~ an akadmınyor: yıldızın ayaklarına kapandı· ,..:.~ 

Beteriyeti'.1 i~ kaydettiği katil ~~tkalar~nı bir_ an evel öldürmek rı.nda'.1 ı.iatün bır _vahtetle ve. hır: yoruz. .. • • • • - u ır. ~ • çoc:u- hiç olmazsa, çocuklarından bPr, 
clCahilııı deiiıl mı? ıçın zekamızı ıtleterek, kafamızı bırlerıne kanı en ınsafaız tek.illerı ~t_anbul fve~;~~~de ı~ gudur. Anneaı olmU,, babuı ıae ına:: . 1 d . • k . takdirde 11~ 

Adem babamızın oğlu «Kabil». yorarak ne ölüm sekilleri bulma-ı ile tatbik ediyorlar? ıyatı. r,ro ~sor ugune ın lfun değildir. Stüdyo bu kızcağızı nı a e etm~sını, .• 11d. Alic:eıı' 
kardeti cHabib i niçin öldürdü? . rnıftx.Ne itkenceler yaratmamıtııo;. ilk ıhükümet» lerden son chü- R~n~ ~ıle~ın:Jen Bay Fazıl !"az- alarak büyüttü. l!iraz daha büyü- ~dmıtact::ıt:ıöy}e 1~ye, 4l ti" 

Tarih ehe.nesi bize insanın için- itiraf edelim ki mukadder ölüm- kümetleıoe» gelinceye kadar, l'es- 11,11 t~yın edılmıttır. ~kara ünıver- ytince mektebe gidecek, ona bakan ız, u . -~ , ~· 
de rakibini velevki maaurn olsun 1 den ıikayetçi olan befer öldür- men ve (cemiyet) adına tatbik siteaınde Yunan edebıyatını Bay Av- figUranLınn ümid ettikleri yegane cuklarından hangıaını ısterbu al~ 
m~tlaka öldürecek, yok edecek 1 mekte tabiattan daha zalim ve da- edilen ölüm cezaları, cemiyetin ram Papazoğlu okutmakta olup, bir ,ey, onu bilahara stüdyodan uzak- bileceğini bildirdi. Yıldızııı ıııF 
sizli ve vahti bir chiaai tabii» nin ha gaddardır. Tabiat kanunları ferd üzerindeki vahtet ve ferdin ~ Türk .~rlerini Y~ancaya ter: Jattınnıık, sinemadan lrurtannaktır. cena.plıiı önünde ıo~ d~reCC! OC:~ 
mevcudiyetini iıpat ediyor. deiiitmez. ferde kartı itlediği dar cinayet ~e etmıtt.ır. Bu. l'.enı ve kuvvetli Bu babuız çocuklar meaeleai, alı- hassıs olan .arın~, hü~ ç e~9" 

O zamandan bugüne kadar ge- Fakat insanların öldürmek için çenberinden genit bir ckanlnı velbailar 1~l'.esınde ıki dost '!e .ko~u lak tauaubunun bu kadar büyük ol- a~ar~~· yenı dogan çocuııu s 
çen heıer tarihinin günü gününe haf vurdukları vasıtalar ilk çağ- ctüyler ürpertici» ölüm, itkence devlet fikir ıahasında da birbırlerme duğu HoliTIJdun en pyanı hayret hamısı~e ~ıraktı.,, Jıı.1' 
kronolojisini yapmak, insanlığın, dan itibaren ba~lıye.n bir hızla ve serisi tefkil eder. yakınla§maktadırlar. cihetlerinden biridir. F'ıgüranlara pek Bu dahıyane buluta h~~:lt fot' 
heferiyet tarihinin uzunluğu ka mütemadiyen artan bir vahsetle Tarih .. Bu insan kanı ile kızar- E' Jı'rne Je lazla aldınlmaz. F.kat evlenmemİf ra? kaldı. Bund11;n daha ~yı "1ıdı~ 
dar uzun bir vahfet serisinin tari- deiitiyor ve geni~liyor. mıt kıpkızıl serinin cidden beıeri- a, a~ yıldızlann da çocuk doğurmaları va- mül tas!'~r edılemezd!· be"İI' 
hini yapmak demektir. Ya•amak * yet hesabına hicap verici örnek- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE kidir .. Bunu itiraf etmelerine tabii vakur, alıcenap ve bakır te bf~ 
ve yafatm~. için doğan i~.san, leri ile dolu v~ tatkındı~. tizm bayramının Edirnede imkan yoktur, çünkü derhal damga- milnü k.endiainl h.arar~tle 1~1,Jı• 
öldürmek ıçın çalıfıyor. ( ölum), Be,erin etek batına» itlediği Yazacaklerımız, ferdın kendi olmaaı ve lstanbulla Edirne lanırlar ve ahlak kurumları tarafın- edenlenn çebrelerınde dolatı.r' ~ 
kendisi tabiaten, hilkaten ölüme ve adına cinayet dediğimiz bu aralarındaki cinayetlerinin değil, arasında büyük bir bi.iklet dan boykut edilerek mahva mah- Tatrada da "fazilet ]nırUJll r• 
ma1!k~m .insanı~ ~!inde en kuvvet- «kan dökme> İJ?tilu~n'! «cemiyet» ~e~iyetin. f~rde karşı ceza, . kin, yarışının yapJmaıı i{;in ko- kUm olurlar. Bunun lçin hepsi de ay- son derece mütehaaal• ol~~l~i 
li hır ıntıkam ıılahı oluyor. Ne- kartı koymak ıstemıttır. ıntıkam gıbı maksatlarla tatbık et- nuşulmaktadır. Edirne kulüp.. nı tekilde hareket ederler Yani bir - Bu kurumların hakıkt 
den? Nasıl? tiği ö!i;m •ekillerinin çok kısa bir leri bu ıevinçli günlere ıim- müddet İçin kaybolurlar .;,nra avdet yetleri nedir 1 

Bunun tahlili uzun değil, ım- Yine ölüm cezasiyle.. hulasası olacaktır. diden hazırlanmaktadır. ederek, bir evlatlık aldıkİarini aöyler- Diye aordum. Anlattılar: 
~ız~ır. Ve. e.ğe_r ~nun sırr~ Cürmü ölüm olanın cezası da Ferdi? frd~ kar4ı tii.. «Kabi~»- 23 nisanda ela latanbalıpor ler. Buna tabii lılç kimse aldanm&Zt KADJNLARIN EUNDE 
~ilinmı• olsa ıdı, ı~ ınsanın neılı ölümdür. Bunda cemiyet belki ~e.? hen. t~t~ı.l; et~~kte ol~u~u birinci futbol takımının Eclir- fakat herkes memnundur. T FAZiLET 
de batlı:ran ve bugıin dünyanın en haklıdır, fakat çok eski ve ıııerı olum tarıhını ıse hala ve buırunun neye gelerek bir maç yapmaaı B dan it l h b~ 
ileri 'le en geri memleketlerinde devirlerden bugüne YP. r tatbik insanları bile gündelik zabıta va- kararlaıtırılmıştır. yıld~ab:ı.ı•Y eb:İıô":İe met ~ - Ahlak kurumları heıneıt ıııl" 
gündelik zabıta vakalarını doldu- edilen ölüme kr.~41 ölüm cezası ne kalarınd" ya•atarak devam ettiri- Yeni Eserler : li filmlerd bıı';k defalar en gu- yerde vardır. Bunlar, bu ııtC! ola• 
ran ckanlı seri» ye kartı bir çare favda vermittir? yorlar. Onları bizim yazmamıza ~ K e lünü kala ~>J:a- kette bilhasaa timali tarkideı_"~ıı' 
bulurdu. Herıeye .. her hastalt~a öldü•me~e mani mi olmuttur? hacet yok.. Endiislrı· «daız anneıt ~~ ..... "::.L_ı b'? a- aaçü.'ette ve Mende hürıt1e~";'.l 
d b 1 H tt• "l'. k b' Daha fazla neni•le:nestnin önü- -BiTMEDi- yatta oynıyacıuo:u. uenıaı ır ro- fP1 

eva u an.. a a o ume ıı.rsı ı- ~ __ __ · b·-L----- ld • ve ahlika nezaret ederler. , 
le çare arıyan calim insanları> in- Salahiyetli fen ve aan'at müta• matızına wırıwma tutu ugunu ve "h' k l k d 1ıut'11" 
••nları birbirlerinin elinden kur- l\11sır seçimindt" Vatd partisi kaybediyor haaaıılarının yazı yardımı ile her Holivutta, mümkün olduiu kadar eınmdu ıMm kurum ar.· ıın ,,_,Jıt 
•--ak · • b' y yapamıyorlar a• muntazam surette çıkan bu d- fazla kalmak istediği için, beline ka- arı ır. er ezi letkılit ar ••' 
-~ ıçın ır te . -- ı ~- ki b l . k" k kll Iere 
, Herkese mukadder olan ölüm, . . . • . . . • ğerli teknik derginin mart aayıaı dar battaniye lSrtmüt olduğu halde ' fU e erı en uçü 1 tııııf 
bizatihi korkunç birfey.. !J-:\ST ARAF/ 1 INC~ 8A.HIFEJ?E Itır. _ölenlerın dı.ger hır~ ~e Benhılal- çıkmıtbr. kendisini sakatlara mahsUI kUçük rıncaya kadar dal budak ~teri' 

K d' • k k I b .. ıçın konulan namzetlıklerın netı -
1 
dedır. Burada bır kaç kışı de yaralan- içinde • (B M . f b 1• arabalarda zdirtme baflad lardır. Bunlar erkeklerin IılliP fi' 

).. en• ıaı lor unçl' odan "l~ dco- ceıi henüz belli değildir. Hükümet 1 mıştır. Bildirildiğine göre Vafd gu- kası - ateİ l u.raa derılnotms af r So gilıe yef' ı. • ne benzlyen hakiki klilplerdirı d 

um>, ınsan arın e ın e o um en 1 . d M h M h b 5 1 d f h" ye erı ayn ın a a en- nra, n ayet caay ıyeıt ye gıt- 1111,. 
daha korkunç tatbik fekillerine namz~t erm. en e met a mut ru ~ ama ut a mutasarr~ a ucum ni - tayyare endüstrisi - radyo dera- ti. Onun Sanfransı.kodald bir klinik kat burada, kadınlar batkaı.r itel 
bUrün.. pa§& ıle adlıye nazırı Nahas paşanın j ctmış ve mutasarrıfı vahım surette leri • zamanımızda kullanılan en ld··"-- h k bili ordu T itlerine karıtmaktan ve f.S 

· , uyor. . . d muvaffakiyetleri bilhassa kaydedil- yiW'alamıştır. l'kl · rtl • il . te 0 
.._ .... u .• er es Y ' « ro- , . eJıted 

Dünyanın ılk ınsanların an aon k ed' VAFDiSTLER AKALiYETIE •00• ~e ı erı ıe ettırme usu erı· lradero» ve dıger eilence ve toplantı prenslpıne halel getırı:ııeı:ıı Jşl'• 
'le medeni inıanlarına gelinceye meKthff. 1 AA y k M K h' 1 (ÖR) y k M oksı1en kaynağı - pratik elektrik- yerlerinin L--hca mevzuu onun ne batka bir 9eyle mtgul oıııı.ı·"'ıı 
kadar bütün tarihini tetkik edecek d a 1 ~.e. (h .ba)t - ·ıku arıı· 1

"1
1r: d . 0

1
.'hre t: 1 -.-h .. ku .. en 

1
. ıstır- çilerin anlıyabileceği tarzda yazılı --1.!lde g..:: dönec..ıı.1 meselesiydi Bu kurumlar her yerde çolı bllr;;. 

l k b . l l l a teşrıı ıntı a ın ı ne ıce en a ın ı ap ne ıce en u ume ın e- elektrik kanunları pratik m t"r r-• -··ı "'111 
• ve o 

bolrun'~ 'öt· u kınlıa.n.~l~~n .~aaı ko ıda Vafd aleyhtarı hükümet koalisyonu- mamile lehinedir. 160 mebusluktan bahisleri dökümcu~lu"kt k lolo Herkea giLi mi hareket edecekti? bir ehemmiyet kazanmıttır )>ele' 
sun ece erı, o umun mu • - · · · .. k y fd. 1 1 2 k. k • e • ıp a- Y k • b' mi dur caktı? ların noktaı' nazarları hazan •ıt , • .. b' b' I . nun muvaffakıyetını gosterme te- a ıst er yanız mev ı azanmış· k' l ı~k d I o sa yem ırtey uy a • ah d 

der oldugu bu dunyada ır ır erı- . . . . . Ba . 1 d V fd. 1 . dah k 1· ma ma ına arı ve P .. mo e -ma- B' bizim ldız Be diyelerin kararlarından d ıı • 
• öld" k h d . k .. _ dır. Vafd lıderlerı ayan reısı ssı- ar ır. a ıst erın a uvvet ı ranaozlar için konstrüksiyon res- ır ay sonra, yı , ver- ~ebı' 

nı urme ' em e 11 ence ıçın · N h k b' · d k' h' 1 · ld ki • M • le Hillstekl vlne dö dü H b B 1 ' hayatı" t'lı 
de öldürmek İçin kafa. yordukları Yl_unı ve a as paMşak a ~nUesbın e ma- medv bı sa .'pbecrıbo kudarı a.~ h~- mi. frezecilikte konik ditlilerin yankinden d·ı:_ l~ daha• ergilzal- da'b~i· lun ar,bınaanad hafif ı, 

b ıd ki .. 1.. . k ta _ ıye na;,ırı olan a ramı eye paşa . sır a u nıs t u a ar ezıcı ma ı- kesilmesi -yazı mürekkepleri-ufak m ana neıe ı, ze - e e ı ır er ve azan a, •·ol' 
ve u u arı 0 um, '' ence rz k 1 d d "'! d V fd · 1 · eli • buhr lannd " k' l · h' d n " ları kartısında titrememek kabil azanamamış ar ır. . . yeti~ egı .•e e a ıst er yıne a- atelye itleri • ayna imali _ kıvılcım ve. romatızma an an ta- gosteren ı~se erı 9e ır e 'leo',. 
olmaz. Yukarı Mısırda seçım dolayısıyle kallıyettcdır. 2~4 mebustan ancak tecrübeıi ile çelikleri ve diğer mamıyle kurtulmU§tu. dururlar. Musamerelere, eg ~ 

Sıkıntılı veya mesut zamanları· bazı karışıklıklar olmuş ve 6 kişi öl- 80 kadarı Vafdıst olacaktır. madenleri tanıma uaulü) gibi bil- Dostları ona riayetkar bir ,ekilde lere nezaret ve delikanlılara I tfOI 
mızda bazan allaha isyan eder ve: mÜ§tÜr. Bunlardan biri . Magagada Kral Fuat zamanında olduğu gibi,umum itçi, usta ve teknlayenlerl aoruyorlardıı kızların münasebetlerini ııon ,.ıı• 

_ Madam ki öldürecektin .. Vafd seçicilerini götüren bir otobüse genç kral Faruk zamanında da ilk alakadar eden pratik ve mühim - Elektrik tedaviıi yaptırdınız ederler. Bilhaaaa filimleri sıkı 
ölüm varmıt .. Niçin bizi yarattın.. tezııhürcüler tarafından ateş açılma- İntihabat ekseriyetin böylece tersine l yazılar vardır. Ehemmiyetle tav- mı 1 süre tabi tutarlar. . 

Diye feryat ederiz. Dütünmeyiz sı eınasında yaralanarak vefat etmiş- çevrilmesi neticesini vermiştir. si e ederiz. Birkaç gün aonra, bütün Holivu- - BtTMEJ>I ~ 1' 
, !ıoUZ:T/777'.ao'.cL:llJ~ geydirdi. Hisılı çektiğim aıkıntıları eliğini anladığı zaman hazır bulunan- nunda nedamet görmezain.. Ancak fuma geçtikten aonra merak ~"lıif ı!-

HALK MASA. llA RJ asla görmemi! ve pederim vefat et- lan d19anya çıkarttı, odasında benim- bu da bir dereceye kadar muzırdır.! mahut defineyi görmeğe gittJ:jiı tıl' 
memİ§ gibi oldum. le yalnız kaldı. Çünkü aehavet vasiyetin zamana hakika tarif ettiği gibi kabil • ~ 

Bu suretle pederi minevim olan - Oğlum, dedi. Seni eararima ku'IVetlilerlnin hıra ve tamaaını celb- tip tUkenecek teY olmadığı lçill il' 
zatm Bağdattaki umuru ticariyeai ta- vikıf etmenin vakti geldi. Benim bu edecek ve herkea define bulup aak- hayret geldi. Bu kadar hazine ~ 
mamiyle tesviye edildikten aonra gördüğün konak diğer mal ve emli- ladığma bükedeceldlr. O uman bu- fineleri tüketmek hazreti N~ 
birlikte kalktık, müreffeh ve mtiıte- kimden bafka birteyim yoktur. Bu nu meydana çıkartmak, elinden al- uzun bir ömüre nail o~ . Jll• 
rilı memleketimiz olan Buraya viaıl İse vasat det'Uede bir servet demek· mak için her türlü çareye teveuül mütevakkıf olduğunu dütündü üllY 
olduk. tir. Bunlar ömrümde ticaret aayesin- edecekler ve hatta lhtimil ki itlafına Bu müphede üzerine artık ~e 'ff 

·Evvel Zaman. 
içinde 

Yazan : METiN ORBAY 

Ehülkasını'ın hikayesi 

Beni bir daha göreceklerini memul de topladığım ,eylerdir.Bir tacir için kadar yüriiyeceklerdir. veffanın nasihati ile amel ~eggôıt' 
etmiyen ahbabım böyle Burada en az değildir. Fakat aana timdi arılata- cBu belalardan emin olmak için ettiğim vaadı incaz eyleı:ne8C! it~ 
methur tacire evlatlık olduğumu gö- caimı definelerin, hazinelerin yanın- benim tuttuium yoldan aynlmama- lüm razı olmadı. öyle yer . : ~i; 
rüp öğrendikleri zaman istiğrap et- da bunların hepsi adeta bir zerre me- bnn. Gördüiün gibi ben alemin bu yatan malın, tıpkı toprakta 1 e. pıı 
tiler. sabeainde kalır. Bahsettiğim define- suretle nazari dikkatini celbedecek yen altın ve gümü§ maden erı c:Jıll1 

Vakıa ne kadar İstiğrap etseler de lerin ne zaman ve kimin tarafından biç bir harekette bulunmadım ve de- biç kimseye faydası olaın1Y11 
•' 

yine azdı. Çünkü bakkın hikmet ve toplandığını mevıuk bir surette bil- eliğim gibi defineleri yok mesabesin- mUlihaza ederek gerek .f~~a ııJı' 

8 
kudreti kimilesine akıl ve fikir er- mediğim için aana da söyliyemem. de tutarak kimseye sezdirmedim ve ııureba ve gerek ağniya ıçın • 

0 )ıeP' 
- - mez. Ben cenabı hakka daima tükr- Şu kadar ki definelerin mevcudiyeti- yine ticaretle metgul oldum. HuJı mm kapılannı açtım, gelenler~e 'f~ 

Ben de Buralıyım. Oranın ta-ı nin servetinden çok büyüktür. Şim- ederek pederimin hizmetinde daima nİ büyük pederim pederime, pederim senin de bu yolda hareket etmekli- ıini memnuniyetle kabul ~tın ıeırı"' 
cirlerindenim. Bu alemi fanide §İm- di seni onun kadar seven ikinci bir rizasını iıtibaale ve kendimi bir kat de bana vefatlarından birkaç gün ev- ğlni isterim.> her suretle hatırlarını tatyıP eY 
diye kadar evlat lezzeti nedir görme- pedere malik oldun. daha sevdirmeğe sarfı gayret eyler- vel bildinnitlerdir. Nasihati veçbile amil olacağıma ve ğe b"§ladım. li . e gt' 
dim. Bundan ıonra da görmek müm- Bunun üzerine husule gelen fev- dim. O da bu halimi görerek mubah- cltte oiilum, aana vasiyet ve nasi- o hattı hareketten aynlmıyacağıma Benim gerek Baara aha ~!je;e l>LI 
kün değildir. Fakat senin gibi bir ev- kalade mabzuziyetimi beyan eyli- beti pederanesini artırır, bana malik hat ederim ki sakın benim mesleği- yemin ettim. O da bana definelerin rek dıtandan gelenlere, ~ne 1ııt1 g&
lida malik olmağı arzu ediyorum. yerek te§ekkür ettim. O zat dükkan- olduğundan pek mahzuz olur, ben- mln haricinde hareket eylemiyesin. bulunduğu yeri öğretti ve oradaki derecelerde inayet ve ~~nıgibi lııl 
Hususiyle seni pek ziyade sevdim. dan çıkması üzerine hen de kendisini den birteY esirgemez ve bir in bile Sen tabiaten aehlsin. Eğer hava ve nakit ve servetin ne kadar tarif ka- renler ilk defa iftaı ettıg~unııı bUlı' 
Bugünden itibaren seni manevi ev- takibe ba,ladım. Biraz gittikten son- beni gözünün önünden ayırmak Is- hevesine tibi olur da aefahete dalar- bul etmez ve tükenmez olduğunu defa da iflas yolunu t_utt'i: dedikodıl' 
lidım ittihaz ediyorum. ln,.allah ge- ra elimdeki zenbili ve çiçekleri artırdı temezdi. Mil bütün mülkün elden gider. Bu- hlldirerek inandırdı. mettiler. Hakkımda bırç'! e ı.ad" 
~irmit olduğun felaketlerin hepsini ve beni müsteciren ikamet ettiği bü- Bu merhametli pederim nihayet nunla beraber seni ziyarete gelenleri Aradan çok geçmeksizin pederijlar bafladı. Halk, ıervetı~tle pelı 
nnutursun. Şunu eyi bil ki bundan yük bir konağa götürdü, orada ika- hastalandı, hekimler tedavisi için her fevblide ihtiram ve tlzim ile kabul minevim lleml finiye veda etti. Ba büyük olursa olsu~. b'! "yliyorlat' 
aonra taliin ıana yar olacaktır. metime mahsus olarak müstakil bir ne kadar fevkalade ihtimam g&ter- e7U,erek hunlardan bıayet 'le ilıaa- naiyet yeglne varlti ben idim. Va-ıyakında ifna edecegımı '° 
Sen de artık bahtiyarım. Benim ma- daire gösterdi. Hizmetime müteaddit dilerse de artık pek y_,ıi olduiandaıı nma mulıatt olanlari tatylp ve ırüzeJ .ıyetlerini tamamlyle ifa ettim. dr srrMEl>l--
lk oldui{um ıe"·etüsaman nederi- cariyeler tayin etti. bmıa lli elhiae huatindan tlmldl lr..meli """'-"1· WJ.a.rie taltif ederHD nlai 1o- Bu laıd.r mal va emW. taauru- -

··---
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ZEYTINYACI 
C,9a:_:ilo B. Abdulkadir U S3 

Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

Acele yolculuk 
dolayısiyle Bu sene fapka teminind~ hiç sı-

a nlaan 938 pazar günü öğleden kılmayrnız. .. .. . . 1 • 

'1&111: on wçUkta, Bucada !I Abbas Azer . 
tohüaler bekleme yerinde Kema11 . 
.._ aokaiında 16 numaralı evde! Rekabet . kabul etlI)iyecek fiat
~ n Valkere ait nadide ler1e y8.zlik . pkalan $almakta-

Y•led eçlk arttırma suretiy- Cf • . 
-~. fnanmıyacaksınız : Bir Şapka 
~~~ 1 Panr ırfuıü aabalı iSO kuruş. 

Bacaya hareket ede- Balcı~arda 191 numarada AB-
~ b-;;-~tlerini bildiriyorum... BA~' AZER, mağazasına uğra.11-
~ 8 Ye 9 Luçuktadır... nız .. 1938 modellerini görünüz: .::.:mana• muntazam otobüs BERGAMA SULH HUKUK 

S... ~· MAHKEMESiNDEN : 
r..ı;Jti:" ıet,...W. meyanında v ___ ._T_ l .--.:ı! _ı -LaD • • 689 lii1m d l ~ ur c: cewo mıw esımn 

~ ~ ~ an .:d':f'İ· No. ·hı hanesinde mukayyet Ve.malı 
~ ._,,; "(~)mark elı 1306 doğum1ll Salih oğlu Recep va
,..,..'lmııl ... __. 'L': halel kar ak rlı tetk etmeden 18/ 4/937 tarihinde 

_..~Jet e anlk.e yeme vefat ettiği Hazinei maliye tarafın-

KASA -: 
Banknot 
Güm üt 
Ufaktdc: 

DAHiLi MUHABiR BANKALAR 
SENEDAT COZDANI : 
ME~DUAT KARŞILIKLARI 

:C. Lirasi .K. 
153645 00 

5555 25 
718 10 

Vadesine üç ay kalan 639354 41 
Vadesine üç aydan fazla kalan 7838 29 

ESHAM VE TAHVJLAT COZDANI : 
Borsada kote olmıya.n 

AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar 
A) Borsada Kote olanlar 4838 44 
B) Borsada Kote olmıyaritar 12524 61 
Emtia ve vesaik üzerine 1006798 37 
avanslar . 
Sair mütenevvi teminat üzerine 109117 31 
avanslar: 

BORÇLU HESABI CARtLf!R 
Açık kredi . 
Kefalet mukabili Kı-eai 

KABULLERIMtZDEN DOLAYI 
BORÇ,LULAR : KEFALET 
SAiR MUH:T.ELIF BORÇLULAR 

Hişsedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

IŞTiR~l:.ER 
MENKU.l,Lat e 

M,..kinalar 
Kuat• 
Kumbaralar 
T~sat 
Mcfnı.-.ı 

... 

MENKUL ÔLMIVAN MALLAR 
Banka binaları 
Diğer ga,ri menkuller 

23310 4% 
170252 45 

95985 72 
186693 28 

2167 51 
4774 15 
1609 32 
2171 S7 
6463 S9 

o 00 
27138 35 

n • ~'-~lan- dan iddia edilerek müteveffaya ait 
fllll~-ı ~ant iYi ~1:' .~_de Kınık koca ömer köyü dahilinde De- NAZIM HESAPLAR 
pıal'Qkıılll bir _.nape lJD 1KOm1K.... .,. • li K __ ,, kün" d t · mubf ıliç ah miike gırmencı e o!r'GA mev e ~pu-

~..ı 1 
f ·~- k l"k. yabağlımalumulhudut75/934No.b VEKON 

T. Lirası K. 

159918 

10657 12 

44318 

647192 70 

40 
13504 

1133278 73 

193562 87 

549903 58 

282679 00 

96000 00 

1118i ıc 

27138 35 

922428 16 

4097767 40 

SERMAYE 
T. IJr 

IHTIYATLAR(Kanuni ve nizamt lh- 60410 09 
tiyatlu •• 
(Muhtemel zarar kar- 4625 28 
tdığı 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT ı 
Cari hesaplar 
Tasarruf 'ıevdi&tı ı 

~ad esiz 
V.adetl ı 
Bir aydan 1bir seneye l<adar 
Bir aeneden fazla 

296081 78 

818 12 29 

122554 26 
1096 80 

SAtR MUHTEL;tF ALA.CAKLILAR 
KA8U.ll..ERIMJZ ı KEF Al.ET 
TALEP OLUNMAMIŞ Temel- . 
tüler ve Kuponlar 
NAZIM HESAPLAR 
~ 

,• 

... 

.. 

~ Ş.'f ır ~ p a • bir bap au değirmeni ile bir de beyğir 
..... ,__ d 1 onyeral ayn~- ter~iı olduğundan mahluliyet ka- tZMIR ESNAF VE AHALt BANKASI . MORAKtP~EK 

PAS1F 
T. Lir.aaı E. 
1000000 00 

65035 37. 

7 819 ıs 

738645 t :J. 

627292 25 
549903 58 

19380 56 

922428 1G 
95263 iZ 

__ ..... _ 
4097767 40 

.._.....•~ an ~lldaynda tı rarı verilmesi talep edilmektedir. idare Meclisi Rei5i Umumi mWİir R;yaziye öğrelmenl 
M;:~';k~iıi u;oia Müt~veffanın varisleri ~eya ala- HAMDI AK.YlJREK A.T.IF iNAN .NAZMI fL'KER 

. F orbea Şir'keti At.,ehir Ş. direktörü 
KAMiL OCAK06LU 

'GlııD lrla - p ker 1 caldı1an ve borçluları mev.cut oldu- ı 082 ( 673) 
il.~ " p.b l"\ı '! . ~a: 1iu ~ ilaQ tarihinden it\baren . __ __,.._,......,,---~,.........--~~=-~~'"='~--==~"""':'ll~~""=~:::s--~"===~~~~~~~l!:llf'====~~!!:!:!~llll!!!!!!!!~~~~s • 
~ ~ aJ'll&1ı ~ıyelık,. ıkı 1 ~ir ay zarfında Sergam~ Sulh hukuk ~ tZMIR StctLU TICARET ME-
~ madeni aoba maa bonıları m teme1İne müracaat etmelerine K ~ MURLUGUNDAN: • 

Eçnk .,en1cende .Avrupa yemelt ve ıqnhclcemenin 6 / 4/938 tarihin- arşıya a a M l DE nlze DiKKAT eri, yeDf bır halde emaye la ·ı l · · (Mehmet Niyazi halefi Emin Af. ve iyi 
:ru termo.Uon laumanı veema- de yapı cağı ı an ° unt~7s (G72)! · kayın) ticaret unvanile tzmirde su- HAZIM Ediniz 

~ çocdr Lanyoıu, dört odalık ye- 6 .,.. lu mezarhk dudu sokağmaa 4-6 nu· Çabuk, iyi çiğnemeden 7emek yeyenler, faz.la ba1ıaratlı ve 
>I Lir Lalde taban muıambalari, SAUHLt ASUYE HUKUK DOKTOR marada her türlü emtia ticareti, ihra- iberli yeyenler, bilhaua içki i~nler midderinl tabrit ederler 
~ talıı:un'lan, bık ika.Pılı aynalı HAKIMUGINDEN~ Raı·f Akdeniz cat ve komisyon iıleriyle uğra§8ll ve EKŞiLiK, HAZIMSl~LIK, AGIRLIK ve bq dönmeleri ve 
~o1aplar, lawmanolar, etajer buz Doaya No. 109 • MehmetNiyazihalefiEminArkaym emekten aonra bütün riicutta bir ağtrlık hissederler. Y;emek 
~~lal.,, Viyana mamulati aiyab Salihli v.a'kıflar idaresine izafetle Doğum ve kadın hastab'k1ari ın İjbu tiçaret unvanı ve Mehmet oğ- !erden birer saat .sonra birer kahve k&fıiı 
•Vitriıı büyük yazu, kutlu aynalar, memuru Enver Ayhan tarafmClan mütahassısı lu Halit Civelek'e verdiği vekaletna- M A Z ON ~ M YE VA TUZ U 
2enıt markalı bet lambalı Radyo Salihli eski evkaf memuru Epef a- KARŞIY:AKA: me ticaret kanunu hükümlerine göre dlanıl'la bütün bu halleri aiderir. Sahah 
fuvar ıaatl. iki adet ikiter kişilik leyhine açtığı 1021 lira 9 kurut ala- Banka · caddesi No. 31 sicilin 2231 numarasına kayıt ve tes- ları aç kamına alınırsa mide ve barıakla-
eınıe kfibik nike1 karyo1a maa eak davaamm yapılmakta olan mu- Hal'ta tmbut saati ~ Her~ il edildiği ilan olunur. ., rı alıttırmadan INKlBAZI .defeder. 

İoın."alar-ı. ~-r:a -··-•--= .-ı2_ hakemesinde; Saat 9 dan 12 ye, '2 de!l 7.e tzmir sicilli ticaret memurluğu res- • . :-~ . k ' .. ı.x• ........ a.a-cs. ,....- dv · z r. Buıünden bir titc MAZON alınız. Hiç 
ti ve lyl ae.11 ork, yuvarlak bü- Davalı Eşref ili.nen tebliğ edilen ka mi mü"hrii •e F. Tenik imzası. f:.; - : 4 bir mümasil mü.st&hzarla kıyaı kabul 

tule Yemekıma&a&1 Eek birtermoal- davetiye üzerine gelmediğindcnt.k- l-ll 1 - Vekaletname. 1:~~ ~.tfb'- etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak-
fon, ntke1 ıaı>ka1:k, aynati auvar kında gıy~ laı.Tan i~~haz ee!_!lttek ~,... ._.... .... ~-.-.. .. -.-~~ Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi -~·. . ~;} dir eaeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
tı-JerJ. kardruba, yeni bir halde dava~mm ~az ~ı ~esmı def- AÇIK ARilRMA 11..ANI l)'W't aymın yirmi dokuzuncu salt ·~- markasına dikkat .• Her yerde bulunması 
b 'Palı ve a,·ık ikl aaet çocuk ara- teı:_le~ehlıvukuf ~etı.~leE-vkaf .SAUH.U iCRA MEMURLU- .günü saat on dört sularında ben aıa- ehem bir aile devasıdır • 
. -.~M~~~lli·~~~~~~~~km~~~- · ~~~~i~M~~-~-~~·~~~~r•+~----------------~ f~lye, Fırınlı yemek ~ağı, tam hakeme 1~4938 saat 14 de bırakıl- Sel' borp E.mhı oğlu Alinin kiye cümhuriyeti kanunlarının bah- ve senedlerle tediye çeklerine ve kat tayini ile haldanmi muh~ 
\ 1

1h duzlne •utbak takımı, porllea DUf. ?lduiundan davacının g~~k ah ~~ T.epecik hiçerl' kö· ıeffiği salahiyetleri fıaiz lzmir birin- konıimentolara ve acil ve tİClll'İ ev- ve müdafaa ve Vikaye ve siyanet6 
a' aklar, bir çok taban halı 'w_ıe tetkiki hesa~~t ve muha~eb~y'e Mİ ~. ~hİik evkiindeki 130 & ve ci .noteri Mehmet Rifat . Bayraktar raka ve beyannamelere namıma ha- mezun ve ısalihiyettar olmak üzeni 
~cadel-;rl ve kilimler ve ıaire bır ~t gebne~~~ ve ~anunı ır ve. ~~3ç~'t~ tapu ıba"'lı 500 dö- 9ğlu, 1zmirde hükümet: civanndagü- fetle ımza vaz'ma ve emtia :aeYk ve ticarethanem memurlarından Meh· 
eti ...wlyalar .açık .arttırma au-g~ı ~.de da=-nm ıd- :. la dW iY8 ukuf C .fef l zel tzmir hanında 5 numaralı dai- ihraç veya ithale ve tesellüme ve a- met oğlu Halit Civetek'i vekil tayin re ıabhca'ktır. diasmkı bbul ~-~ ~aeJ.e ~ ~tu!:n ~ '1'" .. m~12 ~ e remde vazife görmekte iken yanıma lel'umum devair ve gümrük ve mali- ettim» dedi. ve sözünü bitirdi. Veri· 

ır:aatı kaçırmayınız. m~~ emeye gıyauı _ı- "? . ~numu ra gelen, lmı'irde ıu'lu mezarlıkta dudu 'Ye vel>Olla Te telgraf ve !imendüfer len bu takriri ben yeminli noter bir 
Fırsat artbrma u!ODU 1eaji Ye ımuh:akemeye kabul echl- kyımelı muhammınesıle bu tarlamn 1_.. d f b h .d eh t ı d · _L_ ı __ .,_ · · uh . .a""lZ ŞINJ'• .. ... ...11-~ k t b _: __ 1 !L__a.!_...:J (--t. ....ı _..:.1....- M>auıgın a 4 6 numara ticaret ane· ve vapur ı ar ane ve acen ! arın a nüana oıarau tall%1m ettim ve m • 

ftL A ımıyecıegane UAll" gıyap ararımn e -~ cıneı.muen ~Aan .YVA g~& d kim .. d M-'L-et N' • 1A"-- tak• . ta t vi tın k .:ı·ı , ··L--k ... •-.-_._~ ~a &:!:: lra bim l ak .. ilA _ L-:::.l-- .:__.1 ___ L!L! -~ e mu tuc.car an enm ıyazı muame amut ıp ve ın ca ve ema- e ya ı en~11 erme yugae s ..... w 
11.ıacron ı: ~ .._. ma_mma o m uzere a poyraz uag ..... flUliUCll &1DDı 1"CllK'" h I fi E . .a. -.Jt_ ban .. ed t • i ·· lrud ı· · :ıı_........__ A --

(6S3) S 7 ım•:::. ıOlmı (669) camb . u.lıili enet.le ...hdat a e mm ~ayın a muracaat- nat ve muvar a ı aaırey ve murue- o um ve mea mı anuu:mn. l"U"Zu· 
• nen '• ur· en 7tne 1 5 le resen bir umumi vekiletname tan· li.tii.diye ve tealahüdiyeyi ve kıymetli tarının temamen istedikleri gibi ya· 

~----------- DOKTOR 60 dönüm mahal) yukanda numa- :zimini istedi. Kendisinin kanuni eh- mektup ve havalename1erl te~llüm 21'dığını tudik etmea; üzerine iıbu B 8 1 ruı yaZ1h y~en •fruen 2-'.j.938 ta- liyeti haiz olduğunu anladım. lzmİr· veya iraa,e ve gümriik idarel~de vekaletname ll§8iısmı hepimiz İm· 
ay ve a_yan ara Aı· A Ah o· 1 .rihine müsadıf pazartesi ,!6nü saat .de Bucada köprü ~oluıimda 11 nu- depozit.o tevdi ve icabında cfa istir- za ettik vo mühi.ir1edik. Bin dolan 

ICARŞIYAICA YUSUF OLTAN 1 ga ıne 14-16 ~ihale ?'Unmak .,ııere .çı1c maralı evde oturanMebmet oi1u Nu- dada ve makbuz veya beyanname yüz otuz selôz senesl mart ayının 
~ODA BERBER SAf..ONUNDA Fransız lautanesi Çocuk heki- aıtsma ile ~ çlaıın~ııbr. rettin Ulueren ve hmlrde muvakka- vermeğe, ve .imzaya, ~iyet1i ~1- yirmi dokuzunı:u Wı günü. 
l' İ~irin ye ~ moda m! Awapa tetkik seyahatinden .B11 ~~yn menkule ait pitn~ ~~n mukim Bergama ti~ret odası r~- ma~ "!e «emtia ~edip mUkabi1in- Müeldril: imzuı. Şahitler. im· 
~lrııne yeni lıir nllılL.. dömaıiftiir. daıremızın 93~524 sayılı dosyasile ısı lsmail Pamukçu fahİt ve muarrıf de ıstıkraz yapmaga, bankalardan ve zatarı..Noler: 1zmir birinci noten rea· 

( ONDU.E ıre PERUK) Hastalaruü eskiıi gibi Beyler ilin gününden itibaren fmelin gör- sıfatiyle bazD' bulunuy9rlardı. Şahit- sair müessesat ve ~hastan açık kre- mi mührü. ve M. R. Bayraktaroğlu 
._.:çlann • ıiy~lı! 'kumral, kesl~e, solcağında '84 numaralı muayen~ . mesi i~in aç~ktır · • le~in ~adete mani b~ ~eri olma- di il~ senedli ye aendaiz ~ a~~, imza.H. 

.. • •avJ. plitm t"enldere çevril- hanesinde .kabul eder. f Tayın edilen zamMda gayrı men- dıgı an'laııldı. Bunun uzerıne muma- temınat veya k.efa1et ısuntiy1e v_çun- Genel sayı: 3252 
~ ltir sanat esericli Mıa:raıdıane Telef om 3452 kul Ü~ defa bağırıldıktan sonra en ileyh -"1 suretle takrire bqladı. «Is- eli phıslar heaal:iına veya lehine ta- ı,thu wwietname suretinin daire-

SAYIN BAYANLAR: EYinia Tdelonu 3053 çok bedel verene ihale edi!ir. Yüzde tanbulda Balık pazannl!a Tqçı\arda ahhütlere girmeğe, ödünç para "er- de saklı 29/31938 tarih ve 3252 ge-
"-. Söilerimiz ıreklim değil; A'Tl'Upa- _ _. yetmiı be§i geçmezse o gün ihale ya- 25 numaralı Tulumbalı hawla Meh- meğe, üçüncü p)ııs1ardan kefalet ve nel sayılı ulına u.gun olduğu tasdik 
l' ~ıdüiümü.z tuvalet stajının en Doktor pılmaz on bet gün temdit ve on be- met Niyazi halefi Emin Arkayı» ti- sened ve saire için ikind imza ara- kılmdL Bin dokuz yüz otuz sekiz se-
enı nıodelidir. §İnci günü en '°k bedel verene jhale cari unvanı altında her nevi emtia mağa, ve ikinci imza koy.mağ~ alev- neü mart ayanın yırmi dokuzuncu 
tınPERMENA.NT TERMOS saÇla- T vf it l Ut edilir. ticaret ve ihracat ve komisyonu ile ra mal sabn almağa, ve bu hususta .salı~·· 
~el~lrtrik cereyanile tabii büyü- e 1 u em Artırmaya .iftirak için muhunmen iştigal eden ncarethanemin mevzu- akitler ve mukave1e\er yapmağa, 1079 (675) 
~ hazan ço'k yerlerde bllanıl- kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe- una dahil olan tzmirdeki ticari mua- müessesemin alacaklarını tecil ve te- -~-liilii--mY-----
de .. Ol.a aaç elektrik .makinelerin- tinde pey akçesi vereceklerdir. melitımı sevirip idare etmeje, ve a- hir etmeğe «her muame1e hakkmaa A } 
tir buyık bir yenilik vücuda gdmit- Verilen müdde tiçindeiba1e bedeli lım satımları temin ve icra ey1emeğe, ayrıca musaddak v.ekaletnameler ile Ce e 

··· Kulak. Bojaz, Btarun yatırılmazsa ihale fesh ve 15 günlük ve fatura1an tanzim ve bedellerini hususi selahiyet verilmedikçe as'• . 
~ *Mn&a aı SGD ViyADa modeli hastahklar1 mUtahassısı artırmaya Çllwılarak en çok bedel tahsil ve ahza veya satın alınan em- mezun ve salahiyetli bulunma?"~k Daktılo aranıyor 
ılıiL._ -.- termos ayaiııde elektribiz .Merkez 1a.,._naıe1 kulU Mirıij-i !efi verene ihale edilir. iki ihale arasın- t.ia bedelleriai ooemeğe ve bankalar- kaydü 1artiyle muamelitımın ıatıl· Bir ıirket, hesabı kuvvetli, eaki 
~ • t&ii tekilde fenabı soa .M11aı·.enebancı ikinci ,Be.Jlu, Nu- c1a'ki fvk ve geçen günlerin faizi la ve haln"ki ve hiı1mıi qbas ve zam eltiji her bir umurn~u ta1ıdit yazıyı okur, daktilo arıyor. latiyen 
~ ..... vm,mtte olank,... maıaude .,kak (Ui .Kültür Lhesl hükme llacet kahnabmn birinci miiesseaat ile oıa. münasebetlerimi kılınmlf ıeli.hiyetleri claıreaınde ifa el yazıları ile .te~cemei halini ve 
~ ~ Y•uf OJbm moda a- bırpmda) No. 5 mU1terlaen tabaü olunur. tdare v• idmeye ve po1içe ve çek ke- we icraya ve se1i.biyetli olduğu bu hu iatedi.ii maa; mikdvını (Ş. R.) 

~el. Japılmalrt.+r. H. Pil S ıtcn hibe.na !tasta Daba lula ma1Uaıat .ımM ı.tl- ıide vebbul ve ademi ~ul 1Ye teÖt· ıuslardan müte"Yellid muamelat. ve rümuziyle bmir posta kutusu 361 
b ~ Nırrmnsı: 5154 i:.a1.ıj edtt. 1en1Wln 131.'524 .-maralı clot,-ami- ye ve aa..l leci,. n l.luili icap e- ihtilifat ve deavJden dolayı .meha· adRsine ... 

~ · S. 7 1015(851) TELEFON ı 3413 ia mlraea& 'tbW.: _..('668) • ._ l;onolari ve Poliçalafi Te çekler kim ve devairnezc1inde emln bir aw- 1 - 3 (655) 
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IZMlR KADASTRO MODOR

LVöONDEN: . 
24/12/937 tarih ve 3790 sayılı 

Anadolu ve 3739 sayılı Yeni Asır 
gazetelerinden Kufadasiyle Selçuk 
rsmda bulunan Arvalya çiftliginin 

kadastrosu yapılacağı ve bu sahnnın 
aınırları ilan edilmi~ idi. Bu yerlerin 
komisyon lfırnfından ~daslro tetki
kah 20, 21, 22/ 4/938 tarihlerinde 
Kuşadasında bulunan Sedat otelinde 
kadastro komi5yonu tarafından ya
pılacaktır. Alakadarların o tarihler
de 2613 sayılı kanun hükümlerine 

- öKSORENLERE VE . . 
GijCOS NEZIµ.ERJNE - • 

·--
YEHl'ASIJ\ 

.. 

. - K ~ATRAN H'AKKI EKREM 
Cildinizin tahriş edil· 
meme•ini İlta•eniz ? 
Dünyanın her tarafın· 
da seve teve kulJanı· 
lan ve cildi traştan 

sonra pamuk gibi 
yumutatan 

POKER 
TrQf bıçaklarım 

kullanınız. 
göı e müracaatleri aksi takdirde ko
misyonca hasıl olacak kanaate gö:-e 
hududu evvelce ilan edilen sahadaki 
gayri menkullerin kayıt ve tescili ya
pılacağı ilan olunur. 

Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

TURGUTLU 
ı<1MLtlalNDEN: 

938/160 -

1086 (671) 

HUKUK H.A-

Turgutlunun eski çömlekçi §İmdi 
Yiğitler mnhallesinden Fazli oğlu 

JZMiR MEMLEKET HASTA
NESl DAHtlt HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

1 

' Mehmet zevcesi ve hacı İbrahim kı- Mua.~ cnch~nesin\ ikinci bey -
zı Nuri ye tarafınd&n kocası F azli oğ- le · sokn: .. ~ ... { l m lr.m·~ısında25 
lu Mehmet aleyhine ikame edilen ha- nuıa.n ·ayo t'"''i'cylc.-mistir. · 
nei zevciyeli aÇıp kocalık vazifelerini T~ ~EFON : 3S:6 · 
ifaya dô.vcli mutazammm ihtar da- E\ i Gô7 "'P..! T rcmway cnddcsi 
vası üzerine mumaileyh F azli oğlu No. 1O!3 TELEFON 254) 
Mehmedin ikamctgahm.n meçhu•i-ı ..._ 1 rı ~A-. ..,.,..N~~J, ! 
yeti nuıhnllesi mümessili v<:.> Pıübasir t ı! _. 
me§ruhatiyle anlaıılmış o!auğundan 1 I~eT\lc rı"tı \"ev!'~·; fu"llü'lt sokakm-
kendisine ilanen tebliğat ifas:na ve, d .• 5-7 lllH'\lQ:a:!a ı.:~·n u:ııa ciahili~de 1 

y~vmi muhakeme ve tahkikatın ~ 3 
1 
mevcut elem ve iiz.üm isleme ve te

Nısan 938 çar amba gü"ü sc:;f,;ı.h sa~t 'mi:r.lcme~inc yt.ııvcn melzeme., ma-

n . . ... 
"'·M 

Ôp(). 

dokuula yevmi muhak~.~1c:!c haz r 1 k!:ıc ve teferrÜllt ~t..~ -':ım ve i:t!cr bir 
bulunması veyahut bir vek~ii musad- halde oiara!: sattlıl-t·r . · Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .. 
dak göndermesi lüzumu te!,>Uğ olu- ı Bioanın icar muk:.vclesi de devre- Sağlam, hassas. zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 

- nur. Dava arzuhali sureti m;ıhkeme dilebilir. d"kk t 
ı a ... 

divanhanesine talik edilmi~tir. Tdip olanların jl.'nci Kordon 72-1 Satış yeri : Suluh an civan HUSNO öZöDEMiŞLi ... 
·~~~~-mnv (616) 5 No. yazıl aı'e .. e n-~:::acae.tları 1 - 26 

·~~ ~~·#-·~~ ~ ""W01";illrı~22C~ım!l:2«21~~:n::;!S?Ji'l'X'GE:~~;:mıı:s:;m::;:ıı:&ı:a:zzcı;!:l.'!2::ı'!.3C!lDdlm:ISl .. IEl:l181!~~11':1 .. 
tZMiR SlCiLI TiCARET MEMURL JGU 'DAN · 

• Tes.cil ~dilmiş olan (l:-;:nir tramvay v~ Elektrik Ti.h·L. Anonim 
tırketı) nın. 25/3/938 tarihinde i.diyen to;>fo.ı;..:.n lunu:ni heyeti 
zabıtnamesı Tıcaret kam .. l':.ı hükümlerine göre sicilin .2239 nu
marasına kayıt ve tescil cdildi~i ilan olunur. 

İzmir Sicili T caret Memurluğu Resmi Mühürü 

1 :ZABITNAME 
ve F. Tenik imzası 

2: HiSSEDARLAR CETVELİ 
İ%mir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Sirketi 

25 mart 938 cuma günü izmirde, Bahribabadahi idare mer
kezinde alelade olarak toplanan hiısedarlar umumi 

heyetinin müzakerat ve mukarreı·atına dair 
.. tutulan zakıtnamcdir . 

Muzakerata saat on birde iptidar edilmistir. h:rnir Nal a mü
dürü ve Şirket komiseri vekili bay Muhitti~ Erkut Türkiye cüm
huriyeti hükümetini temsilen huzurlariylc umumi heyel toplantı
""' •ereflendirdile:-. 

Toplantıda, hetabatı tetkike memur mürnl ·ip s~hin oğlu bay 
Şahap Birgi de hazır bulundu. ' 
Toplantıya idare meclisi ;eisi bay Ro1>erl Be!tc ı-:v~set eai. 
Reis, C:lahili nizamnemenin 32 inci m3.~dcşi ıııuc;-h!uce hazır 

bulunan sekiz zatın hamil olduğu hisse s~netlcri n\U<dırmın ce
man 57.793 (Elli yedi bin yedi y{iz <lokfnn üc) aclet olc1u ;;. .. mu bi
naenaleyh sermayenin ruhundan ziyede:ıin;;l temr!J c.d;lmis 'bu
lunduğunu tetkik ederek dahili nizamnamen;n 27 inci maddesi 
mucibince usul ve nizamına muvafık olarak tc:-ekkül eden umu-
mi heyetin müzakerata İptidar edehilcceğini sÖvledi. · 

Dahili nizamnamenin 28 inci macltlesiPe tevfikan bay Ali Fik
ri Altay ile bay Jean Segers rey tophr.ıağn memur ve bay Char
les Giraud katip tayin edildiklerinden mumailcyhim mevkii mah
suslarını işgal ettiler. 

Reis, bundan sonra sözü Üstadı muhterem bay Mustafa Nuri 
Devrese terketmiş ve mumaileyh te, umumi heyeti'l toplantıya 
davetini ilim eden gaı.etelerle toplantıda hazır bulunan zatların 
isimlerini ve her birinin yatırmış olduğu hisse senetleri mikd.ırı
m gö teren cetvelin hükümeti cümhuriye murnhha!iyle rey top
lamağa memur olanlara, katibe ve mürakibi mumai?eyhe göste
rilmi~ olduğunu ve mumaileyhim tarafından tetkik edilerek tas
dik ve İmza edilmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Reis, ruznamei müzakerahn aşağıdaki maddeleri ihtiva. et
mekte olduğunu bildirdi : 

1) idare meclisinin ve hesapları tetkike memur mürakip nı
porlarının okunınam. 

2) l 937 h-:sap yılı blançosu ile kar ve zarar hesabının tasvip 
ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 

3) idare meclisi azalarından bazılarıııın memuriyetlerir.in tec
didi ve idare meclisi ~zaları huzur haklarının tesbiti. 

4) 1936 yılı için hesapları tetkike memur bir mürakihin tayini 
ve mürnkabe ücretinin tesbiti. 

5) Ticaret kanununun 323 üncü maddesine göre icabında ~ir-
Sıra Numarası Hissedarlar 

ketle ticari muameleler yapmaları }çin idare meclisi azalarına sa
IMıiyet verilmesi. 

Reis, idue mecfüi ve hesapları tetkike memur mürakip ra
porianm okuduktan sonra ruznamei müzakerata dahil diğer hu
susatı sırasiyle ı-eye koymu~ ve a~ağıdaki kararlar ittifakı ara 
ile alınmıştır.: 

Birinci karar 
Umumi lteyct, idare meclisi tarafından ibraz edilen 937 yılı 

bl~nçosu ile kar ve zarar hesabının olduğu gibi tasvip ve ka
bulüne : 

Adi ihtiyat akçesine 2.513.54 lira tahsis, itfa edilmenıit 198.468 
lıiı;se senedatına 25 kurutluk bir temettü tevzi ve J.275.95 lira
nın aeı1ei atiyeye devredilmesinden ibaret teklif edilen tevziatın 
tasvip ve kabulüne : 1 

idare meclisinin 1937 yılı zarfındaki idaresinden ibrasına; ka
rar verildi. 

ikinci karar 
Umumi heyet, idare meclisi reisi bay Robert Bette ile azadan 

ha.y Charles Giraud'ııun memuriyetlerinin daha üç yıl için tecdi
dine; 

İdare meclisi azalarına verilecek huzur hakkı için geçen sene 
tesbit edilen ı-akkamm aynen ibkasına; 

Karar verdi. .. 
Uçncü karar 

Umumi heyet, 1938 yılı hesaplarını tetkik ile bu baptaki rapo
runu 1939 da toplanacak olan umumi heyete takdim etmek üze
re Şahin oğlu bay: Şahap Birgiyi mürakip olarak tayin ve müraka
be ücretini geçen yıllarda olduğu gibi vergileri indirildikten son
ra safi 250 lira tesbit etti. 

Dördüncü karar 
Umumi heyet, Ticaret kanununun 323 Üncü maddesi mucibin

ce idare meclisi azalarına doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
alakadar bulundukları şirket veya müesseselerle icabında Şirket 
namına ticari muameleler akdetmelerine müsaade etti. 

Müzakerata saat nihayet verildi. 
izmir, 25 mart 1938 " 

Mürakip : ŞAHAP BiRGI 
T. C. Hükümeti Murahhası : lzmir Nafıa müdürü ve Nafıa sir-

k et ve müesseseleri komiıe;i v'ekili. · 
Bq ~abıtta yaz.ılı huausat ve vekayiin hükümetçe kabul edildiği 
hakkında hiçbir mana tazammun etmemek kayıt ve şartile içti
ma müzakerat ve muharreratımn usul ve nizama uygun olduğu 
tasdik olunur. Muhittin Erkut Reis : R. Bett 

iz.mir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim firheti 
28 Mart 1938 

Katip : C. Giraud Rey toplamağa memur : F. Altay J. Segen 

- J TRAKTION ET ELECTRICITE ŞiRKETİ 
Science Sokağı No. 31, Bruxelles 

Hissedaran vekilleri imzalar Hisse adedi Rey adedi-
BA Y SOL GORMEZANO S.Gormcz.ano 48.694 10 

2 BAY ROBERT BETT 
Square Vergote No. 4, Bruxelles 

3 BAY ROBERT VAN CAUWENBERGER 
Avenue des Courses No. 26, lxelles - Bruxelles 

4 BAY ViCTOR DOOMS 
Avenue Louise No. 571, Bruxelles 

5 BAY GEORGES SOMMERHAUSEN 
Chaussee de Vleurgat No. 79, ixelles · Bruxelles 

6 BAY ALPHONSE DESAKCHER 
Avenue Clementine No. 27, Forest. Bruxelles 

7 BAY LEON PLUMST 
Avenue Emile Verhaeren No. 104, Schaerbeck-Bru:ıı:elles 

8 BAY JEAN SEGERS 
Drap Dom Sokağı No. 11, Bruxelle~ 

İzmirde 
BAY ROBERT BETT 

lzmirde 
HAY CHARLES GIRAUD 

lzmirde 
BAY ALi FiKRi ALTAY 

İzmir de 
BAY MUSTAFA N. DEVRES 

lzmirde 
BAY MARSE RAF HAY 

izmirde 
BAY MAX DEVER 

lzmirde 
BAY JEAN SEGERS 

lzmirdc 

R.Bet 5.250 10 

C.Giraud 500 10 

r . .l.ltay 950 10 

M.N. Devre• 780 10 

M. Ralhay 564 10 

M. Dever 380 10 

J. Seger• 475 10 

57.793 80 
Ceman yalnız seksen reye hak veren elli yedi bin yedi yüz doksan üç hisse senedatını himil aekiz :zatın sıfati yelcalet ve evra .. 

tetkik ve kabul edilmi• ve itbu evrak tatdik kılınmı,tır. 25 mart 1938 
Rey toplamağa memur Mürakip Katip T. C. Hükümeti Murabhuı lzmir Tramvay ~ Eleklrlli 
J. Seg~rı F. Altay Şahap Birgi C. GirauJ Türk A. Ş. neacHnde 

Nafıa. Şirket ve m\le11eteleri komiseri veldli fzmlr Nafıa ~ 
1081 . (674) . dUrU : Muhittin Erkut . tf• 1 B· l!!J 
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TÜRKİYE 
CUMHU RJYETJ 

j~IRAAU--

Alman 
Gübreleri Topra

ğın gıdasıdır 

Diinyanın her yerinde en ç.ok 
kullanılan hçr nevi 

"A hnan suo'i 
gühr lef'İııi" 

kullnnmanız menfantınız l bı<iır 

Jzmir acımtesi 

MAKS UNZ 
G:ızi bulvarı 

lzmir 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

s 1 H HA ECZANESl 
BAŞDUR~K 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

., 

BAC VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARirUZ~ııd 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üze~f şd 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN .iftıotöt 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenvirntları için aynı ioı 
lerin dinamoları da vardır. Mazotl!' i'ler, &arfiyatı gayet A 

M. TEVFİK BA YKENT 
Elektrik. - Radyo - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 333~/ 

' ---------~-------'!'--~ Izmir vilayeti defterdarlığınd~~: iı> 
- ,_._- . . b . . tahııh JÇ 

HaKKının kazanç verııeınden olan orcunun temını I fdt-
mülldy ti tahsili emval kanununa tevfikan baczedilmit r a::ııdit 
ddf7~ mahalleıl Recepaia sokaiında kain 59 ıayıh ~v en te1< .. 
ettlrllen bet Yi:\z lira kıymet üzerinden tarihi i!&.nd~ lt1ıbr~ Z'J,/4/ 
ru 21 .r\ln mtldde\le mGzayede1• çıkarılmıttır. Talıp er 
938 ~uma ıUntnde ldar.o heyetine mOracaatle~I. (G?O) 

1-7-12-.20 1049 
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SAHRtl 

11.JRAN rabrikalan mamulAbdtr. Ayne zamanda Turan 

~alet aabunlannw. traı ubunu ve kremi ile gUıellik krem-
1.rw kaU.nam&. Her yerde Ablmaktadır. Vafoız toptan sa

bfiu. içla bmlrde Gui BalYarında 25 numarada umum acen· 

telı"k Nefi Akynalı we J. C. HemliJe mOracaat ediniz. 

Posta KuL 22• Telefon 34&5 

m;ı;:• wpıı 

Dima sabit daima tabii 

juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju~ 

"jtttin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen lrl 
0 

Up saçlara tabii renklerini bahteder. 
~Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renlC 
l erine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
etı renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle do 
ÜcEczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında ar&ymız. 
~ tnaz, En ciddi ve emniyetli markadır. 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
iti.~ sene bütün lmıirlilerin 
~i kuanan «Whiz mar
' "'etbur Amerikan filidi ile bu 
~)'erıt ve çok kuvvetli bir for-
~ ~ FAYDA ve emsali iliç
taJ_~ ve mileaıir Naftalin ve pire 
~ lngiliz markah kimyevi 
~ ,. ~ bağlar için kara boya ve 
" ~~ı, ağaçlarda, fidanlarda 
'-~le güllerdeki ballık vesa
~ ~ öldüren ve Bumava Zf
~~ün raporunu tqıyan 
~ ıi-~ tozlarını kesin ve 
~.~le mağazamızdan tedarik 

~~;..:::.-.: 
~,:er. BaPa yenle ele tu-f manuu dikht buyunanus. 

· Lltf• ~ fir- TELEFONı 3881 ·· •• 

~ Akhisar Tütüncüler Bankası -

Sernıayesi l,000,000 Türk lirası 

f•ıer ezi: A hisar; Ş heleri: lzmlr, irkağaç 

o 

zmı ubes· 

Fena havalarda kendlıı.W 

GRiPiN 
ite koruyunuz: 

Baş, diş, adale a{.<rılariyle üşütmek
ten mütevellit bUtün ısltraplan dur
durur. Nede, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 

Daim on 

insan vUcudu dif- · 
icra muhtaçtır.Dlf' 
lerimlztn da Rad
yoli.ne ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya Clediğimiz ağız . guddelerinin uıareal yal
nız yemekleri hazma hazırlamıdcla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araıında ditlerl temiz· 
lem eğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyoraa
mz ıabab, öğle ve aktam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmeliıiniz. 

SABAH_ .VE AKŞAM HER YE.llECl'EN SONRA DiŞLERiNiZi 
.. FlRCAIAYINIZ. 

DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 
G. m.b. H. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREM.EN 
DEUTSCBE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. LONDRA HA'ITI 
OERlNOJE vapunı ll mMtta bddo- ASS\'RtAN vapunı malt n yetintle 

nlyor. Rotterdam, Hıımburg ve Bremcn Uverpool ve Svanseadan gelip J{ik cı~ 
fçin yük alacaktır. lcaracaktır. 

SA.MOS npunı l O nisanda bekleRt- mENTI O vapuru S nitanda gelip 
yor. Hamburg, Brcmen ve Anvere ti- Londra, ve Hull için yük alacal:tJr. 
manlanndan yük çıkaracaktır. FLAMINIAN VAPURU f S niaand• 

.,. 

A.RMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrika111 lımirde Halkapıoardadır. 

Yerll Pamu§undan At, Tayyare, Köpekbat1 
DeAlrmen, Oeylk ve Leylak markalannı havi hemevl 
Kabot bezl imal eykemekte olup malJarı Avrupanın ayni tip 
mensucatma fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
TeJgrat adresi: Bayrak lzmir 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

QAAIWW fil 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mUıteckl Tüddyenin en eald otelclıl B~ 
öMER LOTFO'dilr. 43 aeoelik tecrUbeli idaresiyle bütlbi 
halkına kendiılnl .evdirmiftir. 

Otellerindo misafir kalanlar, keneli nlerindeld ralaa ~ 
lurları. 

Birçok buıualJet(.m. U&veim fiatler miti.it ucmdtlr~ 
latanbulda bllWa E.e n lzmldil.. IMa oe.llerclo ........ 
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ispanyada kan gövdevi götürüyor 
•• • Cümhuriye tçiler tanklar uzerıne süngülerle hücum ediyorlar 

&El 

Londrada heyecan var Italyanın endişeleri 
Amele partisi ispanya için hükümete Teminata rağmen Brenner hududu 

tekrar çatmağa hazır lanı yor mutlaka müdafaa edilecek 
PA RIS, 1 (ö.R) -Katalonyada Le

ıida şehrinin timalinde mukavemete uğ
n yan bir İspanyol fırkası Garon nehri 
man!abını geçerek Fransa.ya girmi~tir .. 
Lerida Şt"yri ılvi] ahalisinden bir çoğu

nun da Andor cümhuriyeti arazisine aı

ğınmağa çal11tıkları anlaşılmaktadır. Fa
bt F'r.msız - bpanyol hududundalti bu 

küçük cümhuriyette bu kadar ahaliyi ia
,eye lcali enak olmadığından bu ahali
nin da Franııaya geçeceği anlaoı}makta
dır. Hudut vllAyetlerinde Fra:ns12 hü-

kümeti ıimdiden liız.ım gelen bütün ted
birler almaktadır. 

RESMi TE.BUC . 

BARsaON, 1 (ö.R) - Milli miı· 
dafM nezaretinin reunt tebliğidir : Şı.rk 
orduau • ~n taanuz hareketine cep· 
h~in mUlıtelif :ımntakala!1nda devam 
etmekte, Leridaya tiddetle hücum et
mektedir. 20S tepeaini legal etmekte 
olan ku'YVetlerimiz uiluin tazyikini zap
tetmektedir. Ebre nelninin cenubunda 
muharebe btltün tiddetiyle devam edi
~r. Bu tebJiiin hazırlandığı .•ırada tid
c:letli hücumlar hrı1auıda kuvvetlerimiz 
Kreosi mevkiini tahliye ec:Uyorhırdı. 

Şark cepheıinde cümlıuriyet kuvvet
leri ileri hareketine cJevam etmektedir
ler. Koenka mın.takaıında düımanın ıid 
detli müdafaasına ve tanlr.lanna raimen 
l>ir köyU .Una\l hücumuyle zaptettik ve 
yetmişten fazla eair aldık. 

SARACOS, 1 (ö.R) - Havaa ajan
unin hueut1 muh.birinden : General 
Gania ıdareainde Calia 1'olordusuyle le
ji)t._...m .-...rek pyretleri eayeain

de Kupe • Alkaniz hattının ~ar.kında 

İ•panyada •on harp vaziyetini 
RÖ•leren bir harita 

neaini terkeden bir cümhuriyetçi fırka 
Fransız hududunu geçmiştir. Diğer fırka 

nasyonalistlerin muhasarası altındadır. 

LONDRA, 1 ( ö .R) - lngiliz hükii
meti ispanyada nasyonalistlerin yeni iş
gal ettiklerj mıntakalar ahalisinden olup 
yabancı memleketlere iltica edenlerın 

iskanı masrafına İştirak etmeğe lcarnr 
vermiştir. Bu münasebetle fngiltere ge
neral Franko ile de temas halindedir ..• 

NASYONALISTLERIN JLERI 
HAREKETLERi 

mu · m bir ileri hareketi temin ediJmiş- · Paris, J ( ö. R) '-- Jsnnnvadan F ran-

ler Leridayı 7,<ıpte tmezden eV'.•el her ta
raftan sanmak niyetindedirler. G enemi 
Franko Lerid n ct!phesini teftiş etm i'.'l tİr .. 
Son haberlere g(jre Lerida vilayetinin en 
muhim kı•mı nasy onıı listl erin eline ı:;eç

mistir. Cümhuriyet kuv' etlerinden b ir 
ı • '"'in Bnrseloıı ile irtibatı kesilmiştir. 

BiR SARACOS HABERi 

an Havas ajansı muhabirirıin 
lııldı.<. i',.;nc göre nasyonalist sol ve saf'; 
cenahları ile merkezleri işgal hatlarını 
ayni hizaya getirmişlerdir. Merkezde ge
neral Caraia kumandasında bulunan Na
varhlar ve kara oklar Lazesa ne~rini 
geçmi~lerdir. Şota :· ine ilerlemelıtte
Clirler. Buranm :ıaptı cümhuriyetçileri 
şarkta en mühim bir münakale merkezin
den mahrum edecektir. 

Buna mukabil T eruelin cenubu prki
sinde düemanın ıağ cenahına karıı hü
kümetçilerin taarruzu da inkiıaf ediyor. 
General Miaja tarahndan bildiriJdiğine 
göre düşman ıiddetle mukavemet etmek
te ise de cümhuriyetçilerin tan1'ları pi
yadenin ileri harek,.ti İçin zemini temiz
lemektedir. 

MiLiSLERiN FRANSA YA AKINI 

PARIS. J (ö.R) - Nasyonalist is· 
tilasından kaçan lııpanyol ıiville~iyle or
du ile irtibatı lcalmıyarak esir düşmemek 

için Fransaya iltica· eden milislerin akını 
devam etmektedir. Hariciye nezaretinde 
dahiliye, hariciye, bahriye 'e sıhhat ne
zaretlerinin iıtirakiylc yapılan bir ıçtt· 

mada miUiyetçileıin kabul için alınacak 

teqbirler göriifiılııtüıtür. 

MOLTEClLERIN ANLATl JKLARl 
LUSON, 1 (AA) - İspanyol milis-

l eri sivil mültecilerinin Venask boğazı 

'tarıkiylc muhaceretleri dün bütün ~ün 
devnm cttrti tir. F rnn ız hududun•J geç
iniş olanların mikdarı üç b in kiııi tah.
ttı in edılıncktcdir. Bunların arasında otuz 
L rinci fırkaya men .up bir livaya kumnn
d a ctmi~ olnn bir hükümet komi eri bu.., 
lupmel.t dır. 

Bu z t l 1 ' as jansı muh birine , !!:l· 
Gıdak.i beyanatta bulunmuştur : 

- 24 m rttan beri gece [ · düz mu.: 
l areb e e l J.:. 1 lu• ita ö ür>de ihti .. t 
kuvvctj h ]inde bulunuyord k. Mute ki· 
b en çok mühim bir f!Cvkulccy s nokta ı 

olan b ir tepeyi miidafoa etmek üzere ilk 
h atta geçtik. O sııada b ize kar.,.ı 1taly an
lardan fnslıl ardan ve Falangi tlerdcn 
mürekkep bir kuvvetin tanrrnzunn mnı

ruz kaldık. 24 snlten fazla b ir müddet 
F rankiatler harabe haline koyarak zaptettikleri bir kasabada... ... tayyarelerin ve obüslerin bombaları al-
tir. Galüı kolorduıu dUn ;l'aragone vilu- · · ı ı k 1 saya mu leci erin a mı devam etmekte- tında knldık. Fırkamıza mensup güzide 
yetine girerek cenubu garblde Gambeta d' B d L d 

ır. u aıra a eri ayı müdafaa ed,en 'iki Jiva hemen hemen tamamen mah-
btikametinde ileri hareketine devam et- C h · k 

u.· m urıyet uvvc.ti şeh. ri muh.aaara et- voldu. Erk~nıharbiye bize ric'at emri 
mektedir. Akşama doğru Pakea köyü ) ı ) d 

mış o an nasyona ıst cnn emn: ve a\C§ iverdi. Çünkü ihata edilmek tehlikesine 
yanına varılmııtır. Şimdi timal tarafın- yağmuru altında dayanmaktadır. maruz bulunuyorduk. Barha Bastroya 

dan kuvvetlerimiz bu köyUn ilerisine Fakat Tortoza limanına doğru nasyo- doğru çekildik. Çete muharebeleri yap
aeçmişlerdir ve Gambetadan on altı ki- nalistlerin ileri hareketi devam etmekte- mak üzere dağlara çekilmek niyetinde 
lometre mesafededirler. d B ] 1 ] d d ir. öy ece naayona ist er ~m İ eniz- idile. Fakat tamamiyle ihatc edildik. Bi-

Sag" cenahta ordu Alkaniz • Gambeta d 1_ 28 k) f d b l en ancaK j ometre mesa e e u u- zim için yaptlacak ıey ya kendimizi öl-
yo)unu takip ederek Kalapen§eyi zap- nuyorlar. k h h d d 

dürme ve ya ut u u u aşmı:ık idi. 
tetrnİ§tir. Alkanizin cenubu tarkiai~de Fakat diğer taraftan Madridden bil-
dereyi geçen kuvvetlerimiz Setadeli ge-
çerek T ome qel Konteayı almıılardır ... 
Bu mıntakada cümhuriyetçilerin muka
vemeti zaiftir. Buna mukabil Kostilyon 
vilayetinde gösterdikleri mukavemet art
maktadır. 

ISPANY ADAKI YABANCILAR 
BARSELON, J ' (A.A} - MiJli mü

dafaa nezareti ecnebilerin İspanya har
bine iotirakleri hakkında apğıdald mü
temmim malumatı vermektedir. Pasaja
rea ve Bilbao Alman üaaülharekeleri ha
line getirilmiıttir. Son Alman tayyarele
ri buralara getirilmiştir. Benkel markalı 
-46 avcı tayyaresi yine bu markalı on iki 
bombardıman tayynresi Measarmid mar
kalı 52 nvcı t<ıyyaresi, Yunkers markalı 
11eri nltı tcyyare, iki tane d ört motörlü 
Yunkers tayyaresi. 

dirildiğine göre general Miaja eümhuri
yetçilerin Guadalaraha cephesinde giriş
tikleri taarruzun devam ettiğini bildir
mektedir. Nasyonalistlerin ıiddetli mu
kavemeti bazi noktalarda kırılmıştır .. 
Araz.irun arızasız olması piyadenin ileri 
hareketini kolaylaıtırmaktadır. Kırk ka
dar aai tayyareai cümhuriyetçilerin bu 
cephede ileri hareketine engel olmağa 
çalıımıı1arsa da muvaffak olamamışlar
dır. 

Mültecilerin ekserisi hastanelere yatı· 

rılmııtır. 

LONDRADA HEYECAN 

LONDRA, 1 (ö.R) - ispanyadaki 
ihtilafın ıür'atli bir ıekHde inkişafı Lon
drada heyecan uyandırmıştır. Amele par
tisj bu münasebetle hükümete karşı ıid
detli bir mücadele açacarak karışmazlık 
siyasetinin terkini iatiyecektir. Liberal 
cNevs Chronide> gazetesi de bay Çem· 
berlaynin siyasetine ıiddetle hücum et· 

TAARRUZ, TAZYiK ŞEKLINI ALMIŞ mekte ve muhalif liberallerjn de amele 
PARJS, 1 (ö.R) - Jspanya haberle- partisiyle birleıerek kanşmazlık komed

ri Katalonyada vaziyeti ıöyle göstermek- yaaının nihayet bulmasını istiyeceklerini 
tedir : yazmaktadır. 

Oç haftadan heri nasyonalistlerin yıl- Buna mukabil muhafazakarlar vaziye-
dırım sür'atiyle inkişaf eden taarruz ha- ti ıoğuk kanlılıkla karıılıyorlar. Karış
reketi cümhuriyetçilerin gittikçe artan mazlık tali komitesinin müzakereleri dik
mukavemeti sayesinde ıimdi bir tazyik katle takip edilmektedir. 

Cenovadan bir görüniif 

Londra 1 ( ö.R) - «Manchesler kunda Alp hudutlarından bahsetme- Eaatlerine huıuıi bir dikkat ve itİD' 
Guardian» gazetesinin Roma mu- si hiç olmazsa Fransa kadar Alman- gösterdiğini ve bu ,chrin ltalyan ';i: 
hahiri tarafından bildiri1diğine göre yaya da bir ihtar mahiyetindedir. hi fUUrunda baıh batına bir kal~ 
§İmdi muhakkak olarak öğrenilmiş- B. Mussolini Brenner geçidinin, ltal- duğunu temin etmiıtir. Bu beY fİ 
tir ki B. Mussolini Avusturya için yan tirolundaki Alman akalliyet1eri B. Musaolininin yakında Ti~el;O" 
bu memleketi Alman visayeti altına ı· hakkmda Alman yanın iddiaları her ziyaret edeceğinin bildirilmesı, • ti 
koyan, fakat ltalya ve Almanyayı ne olursa olsun,her ne bahasına olur- manın bu tchre atfettiği eheın1111Ye 
birbirinden ayıran bir devlet vaziye- sa o1aun müdafaa ediJeccğini biJdiT- göstermdctedir. .-.. 
tini tamamiyle izale etmiyecek olan mek istemiştir. Bcrlin 1 (Ö.R) - Führer ~pdd' 
bir rejim kabul etmişti. Bu sebeple iT AL YAN KOL TOR 1 ye Musaoliniye ıu telgrafı go 
Avusturyanm birdenbire ve tamami- NAZIRININ SöZLERi ı mittir: . · • ' ~ -.. d 
le Almanyaya ilhakını hayret1e kar- Paris 1 (Ö.R) - ltalyan milli clmparatorluk Mareplı o~ 
şılamıştır. kültür nazırı B. DinoAUieri Bclgrad- dolayısiyle size samimi aeliın1 tıl 

Bu da Italyada endişeler uyandır- dan dönerken Tiryeateden geçmİ§ göaderirim, Bcnito Muuolini b~i'l 
maktan hali kalmamıştır. Bu sebeple ve şerefine yapılan nümayişlerde ha- sizin Faıist ltalyanızın büy~~"e 
burada zannedildiğine göre B. Mus- zır bulunduktan sonra bir nutkunda: hakkmdaki temennilerimi de 1 

solininin ayan meclisindeki son nut- Düçenin Tiryeste ~ehrinin men- ederim.» 

Plebisit için B. Hitler bugün Münihte 
bir nutuk daha söyleyecek 

Berlin 1 (A.A)- B. Hitle:ı· intihap mü
nasebetiyle irad edeceği nutku cumartesi 
günü Münih'te söyliyccck ve sonra A
vusturyaya gidecektir. 

Viyana 1 (A.A) - Fillırer pazar günü 
nü Viyanadn geçirerek plebisit ve inti
habat nutuklarından birini daha söyli
yccektir. 

Viyana 1 (ö.R) - Avusturyanın Bür
genland vilAyetinde kalmış olan Hırvat 
nkalliyetle.ri 10 Nisan plebisitinde büyük 
Almanya lehinde rey vermeğe karar 
vermişlerdir. 

B. llitler bir nutuk söyleTken 
• ıJe~ 

plebisit hnkkında: henüz vaziyet alına-1 Bundan sonra dini yahudi ~~a US" 
mışlardır. Bcrlin kilisesinin haftalık B ül-.katolik ve prote~ cemaatlerinitl ;ıet 
teni henüz bu meseleye temas etmemek- ,tefid oldukları imtıyazlan kaybede. tıJ&ıl' 
tedir. Buna mukabil son bülten ile bir- ıve sivil cemaatler gibi vergiye tabl 
leştl,rilcn hususi bir ilavede Viyana kar- lacilldardır. 

dinalmın bir notası ve muhtelif A~ur- Yahudilere ağır bir darbe in~ 
yalı piskoposlarm beyanatı neşredilme-k- , b . ahudi ti , _.:teıı b"' 

oıan u emu y cemaa eruıu ~..ıe-
tedir. Bunlar Avusturya katoliklerine ıl ~ dan '--,km jnl.aÇ ~ . .. . z arının ona ..uu asını 
nasyonal sosyalist hükümete itaat etme- ktir. 
lcrini ve plebisitte ceveb reyini vennele- ce . ~ 
rini eınretmçktedirler. Bu ne~riyata Al- Tahmin edildiğine göre yahudi . fiP 
man katolik kilisesi erkanının görü§ ve atlerinin ad~ 1933 .ene.sinden }>efl.Jld" 

kararlarını ihsas edece~ his bir nokta ilA- riben yüzde 20 nisbetinde aza~~ 
ve edilmiş değildir. seviliğe sadık kalınış olan Y~ uııJetf-

ALMAN KA TOLIKLERI y AHUDILERE Aôffi DARBE adedi ise hicret ve doğumlara. ol 
3
f0,oof 

VE PLEBISIT INDIREN BiR EMIR nin fazlalığı dolayısiyle şiin<lı 
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,etJr 
Berlin 1 (ö.R) - Alman katolik ki- Berlin l (A.A) - Havas ajansının mu- kişiden ibarettir. Bu miktar 19 j01. 

lisası piskoposlan 10 nisanda yapılacak hablri bildiriyor: sinde 580,000 ki~iye baliğ olmakta 

----------------------------------------------------------------~ 

Çekoslovakya siyasi 
nümayişleri menetti 

Bütün bu ta.} yareler Burgos, Vitorya, 
Avila tayyare meydanlarına nakledilmiş

tir. Avila tnyyare meydanı müstahdirrıi

ni tamamiyle Alman teknisyenlerinden 
müreklı:eptfr, 

ıeklini almıştır. Fakat bu tazy ik hala cOaily Telegraph> cümhuriyctçilerin Prag 1 (Ö.R) - Dahiliye neza- goji tcairlerden tasfiye ederek a · 

KATALONY A CEPHE.SiNDE 

ROMA, 1 ( ö .R) - Katalonyada nas
yonalist ileri hareketj devam etmektedir. 

çok kuvvetlidir. Nasyonalistlerin T orto azimle mukavemet ettiklerini kaydede- reti bir nisandan itibaren bütün si- kalliyetler meselesi hakkında cere-
limanına, yani Akdenize 28 kilometre rek eairlerin mübadelesi için bir plin ifşa yasi nümayif ve aiyaat mahiyette y~n eden müzaker~lerin cidd_i bir ıe-
mesafede oldukları teyit ediliyor. Nas- ediyor. Buna göre lngiliz generali Sir umumi içtimalan menetmiştir. kılde devamını temm etmektır. .. 
yonaliatler, radyo ajansının Saragostan Cervood yakında reımi bir vazife ile Ja- s· t h 61 _ı ı_ı edil Prag 1 (Ö.R) - Çekoslovak hu-

ıyaa me a wen ewe en k" • 1 Al ak 11' ı· l İıitihf>arına göre, bir çok köyleri işgal panyaya gidecektir. Vazifesi maarah Jn- .. • .. umetıy e man a ıyet mec ıs e-
etmioler ve L~ridadan he§ kilometre giltere tarahndan deruhte edilerek eairle- malumata gore bu tedbır hükumetle ri araaıncla müzakereler başlamıştır. 
mesafede Mon Blant yolu üzerinde yer• rin mübadel .. idir. Jnsi}izler biJU... bU.. muhalefetin mcaul mümcaailleri ara- &,vekil B. Hodza dün öilcden ıon-

General Ya e ordusu l...ericla ..:bıi·n·~~laıtriiımdll..__:_:_ _ __:_-=--_~__..:......:...._...J.;mJt..hk.Jı.lt.lliluara,.ıa&DJ1Z.A1ıııib.dül~.UIM&l.ı1111da:..AımL.aılala...tıi&..aı:ıwımıL..:ıılMlllia....:J.ı-....s...JW~L.11ııı:aaibu.•u.ıriı.a.-ILiıab1.1.L,ab...u~ 


