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A ıföN E-Ş-ERAlT 1 
DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 
_Altı aylık ............... 750 1650 

I.._ T E L E F O N : 2697 

FtA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyctin ve Cümhurlyct eserinin l>e~, sabahları ~ıkar ıtyasl gazetedir 

Adanacla Millet mektep· 
leri mezunları 

ADANA 5 (A.A)- Bugün Adana mil
let mekteplerinden mezun olan 5528 kitiye 
törenle diploma verilmiştir. _______ _J 

YENi ASIR Matbaasında baıılmıtlır 
--~------~~-------

• • ugün Kahireye gi.dlYof 
...._ 

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

Mısır istikbale hazırlanıyor 938 Fuarına Franko ne 
Yapacak? 

• ..?n~~~~'.iyetçi lspany• ölüm dö- ıS. M. Kral Faruk Hariciye Vekilimizi BüyükBritanya hükünıe-
h l~kar edilemez ki lspanyol Cum-1 ı o N• ' d k b l d k t• • t• k d• .;:~i::..~::th~~:::-··~~ı ısan a a u e ece ı resmen ış ıra e ıyor 
~eyi bilmiJlerdir. ~ ':tı! '1' 1'f - " - 1· ~ "'""' --

tciaht iki tarafın kuvvetleri ve me- lstanbul 5 (Hususi) - Hariciye ,. ~ ':{; 
Fları ar<mnda fmk büyüktür: vekili B. Tevfik Rüştü Aras yarın ~·. ~ t.;r, 

cLı.ı alangistler arkıisı kesilmiyen yar- (bugün) deniz yolu ile Kahireye ha- !'{ 

'dik ~la mütemadiyen l..-ııvvetlen- .reket edecektir. Hariciye ''ekilimizi 
leri, hedefe varmak için insaf- istikbal içiri dost Mısır <Ievleti muaz
~ tecavüzleri muba!'l savdıklan zam bir istikbal programı hazırlamış
~e Cumhuriyetçiler azılı bir vah- tır. 
: •ilih~na aynı silahla mu1ka~fe . B. Tevfik Riiştü Aras ayın onun
·'lca:a ~emışler, kanıtmazlık pertı~ı ar- ela kral tarafından kabul edilecek ve 

0ın:nda öynanan facianın lnı:-banı ayın on dördiinde Mısırdan avrıla-
~şlardır. caktır. -

bi}~ıtndi Cumhuriyetçi ispanya da- Hariciy.e vekilimizin Kahire seya
~ harbın en büyük bo:!!runlariylcjhatine biiyük ehemmiyet veri1mek

tılaşıyor. İnsan kudretini a~an tedir. 
~luklar karşısmda taliine boyun Roma 5 (Ö.R) - Hariciye nazın 
~ekten ba§ka bir şey yapmıyacıı!:- Kont Ciyano Türkiye büyük elçisi 
\. . . . B. Hüseyin Ragıbı kabul etmiştir. 

C alan?ıstl~r .~.dem~~ ~.n~e~e B. Hüseyin Ra~ıb Romadaki Tür
rı '1ınhunyetçılerı ıkiye bölınu~.erdır. kiye sefirinin, Balkan konseyi tara-
ou v • t k . b' . . azıye te mu avemetm ır s:.ırpı- fından Ankma içtimaında verilen 
~baş göstermedikçe çol< r:"-me!iİ karara tevfikan ltalya kralı ve Habe-
~enem~z: . : şistan imparatoru nezdinde murah-

Ja Unun ıçın daha şımdıden merak- has olduklarını bildirmistir. Kont Ci- . . 
IOruluyor: ano bu tebliği kaydettiğini bildirmiş - · 

Bakan 

General Frango lapanyaya tama- ve faşist hükümetinin memnuniye- Hariciye vekili Bay T. R. Aras 
ltiM·halöm olunca ne Y~~acaktır_?. tini sefirin hükümetine iblağ etmesi-! taksns ta ayni mahiyette teşebbüs 1 
1 __ -•nnettarhk borcunu ödemek ıçın ni rica etmiştir. Yunan sefiri B. Me- yapmıştır. 
~yayı Roma - Berlin mihverinin 
""UJnığuna mı takacaktır? . -
A~~yol sahillerinde ltalyanlar ve Mısır 
~~ lcurdulclan hava, deniz 
tiılerini muhafaza mı edecektir? 

Maarif 
Orta mektep mual-

1 limi ihtiyacı için 
meccani leyli tale

belerin muallim 
olmalarını mecburi 

kılacak 
ISTANBUL, 5 (Haıua)

Maaril vekaleti, Orta mektep 
ve Liselerin muallim ihtiyaç
larını karıılamak üzere mü
him tedbirler almak üzeredir. 
Lise ve orta mekteplere para
•ız olarak aluiacak talebeden 
yüzde yetmiş beşinin mecbu
ri olarak muallim mesleğine 
ayırtılmaaını mümkün kıla
cak bir kanun hazırlanmakta
dır. ônümü:zdeki •ene yeni
den 17 orta mektep açılacak, 
mevcut orta mekteplere 301 
ıube ilave olunacaktır. 

Konseyi 
. Roma, lıpanyacla sadece bol,eviz

~lra İltikrari aleyhinde mücadele et
liiini, Lpanyol toprakları üzerinde 
ne ıiyui, ne aıkeri bir nüfuz, ne de 
~i blr menfaat beslemediğini 

)liyor. 
lro Bu teminata itimat edilirse, Fran

nun vaziyete haklın olmuı bey
~~!lel sahada ehemmiyetli bir 
tik . ildik yapmıyacak, demektir. ln-

Seçimi neticesi lngi· 
/izleri memnun etti Dost devlet heyetleri 

gelmeye başladılar 

ere ve Franaa Atlantik denizine 
le aarbi Akdenize hikimdirler. Olsa 
' Fransa için, Pirene ımırlannda 
~yaya sadık bir cephenin ku
~Uf olmaaı gibi bir netice mevzu
·~ olabilir. Salihiyettarlar buna 

ihtimal vermiyorlar. 

İstanbul 5 (Hususi) - Balkan 
ekonomik konseyi münasebetile bu
rada toplanacak olan Enter Balka
nik matbuat konferansında hazır bu
lunmak· üzere matbuat umum mü
dürü bugün Ankaradan geldi. Bal
kan konseyine İştirak edecek Rumen 
heyeti de bugün deniz yoliyle Kös
tenceden şehrimize gelmiştir. 

1'1 
~ 

Belediyenin yeniden inşa ettireceği mües
. seseler için hazırlıklara başlandı 

Bır ~aft~n K~ltürpark müea- pavyonu, gayet zarif olacaktır. 
~ıelerınin ıkmabne çahtıhrken, Yunanistan pavyonunun intaa• 
öte taraft~n da fua~ hazırlıklarına tı ikmal edilmek üzeredir. Bu pav• 
devam «:_dı~.mek~edır. Büyük Bri- yonda tefhir edilecek efyalar, Yd
tanya hukumet1, 938 yılı fuarına nanistanı turizm ve ıınai bakuri. 
da reımen i•tirak edeceğini fuar dan canlandıracaktır. Malum 0 ). 

komitesine bildinnif, kendilerine duğu üzere geçen ~ene en fazla 
pavyon yeri ayrılmıftır. fngiltere _ SONU 2 iNCi SAHiFEDE ~ 

i 
Milli kıya/etleriyle plebi•ite ha.zulanan Viyanalılar 

9 Nisan tarihi 
Alman imparatorluğu 
büyük günü olacakmış 

Filhakika ispanya baştanbaşa ha
~ halindedir. Şehirler, köyler en
"- Yıiınlanndan ibarettir. Urtıaadi 

haklar uzun yıllar kendini topla-
'~'Yacak tekilde harap olml!4tur. 
it kerre dahili harp nihayet bulun
~ .-.aziyetin fecaati bütün deh
~Yle belirecek, yanan, yıkılan şe-

LONDRA, 5 (ô.R) - cTi
meı» gaz.eteıi Kahire muha
birinden Mıaır intihabatı hak
kında aldığı haberlere daya
narak ne1rettiği ba,makale· 
de Veldi•tlerin hezimetini 
hayret verecek bir lelôket 
ni•betinde görüyor. Buna mu· 
kabil hiikümetin :zaleri hem 
dikkate ıayan, hem de had
den a1ırı görülmektedir. lngi
liz gazete•i korkuyor ki ma· 
halli memurların taralgirane 
gayretkefliği Mehmet Mah
mut pa,anın emirleri hilôlına 
olarak hakiki bir tehdit ve 
tazyik yapmak mretiyle baı
vekilin iyi niyetleri hududunu 
afmıftır. cTimea» reami ka
nun•u:duklarla hükümet par
ti•inin beklendiğinden daha 
kuvvetli bir ekseriyet kazan
maaına tee•ıül etmekte, bu
nunla beraber Mehmet M ah
mut ptıfanın bu :zaleri iyi bir 
ıekilde kullanacağına emin 

Heyetin ikinci kısmı yarın gele
cektir. Aralarında Osmanlı impara
tor]uğu ayan azasından olan ( Ba
sarya efendi) de vardır. 

YUNAN HEYET1 DE GELDl 
Atina 5 (A.A) - Balkan antanh 

ekonomik konseyine iştirak edecek 
olan Yunan heyeti hariciye nezareti 
mukaveleler dairesi reisi Argiropu
losun riyasetinde olarak dün akşam 
lstanbula hareket etmiştir. 

Bcrlin 5 (A.A) - 9 Nisan RÜnil- belediye claireıindc açılacak ve bu ai
nün büyük Alman imparatorluğu rada reamt binalarla huıuat evleri 
gilnü olacağı B. Göbels tarafından bayraklar c;ekilecektir.Bütiln Alman. 
Alman milletine hitaben neoredilen yada münakalat iki dakika tatil edile. 
bir beyannamede bildirilmektedir. ccktir. Lokomotiflerin ve vapur1anu 
_Bu ~ün öğle vakti Viya~ - SONU 4 VNCV SAHiFEDE ~ 

eri yapmak, bozulan düzeni kur
~ nıilyonlarca insana İş bulmak, 
~~rde ve tehirlerde hayat u:ıkin
ttk/ Yeniden hazırlamak iycap ede-

li', 

~aşizmin ispanyada yerle~meıi 

bulunmaktadır. ' 
Büyük lngiliz gaz.ete•ini 

memnun eden bir nokta da bu 
uılerin ayni zamanda Sağ
di•tlerin :zaleri olmaaulır. Hü
kiimet bu ayrıfılı Veldi.t par-
-SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

Matbuat idaresinin ecnebi gazete
ler bürosu şefi Feriyadis, Atina ajan
sı direktörü Vekiarellis ve gazete 
muharrirler birliği reisi Zarifi.den 
mürekkep heyet de matbuat konfe
ransına iştirak etmek üzere keza Balkan konseyini açacak olan · 
lstanbula hareket eylemiştir. Adliye vekili B. Şükrii Saracoğla 

F rangoya bol bol ıili.h, mühim
"'-t, tayyare verenler bu zavaUı 
~leketin yaralannı saracak kud
lt.:e değildirler. General Franko 
llı Yadan, Almanyadan para bula
lı ~.Zira bu memleketler bizzat ma
~~zayaka içindedirler. ispanya 
«h.ı cı bir istikraz yapmak zaruretini 
"Ytlnca ister istemez lngiltere,Fran-

Havacı gençlik • • 
ıçın 

\re Anıerikaya baş vuracaktır. 
ı1'g~anaatimizce yalnız bu sebep bile 
ttk 1 t~re ve Fransayı şüphe lendir e
lti bır siyaset takibinden Frangoyu 

elledecektir. 

t\' ·~~iltere ve ltalya ihtilaf sebpferi-
1 q\'' 1 ltie . ı o arak tasfiyeye karar ver-

,.~~tş olsalardı ispanyanın buıtünkü 
eli. •Yeti ciddi tehlikeler arzedebilir-

lt.lya l ·ı · ·•~ · · 1 

Türkkuşu 
Muallimleri 
diyorlar ki: 

"1° .. ki b .. zmır cocu arı u-• 
tün arkaclaslarından .. 
üstün bir muvaf f aki-

·~ I , ngı tereyı tazyıK ıçm o -
~İr ai IPanyayı. ~ngiltereye ale~~~r yet göstermektedirler 
~Y~t takibıne sevkedebılirdı. - " -...<'!!-.-
1"-lti '?C>Y~e bir tehlike varit değildir. · Bir arkadaşımız, şehrimize gelen 
~ iddıa edilebilir ki, lngiltere az Türkkuşu muallimleri i]e, T~rkkueu
~i ,. ~arfınd~.la?anyada eı~İ rp.e.v-. nun h~vacı gençliği n~s~l ~azırladı'aff e Preatıımı elde etınege bıle ğma dair geniı bir k:onuoma yapmıt-

Kızılay aşhaneleri 

işçilerle fakir talebeniıl 
gıdasını temin edecek 
Bu teşebbüs J .-• 

yakında kuvveden ngılız 
file çıkarılacak /talyan anlafması 

·---m·---
Kızılay cemiyeti çok hayırlı bir te- ve Fransız matbuatı 

şebbüsün üzerindedir. 1zmirin muh- LONDRA, 6 (lJ.R)- «.Fo
telif i~ yerlerinde az giirulelikle ça- raynolin tarafından neıredi
lışan amelelerin ve çocukların bu ka- len yarı re•mi bir tebliğdtj 
zanc;larilc tam gıda alamadıkları, ek- RomaJa devam eden lngiliz
ıeriya ekmek peynirle bütün bir gü· ltalyan müzakerelerinin vazi
nü geçirdikleri RÖrülmektedir. yet~ hakkında Pari•te çıkan 

Bundan başka bilhassa mektepler- Petıt Journaldeki haberlerin 
de, varlıksız c;aculdarın öğleyin ye- •adece laraz.iyelcrden ibaret 
meğine beş kuruıtan fazla bir tcY olduğu Ve ıalahiyetli bir kay
tahaia edememeleri gıda almalarina nahtan alınmadığı bildiril- ' 
m8.nl olmaktadır. mekte, diicr tara/tan iyi bir 

Kızılay cemiyeti reisi Dr. Cevdet mecraJa gitmekte olan ba 
Fuat, lüzılayın bUtUn müc8selere şa- miizaknela halılrınJa IS gli
mll olmak ilzere ayrı ayıl aşhaneler ne ltaJar reani bir ıeblil nef
~ ijçllere ve talebelere yemek rİIHI ~lıcin olacafı bildiril
Yfll'm~ fikrindedir. Bu tqebbUı ya- melıtedır. 
kiDCla lr.uneden file cıkecıak '" 1tç1- ı. SONU 3 ONCO SAHIFEDE.-ak olacaktır. hr. Bu konu~mayı yan·n'ki eayunızda 
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ıl or 11. e le • 
reslav 

Gece vakti Yudayı 
ağır yaraladı 

e maçları -o-- Eski 
----------- Dün gece Türk pazarında badi· 

Panayırına resmnen c . .. .. F B h Havra sokağı» bir yaralanı• s,. 
iştirak ediyoruz umartesJ gunu. a çe seıi olmuttur. S~bıkalılardb anokak· 

• dullah adında hır adanı, ~ 1 
.,.. 

•• Hükümetimiz, 938 Breslav bey- k 
1 

k tan gece vakti geçerken yıne 
Hava kurumuna kıymettar bir teber u nelmilel pana~ırana resm~n İftira- ·u·çokla arşı aşaca bıkalılardan Yudaya ras~~ıfbl'• 

ke karar vermıt ve keyf ıyet Ber- Sadullah ıarhot bulunuyonaU. d• 
~isar 4 (Hususi) - Tütün di~ ve omdan 400 metrelik bir arsanın ° lin elçiliğimize bildirilmiftir. Burada iki ıabıkah ~:ııa• 

kimi hararetli devresine girmek üze- ifraziyle satın alınması münasip ~ö- Breslav panayırı 4 - 8 mayıı mahiyeti anlatılamıyan bır 111 Sa• 
redir. Bu sene şehrimizde geçen yılk.i rülmüştür. Vaktiyle bu yeri almış aruında açık bulunacaklar. First Viyana takımının yapacagv ı kap geçmit, bunun sonunda ı..ı(ı 
kadar olmamakla beraber yine geniş olan belediye şehir meclisi azasından Bu panayırda 200 metre murab- • dullah, kolunda gizlediği bı~d~r1 
ölçüde zeriyat hazırlıkları yapılmış- ve şehrimiz tanınmışlarından bay\lık bir yer itgal edecek olan 1'ür- maça lzmir Muhtelitı hazırlanacak Ç':_kararak Yudantn dört yerııı 
tır. Kazanın cenup ve doğu tarafla- İbrahim Kuluşuoğlu, Cemiyetin ihti- kiye ıtandında bütün ihraç mad- - ağır surette yaralamıttır. . I b~ 
rındaki tarlaların hemen yüzde alt- yacı olan ve her zamanki kıymeti ıdelerimizin nümuneleri mü.tene~- - Suçlu, Yudayı öldü zannı)' 0 

mışında tütün dikilmiştir. "Akhisar- üç yüz liradan a~ağı olmıyan 400 vi ve ~engin bir tekilde tethir edı- Cuma günü F enerbahçe takımınını nü lzmirli iki muhtelit karşılaşması rakarak kaçmıt, bili.hara yakal•fl' 
<Ia bir tütüncülük enatitüıü açılacaRt metrelik kısmı elli lira mukabilinde lecektır. İzmire gelerek iki maç yapması mu- ya~ılacakttr. mıttır. 

8 üzerinde 1ktısat vekaletinden sızan cemiyete satmıs \'e fakat bu elli lira- Ayrıca Türkiyenin her saha~a- karrerdi.Milli küme ve plasman maç- Hatırlardadır ki, dünyanın bu ma- Yarala haıtanede tedavi altııt 
haberler bu yıl müstahsıla ümit ve yı da yine kendi kesesinden ödemek ki ~atarılarmı teıbit ~~en .graf~k: ları fiküstürü mucibince Fenerbah- ruf profeıyonel takımı, lstanbulda almmıttır. Yaraıı ağırdır. 
sevinç veriyor. Bu meyanda bir tü- suretiyle cemiyete karşı büyük bir lerm yurdumuzun guzelliklerına çenin cumartesi üçokla, pazar günü yalnız İzmir muhteliti önünde eğil- • 
tüncüler birli~i k~~ulma~~htimali. de hamiyet gös~er?1iştlr. . . g~st.eren rc:simler Türk atandım de Alsancakla oynaması icap etmek- miş~i .... Fakat bu defa Avust.?ry~lıl~ı 938 Fuarı 
mevcut oldugu soylendıgınden fıat- Bay lbrahımın bu harekett beledı- ıuıılty~ce~tır. • • • tedir. maglup etmek, epeyce muşkul bır . A 
ferin he.~ halde ge~n sene~i gi.bi pa~: v~ medisini ?.lduğu ~·adar ?ü~ün ~k- fzmı.~ lıcaret odası bu ıergı ıçm Fenerin, geç~n maça . ~ıkmamış İş ola~ktır. . . . B~STA~AFI l iNCi SAHIF~:!. 
(ayıp sonecek vazıyete gırmıyecegt htsarlılan mutehas ıs etmıştır. Ken- bazı numuneler hazırlıyacaktır. bulunması lzmır aeyahatını şüpheye İzmır muhtelıtının bazı hatlan za- ragbet goren payYon, Yun-"' 
um.ul~kt:ı~r:. Bu ~~~ Ak?isar~a disine hava kurumu n~ına kavm~- --=-- düşürmüştü. Fak~t o,'açın yapılma- yıftır. Kalede. kuvvetli bir oyuncu pavyonu idi. kiJllİ-
blıtesı eyı tutun yehştırılmeınne bıl- kamlık tarafından tahrırcn tesekkur ithal tnemleketinde yacağı hakkında şımdıye kadar mın- yoktur. Muavm hattında Enver ve Mevcut hazır pavyonlar •tet-
hassa e~:mmiyet veril~ek, icap edil.miş ':e beledi~e meclisi de ~v~ı takaya hiç bir iş'ar vaki olma~ış- ~dil müst~na olmak üzer~ ü~ü~~ü l!n ki~al~nd~ğı için, Fu~ koOP Ol"' 
ederse zurra arasından bır heyetse- şekılde bır teşekkur kararı vermıştır. İstihlak edilme yen tır. Bu itibarla, oyununu sevdıren bır oyuncu ıkame etmek muşkuldur. ıı suna gol cıvarında yenı pa~ oıt' 
çilerek bu işle tavzif edilecektir. Ve KaymakamlıP.ın teskeresinde şun- Fenerbahçeyi bu hafta lzmir sahasın- Takımda hücum hattı iyi bir vaziyet lar inta ettirmektedir, Bu pa~ dr 
Jtak.ikatte de Akhisar tütüncülüğü lar yazılma'ktadır: emtianın menşe da görmemiz mümkün olacaktır. arzetmektedir. Bizce şöyle bir mua- lar., yapıht itibariyle gayet ,. 

' ancak bu gibi tedbirler alınmasiyle «Kı~~e~li vardırrtlarınızı daima sehadetriameleri *· - vin ~attı te.şkili mümkündür: . dir. ER 
ıtukuttan kurtulacaktır. bezlettıı;tınız kurumumuzun burada ~ İzmir muhtelitinın Avusturyanın Saım, Saıd, Namık, Fuat, Hamdı. YENi MOESSESEL 

lktısat vekaletince açılması düşü- bir şube binası için iştira. etmek zo- Memleketimiz.den ecnebi mem- 1 en kuvvetli takımı First Vienna ile Orta hafta Adil. bu mevkiin eaa- . • • • i .,.-
I "l enstitü için aatahiyettar tütün- runda kaldığı 400 metrelık arsa be- leketlere ıevkedılen emteanu~, l>_a- 121 Nisanda karşılaşması mukarrer- sını teşkil edecektir. Beledıyenın ınta ettırecei lar 
ı:~ı:ıe konuştum. •Tütünlerin çapa· deli ~la~a~ ~ili lira ~~berrü _etme~iz za? ith~I memleketinde .iıtahl~ ldir. Muhtelit muntazam surette ek- Bun~~la .bera~r takı~ın diğ~r ni müeaaeıeler için belediyedebat
\lanma Clevreaine Rirdiği mevsimde heyetınuzı cadden mutehassıs etmış- edılme~ıp oradan hatka hır mem 1zersizlere başlayacaktır. Fenerbahc;e hatları uzermde dıkkatle ıtlemek la- zırlık~a~a batlanı;-ıattır: Çoc~a.-k• 
jb.ı müeeee8enin çahonuya ~lamı, tir. Bu vesile ile muntazam ve müte- lekete ıhracında yapıla~ mua- ılzmire ~medi~i takdirde pazar a:ü- zım geliyor. tan~ıtm~ bahçe.ı tanzılll: ed~,.ı 
ı ... l 'leri .. .. l madi yardımlarınızı sitayişle anan•mele hakkında odaca alikadarla- • • tedır. Hal santral, garaJ -,._

1
_,; 

olmaii ilzumunu t ıuruyor ar. b" • .. d ·ı . ti" 1 S h f t d "b' b"" !!I- •• 1 • pi~ 
b• . . 1 ka '"' yönkurufumuzun en güze( duy. gula- ra ır tamım gon erı mıt r. on a a ıçın e il l UYWL mueuete etrlR • . ..lr 

Böyk,L-~ ~~ıtitülı ~L ~~~-'- t ı 8k~- rant tıize iblila etmekle zevk duyu}'O- Bunda deniliyor ki : üzerindeki çalıtmalar da iaeıır• 
rette :ıuırar~tır p uma~~ mev l- M l k · · d "hr · t" 
• ~__ıı.ı:x.i ~- '•-.ı·rc1 fı rum.ı. - « eme etımız en ı aç mıt ır. •,'ı .... i• 
ıne geuruoqs . uuuıı e masra nın d'I" k b 11 · · d ı u ıı • • l • Al B il l · • •r""' fma muhit tütilncülerinin İştirak Belediyenin karannda da ŞU satır- e 1 ır en uma ar ıçın o amı~- zum ıncır erın man . um eıaete erı~ .ınp ttolU 
nıı • de .. h k T h .- lar vardır: dan alınan mente tahadetnaıneıı, . , • nın ııkı ıurette takıbı ve kon h 
'edeceğine şup 8 yo tur. a mm- "lk "th 1 l k · k d ld ' ..... d beled' feo r 
lere gllre burada bir tütüncülük ens- c .... Arsa mu~ml'elesinikn odn.a~ına ~ ı a .. rnebm ek etıne lakatr o al:- d k • l b •td • 'ld ıca~ dettıbıın end .... "klikıyle y.Pıl• 
titUaUnUn a ılması için nihayet kırk ve bedeli ola~ ellı aranın .. ~~ ısı~- ~una gore af a meme e en .. - ya a l satış arı l ırı l yetm e azı egıtı er 
b" li "biçblr kifa et edecek- rafından verılerek kabulunu tekJıf lınde behe~ehal en yakın Turk 1 mıttır. . C , 
.m Enra ~~ı paral l Akh~ t"t'" _ eden, belediyemiz yüksek meclisi konıoloıluguna bat vurularak sev- , Belediye bat mühendisi B. 

1
.:1 

tır etiıu meee ea ısar u un k d"I .... 1 k . . ''f d'• ı• · . I .. . · azalarından lbrahim Kuluşoğlunun e ı ecegı mem e et ıçan mu rez I hit intaat kontrol mühen 1 l 
cülerine vlmdıden nası umıt venmo- 1_._ t h fı T" k h a ku- men•e tahadetnamesi alınacaktır. Berlin ticaret odaıının hazırla- INC R 'f • • le B y ~e 

- da tütü "I"" .. U ganize et mem e.Ke mu a zı ur av ., d ... .. h f •• d K l d . • b vazı e&ını yapaca , a •of 
se yann - ncu ug .. or d la- na olan bu bağlılıihnın şükran- Bazı firmalar hu gibi aevkiyat ıgı rapora gore ıon a ta açın e ontro aireıanın eyanatına Oıtay da bat mühendiılik itlef'I 
m~ ~mından bUyuk fay a r r:~:rşılanarak meclis ve Türk hava için de odamızdan malın ıevke- 1 incir v~ üzüm mah~ullerinin ~l- g~~~·. incir kontingentinin tükeı:.- idare edecektir. Beledi1e ..,.fi. 
tevlıt eyliyecektir. kurumu namına kendisine alenen te· dildiği ikinci memleket namına ~ma? pıyasalarmdakı durumu toy- dıgmı yazmıtllk. intaatı için de hazırlıklar ilerle' 

HA VA KURUMUNA ~kkür edilmesine karar verildi.» mente ,ahadetnamesi iıteme~te- 1 kdır : .. .. • . Filhakika bu ürünümüz üze- mittir. 
TEBERRU Bay tbr~him Kµluşofdu şehrimiz-ldirler. Odamız, ilk ithal edtlen 1 Kuru uzum pıyaıası.~~n bu ara- rınden ıon • za~a?larda he- , =----

Akhisar 4 '(Yenl Asır) -Türk de yoksullara vardım edenlerin ba- memleket üzerine tahadetname 1 lık ol~uk~a.can~.ı g.eçtıgı v~ kon~t- men hemenhıç bırıtolmamak- Antep Fıstıg"'ı 
h L -L.rim" bes' b _ amda nelmesiyle de tanınmaktadır. tanzim etmek ıalahiyetinde olup rol daıresının Turltıyeden ıthalat tadır. Hamburgta mevcut bazı 

ava .. urumu FA• az ou ı, ura .., ... . . v. d b k b" 1 k ı · . .. 1· . b .. d 1 art"I t "lk b f~-~ d 100 S • l da IJır bina yaptinnak için karar al- Hamiyetli vatandaşımızı biz de teb- gıttıgı ye~ en aş a. ~r meme e- ıçın ~~em ı mı ette muıaa e ~.r P. ı er mar ın ı a -.-an a uıkast yapan af 
n bi t B rik ederiz te ıevkedılen emtea ıçm menfe fa· ı verdıgı haber alınmıttır. Bu mu- kılo batına loco Hamburg ve nev-

mıı "'ıe m naalbeJıped' r arsah~ra~ı~1 .1". ·un Akhisa.r 4 (Yeni Asır) _ Mün- hadetname i veremez. Bu itibarla saadelerden bilhaasa Hamburgda İne göre afağıdaki fiatler üzerin- takip edilecek 
meae e, son ıye şe ır mec ısını . ı d kl'f 1 d 11 

Jantı- - ·.ı_ --uubahs edilirken hal bulunan şehrimiz posta memur- 1 honıolosluklara müracaat edılme- , ıcrbeıt limanda bulunan Türk ku- en te ı o unmuttur : Gaziantep ticaret odasın •l 
top sınaa mu...... l N · E . 'd' 1 . ·· .. ·ı · · . . 'f d 1 . 1 . l N tu l 58 60 1 b t, en mUnaalp yerin uzun ta' mezarlı- luğuna Ankaradan lav un rgen sı zarurı ır.» ru uzum partı erı ıçın ııll a eye z~ır mperıa a re • tebrimiz ticaret odallna re c:° "" 
it - i olduAu tesbit olunmuş tayin edilmiştir. _ --=-- çalı!ılmaktAdır. tanelık 38.00 Mark. mektupta, Gaziantebin ve bııı~1 

lllD (U'88.SA k l LJ • hk"' [el Oda azalıkları 1 Fiatlere gelince : Kontrol dai- lzmir Ekıtri&aima Genuine 66. landının en büyük gelir kayn•ı:. 
t OŞU aTı naşım ma um O U 1 ~ . . resi fiatleri, 14 mart tarihinden 68 tanelik 35.25 Mark. tetkil eden Antep f11tığına b .. 

Pazar günü yapılacak at kotu· Urlanın Özbek köyünd~n ~ev- tktısat ve~aletb~en hcar~! oda· itibaren tatbik edilmek üzere, bir fzmir Prima 23.75 marktır. yerlet"de suikaıt yapıldığı v~ :·~. 
(arına it program hazırlanmıt ve ki oğlu Ahmedi baç ki olduren ı 'ına gelen hı~ ~~ r~ratta, ıcaret ı mikdar daha indirmittir. Yeni fi- Kontrol dairesi iıe • kontingent metinden dütürüldüğü bıl ıflıı· 
~oşular ittirak edecek hayvanla- ayni köyden Süley~an _!>ğlu Ha- 1 °~8:.ları meclıs_ı ~nt~~kab~t1:h1ai ha- 1 atlerı yüz kilo ıif Hamburg olmak kalmamış olması dolayısiyle- ken- mittir. Bazı kimıeler, ıon ı;--E1,. rin vezin i lerl halledilmittir. Bu tim Karakutun dun agtr .cezadalkıkı tabı·· la~ gİbk~u mı f ·i~~ı'n1üzere a\'ağıya yazıyoruz : di tarafmdan fiat tesbit ve ilan larda bu fıatıkların içine kü~lil itıl 
haftanın dördüncü kof\UU Handi- yapılan durutmasmda ıabı.t olan d.a mec ısA azt .! b~'h":.~eç__ı ah e- fZMIR OZOMLERI : etmemektedir. Hamburgda ıet- tık karıttırarak malın kah~.tı 
kap kotuaudur ve l.ngiliz atlarına ıuçundan dolayı on sekız sene rı, ~l~~~ aza ıga b ır. ~.hmb f ~· No. 7 ... 17. 75, No. 8 ... 18.25 .• beıt limanda bulunan bazı Türk dütürmütler ve göıteTilen r~::;.; 
aittir. Dandl 65 kiloyla, Nöriı 59 müddetle ağır h psine, ancak ölü ıeçı h"lı ~mah u ~n ıll~k ant:~: INo. 9 ..• 19.25, No. 10 ... 21.25, incirleri partilerinin ithaline çalı- ıuiistimal etmitlerdir. Bu İb fır 
klloyla, Sun and Air SS kiloyla, Şevki oğlu Ahmedin hadise eana- n~~ ~ mı fa ıa • aa u e ıg~, No. 11 ... 23.00 tılmaktadır. niıanın ilk gününden itibartJll ır 
Girgin 48 kiloyla kofAcaktır. smda elindeki çifteyi Hatime tev- hukmı f~!' yerme o?u tema_!! tık ihracatı kontrol altına aboO' 

a...· l k d H d'k ko- cih ve alet etmesi ve kapsolun pa!~ eden hakıkı tahsa racı olmadıgı Konferans T .. kk tır. ..,, 
~ınc OfU a an 

1 
aahp ı 'h t k dankla bildirilmittir. Bu itibarla hükmi Uf UŞU G k k 1 t on .. 

'

usudur ve Arap atlarma m sus- amamaaı ve m aye u h I .. .11 . . Bu aktam ıaat 20.30 da Kartı- ümrü apı ariy e iıtasY l· 
. • Ald · 60 ı ı "dd ti' tah- c ı& ar namına mumeası erının ı· 1 d k . dıt P tur. Benlı boz 65 kılo, ervıt 5!'ç uyu y~a aması, fi e 1

• T • • aka halkevinde Kültür direktörü ıman ar an geçere ıç ve fı•· 
k·ı s-...:,1_ 58 k"lo Baht"ıyar 54 rık ıebebı olarak nazarı dıkkat..;-,yapacakları muamelelerın kendı y Al' R' M ıı· l . yasalara sevkedilecek AnteP _, .. ı o, an.aUf t • •• t • f 1 1 Bay ı ıza tarafından «Çocuk U a ım eri ..... 
k·ı M l 53 kilo Can 51 kilo almmıt ve altı aene muddetle hap- ı nam arına ıza et e yapı maması b' . . tıkları muayene edildikteneeeiı'° ...:,. 1 o, usu ' ' . l .. ı· · I' t kt d" ter ıyesı" mevzulu bır konferans ~· Yılmaz 49 kilo Duman 48 kilo sıne ve a h yuz ıra tazmanatın ıcap e me e ır. .1 kt' d • ) k• • kurtun mühürle mübürlen 

1
_...11 caktır. ' vereseye verilme ine karar veril-! --=- ven ece ır. ıyor ar I• Mühürü havi olmayan fıs!ık eJıi 

-=- mittir. Belediye bütçesi • satıfını ve ihracını Türkıf~ilcı-
vazı makı·neleri -=- Kumar oynamışlar "l. ki - Mısır ticaret odaaı mened ı j s·ı h Şehir Meclisi bütçe encümeni, zmir ÇOCU arı bü. cektir. . _ _.., 

Adliye vekaleti tzmir adtiyeain- l a. araştırması bütçe üzerinde çahtmalarına bar l~~~tpata caddeıinde Kir.~z h~- k l · Bu husuıta bir de talima~. 
de kullanılmak üzere 25 yazıma- Evvelki gün Çetme kaza mer· lamıttır. Bütçe cumartesi günü- ~1• onu'.'de ~.uıt~!a ve ~~e>:m tün a,r adaş arından hazlrlanmıt ve sureti odar• l.,..ıı.t 
klnası göndermi.flir. Makinalar kezinde üç kahvehanede silah ne kadar ikmal edilmi! o~a~k ve ııımlerınde ıkı kıt•. cadde uzerm- üstün bir muvaf~ ki- derilmittir. ihraç edilecek fıtl• 
muhtelif dairelerde kullanılacak- aratb.rması yapılmıt ve iki bıçak pazarteıi günkü mechı ıçtımam- 1 de zar atmak ıuretıyle kumar oy- a mutlaka çıtlatılmıt olacaktır. 
jır. ele geçirilmittir. da müzakere edilecektir. narlarken yakalanmıtlardır. yet göstermektedirler,, -=- İ 

. .. .. 
BUGUNKU seans-

lardan itibaren TAYYARE 
BiRBiRiNDEN GOZEL 2 FiLiM 

TAKDiM EDiYOR 

Fakir aleb 
MARI ROKK VE IDA WUST 

GtBI VENOS KADAR GOZEL iKi DiL
BER ARTiST TARAFINDAN TEMSiL 

- EDiLMiŞTiR 
ŞAHANE MEVZULU • MUZIKALI 

ŞARKILI OPERET~ 

Sevimli Serseri 
BOTON DONY ANIN TAK.DIR ETfl(lt 

BOY OK SAN' A TK.AR ı 
MAURICE CHEVALIER 

TARAFINDAN MOSTESNA BiR SURET· 
TE TEMSiL EDiLMiŞ EN SON VE EN 

GOZEL FiLMi 
AYRICA: ı PARAMOUNT JOURNAC 

Sineması 1 

SEANSLAR ı 

Telefon 
3151 

F AKJR TALEBE 2.45 - S.40 - 9 DA 
SEViMLi SERSERi 4.20 - 7.40 DA.. 
CUMARTESi - PAZAR 1 DE SEVIMU 
SERSERi iLE BAŞLAR ...... 

BASTARAFI ı ıNcı sAHtFEDE Ktzılay aşhaneletıı 
yazacağız .. '! alnız, ~u hasb~~!"ı. ara- BAST ARAFI 1 iNCi SAH_IF!/?ıo-
sında fzmm ve lzmır gençlıgım çok Ierle talebelerin gıdaları temııı 
sevindirecek bir haber duyduk. Onu cektir. i· 
burada kaydetmeden geçemiyoruz. Kızılay cemiyeti, bu i~te k&.r tfıe" 
Bu haber de ~udur.Türkkuşunun de- ni düşüncesini i tihdaf etınetl'leılııtı 
ğerli muallimleri havacı gençlik İçin- dir. Netekim §İmdiye kadar ackttl" 
de İzmirlilerin bütün arkadaşlann- kızılay aşhaneleri zararla c;ah111'1°clt11'l 
dan üstün bir rnuvaffakiyet göster- dır. Geçen hafta Gazi bul-vıır~siıı" 
diklerini müjdelemişlerdir. • Di Amerikan Tobako müeB• 0çıl• 

Türkkuşu filosu lzmire, Ankara deki 1000 amele için bir aşha~elc 
motorlu tayyare kampından bröve mı§lır. Bu aşhanede i~iler~ ~ere 
almış gençlerimizin antremanlarını ve yemek bedeli dahıl ol d 
temin için gelmiştir. latanbula Ada- yalnız altı kuruş alınmakta ır. ~ ---------naya da ikişer tayyare ile ve bu mak~ 

Acele s~dla muallimler gitmişlerdir. lzmir 
için ayrı bir ~ref olan cihet de şeh
rimize Türkkuşunun bat öğretmeni 
bayan Sabiha Cökçenlehaı makinist Satılık ev lf.i 
bey Ferit Burak'm gelmeaidir. 

189 8
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Y annki aayınuzda, havacı gençli- ikinci .. Kordooda f lu blr ~ 
ğimiz nasıl yetişiyor. A. B, C bröve- gayet aaglam ve ~~:i.D ıörlllelı 
leri naaıl alınıyor. Motörlü tayyare acele aabhkW:· Ta ıp tık l~to 
kampında nasıl çalı§llıyor. Mevzula- üzere içindarriekıl~e! P;w:kı ~ .. 
n üzerinde Türk.k~unun değerli öğ- de b tmuh nmız. 
retmenleri ile yaphğımız hasbihati oğluna m~acaatlen. 
neıredeceğiz. 1 - 6 . 
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C. H. P. ·Grubunda T 

Başvekiilmiz vergi tenzilatı hakkında 
mühim beyanatta bulundular 

. .&.NKARA, 5 (A.A) - Cümhu- aüye gelen ha.vekil Bay Celil Ba- mit olduğunu ve huna binaen aa
:et Halk partiai Büyük Millet yar, devlet bütçesinin iftiharla yim vergisinden yaptığımız tenzi. 

ec:liai grubu, bugün «.5/4/938» mütahede ettiğimiz inkitaf ve mü- lattan batkaca dört buçuk milyon 
~talya aaylavı doktor Cemal vazeneden cesaret. alarak sayim lira bir fedakarlıkla müvazene 

1
. \lncanın reisliğinde loplandı.Ma- vergisinde olduğu gibi müvaze- vergisinin tahfif ine b&.flamaktan 
ıye Vekili Fuat Ağralı müvazene ne, kazanç ve buhran vergilerin- mütevellit memnuniyeti beyan ~
~clırgiainde yapılacak tenzilata da- deiı de her seneki bütçemizden ya- ti. 
1~ ükümetçe dütünülen proje üze- pabileceğimiz f edakarhkla hal- Bu beyanat sürekli alkıtlarla 
İ:de izahat verdi. Formüle ait kımızın vergi yükünü hafifletmek, grup heyeti umumiyesince tasvip 

ıı nıünaka,alardan ıonra kür· devlet prensibi olarak kabul edil- olundu. 

lngiliz Avam Kamarasında 
Hükümet bir.çok noktalai-dan şiddetli 

tenkit hücumlarına uğradı 
l..ondra 5 (Ö.R) ..,.... Avam kamaı:asın

cla dün ak§am harici ıiiyaset hakkında 
Yapılan rnUzakerc hükümctin zaf<>ril<' 
lletfcelenmiştir. Bu celsede ame1e muha
lefet partisi lideri B. Attlec hüki.imetin 

~tici siyasetini şiddet.le ienkid ederek 
"n kudsi teahhüdleri yerine getirmemek
!', milletler ccmiyeU paktına yazılmış 
olan müşterek emniyet prensibini terk 
t!iınekle, Italya ve Almanya diktatörle
rinin hır.~ıına Ispanyol milletini feda et
inekle ve nihayet Ingilterenin, impara
\c>ıfo~un ınenfaatlerlnl tehlikeye dil Ur-
1llekle itham etmiştir. Netice olarak B. 
Attıee hUkUmeün bu siyaseti hakkında 
lnJilıtehiplerin bir hüküm vermeğe da
\ıet edilmesini istem~iir. 

lanııııstır.· c'fiıncı~» emele paı-tisinin ~ste- pakttır. MillcLler rrJı1iyeline taraflar o1-
diği gibi lngiltere Ispanyadııki knrı;ım..ız- duklarını .Wylüyorlar, fakat harp çıkpr
lık siyasetini terk educek olsa diğer bazı mak istiyorlar. Hüküınct Avrupada bir 
devletlerin de aksi istikamette mii<laha- feltıkete sebep olmamak için I panyadn

Başvekil Sir Neville Cbamberlain bü
lUn bu ithamlara cevap vermiş ve mil
letler cemiyetinden bahsedeı·elt hükümc
lirı bu milesseseye bağlılık siyasetini ns
la t~rketmediğini göstermiştir. Ba~ekil 
bundan sonra ameJc parti i beyanname
sindeki tezadlan ve maruı ızhkları kay
dederek hülrllmetin.herş~ydı•n evvel sul
hu korumak kaygusile hareket ettiğini 
8Öy}~mfş ve ispanyada karışma1.lık siya
-.ılnin bırakılmasından ileri gelebilecek 
telilik~leri anlatn11 hr. lede hulunacaklnrını ve hunun bir harp 
Oiğer bir çok hatipler daha söz aldık- teklike,,i ihdas ed<>cl'ğini yazıyor. Daily 
~ aonra amele partisi tarafından teklif Telegraph gaze1esine giirc amele partisi 
tGtlen hUkümeti takbih takriri 359 reye son müclah~lclcrle> itibarını 'kaybetmiş-

kı karışmazlık siyasetini değiştirmem k 
azmindedir. Bu~unla beraber Avnıpa 
muvazenesi icin her ~t·yi yapnıağa ha
zırdır.> 

Bir Tara\·ayıst m<>busun BB. Bitler ve 
Mussolini alcyhincleki sözlerini takbıh 

ettikten soma başvelkil cBu şartlar içın
dc Italya ile müzakereler devam edcc k 

mi?~ sualine kuru bir 4ı>veb ccvabile 
mukabele etmiı;tir. 

AMELE PARTtSINlN TEKL1F1 

Londr;ı 5 (A .A) - Avaın k<ımarasının 

dünkü celsesipd~ B. Çeınbcrlnyn bir 
Fran«ı7. - lpgıliz - Sovycl konferansının 
içtimaa davetine mülcnllık olnrnk anwle ı 
partisi tarafından v~rılrrti olan t<'klifi 1 
ı~detmiştir. 

Ba~vckil <leıni~tir ki: 

Böyle bfr şey Fransa, Sovyet Rusya 
ve Ingilten' nrasıntla hı>r hangi .bir dev-

'-a!lı 152 reyle reddedilmiştir. tir. 
lıu celse esnasında, Ingiliz parlamen- IKI AYDA 15 Mü NA KAŞA B. Çambe.rlayn knmara~ın r.lkışları 

~unda nadir olan bir htıdise çıkmıştır. Roıııa (Ö.R) - Avam kamarasının arasında ~özlerine şu suretle hitam ver-
lrfuhafazakAr mebuslardan blrlst amele dün ak amki müzakerelerinde başvekil miştir: 
ltıebusuna ~zle tecnvlizdc bulunarak o- B. Chamberlain iki ayda 15 defa harici ispanyaya yapılan e::;liha \'C mühimmat 
ııun Ingillz olmadığını ima etmesi ve ken siyaset milnakasası yapıldığını kaydede- sev.kiyatı üzerindeki ambargoyu kaldıra
ili nıemlekeüne dönmesini söylemesi üze- rek .sormustur: « Bunun cok fazla oldu- cak olursanız bu memlekete ihtiltıf ha
line amele mebusu muhafaz. kürı tokat- ğu fikrind~ değil misiniz?> Başvekil bun- !inde bulunan diğer tarafa silah \·e mü
larnıştır. dan sonra hiikiimctin takip ettiği siyaseti hinunat ve insanın fıdeta akın edeceğine 

bUtün milletin Sovyet Rusyadan maada şahit olursunuz. Bu baptaki yardımın 
MUHAFAZAKARLAR MEMNUN diğer bütün memleketlerin tasvip ettik- biı· az sonra deniı.de de şumul peyda ede
l.ondra (ö.R)- Başvekil B. Chember- lcrini zikretmiş ve ilrıve etmiştir:iAmele- ceğini görürsilnüz. Vapurlann battığına, 

1'J.n tarafından avam kamarasında ya- partisi müşterek l'nıniyet taraftarı oldu- hatta deniz muharebelerine şahit olur
~llıan beyanatı Ingiliz muhafazakar ga- ğunu iddia ediyor. Hakikatte onun iste- sunuz. Bu da bir Avrupa harbinin mu-
lttelerl tarafından memnuniyetle karşı- diği Italya v~ Almanya alevhindc bir kaddimcsi olur. 

Müzakereler devam ediyor 
Südetler geniş ölçüde af istiyorlar 

.•........•.............•..•••• , ...•..•.• , 
Amerika = 

Tay yare liaansları 
listesi neşrolundu 
V AŞJNGTON, 5 ( IJ.R- -

Hariciye nezareti mart ayı 
• zarfında mühimmat ve tay

yaTe ihracı için verilmif olan 
li•an•lara dair bir liıte nef
retmiıtir. Bana nauıran ba . . 
harp malzemesi ihracatı mart : 
ayı için beı milyon 456.319 : 
dolardır. S 

Bu yekunun başında bete : 
milyon 200 bin dolarla Kana- • 

• da gelmektedir ki bu memle
kete verilen /işan•lar bilhaua 
tayyareler içindir. Yine bil
ha••a tayyare ıahn almak 
üzere Sovyet Ru•yaya 5 mil
yon 146 bin dolarlık, Japon
yaya 894 bin dolarlık, Çine 
700 bin dolarlık, Hollanda 
Hindistanına 480 bin dolar
lık, Hollandaya 215 bin do
larlık, Türkiyeye 225.435 do
larlık, lngiltereye 106 bin do-

• larlık lisans verilmiıtir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır 
Seçimi neticesi lngi .. 
lizleri memnun etti 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
tisinde kendiıine müttelikler 
aramağa mecbur kalacaktır .. 
Me~hur söulür : iyi maliye 
için iyi idMe İ•ter! Mehmet 
Mahmut pOfll bu programı 
tatbik niyetinde olduğunu 
göıteriyor. Selefleri bunu ih
mal etmi~lerdi. Her halde ye
ni parlamentoda kuvvetli ve 
iyi teşkilatlı bir muhale/et 
olacaktır. ---·---

1 n gil iz 
ltalyan anlaşması 
ve Fransız matbuatı 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
HOMANiTE TENKiT 
EDiYOR .. 

PARIS, 5 (ö.R) - «Hü
mtınite» gazete•i lngiliz-İtal
yan müzakerelerinin ilerleyi
şini ve Jıpanya hadiselerini 
acı bir lisanla kaydediyor : 

«londra - Roma araıında 
imza edilecek anlaımada 
ltalyanın, lapanyada harp 
bittikten aonra, kuvvetleri
ni geri çekmeği kabul ettiği 
bildirilecektir. lngiliz realiz
mi denilen şey bu oluyor. Ya
ni ltalyan kuvvetlerinin bu
lunduğu kabul edilmemekle 
beraber derhal geri çağırıl
ma•ı iıtenmiyor. Bu da karıf
mazlık aiya&etinin illa•ını 
ilan etmekle birdir. Fransız 
hükümetinin mukabele et
me•ini veya protestoda bu
lunmaaını iıtemiyoruz. Belki 
de buna yanaşmaz.Fakat mü
fahede etmeğe mecburdur ki 
lngiliz - ltalyan anla•maıı ka
rtfmazlık siyasetinin ölüm 
çanı olacaktır.» ---·---Deniz silahları 

ve Almanya 
BERLIN, 5 (ö.R) - Fransa, İn

giltere ve Amerikanın Londra mu
ahedesindeki ıelimet kaydını tat
bik ederek otuz beş hin ton haddi
ni ilga etmeleri dolayısiyle Alman 
bahri mahaf ili Almanyanın he
nüz bir karar vermediğini kayd-;. 
diyorlar. Almanya devletlerin ta
mamiyle serbest olmak için gCi(-

h .
Praa, 5 (ö.R) _ Çek~lovaky• Dı'I me•e] · · .. .. .. . . . . . l H lb k" Ç ki .d recekleri üç aylık mühleti bekliye .. 

0 .,. "' • esını goz onune getır· tını ıstıyor ar,. a u ı e er ı a- kt' B d Al d 
U'-u·· t• ı S"d t t" · · ·· - h"'k'" h d AI ~ k . h"' 1 -· . . ce ır. un an ıonra manya ... ttı il nıe ıy e u e par ısının mu- mege u umet azır ır ve man rı ta ıımatın oy ece degı.tıralme· t fk b" tt b ti""" . 

d 
eaıilleri arasında müzakereler ekalliyetine bu bakımdan daha sinin güç olduğunu aöateriyorlar .. ko oma ı ıfr ksure le a.el~ es ıgAınlı 
C\'a d" H"k.. b. k . h. k o azanıyor. a at ngı ız ve • 

ıı L. nı e ıyor. u umet ır ço yem ır ta ım haklar verecektir.. Çünkü Alman ve Çek ahalinin ka- ma fi ı d k' .. d 35 
Oııua.larda Alman ekalliyetinin E b.. "k .. kül· b.. n ı o arı arasın a ı yuz e 

-..ıuI ki t M l" n uyu h mut at ta ıı olarak rı,ık olduğu 221 kazadan yalnız nisbet değitmiyecektir. 
bcı d~rına, Y.a atmıt ır. ese a idare mu tariyeti meaeleainde bat 116 sında Almanlar ekseriyette- ll----
k e ıye ıntıhabatı yapılmasını .. t . Al 1 'd A k . d' o·- 105 k d k . J ahul d. F k b b ... gos erıyor. man ar ı arı ta aı- ır. ıger aza a e serıyet d 

e ıyor. a at una eıı;;ı d w• t" ·ı . . . aponya a lılerh 1 h l bb" d'l malının egıf ırı mesım, tamamıy- reklerdedir Şu halde iki unsui' 
a e mer a e tefe us e ı e- ı Al l d ·· kk • !r' • • tektir. e man ar an mure ep yem arasında tam hır ırki hudut çiz-

1) .. h .k b' 1 A taksimat yapılmaaı, bu vilayetle- mek imkansızdır. Bu sebeple bil- Fırka kumandan-
f ... a. nazı ır mese e umumı · d dah · b' 'd • k · k" · b 1 b. b k'l d hl 

l meselesidir. Zira Südet partisi rınt ~ . da bg~nl ıf kır ı arhıt ta. aı- ı·umd etkınb ul ta e. ı, ~. te ı l a - J l ) l 
:dece 900 Alman Südet mahkfı- ma ıçın e ır etere mu arıye- ın e a u etmıyecegı aanı ıyor. arı op an •Si 
lll~hun deği!, ay~i zam~nda dllha TOKYO, 5 (ö.R) - Harbiye 
d akernesı bıtmemıt olanların SJ ki ht • t • l • ) nezaretinde fırka kumandanları-
İlı~'hfta.n istifade etmelerini ve .._ OVa ar ffill arıye lS emıyor ar nın içtimaı batlamıttır. Dört gün 
)o:ı aba.ta ~ftİrak etmelerini isti- aürecek olan bu konferansta Çin-

Aİr. . . . PARtS, 5 ( ö.R) - «Repüblik» gazeteai Çekoalovakya dahili deki harekatın planları üzerinde· 
tir rn~n kıtap ve gazetelermm vaziyetinin salaha yüz tuttuğunu kaydediyor. Almanlar, Macar· ıörütülecek ve aakeri hareki.~ 
~ ll'leaı meaeleıi de güçlükler çı- lar ve Lehler muhtariyet iateyince, aıranm Slovaklara ıeleceil hakkında mühim kararlar verile-
~ldYh. Çek ?1illeti liberal bir te- •anılıyordu. Fakat bunun hilafına olarak Slovakların mtimeaall· eektir. Diier taraftan Japonya, 
t e •reketı kabul etmekle be- leri bir beyanname netreder~ cümhuriyet v~ latildlli 7akmak fa- Mançukuo Ye Şimali Çin araziain-

SON HABER 

Amerika Cumhurreisi 
Avrupaya mı gelecemiş 

LONDRA, 4 ( ö.R) - United Presa bildiriyor : 
Reis Rooıevelt, yakında Avrupaya bir seyahat yapacak ve bas

lıca merkezleri ziyaret edecektir. Amerika cümhurreisinin aey~
hati esnaaında Amerika - Avrupa aiyaai ve iktısadi irtibatı etra
fında konutmalar yapılacağı ve bunun esaslı surette halledilece· 
ii •anılıyor. 

Reis Roosevelt, ev~ela Londrayı, ıonra da Parisi ziyaret kara
rındadır. Londrada litgilizkralının misafiri olacak, Fransada mü
tenekkiren aeyahat edecektir. 

B. Rooıevelt Milletler cemiyetinin reforme edilmesine ve taze 
kuvvetlerin iltihakiyle yeni bir bünye ile faaliyet göstermeaine 
taraftardır. Bay Rooaeveltin Moskovayı ziyareti de bir ihtimal 
olarak ileri ıürülmektedir. 

Y. A. - UnitedPressin bu haberi başka hiç bir kaynaktan tc· 
yit edilmediğine göre ihtiyat kaydiyle kartılanmalıdır. 

Macar dahiliye ve mali
ye nazırlarının sözleri 
BUDAPEŞTE, 5 ( ö.R) - Mebusan medi&inde intihabat ka· 

nun layihası etrafındaki müzakerelerin sonunda dahiliye nazırı 
beyımatta bulunarak son günlerin hadiselerine temas etmit ve 
demi~tir ki : Amiral Horty'nin radyo ile yapılan hitabesinden 
sonra bu meselelerle daha ziyade meJgul olmak beyhudedir. Ma
caristan vatanda.,Iarın fikir, mütalaa ve söz hürriyetini tammıf 
olan meşrutiyetli bir memlekettir. Bununla beraber, meşrutiyet 
bazı unsurların maksatlarını cebrü ,iddetle tahakkuk ettirmeğe 
k.tlkışmalarına tahammül edemez. Umumi efkar emin olmalıdır 
ki umumi emniyet ve asayi~le alakadar olanlar ana yasa hudut
ları dahilinde nizamı korumağa muktedirdirler. 

BUDAPEŞTE, 5 (A.A) - Maliye nazırı Dı·. Mikes söylediği 
bir nutukta yahudilerin Macar ekonomisindeki tesirlerinin milli 
menfaatlere taban tabana zıt olduğunu ve bu vaziyetin sür'atle 
değiştirilmesi lazım geldiğini kaydeylemi,tir. 

lngiliz Deniz işçileri 
Silahlanma proğramının tesrii hakkındak; 

daveti tenkit edici vaziyet aldılar 

LONDRA, 5 (A.A) - Röyter ajansının öğrendiğine gör.e' de
niz itçileri birliği icra komitesi silahlanma programının tesrii 
için milli miidafaa nazırı hnkipin davetine kar'ı tenkit edici bir 
vaziyet almı.tır. 

Milli müdafaa nazırı lnskip yanında mesai nazırı Brovn oldu
ğu halde mezkur sendikanın icra komitesi azalariyle bulutmuş 
ve silahlanma programının tesrii keyfiyetini gerek patronlar ge
rek İtçiler tarafından yeni gayretler sarfını icap ettirdiğini kay
dederek her iki taraf mümessillerinin toplanarak yeni vaziyeti 
kartılamak Üzere lüzumlu olan tedbirleri müzakere eylemelerini 
teklif etmiftir. 

Sendika reisi Laytel silahlanmanın hedefleri hakkında tenkit
lerde bulunmuf, ailah fabrikalarınca elde edilen karların tahdidi
ni istemit ve garanti meselesini mevzuubahis eylemiftİr. 

Görünüfe nazarın Sendikalar birliğinin bu aldığı vaziyet si
yasi mütalaalardan mülhem olmaktadır. 

Milli müdafaa nazırı İnskip bugün patron mümessilleri ile bu· 
luşarak İptidai müzakereler yapacaktır. 

LONDRA, 5 (ö.R) - Milli müdafaa nazırı sir Tomas Jnskip 
milli müdafaaya ait imalatın tacili için patronların mümessilleri 
ile göı·üfmÜftÜr. Mülakat bir saat devam etmittir. Patronlar mü
zaheret vaadetmialer ve meseleyi tetkik edeceklerini bildirmis-
lerdir. · · 

Leh ınathuatııula 111 iistenı leke nı ii(•ad~le~i 

V ARSOV A. 5 ( ö.R) - Lehistanın müstemlekelere sahip ol
mak hakkı etrafında matbuatta yeni bir mücadele yapılmakta· 
dır. Bilhassa hükümet gaz"teleri bu nokta üzerinde ısrar ediyor
IRr. «Kuryer Poramy» Lehistanın halinden memnun olmıyan bir 
memleket olduğu davasın1 tekrar ele alarak nüfus fazlasını yer· 
ı~~tirmek ve ilk maddeleri temin eylemek üzere genişliyecek bir 
toprağa hakk1 olduğunu ileri sürüyor. 
Yarı resmi Leh ajansı da kaydediyor ki Lehistanın ve Leh mil

letinin normal bir inkişafa nail olması için müstemlekelere sahip 
olması elzemdir. Bunun için Lehistan hem kudretli bir ticaret fi
losuna, hem de kendi malı olacak müstemlekelere malik olmalı
dır. Bunu 400 bin can istemektedir. Bu 400 bin can bugün işsiz. 
dır. Zira milyonlarca zloti ilk maddeleri ithal için sarfediliyor ... 
Halbuki L~histan kendi müstemlekelerinde bu ilk maddeleri 
bulaa, bu paralar fabrikalarda bu itsizlere it teminine sarfedile
cektir. Yeni atelyeler açılacak, mevcutlar ıslah edilecektir. 

Leh ajansı netice olarak diyor ki : «Lehistanın nihayet müs
temleke sahibi olar.ağına eminiz. Bu onun için bir hayat mesele
aidir.» 

Almanya - Yugoslavya 
münasebetleri 

BELGRAD, 5 (ö.R) - Zagrepte çıkan «Novosti» gazetesi 
Yugoslavyanın Viyana elçiliğinin genel konsoloshane halini al
dığını kaydettikten aonra Almanya ile Yugoslavya arasındalci 
münasebetlerin daha büyük bir ehemmiyet kesbetmesi sebehiy· 
le Berlin elçiliğinin de büyük elçiliğe tahvil edileceğini bildir
mektedir. Eaasen bay Stoyadinoviçin Berlin ziyareti esnasında da 
bu mesele görütülmü,tü. 

BELGRAD, 5 (A.A) Splitten avdet eden batvekil ve hariciye 
nl\zırı Stoyadinoviç refakatinde hükümet erkanından bazı zevat 
bulunduğu halde Saraybosna civannda kain ılıcaya gelmittir. 

mümeHilleri tarafından hararetle 
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ŞAFAKTA BÜYÜK ZİRAAT KONGRESİ A İF SiNDE 

KURŞUNA DİZİLEN 
havalisinde tütüncülüğÜ

müzün vaziyeti hakkında bir etüt 
1 

9 .3/938 ••••aııaııııııa•a•ı•ıaıa•ııııaıııaaaaııaıaıaıaıııa•ıııııaıııellHllllllllllllllllllll 

. 

Denizli ve 

cı··B···a···y··a···;;·;;ı; .. ~~;~;:··i. (Mahmure Belkis adını taşıyan bir 'hAna~4~2 gaze:esı~lh ! SA t;- 1 11.nkarada toplanacak büyük Ziraat kongre•l miincuebetir-ı 
rSüı ü~e ...c .k saydı kın 5

1 ~s~nınlt da, ki: :Tütün meuwu etralmda •allıhiyetli :ıeuatın gönderdikleri yasa1ı] • l k anından : t n M', ı tısa orn tının a an • • an 
: U rom : 1 · ı• k d • h t ) TOTONCOLOCOMOZ ha~lakh ya- 5ları n<>P'etmiftık. Bu hususta Jalıa gelecelı yazıları da memn s i yapraklar s ngı iZ a ınının esrarengız aya 1 Ztyı nasılsa bugUn görmek ve oku- b'etle neşredeceiiiz. Çünkü memleketin bliyük 6elir kaynakların-' 
...................................... # mak nasib oldu. !dan birini te,kil eden tütüncülüğümiizün inkiıalını temin yolııj 

ı '**!'**' ·- B V ı · · f' ,. ı· Nih · Be b - h yeti umumiye- Edaki bütün dü.J;nceleri yapmak bir UCl%iledir. 
. -:- • - Holçdorf hayranlarınız aruında yet Enver P&f& terefine içelim.~. sın~ . temas ederek. lsaftet arayacak i Dan de Denızlıden bar mı'!takanın madalatuına taalluk 14 gençtir. Dragon ıubayı aron onlsanat e çııı tere ıne ıçe un... a.. . n u yazının e = .. ~.. . '. .. _ etl 

Poliı müdürü Sıımund Frankl bulunuyor-. Oyundan 10nra size Diye haykırmıt ve bütün agız- değilım. Yalnız, kalıte, ova ve sulak- :bir yazı aldık. Aynen ne,,.edıyoras ı 
Jldince Kolon el yalnız kalmıtb· takdim edeceğim. (ardan hep birden: hktan baluederken, kalitesine dü~ & ...................................... ·--· .... -........................... • 
Stuben RUıa:e nazır olan ~cere- - Peki M. Sterburg... - Lehe Hocb... Hoch... Hoch künlük -damgası vurulan, Denlzli vl- nin Kwlhlsar nahiyesiyle AIAeddin bilmemiz balwnindan üzerinde ç~ 
lerden birinm başına geçtı. He- Direktör çıkar çıkmaz rejisör sözleri yükıe!mi9li. layctinin DAV AS· C~L rnıntakası kayU tUtUnlerl üzerinde, ufak bir ça durma~a değerlik ta~tyan orl.df 
men hemen bombot olan cadde- Sybili çağırdı. Orkestra crBağdat Bütün bu terefe kaldaralan ka- üzerinde durarak tahdtt baheına ge- dikkat ve itina ile izalesi mümklln bir de, maliyet meselesi varch~ ~ 
Jeredn ıeçen bir kaç da~ayk bdak· geceleri» ni çalıyordu. Sybil pro- dehler Sybili hiç alakadar etmedi- çeccğim. terbiye noksanlığı yok değildir. Fa- eksik oliriıyan rekabet mücadele"' 
Jı. Bellda! dUtilnUyor u. u.dad ınıl jcktör ıtıkları altında dansa bqla- ği halde o bu cemilekarlaktan çok Yazı sahibini (Nejat Bögürtlen) kat, bu memnuiyet temennilerinin nln muzafferiyetini taninmiı ın~infııo 
tekrar aormek arzuıunu fi ete d D' k ·· ·· d b't' ·· .. ... ı d t k tüt" 'yah -

• 
0 l d ı. ıre torun fU ragon za ı m- memnun gorunmege ç!l ıtıyor u. anımıyorum; anca un zera • mUstecap olmaıı için bir Rtinah tef- kalarda, Aristokrat zilrralann 

h~~~~te idi. Omuz arm a mev den bu kadar israrla niçin bahset- Tegmen Klet Sybile dönerek: ' nın tahdit veya bazı yerlerde mene~ kil etmez. vasi mikyastakl r:erlyatı değil, 
kaman. agır meıuliyetleri olmaaay- tiğini düşünüyordu. Dans bitince -'"Bayan ... Türkiyeyi çılgınca dilmesi hususunun oTtaya atılması Geçen seneyi (fevkalade) lik ve- O Çal A - Klzılhfill 
~1 a~tııte.~kketler. yoll~~c~ Y~ sürekli alkışlar arasmda loça11na severim dedi. Hayahmın en tatlı binlerce çiftçilerimizin \layatile ve rileceği cihetle ba.hsetmiyeceğim. Bu n:.aa, 'yl 'Al~:ıj.ak~? u ınint.k&! 
pi bır mil & a~ istıyece ~ F:.Ct.ü. döndü. Sterburgln koridorda bu- sergüzettlerini orada yatadım. Is- iktısadi bakımdan da o derece ehem- sene Oavasta 800 000 kiloya yakın I ıyesı e ı· ildi ıl ;y bHfiil çJ/i' 
oKnul eldle eptmeg~ çahhfa l .'· a at luşmuştu. tanbulun ara sokaklarından birin- miyti haiz bir keyfiyet olmuı ftiba- mahsul yetiıtiği h;lde daha ilk pfya- ::.:. :ü:~iİ . ark:d:;l~lzan -'"-

o one ennvıtz arpd çfın 1~ ca- - Bravo bayan Belkis .. Halk nu- de bir yafmaklı odalığın gözleri riyle bu meseleye mütedair mütala- 1 d i · f ti d h T d tıl · 1 t ı ed bT Bü Uk)erlrııbl 
&usların biitün Ab~pa a daa kıyet- maranızdan çok memnun diyordu. kalbimi aldı. alarm müdellel ve vazıh olması iktiza sa ar a bve ~~ ıa .. er 8

1
. ıdın b~ sak'l - saıs b' em ~h e ı ır. b Y b _ı...d 

te bulundukları ır zaman a en- ç b k b · ı ı· · ş ,_ · · 8 .. .. b . l . d k . d . 8. 1 'f mı§ ve u gun zurra e ın e ır ı o tcda tr itti azına mec ur ır~ . k "h . . b' k d a u enım e ge ınız. u zaoıtı utun u sergüzeft hıki.ye erı e er, anantın eyım. ın erce çı t- l k l t · Çalda 1 250 OOO 
1 

. • '- _. tıı'IJ'.' 
d~. mev •. l :ve .f0 rehnı ır a ının size takdim edeceğim. beceriksizce uydurulmu eylerdi. çimizin mukadderalt mevzuu bahiş ma a mamış ır. se ' anorma vaztyetı.? seoebinl araş_,_1., 
a'Uzel gozlerı uğrunda feda ede- S b·t d" kt'" ·· taki tt• z "f T H I d f fdf ld .. b "k d ed I u den 30,0001 satılmamıştır.Acıpayam sak arkalarını yubek kumpaıtY-'ttı 
o .... • • y 1 ıre oru p e ı. arı egmen o ç or ıor u: o ugu u nazt evr e, ve ev 1U d d h 80 000 kilocl 1 
cek insanlardan degıldı. Bellcı~ bir dragon üniforması tafıyan ince - Sergüzeşt ar.ayan bir" müalü- bir mıntaka hakkında olsun mütalaa a a i ' . an satı man;ııı ra dayamış büyük tüccar çlftç 
bir caıuı olm~~ ~ile ~ergüzeftçı ve sarıfın bir zabitle kartılaftı. ma~ prensesi miydi, bu odalık? .•. ,yürüterek milli gelir kaynağının dü- ancak 1500 ktlo raddesinde kalını!- görürüz. Her ne hal is,e. Büyü~,1 ~ 
bir kadm olabıhrdı. lhbyatsızlıkta Yanında daha ı'kı' ·u··van' zabı't'ı y k · • t ı·- . 1.... . ..1 d b"'yükl l tır, Bu alım vo satımın hayırlı bır miz tedbir düşünürken hiç şuP u ... a.kk k H k" .,. - o canım ... on mc e ıge ~ıze zen tgını teemmu e en u er - . . .. .. . . • "' 
bulunmaga. h. , 1 yo tu. ar.~ a-1 vardt. Zabitler Beyaz Papagan Isveç uıulü masaj yapan bir rum 1 mize arzedebllmek için, men veya sonuç vermesıne baıhca amıl, tulün- yoktur kl l>u cıhetl ~e göz 6nU0 

tına arzu ve ıhtıraal!'-"~ndan once ı yıldızmın kendi localarını ziyare- ebesi... · · 'ltahd"d' "hetlerfne ilzame vesile ola- lei'in . matlöp evsafı haiz olmasıdır. tutacaklardır. Binaenaleyh, bunu bd
aklı, muhakemesi ha~tn olmalı tinden çok memnundular. Teğmen - Abdal buınancsk hikayen c k ı ı c!Hel 1 bütün teferrüatile Amerikan şirketlerinin alaka gösteri- rada bırakıyorum. . ı ·ı.I 
tdi. Kararını verml9tı. T ele~onla- Holçdorf arkadatlarmı takdim bu mu? : · j k:v muc~ :::enşe ve mahsulün ev- mi ise, kaliteal dilşük lafzının yer- Yalnız, gilnden glln~ ter8L~ 
rından birini aldı ve ıealendı: 1etti· T R · ik· · f ramda '~ .. l" t ; __ ,_.b" sizliğine kat'ibirdelildir. Bununla be müşahede edilen llunea tiltlln zilrt' 

T . d"' • · T ı · 1 egmen - eenz . ;Şa ma aır umumı ma uma sanı ı _ _ , . , ·~ 
- ayya,re mü urıyetı... .res- - Bayan Mallmure Belkia... - Ben geÇen ilkb&harda dalia 'olmak icap eder. Halbuki yazı sahi- t{lber memleketimizin bir ziraat mem ımızı zer0 iyattan men etmek iktı 

ler ıen mlaın?... Ben Pennvıtz ... T V Ki T R b' • . d d' I . . 1 k ti 1 'tiba . 1 h ft k" d d ğr ) - ği 'bt bilhafl' • •• . • l egmen on et... egmen e- yaman 1,. macera geçardım e ı. bı sayın bauın memnunıyet temen- e e o mast ı rıy c er sını a ı en o u o amıyaca gı 
Beni dınle. .. Mulizım Holçdorf ıız · k H d" B wd l . l . . • . J • • ... alı 1 'h i I ~ i rl · l · .. il • · uınır 

1 G' l O b .. 1mze ... ay ı ag &t gece erı yı • Arnavutlukta 1dım. Evınde mısa- nisi a\tmda knlemınc sarmaştudıgı cı aramızın ı t yaç annı tem ne~- em maı§et erı tut n zıraatu:ıe_ , 
~emi ":H' üzK .• d' ~u ~a go~ dızının ferefine içelim.. fir olduğum Arnavut yemekten 1 Denizli vilayeti mülhakatı tütünleri- lı§mak menfaatlerimiz icabıdır. Bu hasır bulunan muhacir sınıfımu: lçiO 
• ~r .. d. ..~1yır.ş''., hen dı~ılne çkı bı!mha Bu üç zabit daha evvelden bir sonra bana hemşiresini takdim et-' ni tan mak şövle dursun bu iklimi vesile ile şurasını da arzetmek fste- do çok elim olur. 
ıçın egı ... up e e ı ece tr a· k . 1 l l ki . B ak . Od . . ı - . '. .. • ki h.ı 11 . . • d 1 -

k tl k O h A b" 'f ço. fışe er yuvar amış o aca ar- tı. u ya,m lı hır kadındı. a· hır defa olsun zıynretlerınden şup- rım ma rıu crımızm ış pazar ar 
re e yo ... na usuıı ır vazı e d z· k b' . . d kah . d'W• h h h . d ·• .. li h .. k. . t NiHAT VRF..S., ... ' A.-... M I b o:r. ı. ıra coş un ır ne~e ıcm e · ma gır ıgı zaman ey at emşı- hcliy" Ziraat etmiş ve yetişen tü- a surum ve a un vazıye e geçe- ~ 
verecegım. ers onıuvar, ı res- k lı 1 '"k k 1 d. k . , . ... . ım. - x ~ 
I a a arı savuruyor, yu ae aes e rem ıye ta dım ettıgı ad~mın ltünleri, tütünden anlarlar gözüyle R h 
er... * kon~~uyorlardı. Tegme? Holçdorf koakoca bıyıkh bir ız'bandık oldu- görebilmio olsaydı Aydın, Nazilli, . arı•ste mu•• ı•m 

• . , S_Ybılın yanına yerletmıf, ona kla- ğunu gördüm. Kendisini hi~det]e Çine ve sair mahaHere peşkeş yap-
Bır kaç dakika ıonra Cfragon ıu· sık sualler ıoruyordu: kovdum. d 

• • 
ıctıma 

bayi Franz Von Holçdorf Von - Matmazel Viyanamızdan Tegmen Renzikin aoğuk hikaye- mal\z1"lıl.A · lenafii umumiyeyi 
P • • bü d . b .. h 1 d 1 p . b·ı· ı t ır ve n ennvıtzın roıun a ıs ah vucut Of an ınız mı raterı ı ıyor si arkadaflarını güldürmüştü. So- t · ~ :ı ~,_ · 1 mütasavver 
d' d ? H · d. . . ? emın mu anazasıy e 

e ıyor u. musunuz. oyrıger ye ınız mı. nuncu perdeden evvel daha bir tahd"t ~ nuiyet şıklarını 
-Yakl&fınız .• Y aklatınız Holç;- Türkiyede harp hakkında ne dü- şişe şampanya yuvarladılar. Or- k b ıld veya hme~ t h" edilirse 

'..l f O B' · · ·· ··ı.. 7 H' b h a u e mec urıye ıss , uro ... turunuz... ır sıgara ıçer funu uyor ıç arem ayah ya- keatra dansa ba,laymca Hoçen· al 11 · h'll t tkik, 
miıiniz? f.ldınh mı? drof Sybil'in kulağına eğilerek. m~şe ve m h ıs~. e~ı e ı d:ti :si ve 

- Merıi Kolonel... Sybil harp içinde yapıla~ çok - Matmazel huraaı çok sıcak~.' hse : ve l~e r.~:tnı~ter .. ~ tta 
- Benl iyice dinleyin .. Şimdi !kötü şampanyalara ancak dudak- Bütün bu siviller kötü kötü koku- bul ava 1 e ufıyel ı m~ kytala. 

· · 1 k bi "' • • · d v•ı l ·· ·· b"· .. u unmuş maru a ıcı ve §ır e erın sızın e onutan r amırınız egı • arını suruyor ve utun suallere yorlar. Evimde size bir «Night k 
1 

. . ı. l - .ı 
d. s· vı 'f b . .. be b" k 1 . anaat erının aunması cap caer. ır. ıze vereceg m vazı e em mute ~s.m •r neza ete cevap cap» ıkram etmemi kabul eder mi- M ... k .. l 

_L ı~'- d d b' · t" F · d T ., b 1 k 'd' . . . evzıı mınta avı o sun, men veya şansen a axa ar e en ır 19 ır. a- verıyor u. et• ı< u unına ta ı ı. sınız, dedı. Sybil bir in tereddüt hd" 'b . l v d ğ l"k _ 
kat ayni it devletin emniyetine de Zira direktörün lrendisine verdiği etti. Hiç tanımadığı bir gencin evi- ta ~'. .u .mce emege e er ı taşı 
taalluk etmektedir. Anladınız mı? vazifeden siip~elenm 'çti. ne geç vakıt gitmeyi ihtiyatlı bir yan. ır ıştır... . .. 

- Hayır Kolonel. .. Fakat anla-1 Orkestra y olıan Starvsın bir hareket bulmıyordu. Fakat bilin· Dıyorl~ kt .-. Çıne, kSö~e:lDaDvas-
... b ı 1 1 k H d · . . . Çal Ahıkoy nahıye mer ezı ı e, ac-maga uırım. va sım ça. r en tegmen oçen - mıyen tahmm edılmıyen feyler . . . 

- Size çok huıusi bir it verece- rof dördüncü d efa ayağa kalka vazife~inin bir icabı değil miydi? ya,. Ala~h_ı_r, fı~akık~ ~u. yer~~r~ke 
ğim. Bir iıtiktaf iti... Fakat cep· rak: H h l k b . • yetışen tutunlerın kalıtesının duşü 

erteye azır oma mec urıyetı- ld ğ ·· ··ı ·· ·· 
hede değil •.. Bir kabarede ... Beyaz - Baylar, müttefikimiz güzel ni duymakta idi. Zabitleri takip 0 u ~ gorf muştur. . ek' b 
Papagan kabares:2f bilirıiniz cl-1 Türkiye 9erefine içelim... Onun l etmeğc muvafakat etti. . ~atıyet i n~e ed~~ mahıdyett dı u 
bette... 1 memleketimizde misafir bulunan -DEVAM EDECEK-' ıddıanm hangı. !ecr~~eye .. a!.an .. ı~ı-

- Bir kaç defa gittim. nı aooba sorabılırmıyız ~ T utunculuk 
- Bu kabare üzerinde bir volf- 9 Ne t eh • ' &hsinde ise, müstenidi tecrübe ol-

plane yapmanızı istiyecek değil' 1 san arı 1 mıyan iddialar yersiz kalır. Binaena· 
im. Kabarenin içinde huıuıi bir Jeyh, tanımadıklarına iman ettiğim 
tahkikata ıizl memur ediyorum. Çal ve bilhassa Davas muhitinin 

- Bu pek eylenceli bir İf... genç ve tütüne , elverişli topraklan 

' 
B. P. Bonkur, Fransanın Moskova, 
Varşova,, Prag, Bükreş elçilerini 

kon~şmağa çağırdı · . 
PARIS, 5 (A.A) - Pol BonlWr buğUn huıuıt ıurette Pali.

davet ettiii Franıamn Moıkova, Vartova, Praı ve Bilkret elçiU
ri ile konutacaktır. Bu konutma eınuında an9luıtan ıonra orta 
Avrupada bi.a~l olan vaziyet ile Çekoalovakya meaeletlndell 
bahıedilecektir. ' 

BELGRAD, 5 (ö.R) - «Pravda» ıazeteai Franıa propaıand• 
nazırı bay Fro11ard tarafından Pariı muhabirine yapılan beyan .. 
tı fU bqlıklarla nefretml9ti s cBiz Fransızlar ihtillflarımızı sisle
mek lüzumunu duymayız, zira bunlar aathidir. Bir tehlike çıkacak 
olsa bütün Fransızlar bayrak etrafında derhal birletlrler. F,.... 
sa ceıareuizlije düttiiiü ve teslime buırlandıiı sanılan· &nlarda 
daima belini doğrultmu,tur. En kuvvetli an'anelerimize aadık 
kalıyoruz.» 

Leh protestosuna Çe-
koslovakyanın cevabı - Evet eylenceli... Alman 1 t 1 w kalite 4üşüklüğü ve menfi bir mana 

- itin mahiyeti nedir Kolonel 7 m para O r ugu ifade eden vasıflan kabul edemez. 
- Bir kadın... piyasadaki mevkli ikbal ve 'şöhreti- PRAG, S {ö.R) - Çekoslovak hükümeti Lehiıtanın Leh koo 
- Bir kadm mı? bu•• yu••. k •• •• 1 k nin cenahı atıfetine sığınmak sure-1 müniıt partiıinin Çekoılovakyadakl faaliyeti hakkındaki protw 
- EYet hatta çok güzel bir ka- gunu o aca mış tiyle henüz tutumunu kaybetmemiş, to rlotasına cevap vermlttir. Çek bükilmetf bir tahkikat emretü-

dm,.. mahsullerle beraberlik ve hatta bazı 1 iini bildirmekle beraber bay Bekin ıönderdiii nota metnini be-* üstünlükler taştmaktadır. Bu muhi- men ilan etmesine hayret etmittir. Bu hal tahkikabn ilerlemesial 
Sybil locasın~a nu~~~ma. h~- BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE koposu Avusturya kato1ik1erine kar .. tin zürr? çocuklarında göze çarpa~ kolaylattarmıyacaktar. Diier taraftan fU da mütaJıede ediliyor Jd, 

&ırlamyordu. Hızmetcııı Lınzlı bır düdükleri çalacak tayyare filoları bü- şı nasyonal _sosyalist tahr"kl · d mümtazıyet ve tefevvuk gayretı, Leh notasına göre, Çekoılovakyada Leh komilniat partiıinln fr 
kadındı. Oğlu Avusturya-Rus cep- yijk şehirlerin üzerinde cevelan ya- şikayet ctıniştir. Esasen ı~ ·eıt~n de~ mevzii tahdit mülahazalarını bile lü- ! aliyeti 1935 senesinden beri devam etmektedir. Şu halde Leh~ 
h · d h d. S b·ı gı _re e b k cak k d b"" ··k ·· 1 ' Ç k l k b k k l .... -.. eıkın de ktarpKebıyodrmut1· .. b~t 1 e pacaktır. Halk kütleleri umumi mey- ki katoliklerde bu vaziyeti pr1'testoT z~~~u: ıraf a ... nhl~lr uyl u tur.

1 
tan protesto ıçin e oı ova yanın üyü müt ü atla kartılat.._• 

ço. sa 1 • 1; a are e 0 u~ . • en- danlardn, caddelerde toplanacak ve ile karştlamı Iardır.:. utunun n: ~setı~ı. ı a e Y_O. :veren I bir dakikayı ıeçmi9tir. 
l~r~ kendısıne ani.atmakta ıdı. S!· buralarda askeri muzikalar, fırkanın Paris 5 ( ö .R) _ «Republib ga- t~~lalarda tutun dıkı!me~es~ ı~ın h:r l Hükümet mahafilinde kaydedildiğine göre bay Bek tarafın· 
brlın k~lçaıındakı penbe kurdela- muzikaları konserler verecektir. Sa- zetesi dini bakımdan Almanya ve koyde kontrol heyetı seçılmıştır. Tu- dan ileri ıürülen ithamlar Çekoslovakyanın dütmanlarına yara• 
ları baglarken anlatıyordu: at 18 de bütün mağazalar kapana- ltalya arasında derin bir ihtilaf ol- tün tarlalarında çiftine kadar mura- maktadır. Çünkü bunlar giaya Çekoslovakyada bir Boltevik tehli~ 

- Bayan Belkia, M. Stcmburg caktır. Ahali son umumi yoklamada duğunu müşahede ediyor. ltalva ki- kabe ~nkkı v_~r~!miştir: . kesi olduğu id~iaıından iıtifade ederek memlekette karıtlkhk 
n~maranızd-:n çok memnundur. hazır bulunmak ve B. Hitlerin son liseye karsı serbest hareket ederken (:'~ksek. tutun yetı~ttren sahalar çıkarmaia ç!llı91yorlar. 
~~den angaı.m~n.ınızı uzatmanızı büyük nutkunu dinlemek üzere bir ve ona tehammül gösterirken Al- bellıdır-} dıyorlar. . .. .. Bununla beraber bilkümet Leh notasında kaydedilen faaliyet• 
ıstiyecek ... Bır ıkı hafta daha ka- ""eçit resmi yapacakttr m V t'k ı "ht"I" f h ı · d d' Bu gun aranılan evsafı havı tutun lere kartı tiddetle hareket ebnek ve eier bunlar doiru ıörülür,. 

k . w• .. • anya aıanaı ta aıneır. • __ ... 
lınanız "O sevınecegım B k S h 1 la h · · f du karıtıkhk rıkarmaoa ,..Jı,anları müetsir surette cezalanaına..-

3" • • • • • u nutu saat 20 de irad edilecek iyasi bakımdan garp demokrasileri sa a a rmın w er sene ıçın ayn .. - • . :r • r-

- Anna ıen çok ıyı kalp la hır ve bunu Nazi mar~larının terennümü bu ayn lığı hoş görürler. Bu aynlık rumda. knlacagına. zamanla ve mu- azmındedır. 
~admıı~ .. Bu~danapılı~ms~takipcd~~w~~M&~ilink~~n~~ri~eB~in-Roma~~~~hP~~v~kM~mn~~fus~w~---------------------/ı~--~-
ni ~~ırakacağıma çok teeuüf ede- liselerin çanları çalacaktır. Almanya- rinin kopmasına sebep olabilir... dur~~un.u. kaybctmiyeceğine emin Kopenhag' da Fransızca ngili~ 
cegım. b'" t "" t I . d . , 1 d'l k * olabılırmıyız? Bu sene uygunluk ta· J b tl 
Kapı vuruldu. Direktörün Se5İ n,ın u u_n epte elrı~ be .. t!.a d~" ı ece Ar1·ant·ınde Nazı· şıyan bir mıntaka, gelecekte ele alın- Büyu· k bı·r grevı·n sarayınaa mec ıı 

d la o an sevınç a eş erı utun unyaya . . . . Lı .. 
uyu u: mı"llet· H"t) . ta "h. h k t• . maz bır hale gelebılır. Uzaklara gıt- Ö Ü / d ln<Yi}iz hüki•mdar aı"leıinden .,.. • • • . . ın ı erın rı 1 are e ını res- ~ h k . k 1 n a ın ı ft• .. 

. --; Bayan Belkıs rırebılar mı men teyit etmekte olduğunu ilan propagandası meg~ acet .~0 •• ~~ır. aç ae~e ~v~~ çokunun, ta eıkidenberi, Fransız_. 
yım. edecekf Akhısarın duştugu elım vaztyetı goz KOPENHAG, 5 { ö.R) - 250 . . .

1 
l k bal w d 

1 
ısivle, 

B P d . k .. .. . ır. BUENO A ES Ö .. .. • 1· b d T" b' . • . k d k ıayı ı e o an a ra ıgı o ay eyaz apaganın ıre toru ıçe- V . , A S YR , 5 ( .R) - onune getıre ım: u sene e, ıre - ın ıfçıyı greve ıev e ece ma· L d d h f d bir ~" 
ri girdi. Bu kısa boylu, fİsman IADTDIKAN IHl iLAFI Arjantinde Alman nasyonal - Sos- ödemişe uzanalım; iddiamın bariz hiyette olan bir it ihtilafı hakem Fon ra sarkayın a k ~dttltt~ 

d k t 1. d A · d S ETLENtYOR 1. k l . . A d ı·ı· . .. b'I" . O 1 'k' l h il d'l • • Ü ti ranstzca onu$ma a e ır. b a am ço er ıyor u. nnaya ı- ya ıst me tep erınm ve vustury~ et ını gore ı ırız. zaman ne o a-jtan ıy e a e ı mıt ve ıf ere e- B .. B k. h daki u 
şarı çıkmasını emretti. Teklifsizce Paris 5 (ö.R) - Bn. Genevieve plebisiti ile Antluı lehinde bir pro- cak~ Anormal bir vaziyet hadis ol- rinin muayyen bir nisbette tezyidi , ugu~. u ~n~. a~ sarayf nsızc& 
Sybilin yanına geçti oturdu. Tabaui Almanya ile Vatikan arasın- pagandanın keffi Brezilya gazete• mıyacak mı~ Buhran mikrobunu me- eıaa kabul olunmu9tur. anane ıraz egış~u1. ve ~ıı. d iki 

- . B~yan w~elkis si_zden bir hiz- daki ihtilafın günden aüne siddetlen- lerinde hararetli tenkitlere sebep natıkı memnua morfini altında de- Fransız ordusu konuşmak mecbunyetı ha a a 
met ıshyecegım, dedı. diğini «Üeuvre> ~nzetesinde kayde- olmuttur. Gazeteler bütün naayo- ğil , mevzii tahdit ve değerli teknis- defaya çıkarılmıştır. . • 

28 - Ne gibi? derek şunları ilave ediyor : Mayıs nal - Sosyaliıt mekteplerinin der- yenlerimizin zürraımızı irşad ameli- manevra yaparken Buna sebep, kral ile krah~enın . 
. - Ka~~renin daimi müşterile- ayına doğru kat'i bir inkıta bekleni- hal kapablmaıını istiyorlar. Zira yesi altında izale edebiliriz. PARIS, 5 (ö.R) - Fransız or· nisanda P~rise ya~ca~ları zıyare~tı:; 
rınden bırıne .k~rfı huıusi hir ala- yor. Bu inkıta imdiden olabilirdi. bunlar Arjantin ana yaıaıma mu- Bu gün yüksek tütün yetiştiğini duıu yakmda Şampanya vilaye· Kral Corç ıle kralıçe Elızabet, Parıs 
ka göstermenızı .. rec~ ~derim. . F ~~a~ ~'. H_it}er ön~e ~ vusturya pil_e- h~li~. aayılmakt~dır. w Bir gazet~ k~ul e~lediğimiz A mın~k~lara izaf~ tinde büyük manevralar yapaca~- F ranıız cümh.urreisi ile konuşurk: 
•. - ~onı?~atorlerınızle daıma buııt ışını bıtırmek tstıyor.Alrnan pıs· kultürel letekkul kılııı altına gı- edılcn şohret, ezelı de~hldır. Bu bellı br. Bu manevralara bet fırka ittı· Franıızcada hıç zorluk çekmem~ 
ıyı deııl mı~~m? . kopos]arının içtimaı anlaşılan B.Hit- ren ~u pro~ıan.da . t~kilitman ba~lılıkla toprak kabiliyetine mun- rak edecek ve hareklt ıeneral yetindedirler. Bu auretle, ıimd=:.. 

- Bu dı erlerıne · · r. ı a-- L-L._..ı_ ·LL-.:~- r---·--- :n.nn 
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E TARiHi TEFRiKA : • • . . 
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-PiÇ KURUSU 
Bütün dünyaya ender 
dostluk 

- 158- Yazan: Kemalettin Şükrü •• ""' . • 
rastlanan bir 

bulunuyor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU ornegı vermış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SOFY A - Slova gazetesinde Ate!.- laımalann her feyden evvel bu iki dev- Böyle bir hadioe ve durum kartı1Utda 

Marmarada yine bir facia olmuştu 
sandr ~ançef şunları yazıyor: letin Bulgaristana olan ve 719 kilomet-ıTürkiye ile Yunaniıtanın ileri ııllrUleeek 

Bu iki komtumuz aruında oenelerden re uzunluğunda bulunan müıterek hu- teklifleri de yok d~ldir ve, he. haocl 
be<i gıptayı mucip bir anl&fDUl vardır ve dutlarını korumalı: gayeıine matuf bu- bir teklife kail' yeni iıteklerde bulunma• 
bu, günden güne kuvvetlenmeltte ve tn- lunduğu anlaıtlar. lanna da imkan vardır. Yunaniıtanın C~ 

Gece karanlıg., IDda • dolu denJ•ze 1 dokuz kişaf etmektedir. Bu iki komıuluk milna- Maıunafih bu iki devlet yalnız timdi- rit vuıtaai:rle ltalya aalı.illerine iki :rlll 
JOSa 0 açJ (i 0 sebetlerinin temeli, Yunanlıların 1922 den, Balkanlardan kendi müıterek h;ı- kilometreye kadar yalı:ınlatmlf bulunma-

b h k b 1 k 
• •• •• J d • Sakarya bozgunundan oonra atıldı ve 30 dutlarını korumak zaruretinde bulunmı· oı, bu devletin büyük imparatorlulı: yolu 

mavna.. Sa a a arşı oş o ara sahıle donıuş er 1 teşrinievvel 930 da iki komıu memleket yorlar. Onları. birer Akde'niz devleti il· üzerinde oynıyabiloc;qı rolUn maruyetl-
arasında bir ademi tecavil• ve dostluk fatiyle. birbirine bağlıyan başka ıeb~p- ni pek kolay anlatmaktadır. Bundan ma• 

fnıparatOC' üçüncü Mife), Vuil yel yapıldı. yet edilmez. Dikkat et •• Yoksa IOn misakı imzalandı. Aradan aekiz oene geç- ler ve belki de, tehlikeler vardır. Bürük ada Ege denizinde Yunaniotanın s.!a-
Angeliki tat odanın kapıaıru açtık- imparator tam bir neşe içinde idi. anda hepimiz mahvoluruz. mit olmasına ve Yunaniııtanda ağır iç harp gerek Türkiyeye ve gerek Yunani~ min adan vardır ki burUt, organize edil· 
lan zaman Kumbarosla Çulporiai ~ - V asil artık burulan böyle sa- * anlaımazlılr.larının doğurduğu hadile ha- tana - bilhuea Yunaniııtana - dünya de- memit olmaoına rağmen. milteaddit (i.. 

t~ bu yazİyetfe ve ölil buldulu. Va- raydan aynlmıyacak ... Devlet i41erini Vasilin düemanları, Angeliki h&f- sebiyle devlet feklinin cUmhuriyetten niz yolları üzerinde bulunan küçük dev- manlariyle kllll bir zamanda mUkemmel 
•ıl,. vaziyeti demal anladı. lmparato- Angeliki görecek.. Saray yine eski vekil olduktan sonra, onun nasd ol-' krallığa tebdiline: Türkiyenin de Boğaz- !etlerin mukadderatının naaıl büyük dev;- bir deniz U..U halini alabilir. Tilrklyedıı 
ra izahat Yerdi. alemlerine kavUfu•k.. sa Vasili atlatacağını son ümit ola- ların tahkim ve teslihini mümkün kılan !etler elinde bulunduğunu i.bat etti. M... Marmaranın tarkmda lrmit ve Alı:-

Kumbaro&un komploya ihanet Diyor ve ıaeviniyordu. rak bealemiflerdi. Montrö konferansının toplanması ve lıt- lılm olduğu U:ı:ere büyük harpte Yunan denizde de lzmir gibi ikinci derecede 
nıaksadiyle geldiğini, daha enel de Sarho, ve ıaefih hükümdar, bilini- Fakat akta k" b vekilin İm ra- kenderun meselesini ortaya atması hu- kralı Konıtantin, bütün iddialanna rağ- önemi hi.iz, büyük vapurlan ietiap ede-
Çulporisi yakalamış olduğunu anlat- yordu ki sarayın tekrar kavup.cağı t ~ • hat 1 :.! V ~ ıa:t: l susundaki teşebbüslerine rağmen arada- men, Pireye çıkarılan düveli itilafiye baecck ve iyi müdafaa olunabilir iki ü.-
tı.. alem baeka •• Bambaşka bir alemdi. dor ~ul avınlı ~ • ilin ,ar- ki dostluğa zerre kadar halel gelmiı de- kuvvetlerinin arzularına boyun eğerek oe maliktir. Bundan maada. mal4m ol· 

Onları od 1 önel. erc1·-· Sal 1 d bü' .. ll • ~ı ı e ev enecegının ı on an ··ıd· h d f . . ğ\ d .. <-. . 1 d T' ,_. h'''-tq aya nası g ıgı- tanat yo un a tun enge en b" b "tü" • ürükl' .. ed' gı ır . ta tın an eragat etmıt ve yerme o u ..,.u uzere, geçen er e Ur .. ıye iioı;U-
• d izah ikt d . . lan V "I ' •• d u& u n yeıse s ı. B'l"k' k d " 1 d'"' . . '- •ı k d ' " b '- 1 . B" Uk B ' Çe üm nı e ett en sonra: evınnlf o aaı son mann e H .. ... .. .. 

8
. lı • a ıs yu an a ıoy c ıgımlZ mısa.ııo:.. ·""' e san rı geçLrmege mec ur ~a mıştı. met& uy rıt.anyaya ıme anın1 

. - Hainler •• dedi. Kendi cezalan- ortadan kaldıracak mevkie gelmiıti. ayganın.~~~un~, ızan;ın sayd tan üç oene sonra yani 14 eyini 1933 te (14 haziran 917). Türk.iyeye gelince ı terketmişti. Buruı ıimdi On iki adayı 
nı kendileri venni41er.. Birbirlerini Gafil Mite! •• Tacını eline ve kar- ve meşhur dugunlen aruın a YeT • Ankara ile Atina arasında ikinci bir oa- Bu memleket te itilaf kuvvetlerine karşı kontrol etmekle milkellef bulunan bit 
l>ldürmüıler. deşini !;oynuna verdiği adsmın elin- dı. mimi mioak akdedildi ve bu, iki menı- Çanakkaleyi müdafaa etmek gayesiyle lngaiz deniz filosu tarafından ifgal edil· 

Bize za!unet bırakmamışlar.. de canını da verecekti.•• • Oç ~Ün ve Üç gce.H~~rom mey- 11eketin. b~~.n p~li~i~ meseleler h~kın- bütün. kuvvet ve ve.aitini harcam~ı. ve mit .bul~nm_a!ı:tadır. 
Bu vazıyetten en fula memnun Ve bu ... çok uzak degildı. danı ~"!88 kalabalıgı ıç_ıı_ıde. çalkan., da aynı goruılerı haız bulunduğunu ıapat bu yuzden Kaflcuyada olduğu gıbı Fi- Tilrkıyenın de iotikbalde Akdealriıı 

olan Anıelild olmuttu. Sabaha kartı ve cünbüıün tam dt. Nikih, Ayuofya kilıaeaınde la- ederek bu iki komıumuzu birbirine da- listinde de mağlubiyeti göze almııtı tarlı: oahillerinde önemli roller o)'llamalı 
O, tat odaya inerlerken Kumbaros civciYli zamanında T eoaya Vasilin yddt. ha sıkı bir surette bağladı. Yarının ne olacağını kimıe bilmez. Da- niyetinde olduğ,. 9 36 oeaeoinde Boiaz· 

~e Çu\porUle k.artdapnaktan çekini- yanma yaklatmlf ve kulağına f111I- Haygan, nihayet on ıaenelik ıah- Bu •enenin ıubat •onlarında iııe bu ha kuvvetli bir iddia ve ıtrar kUfısında lann tahkim ve teellhl için ortaya attıi{ 
'ordu. iki komplocunun kendi yii- da1D14tı: rap, intizar ve tahammülünün mil., iki küçük Akdeniz devleti arasında yeni kalmak istemiyen Atina ve Ankara, bu- meoele ile ve lokendenın re/imi meoel• 
:tüne kartı ihanetini bağıracaklan -. Angeliki bize sı:.dık olabilir. kafatını görmüt, ilk atkına kavuf-ı bir misakın parafe edildiği haberini al· gün haztrlılr.lı bulunmak ilzere davranı- al:rla oabittir. Alı:denizln tarlunda denlıı 
tüııbesizdi. Korktuğu batına gelme- Fakat büyiik projemizden asli. mllf, yavrusunu da babasız bırakma- mıı bulunuyoruz. Bu miııak. nisan zar- yor ve iti alelacele halletmeğe çallflyor- ü11Unden mahrum bulunan Franııa, 0 ha· 
nı~ malfunatı olmaması lazımdır. O 8i- m14tı. fında Atinada imzalanacalı:tır. iki kom- lar. Akdenizde, bilhaua bu denizin tar· valide tutunacak yer aramalı:tadıc Y• 

Yukan çıktıkları zaman sofada zanshdır. Ve Bizanslılua uli. emni- -BITMEDI- ıu memleket, yükoelc hayati menfaatleri· kında ioe her .aman tehlikeli hadioeler bundan evvel Trabl111 Şamı benimem&o 
dllrt kadınla kartdllftılar!. Teosya, nin ve yurdlarınm müşterek müdafa&fl olabilir ve bu ltalya - Habct oeferl eo- ğe çallflt\alı:tadır. Malılmdur ı.:ı Fr .... 
Etkarina, Telda ye Haygan ... lmpa- vı·yana tevkı•flerı• hu.uslarında bu yeni mioalr.la bir adım naııı.nda Büyük Britanya ile ltalya ara- oızların Muaul petrol boruları da bu ha· 
P&ntor Hayganİ tebrik etti. daha ileri gitmiı oluyor. Bu, bize bun- amda vulı:ua gelen ihtilaflarla sabittir.. validen geçer. 

_ Haydi •• dedi. Şimdi hep bera- dan bir ".'ü~det.evvel Ce~eral Metabf- Mal~md.u~. ki o. günle~de Londra hükü- :unanlıların Sakarya bozgunundan 
ber Hipodroma.. Alqama da saray- ".n : c Türkıye ıle Y unanıstan aruında- metı, Buyuk Bntanya ıle ltalya arıwnda ben ancak on altı oenellk bir ı:ama.n g99" 
da clinbüte... Meşhur profeso·· r ki hudutların kalkacağına inanıyor ve fa- bir harp vukubulduğu takdırde TUrkiye mit bulunuyor. Fakat. buna mukabd * kat bunun ne zaman tahakkuk edeceği- ve Yunaniotamn lngiltere ile bareber ha- Türk • Yunan doıtluiunun katettiği m&o 

Angeli.ldnln Bizaııa bqvekili ol- ni kestiremiyorum.• •özlerini hatırlat• reket edip etmiyeceklerini oormut ve oafeyi düıündükçe hayret etmemelc ka-

nıası haberi tehirde bir bomba gibi No·· man tahıı· ye edı·ldı· maktadır. devletlerden bila tereddüt mü.bet cevap bil değildir. Hialerin ve ihtimalleri•. yer· 
P&tladı. Beı maddeden ibaret olan ve bu mad- almııtı. Falı:at, Tiirkiye ile Yunanİltan, lerin! münhaouan milletin ve devlelilı 

Vuil, bütiin fM&tçılarm tedip ve deler araaında hiç şüpheıoiz cılkid devlet- münuuil hadioeler ka<fUUlda kaldıkça hayati menfaatlerine hizmet etmelc ga• 
tenkili itini ona bırakınqtı. Vakıa bu !erden her hangi biri bir harbe girecek Alı:denizde daha kuvvetli bir durum ar· yesine terkettilderi zaman. dalma ve het 
birq fazla emnİJ'et etmekti. Fakat Viyana Jf (P.S.) !Az sonra mubahase kızıştı. Hakim, olursa. bu iki devlet kendi rüksek men- zedebilmek için bu oon muahedenln ak- yerde bu, böyledir. 
AngelaJd,.ı. tamamen kazanmalı: İçin avukat, doktor, profesör, banker bir faatlerine uygun bir hal tarzı bulmak dine liizwn görmütlerdir ve bu. lıiç ,Up- Bu itibarla. bu kanpk ıı:ıunanlard, 
ondan la'1ı ıUphe etmediğini göster- Dük dö Vind•oru, Romanya kralı- çok şahsiyetlerin mevkuf bulud.uk- husu.unda vaziyetini yeniden tetkik et- lteaiz, bu bakımdan pek büyük bir ISne- Tilrkiye ve Yunanittan. bUtiln dU11T.,. 
mesi llzimgeli,.onlu. nı, Prenı Palu ve daha bırçok büyük! !arını görmekte idim. Bize verılen mek hakkını h&iz bulunmaktadır> ahk&- mi hli•dlr. ender rutlanan bor llcnelı: .. .,..mı, oluyOI'< 

Komploculu ye taraftarlan Ange- şa .. hsiyelteri tedavi e.tmiş olan p
0

rofe-. kötü gıdalara, istirahatımızın hic; dü· mını ihtiva eden ikincisi önemlidir. Böy-
N V 1 le bir hal tarzı ne olabilir) K F ' l ., k d• 

!ikinin birdenbire Vasilin ve impara- sor eumannın, ıyan•nın ışıı;a 1 •şünülmemiş olmasına rağmen Viya- ey ranSlS eV enmege arar Ver l 
torun tarafına geçerek bat olduğunu günlerinde tıwkif edıldıii;i bildirilmiş- nanın en eyi ıosyetesi içinde geçirdi- Öyle kritik bir anda her iki memleke-
görünc:e bu ini değifiklikte batla- ti. Profesör ~imrli t.•hliy,. olunmuş- ğim günlerin tatlı hatıralarını hiç ti~. yükıek menfaatlerini ~üıünecek ve Kay fransis, evlenmeie karar dan geçmek niyetini beslemekte-

k f I
••- • d"ler t • muemmen kılacak olan hır hal tarzının 'Vermittir. Alman tayyare mlihen- dir. 

::ına. gdeelec:e
11 

e 111<etıgib~ezb. 1 t -~e ur. unutmıyacagım. ne olabileceğini anlamak •or bir şey de- disi Baron Eriht Bamekofla ıon Dönüttcı gene Holl...,.ooddC ... 
nepsı ,. yaynısu ı ır arua P f .. N H' l ' ed . ' • ' .__ .. P f .. N .1 b 11 ro esor eumann ıt en t avı ğıldir ve biz bunu izahtan müıta"n' bu bahuda nikahları kıyılacakbr •••• 91yacakbr. Esasen kocasının ora. 
IQlçarak gizlendileT ro esor '"" '" " a n ı.<te tev- t kt . t' k'f tt'•· hakk d 1 . 5 ı • 
k Çulporia, !'ıımba..os ve diğer kif edilmiş o:n ~ıyan~ d?aros~naı:o;ı:n::ı.~~ ~~d;etı: ::~ip ed~~ek un~:;;;:· paktına dahil bulunan Yuna- J~dh~,.:;ı:eJ:i~;kiı::ZSt:ı:~u:t ~= :-~if:.:ı~:~i~!;::'t.e ~ 
1 

omplo teflerinin evleri basıldı. Bu- b"'.~~sup mehş ur hı~ Y
3

1 
u. 1 avu katf, j demiştir ki: cHitler hiç b•~· zaman nistanla Türkiyenin bu paktın haricinde ni söylemittir. Buna sebep oluak lıim bir mevkii vardır. 

unanlar yakalandılar ve Anemas ka- utun meş ur şa sıyet erm mev u . .. . . .. . . . Se · f"li 
1 

• in bodr 
1
____ ka ld 1ar t t ld ki El' bet p dda teclavıme muracaat etmemıştır. Böy- yenı mısaklar akdetmelerı, mütebaki Bal- ta, fURU göıtermi9tir : 1&11 ı m zamanüıcla da Ame-

esm Umlllnllll patı ı u u u arı ıza romena 1 b' .. 1 k 1 1 k d lk d ül la K F 
Bir hafta bu d 1ar 

· · d'kl · .. l hakkı d unları 1 e ır muracaat e arşı aşmış o say- an evletleri için bilinmesi önemli olgn - Nikahımız kıyıldıktan aonra r a a pop er O n ay rllllllj 
soora zın an tama- geçır ' erı ııun er n a ş d d h 1 . '- b' • edd" b' . . Ç k b f'I" f"I" 1 • d k • 1 it' -iL im .. I . t' . ım er a gıtmeı<te ır an ter ut ır ı'tır. Un il, u iki devlet bu yeıti ı ım sahasında faaliyete devam ı ım erın e e ıerıyet e «~ 

nıe~!:': g:ı-iiriilmiltlerdi? ıoy es'~'.~~şkilatına mensup olanlar etmiyecektim. Bir doktor için ne ırk paktla ~a~a b.aıka ve muayyen bir malı:- etmek: kocamla birlikte yqayıtı- olan mon~en kadın• tipini canlan-
B y kat'i !arak b"I oktu evime ııirdikleri zaman nakdi mM'- f ve ne ıiyasi düşünce farkı yoktur. ıatla bırb.ırlerıne bağlanmlf oluyorlar. mızın ıcap ettireceği sükunu boza- dınrk yam cHaı~slyet_g&teren aa-

Y lnızunu. _ _, 0 

1
1 en ku~ d ·ı 't b"tü .. he- Istırapların teskini vardır. Vindsor Bulııar11tanın Balkan paktına dahil bilir. «Varner Brazzern tirketiy- lon adını• tlpınl.. Eleııan hava• 

"'7ı cı:_~lda o~nn ann bakılacak cu u~;İaaı e;e ~ıt ~·f n ;uı:vEI' dükünün bir telgrafı üzerine serbest bulunmıyan biricik devlet olduğu göz le mevcut mukavelemizin müddeti !etlerle bUyUk sosyete filimlerlnia 
1 ağab" nal anı~ Yedikul ra~: p' r. e:;;. ev kı tt~le:reOrad: bırakıldığım da doğru değildir Na•· önünde bulundurulacak oluna, Türkiye son balıuda tekmillenecek ve ben diti kahramanı olarak çok defa 

o urihllaa • ırdeng-; y mdoalma 1 ak e ~· romena ~e~ k e ~ ~nlarını yonal ıosyalist idaresi hakkımda yap ile Yunaniıtan aruındaki bu ııeniı an- artık mukaveleyi yenilettirmlye- görlilmlifttir. Tamamlyle t:Vampa 
~---enn msan ılmu o ar ay- ,IY.•ln~nıhn eni a~abıı;ılaı ;ns • t • d . d • t hk'k tt "'""""""'"'"'"""'""'"' """ ceğim!. denilen kadın tipi deill, bununla 
..... _ Mıınnııraya aç qtı. canı erı, ırsız arı u caıı:ımı zanne- ıgı erın erın a ı a an sonra • beraber d • rkekl 1 ..ı. 

Sabaha lcarfı ise bu mamalar bot diyordum. Mevkuflar ~al~~-~~a so- te~kifi~'. i~!' ~.ttirecek. birşey olma- iade ~ileceği.ni ~~~etmiş~ir. . • ~ay F~ansıs, bu mukavele mu- ettikleri, k,jb~ndekl :r:r:W°k"" 
olarak dönmütlerdl. kulunca ilk hayretle gordugum şa-ıldıgını gormuştur. Hakıkat bundnn lstıkbale aıt düşuncelerıme gelın- cıbınce tırketten 6200 dolar haf- fetm • x... tıkl b" k d ~tl 

1 h ıd 'ba ' V' d k l " 0 ' ' talık almaktad r ege U15o &f arı ır a ın • 
Marmara bir kerre daha esrara 18 profesör Neumann o u. ı rettır. ce ıyana a a acagım. nıversıte- 1 • pidir d bu kad 

bürünmüıtü... 24 saatten beri mevkuftu. Tıpkı Müsadere edilen mücevherat ve den istifamı verdim. Viyanadaki Hollyvood yıldızı, kocasiyle bir- da d;;:n~a da k d" .'0.1 melnu. 

* be · 'f ed'ld··· 1 · • d l h .. · d d'l · · ki' ·•· d l "' H !ar l"kt " k b" d" zıya e en tsıy e ey ene. mm tevkı 1 ıgun şart ar tçın e I para arım en uz ıa e e ı memıştır. ınıgın e ça ışaca11ım. asta ımın ı e uzunca surece ır unya ıe- ceğini en az habra getir kele:. 
Angelikinin bqvekil olduğu ve tevkif olunmuştu. S.A. teşkilatı pro· 1 Fakat S.A. !ar arasında yağmager- 1 ıstıraplarını teskin için huzuru kalp- yahatine çıkacaktır. Bu seyahatin- le evlenir. Bazan da el"nd • 1. 

lcomploculann yakalandığı günün fesörün kasasında bulunan 700 bin ler mevcut olmasına ihtimal vermi- 1 I~ çalışmaldığıma müsaade edileceği- de fllJ'lı: memleketlerini görmek ver hatar, fakat, 0 zan:.n ~ı"::de 
gecesi_!IU'_aYda sabaha kadar c,!nbüt ,ilinle aile müce!!teratı~.ışlardı: yorum. Hükümet alınan paraların nı umarım. uzusundadır, bıı,_ara~a lstanbu\- sa:rılmaz. Amerikalılar, c!wla 
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Çünkü Mabmudun sağ eli demirle hareketsizdi. l•te Mahmut ta böylece öldürüle- hayli ali.kadar olurlar. Kadınlar, 
bağlı idi. Müslümanlarda iıae sol el Dün nasıl bugün de öyle idi. Ve cektl.. geydiği hayaletleri ilmek edinmek 
ile yemek yemek günahtı. B~nun ıüpbeaiz yarın da yine böyle olacak- Ayte kocaamm yanindan çıldık- tem11;~llin~edirler. Hollyvoodda 
için ona kansı yediriyordu. tı. tan sonra bir gölge gibi deniz kena- ~erdıgı mükellef suvareler, bu ft-

Nöbetçi bu manzarayı li.kayd sey- Filhakika idam hükmü ertesi sa- nnda dolaftı. lı~ .tehri?de aan~syonel aoayete 
rediyor, ıadece Anenin itini bir an balı günq doğarken infaz olunacak- Darağacının kurulduğunu gördü. hadıselerı olmak ilzere alika lle 
evvel bitinnesi için sabırsızlanıyor. tı. Aptal gibi olmuttu. kartılanır. 
du. Çünkü kapının önündeki arka- Kasabanın ortasina tesadüf eden Nereye gittiğini anlamadan yürü- Bartın_d_a-~~I taallyetl 
d1141 bet lllf oynamak için onu bekli· deniz kenarında ilç ayaklı bir darağa- yor, nereye olduğunu bilmeden ba- BARTIN (Hususi) _Kıt mev· 
yordu. . • • cı hazırla~ııtı. kıyordu. • • .. siminin geçmesi dolayısiyle, Kay• 

Halbuki Mahmut pınnç 114ını ya- Gece, Naıp tarafından halkın ayak Bu halini gorenler göz uçlan ile makamlık, köy yollarında faaliye-
Vllf yav&f, yutkuna yutkuna yiyor- takımlarına dağıtılan para ile sokak- onu birbirlerine göstererek alay edi- te geçilmesi için muhtulara emlı 

· I 

Monfredl du. !arda terılikler yapıldı. içkiler içildi. yorlardı. vermi9tir. 
B - Ane nihayet: Herkea ertesi sabah Mabmudun içlerinde Ayteye belki acıyanlu ilk it olarak, Kozcuğaz ve Alrı( 

.. . u tavansız zındanın lı:apusu dar saplanm14 demir bilezik yara Gönniyor musun •• dedi. Lok- idamını seyir için ıimdiden hazırlanı- da vardı. Fakat bunlar Naipten kork- yollarında tamirata ba9lanacaktır. 
onunde de iki muhafız bet t&f oy- yapmış, demir yaraya gömülmüı, malar boğazında .takılıyor. Ateıi de yor~u. tuklanndan merhametlerinl izhar Yol çavutluı tayin edilmlt. ha. 
nıyorlardı. Yanı batluında bir adam etrafına sinekler ÜfÜ"'1Ü•tii· var •• Ben &f tabağını yanına bıraka- Adet olduğu üzere mahkıiınun edemlyorludı. zırlıldua bqlanmıttır. Bu iki yo-
~ın ıztırab içinde •• Can actsı için- Eli mosm~ kkesokuilmifti. yun. Acıkırsa sonra kendi yer. Ama ilk önce sağ eli kesilirdi. Bundan da Ane, gözlerini etrafta geufirir- lun tamiri itinde, alakalı 40 klly 

e kıvrandığının sanki farkında Yaranın pıa su etrala j'ayd- sol eliyle yiyecelanif •• Artık o kadar- maksat, eline iflemi4 olan demir hal- lı:en limanda Sabrinin gemisini de çalıtacakbr. 
d~Uennif gibi likayddılar • mağa batlamııtı bile.. cık ta günah iılemit olsun.. Allah kanın çözülmesi zahmetine katlan- gördü. Gemi, yelkeni direğine sar- Bir lı:aç ay önce ihalesi yapılmıt 

.ııasen Malımudun bulunduğu Kapının paslı rezeleri gıcırdadı. affeder. nıamaktı. mq ••• Demir abnq dunıyonlu. fakat haYaluın milsaadesizliğin-
b~zıyet onları müsterih edecek içeri Ane girdi. Nöbetçi alaylı alaylı güldü. Bundan sonra darağacİ altina gÖ- içinde kimse göriiruniyordu. den yapılamamıt olan Kokakaıı. 
ğ~r .vaziyetti. Çünkü böyle ve bile- Rafında büyük bir tabakta pirinç - Çok yemesin •• Yarın asılırken türülürdü. boynuna ip takıldıktan Bu vaziyet geminin daha birkaç yolundaki menfezlerin inoa•ına da 
•nın etine kadar çakılı zencirdeıı .. , getirml•ti. ku b 1 ..-bir insan .... ... . • • • • . sar sonra... sonra İp ya Vllf ya vat yukarı çekilir. gün burada kalacağuıa delildt at anmıttır. 

kanaızd ın kurtulup kaçması im- Bu, onun ıkincı gel14ı ıdL _ Ayte bu acı ve kırbaç gibi yilre- Bu sırada Naip mabkilmun ıöi- Maamafilı geminin kürekleri açılı:- Evvelce köylüler tarafından açı· 
1
° CAM KIRlcll Nöbetçilerden biri elini tabağın iine İnen sözler üzerine orada fazla ıüne tüfenkle nitan alır ve alet eder. ta duruyordu. lıp tahsisabızlıktan ikmal edile-
~ içine sokmllf pirinç atını, içinde aak- duramadı, gitti. Bu hareket aöufe hlikilmeti temsil Halbuki bqka zamanlar kürekler memlt olan Kurucatileclde köy 

idi Ai ut, iki gündenberl burada lı birıey var mı diye kantıtırdıktan Ayrılırken tek bir aöz konutma- eden adamın öldiiriilen kimsenin ka- anbarda aaklanİr ve ancak hareket yolunun yapılmasına da bu sene 
•i ·b·ı Zindan en ufak bir tiklyet ıae- sonra Anenin bat ucunda dunnllf· dılar. Gözleriyle vedalatmaddar bile. nının intikamıru alması içindir. esnasında limandan çıkmak için kul- batlanacaktır. Bu intaat için ka. 

8~ e çıkm&m14tı. tu. fakat Ane ağlıyordu. Göz y&fiari Ondan sonra ip bUsblitiln yukan lanılırdı. Muhaldı:ak unutmllf ola- ıı:a, emrindeki köy yolları tahslsa• 
si:ı: d heykel gibi. se~~~ ve hareket- . Ayte kocasına eliyle yemek ye- sicim gibl yan~dan akıyordu. çekilir ve mabkilm a11lı olarak uzun caklardı. hndan par!" ayr!larak k6ylülere 

llruvordu. Bileıı:ınm altına ka- dımıeie b&f...ladı. Mahmut ise xuıo tM .ıdbl aa!dt '!f.I' zaman bırakılır. -BiTMEDi- yardım edılecektir. 
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Destere ile idam ISpinalonga 
Eski devirlerin en vahşi "Dante,, burasınıgöseydi "cehennem,, 
ölüm tarzlarından biri idi inin cennet olduğuna hükmederdi .. 

Mahkumu, bacak ve kollarından ayırarak 
tepe aşağı iki ağaç arasına asarlardı. Cellat, 320 cuzamlı arasında bir tetkik 
eline Jestereyi alır Ve zavallıyı tahta biçer Atina 31 Mart Birkaç hafta evvel SpinalongayıJBiR öôRETMENiN MACERASI 

k b l d 
ziyaret eden Atina gazetecilerinden Birkaç sene evvel cüzama tutul-

gi bi kıtır kıtır İ iye Ö er İ Girit yakınında Spinalonga adlı biri ihtisaslarını şöyle ifade ediyor: mak bahtsızlığına uğrıyan güzel bir 
nn başlagıclannda ölüm mahkUm-1 sayısız insan kamı yarmı~lar, ~esap- küçücük bir a~~cık vard.ı.r. cDante Spinalongay.ı . ı;ı;örmeden k~dın öğr~tmen yüzünden adat:~ 
lannı büyük tunç havanlara koyarlar sız insan bağırsağı deşmışlerdi. Burada bugun 320 cuzzamlı ya- «Cehennem~ adlı eserını _.yazmakta gunlerce suren vuruşmalar olmuş .. 
ve diri diri kemiklerini kırmak sureJ Fransa kralı dördüncü Hanrinin şıyor. Bu cehennemi adayı ziyaret acele etmişti. Dantenin cehennemi _Bahtsız kadın o kadar vahşice ~U" 
tiyle ezerek öldürürlerdi. \katili «f ranaova Ravayyak» da ori- eden yabancılar Spinalonganın sa- «Spinalonga» yanında cennet kalır. cumlara uğramıştı ki, kendi kendın· 

Tabii bu büyük havan içinde tek jinal bir ~ekilde idam olunmuştur. kinleri hakkında bir müthiş tiksinti . . den iğrenrek adanın yüksek kayahk-
bir havan eli hafi gelmez, dört, ba-ı Seyir için tnplanan binlerce balkın ı duymaktan kendilerini alamazlar. OMiT Cl<;:E91Nı KA Y~E~ENLER larmdan kendini denize atJnıştı. 
zen de beş havan eli birden işlerdi. gözü önünde büyük bi.-. meydanın j Cüzzamın uyandırdığ_ı d:hşet karş~- w «Yer yuzun~e en muthış .~a~t~lı~ 

Cermen konfedera&ycnunun kü- ortasında yatırılan katihn kolları, sında merhamet sankı erıyor. Ne çı- ga tutulanlar bıle kurtulmak umıdım SEFKAT VE SADAKAT 
çük bir devlti olan Loenburg kanu- bacakları ayrı &yrı dört haşan atın 1 cek, ne veba, n~ kolera cüzzam ka- kaybetmezler. Son dakikalarına ka- . öRNEKLERl 
nunda ,öyl bir madde göze çarpar: kuyruğuna !::ağlanmı~tır. 1 dar insanlan korkutmuş değildir. dar eyi olmayı ümit ederler. ilahi Bu cüzamlılar cehenneminde ~~f· 

«Kendi anlarını .veya komşusu- Diğer taraftan cellad hir kazanda ümit çiçeği yalnız. cüzzamlıların kat ve sadakat örnekleri eksik de~ıl"' 
nun uılannı imha edecek olan1ar kurşun eritmiştir. ESKi DEViRLERDE kalplerinde açmaz. Hastalıkları iler- dir. Cüzamlı kocalarını takip için bu: 
derhal cellada teslim edilir. Bu gibi-ı Dört ki~i dört ha~arı atı lm-ha~la~- Eski devirlerde cüzzamlıları yakan ~emiş bir halde olanlar şifa J:>ulmayı raya onlarla birlikte p;elme~e raZ~ 
lerin cellad evvela gözlerini oyar, ken cellad da kepçe kepçe erımı~ memleketler vardı. Bazı memleket- ıstemezler. Hastalıklarının şıfası ol- olan kadml9r vardır. Kendı varlık. 
ıonra bağırsaklarım d~er ve ipe çe- 1 kurşunu katilin göbeğine akıtmıştır. ! lerde ise insanlığı bu müthiş afete ma~ığım ~~lirler. Ancak skô~e~. içi~- larını tehdit eden tehli~eyi bil~_iklerı 
ker ... » Mahkfunun gövdesi ayni zamanda ı karşı daima uyanık bulundurmak de olmeyı ısterler. Onların butun dı- halde vefa ve sadakatın en yuksek 

Bağırsak deşmek i.deti lranhlarda, ya.bnldığı yere sz:.ğlamca h~ğlandığı , için cüzzamlıların boyunların~a ?~- le.~ler~ Spinal~nganın h~.r hangi ~i~ örneğini gösteren cüzzama tut~lm~O 
Hintlilerde, Japonlarda ve bir çok için kırbaç yiyen atların ilen yapbk- yük çanlar taşımaları mecburı ıdı. koşesınde vucutlarını ortecek ıkı çocuklar da vardır. Bunlar felaketın 
Avrupa mem'eketlerinde vardı. lan hamlelerde kol ve bacaklarmıj Bütün bu fevkalade tedbirler cüz- metre toprağa sahip olmaktır. Kaya- ilk işaretlerini her gün beklerler~ 

Fransada din kavgalarında Hük- koparmı§lar ve b~nlan ac!1ak sokak' zamlılan lanetlenmiş varlıklar telak- lıkların en yüksek noktasında kasaba Cüzzamlılar kendilerini çağırdı mı 
nolarda bu usule baş \lurmuşlar ve 

1 dolaştınnU1lardır. l ki etmekten ileri geliyordu. nın mezarlığı vardır. Burada ölüleri fütursuzca onların yanına koşarlar. 
gömmek İçin bir miktar toprak bul- Ve cüzzamlılar bütün o iğrenç, o 
mak bir meseledir. Cüzzamlıların bir korkunç çehrelerini bu zavallıları~ 
dilekleri de içecek temiz sudur. Ada- gül yanaklarına yakla$tırarak onları 
da temiz su yoktur. Çamurla karışık öperler ... 
bir suyu içmeğe mecburdurlar. 

Aayanin bir çok yerlerinde ve es
ki zam~a ( destere) ile idam u_I 
aulü tatbik olunurdu. Ve bu vah.,i I ı 
uıUI uirlarca devam etti. 

Bir avuç toprak .. Ve saf su .. işte 
Spinalongadaki dizzamlılarm biricik 
isteği .... 

NASIL V AKIT GECtRlRLER? 
Adada bir tek kahve var. Cüzzam· 

hlar orada kaat veya T rik-T rak oy• 
nıyarak vakit geçirirler. Parmakları• 

Bilhuaa eaki lranda ölüm mah- ı 
kfunlarini deatere ile ikiye biçmek 
tabii bir hal sayılır. Ve bundan mü- .~ 
teesair bile olunmazdı. 

Bu cezanın tatbiki İçin mahkôm, ... 
iki tahta arasma boylu boyuna uza
bhr, Lacaklari açılır ve bacak arasın
dan l>aflaniak suretiyle bqına kadar 
bütün vücudu iki parçaya ayrıhrdı. 

ÇıırLk Rusyasmm bir çok yerlerin
de de bu usul cari idi. 

MabkOm iki ağaç arasına, ayaklan 
ağaç dallarina ve aynk olarak bağ
bumıak ıuretiyle haf&f8ğı asılırdı. 

EDen hazan serbest bırakılır. Ha
zan de alaçların köklerine bağlanır
dı .. 

Bu vaziyette iken cellad eline des
teresinl alır ve vücudu orta yerinden 
tahta keser gibi ikiye biçerdi. 

Çarbk imparatorluğunun bqka 
Lir yerinde, Siblryada daha az kanb 
fakat daha korkunç ve vab,i bir öl
dilrme usulü vardı. 

KADIN HIRSI nı kaybetmiş olanlar avuçları He oy• 
Adada bulunan 320 cüzzamlıdan narlar. 

iki yüzü erkek, diğerleri kadındır. Bu En büyük şikayetleri ömür1erinİtı 
• cehennemde aşk var mı diyeceksi- uzun sürmesindendir. Etleri tedricen 

niz? Onun girmediği yer olur mu? çürüdüğü halde cüzamlılar çok ya· 
Cüzzamlılarm hiç dinmek bilmiyen şarlar. Cüzzama tutulduktan sonra 
bir şehvet hırsları vardır. Dünyanın otuz, kırk sene yaşı yanlar az değil .. 
bütün diğer zevklerinden mahrum <lir. Çok zamanlar bir doktorun yar
olduklarına göre aşk ve kadından dımına muhtaçtırlar. Fakat adada 
başka birşey düşünmezler. Bir kadını doktor yoktur. Birinci tesellileri ay· 
elde etmek için adada en vahştyane da bir defa adaya gelen postadır. Ba" 
kavgalar olduğu vakidir. Spinalon- balarından, analarından, kardeşlerin• 
gaya cüzamlı bir kadın geldi mi der- den, amcalarından aldıkları mektUP'" 
hal bir çok namzetler etrafını sarar- larla avunurlar. Spinalongarun baht• 
lar. Talep azdan daima fazla olduğu sız sakinleri ölüleri ihata eden nis• 
için haşin, vahşi kavgalar eksik ol~ yanla çevrilmişlerdir. Oraya gittik.~ 
maz. ten sonra unutulanlar pek çoktur;.. 

Hitler gamalı haçı ilk 
defa nasıl keşfetmiş? 

16 ınci uırda ve geniş ölçüde tat- Mühim bir musiki suvaresi var- makta devam etti. dar ve karısı.. Piyano ba,ında 
bik edilen bu uıul de diri diri gömme dı. Saat 8.31 de, yani bir dakika maktul Sankti ve yanında karııı, Bitlerin dofup büyüdüğü yer- Malumdur ki, uçları kıvrık bag 
idi. Piyanir.t Sankti bir müzikhol di- ıonra piyanonun sesi de keıildi •• piyanonun arkaıında viyolonist B. lerde dolatan bir Fransız muhar- teklinde olan bu ltarete cSveıti• 

Gırtlağ)na kadar toprağa gömül- rektörünün önünde zengin bir an- Ne olmu~tu? Furio (Bir otomobil kazaaı netice~ ririnin, onu çocukken tanımıt ka» iımi de verilir. Bu itaret, e5~ 
°!Üf bir lradmin bu vaziye!te ve mlit- gajman yapmak için maharetini 8.32 de elektrik yandı. , • 1 si ıol kolunu kaybetmittir) .. Bi- olanlarla konuttuğunu, nülua ka- kiden beri, Asyalılarda görülınüf .. 
M. ıztıraplar, işkence~!. ı~bıde .tam gösteriyordu. Odada bulunanlar, Sanktıyı, rinci planda oturan adam Furio. yıllarını tevsik ettiğini yazmıt ~t tür. Eski Aıya medeniyetinde11 
on üç itin can çe)d,tiğmı tarıhler p· .. . b" ı boynunun ıol tarafından sapına t' nun empreıaryosudur y anınd1' k "f 1 d kt l ııJü kalmıt eıerlerde bu itaret aünef -L--t ! __ ı! la ak ·ıaed· lar ıyanonun uzerme ır masa ı k d 1 b' h 1 · ço zayı o an, o or arın v me • 
v~ m...., o r zı ıyor • l" h k 1 Od b a ar ıap anmıt ır ançer e vu- F . h'~ dıkl kü' ük' Ad lf ti. l' 1 k kull l lala 1ann tatbik ttikl · b' bqka am aaı onu muftu. ayı u rul k .. 1 .. • . .. da unonun kanıı oturuyor. ma -.um aay an ç o u mıa ı o ara anı mıtbr • 
•. 1.. tv d _ u~- erbı ırakl lamba tenvir ediyordu. Sankti, el- . arka 0 mut v~. pdı!a1 nonun uze- Katil kimdir? Niçin öldürmilt· babaıının naııl balla beıliyerek l9te, Bitlerin çocukken ilahiler 
o um arzı a mamumıu ac ann- rme apanmıt gor u er. .• ? ku ,,. k ,,. . . 
dan ayırma suretiyle idamdı. leri kli.viyenin üzerinde ko,arcaı~~ I Polis hafiyesi Herlok tahkikata tür rtardıgını anlatmıtbk. o udugu manastırdakı hır papa:ı:, 
Yum~ "'a lan ... ek ıuretile na dolatarak güzel bir parça çalı- basladı. Odada bulunanlara ı>u Reaimlere dikkatle bakarsanız Ayni muharrir, edindiği malu- bu gamalı haçı, manaıtınn du"Var· 

.mahkiimun a~annı ~larlar aon- yordu. ka~ı hadise esnasında bulunduk- bu cinayetin failini bulununuz... matı anlatmağa devam ederek lanndan· birine çizmittir. Hitler 
ra ağaçlan ~ırakırlardı. ' •. Bi~.den, ıaat ~.30_ da elektrik lan yeri almalarını rica etti. Re- ~~d~e iai~ tasrih ~~ek ICafi de- Bitlerin b~gün devlete alamet ~e, b~ i~areti görerek, onu çok be~ 
~lan ağaçlar bu hızla bacak- ıondu. Ortalık hır an karanlıkta simde onların bu gece ve hu cina· g ... ıl, cınayetm ıebebmı de bulmak olarak aldıgı gamalı haçı, on ya- genmıttır. 

lan birbirinden ve gövdeyi çatır ça- kaldı. Fakat Sankti çaldığı parça-' yet vukuunda bulundukları vazi- lazımdır. tında iken, dua okuduğu bir ma- Bitlerin hu i9arete kar9ı olan 
tır ilçiye bölerdi. yı ezbere bildiği için parmakları lyeti gösteriyor. (Cevabını yedinci ıahilede bu- naıtır mektebinde na11I ke9fettiği- aevgiıi o zamandan batlamıf bu .. 

M;aırda ve Tunuıta, 19 uncu aa- piyanonun tu9ları üzerinde dolat· Soldan ıağa doğru 1 Bay Nar- lacakıımz.) ni anlatıyor ı lunuyor. 
sı: ·----1 U.LLL:///L/L/D.hYJ""""" kenm:k ih~ali yoktur. Dünyada dı, ~ide yalın kılınç önüne kattı. Yol- mal ile yirıız yqamaktan İle onunla Bu defineyi behemehal gönneie ve 

HALK MASALLAR/ durdug~ muddet?' dos~ ~yda et- da iken taYet gözlerini açmağa dav- birlikte fakirane hayat aürmeği ter- zaptetmeğe karar verdi. 

Evvel Zaman 
içinde il 

Yazan : METiN ORBAY 

melr, d~~ya lezzet~nde? ıstıfade ~y- ranırsa.h~hemehal onu öldürmek az- cih ederim. Bu Ebülfettah gayet alçak ~it 
lemek ıçın b~ defin.eyı kull~?. z~ra mında ıdı. Maamafih Harun ahdinde Ebulkasım derdini dökerken göz- adamdı. Menafii zatiyeai için her tür· 
bu em-yıll aenı de nihayet olumün vefa ettiği için böyle birteye lüzum lerinden kanlı yqlar akıyordu. Bu lü cinayeti icradan çekinmezdi. Bu 
pençesınden kurtaramaz!.1) kalmadı. hal Hanmu pek ziyade mütehaaais defa da kızı «Delkin i ileti meJinel 

Harunurqit bunu okuduktan ıon- Sabah olmadan evvel Harunun etti ve qk ve muhabbetinde bu ka- ittihaz etmeği kurdu. Belkia fe'\'kali-
ra Ehulkaamıa dedi ki: yattığı odaya vasıl olup oturdular ve dar ıebat göıtermeıini takdir eyle- de güzel, eyi tahıil ve terbiye g~-

- Sizin tarzı hareketinizi, aeha- gün doğuncaya kadar ıohbetle va- mekle beraber artık telalciıine imkan mü4, afif, melek hulet, emsali nadıt 
vetinizi takdir ve bilakis bu defineyi kıt geçirdiler. görülmiyen mqukaaını unutmak bir kızdL Bura valiainin birader p

ıize vuiyet eden tacirin nasihatini Bu muaahabet esnasında Harun için iktiza eden esbaba tevessül et· desi olan Ali bey isminde akranı ar~
takbih ederim. Maamafih böyle sat- Ebulkaıuna dedi ki: meaini beyan eyledi ve bu yolda bir smda mümtaz yaJnııklı bir delik ...... 1 • 

Eb • • J k ' h • k " • vet ve ıan aahibi hükümdarın kim _ Bana hediye ettiğiniz cariyeye hayli naaihatlerde bulundu. ya meftun idi ve pederinin ..uasıY e u asım )fi J ayesı olduğunu öğrenmek isterdim Bu nazaran sizde '8fk mahbubelerinin Nihayet ortalık gereği kibi aydın- yakında izdivaç etmeleri oıusaın· 
- levhada ismi zilaotwunadıp;a pek en bunalan bulunur. lanınca gördüğü hürmet ve ~am- mem bulunyordu. . . iki-

- 11 - ziyade teessüf ederim Fil k" be d • d b. b' . d dan dolayı Ebulkaaıma tetekkür ve bte Ebulfettah bu kerııne•ı ~. i 
. ,. • • .., _ • ..-

1 
•• ~- 1 ~ enız ~ ır ınn e~ veda ederek aynldı, ikamet ettiği si yanına çağırdı, en güzel elbıaeıın 

Diyerek altından mamul bır tahtlyı}maz, tükenmez mal ve defaini Ehulkasım Haruna magaranm dı- gue, huınu cemalde muateana can- Hana kadar mderek • k"I . . .., ··cevheratını 
.. . d iki' ki . .. rd" H ak . . k 1 .., odalann d .--a: . - d' 1 d in il d .., Dü· e· c:arıye, o e ve geymesını, en agır mu • • 
uzerın e şı goste ı. arun - cem ve ıdhar ettim. Bırço meme- ger ı a l!P'•urıp goater ı. ye er varsa a a, e yan ıgun r- sair hediyeleri aldı Bağdada m"te- taka ak f kal"d aüslenrneıını, 
lını ba§ına topladı, dikkatle baktı. ketler, beldeler, kaleler zaptederek Hepsi birçok zikıymet ~ya ile dolu danenin hayali bir in bile gözümden veccihen yola ıktı' u Eb 'ık ev . a e 'derek her ne 
Tah ·· · d b' · k k b" • kadın d" 1 kah ed · • 'eli H 1 b. · · d k d' • hed' 1 O • • b · 1 • ç • u asımın evıne gı be t uzerın e ırı er e , ın U§man arunı ır ve t mır ettmı. ı • e e ırısm e en ıune ıye ayn mıyor. nun ıçın u carıye erın * ti l l k dini ona -

lmak .. iki ki . D-- edil • lan 1 "' .. b.h hi b. . uhabbe. kt A sure e o uraa o sun en d t 

larıno d uzere fil uzanmdııtHı. &la!- itte ben böyle zikudret ve sahibi b" mokış ~ lartavusdu agaca muşa ı baçN!1ldıne ~-:::...-ı tim yf o ur.. c~?- Harunure,idin azimetinden iki ğendirmeıini, onu kendisine bend efi-
a murassa tac ar var ı. ayat- melmet bir padi,ah idim. Lakin bu ırç agaç var ı. ı e uuı;u up ve at etti mı gun·· sonra idi ki Ebulkaaımı bu ç- t'kt lik bulunduğu e -ta I ·b· .. .. .. id' n ve ı en sonra ma .• 

ve uyuyor ar gı • .go~u!'or. ı- .satvet ve kudretim ecele kartı gele- Harunre§it bu kıymettar ıeyleri Yoksa henüz hayatta mıdır? Onu hile ziyaretine gelenlere birçok he- nesini göstermeğe mecbur etoıeıın~, 
1eler .de. aad~c~ tahnıt edilmıt bırer medi. Nihayet ben de terki hayat temqadan pek ziyade mahzuz oldu bir daha diinya göziyle görmek ·mü- diyeler verdiğini i§iten ve diğer ta- yerini güzelce bellemesini teklif etti· 
cesedı biruh idıler · ettim. B? yanmıd~ yatan nikihb ve ideta oradan çıkmak iatemedi. yeuer olacak mıdır? Buralannı zih- raftan vali ile kendisine ve kapı ça- Belkiı babasının ağzından bu ~il: 

Bunların ayak uçlarına abanozdan zevcemdır. Ey benı bu halde gören Likin EbüJkasim hademe ve köleleri nimden çıkardığım yoktur. Gece vu4una Yaadettiği mebaliği munta- nuebetsiz sözleri işitince yözö bı~ 
mamul bir l~vha aaıbnlftı. Bu levha- insani ibret gözüni.i açarak bana bak. belld uyanırlar da itin farkına nnr- g(lndüz ate,i huretiyle yanıyorum. zaman verdiğini gören kaymakam hından ale4 gibi oldu; halecana du•· 
1~ altın ~a~ ~le tunlu ya~ idi: Bir valot ben d~ tenin R_ibi J~ıyor- 1ar diye korktuğu için bir in evvel Bu yüzden çektiğim elemi iftirak bu Ebulfettah büabütiin hayrete düt- tü, müteessir ve aesi titr~yerek pede-

«Bu fanı alemde ben muddetı.me- dwn. Bu e~vali, bu defineleri aarf- avdetle istical ediyordu. kadar ıerveti omanı bana lifey gibi melde beraber hasedi büıbütün arth. rine ,öyle mukabele ettı: 
~ yapd~ ve bu mataradaki aa- etmekten çekinme. Bu deffnenln tti- Tekrar Hanmun aialerlnl Wla- ıa.terlyor. Zira bu bdar •fine ve Ve F.bubllDUl defineaine aöz dikti. -BiTMEDi-
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fü"iK.ARA RADYOSUı OJ[IL Y~VOOll) 
Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 
Yazan ı J\llfel Zevako 

Adlı bir Elmasın 
Saat 12.30 da karışık pak neşriyatı. Hitlere teslimini 

12.50 de PlAk: TUr1c musikbl ve halk istiyorlar 
şarkıları, 13.15 te dahil! ve barlct haber- -o-

Marlen 
Öğle neşrlyatıı 

Yenilen Favsta 
-109-

- 29 - dersi (Recep Peker). anlatmak hnkinı kalmaımtb. Veda- IMıfka ... Veriniz. •• 
ler, 17.30 da Halkevlnderı naklen inkılap Brilkael 31 '(P.S.). Anlatıliyordu kl Papua artık aözl . - Pariaten mektup mu?... Bu 

B. · \ · ·· . ı tI laprak aynldı. Yoluna devam etti. Kleman cübbe.inin altindan bir ;ı_ ';"-. diyor muıun ld bana acıma- ~akikatte 0Val;ntino acı!,<I~! mım- Afqam neşriyat.: Avu~turya tacının en gilzc zlno - Elindeki madalye 11.yeobıde hiç bir pııbt ı;ıkıırdı. lçİnden bir mektup se-
- , lizım. Ben çok mesudmn. zevı, mustarıp bır hayat suru yordu. . nl ıe,kil eden 136 kırathk elmas ne I . ti d ParUe girdi. çcrd. zabite uzatb ve dedi iri: 
L Diye fısıldıy~ ~· ~ ... ı., Bu OJk P""._"~: ~.ün yada.~ bir kadı- Saat 18.30 da plllıla claııs musırusı, ı9. oldu ı cGrandük de T oskan~ ve zor ıı::..::. =~":,. devlet yüksek _ Kral hazretleri bunu olnuım-
'Alaaızca olarak ılave edıyorı nın onu duşunurken urpermekten 15 te Til le ikisi halk §lll'kıları «Floranten» adlarını taşıyan l:iu eş- U.inin kar )arından memnun tar. Eğer diierlerini de okumak zab. 
L.- Clile ııül~! Orada herlı:ctl Şlr- kendini alam~ğı bu. ~n juan, bir (Servet ;.ı.:.ı:. aıtc':ı..1anı, 2o.oo de ı~ elmat Şansölye. Hitlcre ~eelim O- :ı: p..;. :rım:k malıkemeol liçiln- metine diyecek birfey ııöriirlene be-
~tarafından öp. ifık olamıyacagını bıhyordu. Uzun s~~ .....ıyat 20.15 te dılmesl meseleyi Vıyana nazılerl ara- il H . b" ı!•--- ktubu yol- ni .... O. .. ınlar. Onlari elimle v----•• 1 de .. . • lik .. d ... .... ayarı ve arapça n~u ' - d h l 1 L_L 1 c anrıye ır fuanuı me ,.._..... .. ... __ marlen, Fritz ı..n, Rober florey gece er onun umıtaız ıçın e ag- ,~kl tparA'>t ..... 21 OO eın a e emm yete meVZUUDllOI o - I ., 

1
___ • t' p • ..:. hallmı ~ ... 

te L . ' li L..ı.:::..._. •. d" ilk k . d' pıa a opera ve opere ~·· · - '-tad amaga &&raf Vermıf ı. ..--e •-
uen, .CVaynı Strit) le (Ho 'vut -..~uu gor ?m. arısı, ız ıvacı- de Havacılık: Şakir Fazıl Ergökmen, maıt ır. . . krahn heykellerini lmıp döktiiklıeri z.blt mektubu alarak götürdü. 11.ıı;.,) ın t.,ldl ettiii lıDtede bulu- nın ılk gecesınde kaçmıştı. 21.15 le stüd,yo .salon orkestruı, 22.00 de lmpanıtodçe Zıta, bir kao ee"! bir ııreda malıkemenln böyle bir ka- Biru soma da telırar dönüp PIPUİ 

C"" "• Ho&vuchm en ..ıö '" en ._.. Onun öldüğü tam on iki sene olu- ajans habelrerl, 22.15 le yannld prograın evvel cFloranten> hakkında ıunlan rar almui cidden bliyiik bir ceoarettl. oldı bir odaya ooldu.. Kral on iki zabl-
~, ~ biri olan '(Bnun -· En eyi dostu olan ben, hangi aöylemittlrı Cizln ll&lmtinden bir •Y _,.. bir tin --- bir lııolıuia otunaut 
~) )'e giriyoruz. B.nn sahihi .bizi ~lığın onu alıp g~~ünü bil- ISTANBUL RADYOSU: - l~~~tor Şarlın saltanattan giln Dük dö Mayen Buul Lö Klend papaaa bakıyorduı 
._ lebe.allıule karPlı-: Bu, .__ mıy?'um". Resme~.~ılen h":'tah- öğle neşrlyab: feragatı uzerın•_ methur elmaeın or: bulanık Parlemcnto ılenı1en bu yiik- - Etinizde bqka mektuplar var-~ ~ ııUal yddıdarinılon C.,.I lı •ıddetlı apan~ısiltir. Bazı kırme- tadan -~l'.boldugu veya eatıl~ih doğ_ sek malıkeme azalarinın tevkif edil- mit. onlan da verir mialnlz? l>.ıribıır. ı... de, kıskanç bır kocanın onun kar- Saa! 12.10 da plikla türk •nuslkôs!, 13. ru dcgıldır. «Florentcn• cmın eller m i lüzmnunu ileri ıürdil. P- lıerlieal titnneten bir ...ı. 

ltep mllnze.t oLın Vııllk Beri, nına bir kursun sıktıiuu söy\iyorlar. 50 de havadis 13.03 te plakla türk mu- dedir. Avusturya İmparatorunun~- °imai hemen bet yüz kiti ile malı- cenp .....ıi: ~ lcötede, iki ytls aayf a lmlmiıim- Her ne olursa olsun, o sahte bir isim- sikisi, 13.30 .ı:. muhlehf p!Ak ne<niyab. lefler ine,. taç geyme töreninde teılım kemenln toplandığı binayı mubuara _ Bu mektuplerin 
0 

kadar elıem-
lıir mecmuanm lıwuıi niiolıuı il- le götiirülmüş olduğu Nevyork hu- edilcccktır. . • , ederek azaeıiıı yakalayıp Baatile tık- miyeti yok! Asıl Iİziııle baıba"1 b-;....ı...ı,; ııyaklayonlu. Biz d&dünıüz taııeoinde acı ve dehşet içinde inliye- Ak§&m neşriyat.: O gündenbcrl hırçok hadıeclcr tı Halli bunlara kuru ekmekle ıu- \anık oöyliyeceiim oözlerin ehemmi-

ile lılr muaya olunıy~, colroc• ıa- rek_ öldü: Tabutunu ot°:' ~in kadın baogösterdi ve Avusturya ortadan ~ ı.,..ı.. birteY vermedi. Nihayet yeti büJiikt!ir. . . . ı fııoı.tı,.,. YO bir in aikUnetlmlzl mu- ı.kip etlı. Cenaze meruımı ••nasın- Saat 17.00 de lnk•llp tarllii dersi: Un!- kayboldu. 'çlerinden biri lıaolalandL Bir - - Öy)., ue oöy\eyınız .. , Pıın1teıı 
!lofaza ediyoruz. Halli. olduk~ dü- da ve _.birçok arbedeler vukub' - versltedcn naklen, Yusuf Hlkm>t lla- FLORENT~NIN ~IKAYESI ~tedi Buui nuıloa bu lütfu .. irge. ııeliyonunz dejjiJ mi? &.tile ııirdl. 

ve mahzunuz. Fötr ppkumı du. Birçok kimaeler öldü, öldürüldü yur. 18.30 da Fatih halkevl gösterlt kolu Florentenin ı~. ~hıQI lmpar~tor medi: Bir Kapoaen papası gönderdi. niz mi? 
un llzerlne çekmi• olan .M~: veya intiha~. e~ti... .. . . tarafından bir temsil, 19.15 tc pla.kla dans ~csu~ $arldı. Bu buyük elması daım~ Hakim papu kurnazca yokladı. He- - Söyliyecelderim çok müh~-

areketlerinl her zamanki gibı Florey sozu!'?u keserek gozlermı musikisi 19.55 te borsa haberleri. 20.00 uzerınde taşırdı . Grandson muhak rifin kral Hanri taraftari olduğunuldir. Yalnız:ca ve baıbaıa kalmamız 
etme1• çabpnıyor. bir noktaya dikti. Fritz Lang garso-ıde Nezihe ve arkadaşları tarafından 1ürk rebesinde .. c~ur .. Sari yaralanara öğrendi. Papaaa açıldı. Oçünc:ü Han- lizundır. 

Mihayet f'lore7 ltilriitu bozarak na tekrar viski wnarladı. , musikisi ve halk şarkıları, 20.45 te hava atından .duşmuşt~· .. ~~P ~fert nb- riye bir mektup göndermek istediği- Hanri batı ile İpret etti. Zabitler ~ diyor: Marlerı derin bir düıünceye dal-ı raporu. 20.48 de Ömer Riı.a tarafından ticelendıği halde . uy\ e ba: ay - ni, bu hususta yardımını rica etti. Önce çıkmak İltemediler. Ukin kra-
- E•et. hu ıarip bir çocuktu.. eh. arapça söylev, 21.00 de Nuri Halil ve ar- ol.muşt~. Onu bır as. er u muştu, Papu ricaya kabulle mektubu aldı.ılın ısrara ~mda çekilip gibneP, 
Biraz eTI"el, küçük bir mahalle si- GOZEL HOLtV~T j kadaşları tarafından ıf.ürk maslkisl ve Bır florıne satm~ştı ... Bır kaç .ay son~a Likin bu mektubu krala değil doğru- mecbur kaldılar. Kapı kapandı. Pa• 

aainda, Valentlnonun esiri fibn- Ertesi sabah, Florey, otomobılle halk şarkıları (saat ayarı), 21.45 te or- Florente~ adlı hır tuc~r Mılan~ d~- ca Mayene götürdü. Toplanan bir paı mektupları krala uzattı. Oçüncü 
lkWal 1eJNttik. Evet, Va- bana gelerek: kest.ra, 22.15 te ajans haberleri, 22.30 da kü Ludvık Sforcayı .zıyaret et~ış mecliste mektup okundu. Hazır bu- Hanri zarflardan birini açarken bir· 
Ruclolf, dünyaya ilk defa 'ı -Bugün, dedi, efsaneden ne kal- plakla sololar, opera ve operet parçaları, Grandso~ muharcbesı hakkında ı~- lunan Dütes dö Montpanıiye dedi denbire titremeğe batladı. Cünldl 

!'lorok oktiıriln mistik Ye oebaplin dıiını g&«elainiz. 22.50 d• son habelrer ve ertesi gilnUn hat ".•".1•ktcn sonra meşhur lafı gos- ki: Klemanuı elinıla lı._;. gönnüıtii. 
lnr;;etinl bbul ettiren ve bundan - Nereye gidiyoruz? . programı. Jtermıştı. . • . . .. d _ Çok güzel! Bu mektubu kra- Papaı korkunç çehresi ile kralın üze-
Gla lduur sene evvel öldüğG halde, Diye sordum, o da cevap verdı: Florenten bu ~ı~aye yuzun e~ la gönderelim. Sizi lemin ederim ki rine atılmıt ve hançerini onun kar-~ hail, birçok kadınların haya- - ölüleri görmeye. Holivudun AVRUPA ISTASYONLARI: lhayatını.~aybetmış ıse d~ ~eşhur el- üç güne varmaz, ne Parisin muha- nına ıaplıyarak •unlan mırıldanmq-
IL.d;; Y"fİyon V.ı...tiııo.. lllillenni ..,Lirdc dolaşan, «Trokade- 7.10 Berlln k,.. do!gos" Iaınş•k mus;. mas o ııunden sonra hakıkı adu~ı ~ - sarası ne de kral üçllncü Hanrinin tı: 

Onun en muvaffakiyetli iki filmi- roıt daki aarho,Iuk geceleri ranımızaıki (8.15 <levmnı). 12 Berlin kısa dalgası. lmıştır: ~lo~e~.ten elden ele_:eçmıştı~ vücudundan eser kalır. - Tann 111Unına ömrünüzün so-
J.t le)ıettili. (D&t ahari) ve (Möt- o~ ıinem~ haya!e!le~ı .. ~unl~,Popüler konser. (Wcber, Lfst, . ~rieg) ıPapa ıkıncı Jul ~u elma.sı. vustury O ece Jak Kleman sabaha kadar na erdiğini aöylemeğe ge!dim. 

Boker) l»u fi1m1er1 ieyndilmiye- ımemadan, ıınema ıçın olmuşlerdır 13 Berlin kısa dalgası. hafif musıkı. (14. hanedanına hedıy* etmıştır. Dü g d" Mo tpanıiyenin yanında Kral davranarak ayaga kalkmak 
Wr hale aelmlttlr. Teknik son ve artık hiçte ağır gelmiyen ba~ları- 1 15 devamı). 13.10 Bükreş: Plak konseri, • k 

1
:;5 ş~ beı~ saatler bot geçiril- iıtemif ise de buna muvaffak ola· 

1-&.ı..I-• ye proıı..:yon IBrati ni, gelip hayatta kalan ve kendilerini (14.25 devamı)' 17.45 Berlin kısa dalga- Bu adam 1 aed~· o~~ .. Ha--=-= öldü~ek için mam14 ve al kanlar içinde yere yu. 
ll.· ~ ,_... vlı.o_ f.a klann ki m l, ÇUnCU IU&,a Ki'---- • -l..!I_• 
v la'Dfıdt ..... bir hayli deiifmit- omuren ~ı ~ ve muu ann °'" sı. Hnlk konseıi, 18 Bükre~: Viktor Pr~ • .. .. •• ~ projeler münalcqaya konuldu. Jak varlanmı.ıı: .... ~ gen çcauıulf 
llr. Boı ~ pyrl müteredılit ba- muzlanna dayı:rorlar. desku orkestrrua, 18.20 B;Iıırat: Rr.•dyo k J m ol d U rd U f Kleman uzun boylu talimat alarak kollannı Röid ~de kav'!flu-
~ .... tül olmiyan jeltll ve -BITMEDI- orkestrası, 18.30 Peşte plak konscn, 18. K .

1 
p· k d du l çıktı rarak heykel gibi dunnuıtu. liri aa.-

• illraf .._ili için aliaünU clö- - 30 Mosko\•a: Konser. 19.15 Bükreş. kon- atıl' 1.1Ykan?knu~ arl a~ıtn Faurı' ,..: yola · Se kl go"tu··rmekte niye içinde zabitler odayı doldurdu .. . L' h ran so e ı esı vıyo onıs ..,.. ıte onun n oya l Krah erde b ld lar ' ......... iılnl ~kin bir 1 tenştaynın serin devamı. 19.30 Moskova: Konser dur. Ve bu cinayeti rekabet hırsı olduğu kağıtlar bunlJanla. Yanında ar. Y yatar u u .. ~ ~ ..,_ .. akdr, ...... _ 19.30 P~e Çigan orkestrası, 19.45 Bıtl- 1 .. .. d - I . t"r Çünkü mü· Jak ben t n lri':--ıinde gece Klemanın vticuclanu da delik d&e 
•- ~ • • • v I . .., B yuzun en ıt emıf ı . o manaı ı uac lik d ik ed k lail l ,,.. dan,...m untlmantalızmmı alt ~htlıar prensi yegen lgrat: Plak. 20 Mosk"<l\'a: Kons.er: ~o er-lzikhol direktörünün angaje etmek yansı bir melek tarafından ayakları ~ ere ~ça Lar. . 
lllt edebllaalt mlJcl? lehlnde seHenatı terkettl ilin kısa dalgası. Cenup ınusıkisı. 21.45,istediii Sankti onun buradaki dibine ablan bir hançer de vardı. . Kralın yaralanclıgı etrafa yayı~ 

!Yet, heyaz perdede iki üç defa, . Berlin kısa dalgası. Karışık musiki. 2~. ıükıeıine zarar verecektir. Dik- Alqam üzeri Papas Senklo köp- ~ır saat sonra N~var krah doluclia-~ plin, laıduıların tahayyül ede- Vaduz (L•htcmtayn) 145 Bükrcı' Lo~~tadan k".""'r nnkh, kat edilirse duvardaki •ti• vazife- rüaüne var.iL Köprü üç top ile bto- ~ Senkl'.'y.a gelılı. iki dokt~ flçlln-ı.1eceıde.ı en mllheyyıç, en eeraren- . . . . . 123 Vorşova, Gnegın.eserlennden orkes- ıini gören hançerlerden biri ye- 1 ıik ve Protestan alaylarından mürek- cu H~ ~ı d~kmeldıi 
tia, en tehllkel •e en mülayim çeh- Lıh~en~tayn prensı bırıncı F ra~su- 1 tra konseri, 23.~0. ~ıyana: Şarkılı, sevi- rinde yoktur. Ayni zamanda piya· 1 kep bir kuvvet tarafından muhafaza meırul iclıler:. O~ H~~ an~ 
hri biu ıWri. ı va, yegenı prens F ranz Jozef leh~~~~ len Viyana musıkıs,. nonun üstündeki elektrik li.mba.1 edili ordu. Jak Kleman Senkloda gece 0yanıı ~ozlennı ~ıldL BD'U 

olarak saltanattan feraRat ettıgını . . d Fur'ıonun ayagv mın 1 h J bul akr-'L_ ____ y"anına kendine geldı. Navar kralı ıle batbata "' ·ı· . . y . 31 d OPERETLER sınan prızı e uta unan iWIUllUll b--._._ ~x... kale et:irilm 11UNYANJN EN ÇOK SEVll..EN ı an etmış~ı~ .. :nı prens }:aşın a- OPF..RALAR, : . yanındadır. Daha ıonra Furionun itmekte olduğunu söyliyerek bura- .~u'!'1, -.ıt m g . • &o 
ERKEö.l dır. Kendısını zıyaret eden hır ı;{aze- 9.45 Berlin kısa dalgası. (Wagnerın l 1. ktu han,._. Sanktinin gdan • smı emretti. Navar krahfta dedi lciı 

· h b. · ~ d k. be t 19 v· 10 e 1 yo r ve r-- geçti. K--.1-.· L-· dini • · L_ ı;,____ Holl "lk te mu a ırme aşagı a ı yanat a tFli cgen<le Hollaenden operası ı· b b 1 nduğu vaziyet iti- . . krah turd ~ - cuuÇJDD uenı eynuz. umı 
~ -· - • Ylllta 

1 ..W lrulunmuştur: .. 1 yana: Operet muslllil siiiU (Suppe'. Str b:!fyj=~~i u eİ ile ıaplanmıtbr. ~!oya gıdmc:e .. n .h..em~ ölüyorum, bir '"!'thk. haya~ kaldı. 
t do.tuydu. Bıze ondan - Amucam 84 yaşındadır. Hu: raus, Miöcker). 20.30 Peşte: Pucceinınln ·Elektriği söndürmek hançeri ye- Y-:" buldu. ~1 ~Huz ~ bü .. k t- Fransa tahtının ııze aıt oldüiunu ya-otı kümeli idare vazifesinin icap ettiğı cLa Boeme• operası. rinden çıkarmak v~ karanlıktan ! 1 Bıraz soı:; ~~a . ann .• yu laır zacaiun ~ ki.ğıtla h« zaman İlpat 
LL - 1923 t4i haftada 250 dolarhk yoraunlu~a tahammül edemiyecek · • t'f d d k S nkt' • "ld"rmek alayla ge 1• ıçenye gınnce a Y edebilirliniz 
.. L...._. ____ . ~ Bir .___ilana .. ... 11 ı a e e ere a ıyı o u .J-::...lch. Sokakl tenhalqb Papas · . 
...,- ....... - kadar ihtiyar olduiiunılan saltanat- ODA MUSKISI tekrar yerine seçip elektriği yak- """' • ar . af' _ Kral ırüleftk kiğıda y...ı.tdanni 
-- tlJlı; doılı • tıın feragat etmi,tir. Size tunu tc~i". 19.15 Belııral: KcnLct 1.oru.. 23.15 mak Furio için iki dakikalık bir 1 lıralı'.' ~~ugu •.vıuo etrd mı ~a .., dlıiıle ile bitinli: 

.... G.111 Arblr bdıtım. Bunda, .. edebilirim ld Lihtenştayn iştiklalını Belgrat: cFriçhe> ku0rt .. 1i. ı:am~ndır V"' cinayeti i•te bu kıa 1 ne gibı mutema;ıye:;.. o~yo u. Pearne kral olacak ... v .... m kral, 
la lıaw. iiılıilıyoram. Glıleuilz, muhafaza edecek ve lsviçrc ile mü- zamanda itkmittir. ) Nibay~ ~~ an °'bi. a~ıa~';' Allaha ıunarledık Valon ... Y-m 8ıınn _.otomobile blnıınlı: kcmmcl münasebetler ;damesindc RES1TALl$11< = ıaçık ~u ır saman •. ~Ü: Bürbon! .... 
t-Ufornlyadan uzaldqh. devam edecektir.> 15.30 Berlin kısa dalgası. Pjyano resi- G f Garba doıtu Ke~11•1.ne hançer veren me~ ~f EYt KALPLI OTELCi 

Cebinde meteliii yoktu. Kontura- Antluıtan beri Lihtcnştaynda bü- tali (Bcethoven). 19.15 Varşova: Keman re a ne düıune.u!udu. Sabahleyın bır}°'" Pardayan Jak Klemandan aJchiı ma· 
li Gfttı 1ıotka yorde film -8mekten yllk bir endişe hüküm •ürdüğündcn resitali. 18.30 Berlin kısa daı.,..., R.Str i(e seyahatte kantaya gı'!.ı ... Lokantacı k":'dın ak dalya 1aye1inde oerbestçe Paria ..,. 
~ tiJatıoda oynaniaktan menecft.. Prens Fransuva Isviçredeki ~tosun- rauss ve Piıtznerin §ar.kılarmdan. (18.50 Roma 

31 
(P.S.) Klemanm yuzune ~akar~ :. .. kaklarında dolatabiliyordu. Her ao-

~Otdu. Halbuki yapmak llzimch. da oturmakta idi. Şimdi vazıyet te- Zimbal resitall, Bach), 20 BUkre~: Di- - .~an ~nm! ... !~zun~ ba- kak batında üç dört ııra uker vardı. 
ltUçiik bir tebirde bir awkata müra- Yazzuh etmiş sayılıyor. Prens Lih- mltria tarafından şarkılar. 20:15 Varşova C G b h ._ t kan bır cınayet ıtleclıgınıze hukm«: Pardayan doğruca (Dömorld Pal) 
,.._.. k d" .. .. lletl • ~--la _ _, 21 Bel reta ar o ve meş ur ou:es ra d k be • • e kadar Hl'ı' dedı ı· . . B k .J_ bir -.ı ediyoruz. O da onturatının tenştayna onmuştur. yabancı mi enn prıu rıuuan. - f L ld S k f k' C'ta Di C _ ece , DZUUZ n · ... · ote ıne gıttı. uraya evve e ue 

'-,Jtf tarafını buluyor. grat: Piyano resitali {Estonya musikisi) şe ı eopo .:o N s ılid ı h ket Papu bunun soiuktan. old~g~n!1 kaç defa gebnİ4ti. Katonun idaresin-
-. Sizi bir çadırın akinda icrayİ vatalo nyan ın an ah- 22 Varşova: Chopinin eserlerinden resi- nov~ ı vd-urv 1 ~l a'h ~~ are ö e aöyliyerek bir ıife fUap ııtedı. ıçti. de bulunan bu otel ve lokanta11 umu"-ttan r:ıenetmiyorlar Tiyatrodan Aı tal. 22.30 Belgrat: Halk ~rkıları. 23.30 etmış er ır. erı c~d ;. r ere '\:~ Parasını verdi. Dııan çıktı, yine kra- mi kadmlann ve hınızlann toplan-
~ açık hav~ salonlar- farı düştükten sonra Viyana: Sevilen Viyana havaları. Gr~ta G~r~ ve l~· 8~1 u~usa aı 1

: bn evi civarında ... doJ-:tıyord.u. Şat~ dığı yerdi. Pardayan &§ağı tabakada-
"-n bahsebn· ler Fakat çadıri kayd- - yor ar. ~a an ı ıya ve ısıra Re nun kapısına doğru ılerleyınce no- iri halk ile temu arzu ettiğinden bu-4ıtıııeyl 1Dluı! İarcıır. ~aria -.Frankocular c1;ne KCOCn DANS MUS1KIS1: çcccklerdır. betçi bağırdı: raya innıitti. iki gün istirahat etti. 

Oç rUn sonrU: Valentino, bir nevi Lerıda şehrı Ka~alonyanın a~~tan 19 BUkreş (plikla). 21 Bü'k.re4 (Ka- 8- B J - Yasak! . Kendi kendine düşünüyor ve diyor• 
•lıl.ı., Amerikeda genif bir tmneye ~yılı~or. Bu och.r etrafında C?~u- hare ııcıriyab) 22.30 ~"'":. .. _ a Y Ve 3 ya 0 ara Pap>1 aluıdımıadı. Sııııki .davetli du ki: . 
~. Her tehirde onu ıörülmemit rıycıtçı lspanya~ın. en ~u~rvctlı. ıstıh- ,,_.. KARŞIYAKA YUSUF OLTAN imit gibi yoluna devam edıyordu. - Favsta, bir ordu kumandanh· 
a._ tey gibi, çadır albnda tetbir edi- kAm hatl~.rı .. tesıs eıdlmıştı. Lerı~amn fl•lB () R S A 'H i MODA BERBER SALONUNDA Basamak kelimesi birkaç defa tek- ğmda bulunmak ve dilnyayı kendi· 
)Qf'-- • b --..I-- altında foto- sukutu burun Katalonyayı tehlıkeyc I _ ,_.. J 1 lzmirin ., ___ ak oda rarlanda. Nihayet birçok neferler ko- me boyun eı::..&:-ek teklifini yaptı • 

...-at ve o, u ~an. d" il .. .. .."6 - ~ ve ....... ,ıy anın m akı orlard Kuu-uı ~ .. tıyor ve glizellik nıadde- Uf rmuıtur. OZOM ilemine yeni bir vıırhk... tuttular. Papuı ~ k , y ~· Kabul ebneıliın. Hanri dö Navar ~ 
leti İçin reklim yapıyordu. _KOMPANtSlN DAVETi . 15.50 (ONDtLE ve PEROK) Jale Kleman mutemadıyen baiırl- nazır yapmak istedi, kabul~· 

•• d K I h.'k" . . . K 352 Alyod hıra. il. _ _ı.. Valo b' ord ::.:& __ L 11-
IYlfJleJi f(>yle di~or u: .ata onya u. umetı reı~~ . om- 295 Eanaf bankan 12.75 16. Saçlann aiyah, kumral, ke.tane, yunna: .. .... • Ya U' uy~ m~ ... r ~pmaa 

L._-:- Ben Valantıno, ancak X ... aa- panıs1 radyodah lkbır nutuk 
1
ao
1 
ylıykerek 265 A R, OZÜQıcll 12• 13.75 balar, maTi, plitin renklere çevril- _ Kralı gorecegım! k 

1

_ tedi kabul etmedclennn;_~!8'ydi n!!

1
apa-

~7le trat olurum.. Benim tenimin Kata onya a ını müstev i ere arıı 66 M. . T r to 14• 1 S.SO meti bir sanat eeeridi. Bu ıırada tesadüfen evin a ... - cağım? iki ~Y v~. • ~ eana 
)e.~ süze1 olmuı Y ... kremi sa- şiddetle ~ukavlaemet~ d1av~t ~tmiş8t~. ~ 55 O. JKur:: 12• '3.87 SAYIN BAYANLAR: tındaki bir odadan~ ':eçleen ~p Dük ~~t: 6M~~ Tu~ ~ir. Kompanıs ıun rı ıoy emııtu; « ır 122 Ş. Riza halef. l2.7S IS. Sözlerimia reklam değil: Avrupa- kral bu manzarayı görünce zabıt r- run yanında ~e. mur geçı_r-lıtı,V•lııntinoyu görmek için halk ıir- tek kelime ... Harp .. Hcroey harp ha- 40 Paıenon 1 ı.75 13.75 da ııllrdüilimliz tuvalet ıtajuun en den birine oordu: • . ~ ~ ta Divinıyerde Hoket11 
\a.... lcapııında d~iiyor .. ~danlar )ine k~nulmalıdır. KMataklon halkı vu- 25 M. Befikçi 13. 13. yeni modelidir. _ Bu adam ne ııbyor. ote~ ~~e~··· -LL P d 
~taç&, ba.t>&ta geliyor. Sınır buh- ruşmaga ko~unuz .. u avemet e!- 1442 Yekun PERMENANT TERMOS aaçla- _ Gidip anlıyayım. . Oçuncu gun~ ~~ı ~r •!an ~geçiriyorlardı. Huliaa bir kaç mek galebe ctmektı~ .. Her adam bır 253056 nn elektrik cereyanile tabii biiyii- _Söyleyiniz bu .adama böyle fe- ote~n çıktL .l?ivını.yere doinı ıler-~ ~ yüz bin dolar topladı, dev ve her katalon hır ınsan olmah.. > 25 4498 -mı boan çok yerlerde ~- na muamele etmeomler. Sonra lıer Iedı. Sen .. d"?.ızı ııeçm'7 fOflrlP kal-
~-~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~• ~~zf~o.~~~: ~~~~~~~-~~~~~u~ak~~~~~~~~e ~u. 

Nafıa müdürlüğünden: 
~-.ı'e.tlar okulu demirhane yapııı ikmali intaab 8794 lira 70 ku

l. -.;arı tutan ile Ye 15 pn müddetle açık ekıiltmeye konulmuftw'. 
ler~iler 2490 1ayılı yua hükümlerine aöre huırlıyac•kları ve 
._.. ~ipleri ile birlikte 19 niıan 938 1&h •ünü ıa~ 11 de Nafıa 

iLAN N 7 11. 7S de büyük bir yenilik vücuda ıelmit- paslan tahkir ediyor. der. Kapmın tq merdivenı iki taraflı de: 
o. 8 t 2.25 tir... Kralın yanindan çıkan zabit kot- mir korkuluklarla ıüalenmit camii 

No. 9 13.00 Bu senenin en son Viyana modeli tu. Jak Klemana sordu: kapı yerine odundan bir kapı takıl-~:: 10 14.00 nattirel termos 1ayeslnde elektribls - Ne ldlyonunz sayın papu? mlfb. Mutfak kapıu bü= ka-
No. 11 U.7S olarak en tabii tekilde fennin aon - Krah ıöreceiim. panmıfb. Pardayan canu .. kae~ 

ZAHtRE " en ııhhl vaziyette olarak plnm - Krahn yanına uluorta airile- ri dönmeie hazır~~ .• 'P!-
279 ton Buiday S.6875 6. brpyalaıda Yuauf Oltan moda aa- mez. nm yanmda bir inha ıösüne İlifti. 
l~ çunl Buiday ... lommcla yapdnMkt..ı.r. - Fakat ben cannni diPM ala- Merdiveni pkb, levhayı okudu. Le-. • 

J27 Kental Pmmut .flJ. JIJ. TelefOn Numan.r . 5154 nk P.rl.ten lrendUerlne meldup ıe- IMda tu dimle yudı idi: Paıdayanm 
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lzmir Yün Mensuca·tı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pıılar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardığı kumaflar 

Sag-Iam Zartı 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağımı elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

mdff SATIŞ YERLERi Bffft 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1 - 12465 lira 4 kurut ketif bedelli Alatehir bükümet kona

. imın ikmali intaatı kapalı zarf uıulüyle ekıiltmeye çıka· 
rılmıttır. 

2 - Ekıiltme 14/4/938 tarihine müsadif per,embe günü ıaat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odasındaki eksiltme komİ5· 
yonunda yapılacaktır. . 

3 - Ekıiltme tartnameıi ve buna müteferri diğer evrak Nafıa 
müdürlüğünde aörülebilir. 

4 ~ Ekıiltmeye airmek iıtiyenlerin (935) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi itleri yapabileceklerine da· 
ir müteahhitlik veıikaıiyle ticaret odası veıikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 5ayıh kanunun tarif atı daireıinde hazır
hyacakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vak· 
tinden bir ıaat evveline kadar komisyon reiıliğine mak
buz mukabilinde verilmelidır. 

Poıta ile aönderileceklerin yukarıda yazılı ıaate kadar komiı· 
)'OD reiıliğine gelmesi lazımdır. Poıtadaki teahhürler kabul edil-
mez. 31 - 3 - 6- 10 1053 · (648) 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ... 

Kayıtlı vtt atkıları vardır. Ayrlıdır, •uleyi yakınla.tırır, uzaklat• 
rır. Zabıhm ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 

Göz He~imi 
tZMtR IKJNCt CRA MEMUR

LUOUNDAN: 
Bir borçtan dolayı merhun olup 

bu kerre paraya çevrilmesine karar 
verilen 903 keşideli ve 448289 -
789125 numaarlı iki kıta mmr tah- MITAT OREL 
vilabnm birinci artırmaıı 11-4-938 
Pazartesi günü saat 14 te İzmir ikin- Adres - Beyler Numan zade 
ci İcra dairesinde icra kılınacaktır. sokağı Ahenk matbaaıı yanın

da. Numara: 23 Birinci artırmada merhun o/o 75-
1 

• 
ni bulmadığı takdirde ikinci artırma'1 Muayene saat.erı ! 10--12, 
14-4-938 Per4embe günü aynı saat 15,30 - l 7. T el~fon: 3·t34 
ve yerde İcra kılınacağından talip e!!"' y 

1 
• 

1 ofanl8;1'ın _yevmi mczkurda ikinci ic- er ıma 1 
ra daıresınde hazır buhmmalan ve 
o/0 iki buçk dellaliyenin tn1üşteriye 
ait olduğu ilin olunur. 

1120 (701) 

(1LAN) 
KEMALPAŞA ASLiYE HUKUK 

HAKIMLtötNDEN: 
Müddeialeyha : 
lzmirde tepecikte bahçe sokağında 

Uyum küçük evinde müsteciren ika
met eden Bur5anın Kuzguncuk ma· 
ballesinden Hüsamettin kızı Halime 
tarafına: 

Müddei Kemalpaşada oturan yol 
çavuşu zevciniz mehmet çiçek tara· 

ÇAT AL, BV' ~K. KAŞIK, 

fından aleyhinize açılan boşanma Büyük fedakarlıklarla vücuda 
davasm~an. dolayı ikametgihı~ızın getirilen fabrikamızda yerli malı 
meçhulı~etı ve n:rede bulu~dugnu: olarak her model çatal, bıçak, ka
zun. ~bollı olmadıgınd~ naşı berayı fık imal olunmaktadır. Avrupa 
teb~ıg. çıkarılaı;ı ~avetı~: .ve esas ~a- mamulatı ayarına faik olan bu 
va ıstıda ıuretının teblıgıız olarak ıa- emsalıiz yerli malt fabrikuının 
de edildiği görülmüş ve müddei ili.- mamulatını her yerde araylnız. 
nen tebliğat ifasını talep eylemiş ve Umumi ıatış yeri : latanbul 
talebi vaki muvafık usul görüldü- Tahtakale caddesi No. 51 
iünden ilanen tebligat ifası ve mah- ( Jak Dekalo ve Şsı.) 
kemenin 29-4-938 tarihine rastlıyan 'l.'ICX'X1S~1Xı.""· !Xfm:.,,.ı:::r ~ ~.w ıs:; 

cuma günü saat 10 na bırakılmasına IZMtR StCtU TiCARET ME-
mahkemece karar verilrnif olduğun- MURLUöUNDAN: 
dan işbu ilanın tarihi neşrinden itiba- Cazım Bezmen ticaret unvaniyle 
ren 10 gün içinde baliyih cevap ver- fzmirde Mimar Kemalettin caddesin
meniz ve mahkemenin bırakıldığı de 49 numarada yünlü ve pamuklu 
f~n olan ve yukarıda tesbit edilen mensucat üzerine ticaret yapan Ca-
29-4-938 tarihinde cuma günü saat ziın Bzmenin işbu ticaret unvani 
ıo da kemalpqa mahkemesinin aa- ticaret kanunu hükümlerine göre si
Üye hukuk hakimliği huzurunda ge- cilin 2233 numaraıma kayıt ve tea
tek bizzat ve gerekse tarafınızdan cil edildiği ilin olunur. 
Pııuni bir vekil göndermek ıuretiyle 1111 ( 700) 

emecle iıpatı vücut etmeniz ve 
takdirde hakkınızda aıyap kara- meleri lmununun 142 inci madcleıi

erileceil teblii makainına kaim ne t&vfikan keyfiyet ilin. olunur. 
• litre hulcuk utulu muhalce- (703) .. 

Aile sahiplerine müjde 
Saatte c 1 » kunat maırafla mutbakı

ııWn ihtiyacını temin etmek iıterıeniJ: 
Y.!lkit kaybetmeden 1 Yeni Model .. 

HEIDENIA · 
Mazot ocaii alınız. 
Se11iz, duman •e koku netretm~z, 

iehlilleıiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

· Toptan ve perakende aatıf depoau .. 
Gazı bulvarı Ziraat Bankaıı kar911ı 
DUNLOP mağazaııdır. Telefon 3737 

Posta kutuıu 275 
HiÇ YANMIY AN VE BOZULMIY AN AMYANT FlTILLi 
HElDENtA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Tatra için bayili~ler aranmaktadır. 

lJyuşturucu maddeler inhisarı bedelle
rini heş sene zarfında ödemek iizt .. re 
aldığı 1934j ve daha evvelki seneler 
ınahsu1ii konsinye afyonların bakiye iiç 
senelik taksitlerini detaten ödeyecekdir. 
Uyuşturucu maddeler inhisarından: 

Senelik satıılarımızın yüzde otuzuna ittirak ettirilmek suretİy· 
le bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki ıeneler mahıu· 
lü konıinye afyonların iki ıeneden beri verilen taksitlerle takri· 
ben nısıf hedeJleri tediye olunmuftu. 

Mezkur afyon ıahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri 
kalan üç ıenelik taksitin bir niıan 938 tarihinden itibaren defa
ten ödenmesine karar verilmittir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının ııra numa· 
ralarına nazaran afağıda gösterilen tarihlerde latanbulda idare
mize müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul haricinde müeaaes oldukları için bizzat müracaat ede· 
miyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi 
Banka vasıtasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin rnüra· 
caatleri tediyatın ıonuna bırakılacaktır. 

No. Tarih Gün 
1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016 - 1030 4 Nisan 938 Pazartesi 
1031 - 1045 5 Nisan 938 Sah 
1046 - 1060 6 Nisan 938 Çar,amba 
1061 • 1075 7 Nisan 938 Pertemhe 
1076 . 1090 8 Nisan 93$ Cuma 
1'191 - 1105 11 Nisan 938 Pazartesi 
1106 - 1120 12 Nisan 938 Salı 
1121 - 1135 13 Niıan ~38 Çar.amba 
1136 - 1150 14 Nisan 938 P~rfembe 
1151 - 1165 15 Niıan 938 Cuma 
1166 • 1180 18 Niıan 931J Pazartesi 
1181 • 1195 19 Niaan 938 • Salı 
1196 - 1210 20 Nisan 938 Çartamba 
1211 - 1225 21 Nisan 938 Pertembe 
1226 - 1240 22 Nisan 938 Cuma 
1241 - 1255 25 Niıan 938 Pazartesi 
1258 - 1270 26 Nisan 938 Sah 
1271 - 1285 27 Niıan 938 Çartamba 
1286 · 1300 28 Niaan 938 Pertembe 
1301 - 1315 29 Niıan 938 Cuma 

501 • 520 2 Mayis 938 Pazartesi 
521 - 540 3 Mayis 938 Salı 
541 - 560 4 Mayis 938 Çartamba 
561 - 580 5 Mayis 938 Pertembe 
581 • 600 6 Mayis 938 Cuma 
601 . 620 7 Mayis 938 Cumartesi 

26 - 27 - 29 - 31 - 3 - 6 969 (606) 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

cesitleri ' ,,. 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

BAC VE BAHÇELERtNiZt - PAMUK TARI:.ALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doiruya kayıtıız, ayni kaide Uierind 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN Jıtifad 
~diniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratlari için a~I mot8r 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı ıayef AZDI 

M. TEVFiK BA YKENT 
Elektrik • Radyo - Telefoai •• P~1cilat 77 [7' l~ N3' 

"~"'"~ ç.iuı 

Insan vticudu diş· 
lire muhtaçtır.Diş 
leriınlz.in de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? . 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uıareıi yal· 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi delil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyona
nız ıabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmeliıiniz. .. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DJŞLER/NJZI 
FIRÇALAYINIZ. 

B R IS T o ·t 
Beyoğlunda 

== o 

OSMANiYE 
Sirkecide 

w • a • 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eakl otelclıi B~~ 

öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli ldareıiyle btitilri ~ 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bU• 
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine illveten fiatler nıüthit ucuzdur. . 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlat;..

ms && 

JZMIR MEMLEKET HASTA- Pariı f~ktUteılnden diploa:ı•b 
NESi DAHIU HASTALIK- 01, tablplerl 

LAR MOT AH~ISI ı 
D O K T O R Mtmldut lıaJtaıust d# tabJb 

C 1 
A 1 y L Muzaffer Eroğtll 

e a ar lln Kemal {Jetlnda~ 
balı 

Muayenehane.ini ikinci bey • 
tir tokaiıncfa fırin kartiıinc:la2S 

ON 18956 · R
a nakleylemlttlr. 

8zte».t lt'ramva1 caddeal 
. _ 18 .'1:lEFON 2545 

Haatalannı her glln •:,.ıı 
aaat dokuzdan bqlıY 2ı 
Beyler - Numan ıad• S. "' 
numaralı muayeaehanelerUa 
kat,al ederler • 

Telefoa ı Jnl 
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_ Akhisar Tütüncüler Bankası - DEUTSCHE LEVAN Oli~ Ve Şüre. 

TURAN rabrikalan mamullbdar. Aynı ıenıanda Turan 

t.Yalet aab•lannı, trat 1abunu ve lurmi ile gllıellik krem· 
lftl kallU1111ız. Her yerde Atılmaktadır. Yalnız toptan u
belar için lunlrde Gazi B.ulvar1ada 25 numarada umum accn· 

telik Nef'I Akyaah ve J. C. Hemıiye müracaat edioiı. 
Poata Kut. aa4 Telefon 348& 

MEYVA TUZU 

•• 

j 
!q lıoı meyva tuzudur. Jakıbaıı def eder. Mide, batınak, 
lıaraciıerden mlitevellit rabatsııbkları 6nler. Hazmı kolaJ.lafbnr. 

ınıillz Kanzuk ecunui Beyoıla • btanbul 

~illlll ..................................... .. 

TE • LINIE LıMITIT 
Sermayesi l,000,000 Türk lirası G. m. b. H. Vapur acentası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, KırkaAac; ATLAS LEV~::~ıINIE. A.G. BlRINCt KORDON REES 

lzmir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, terJdiat 
kabulii, emtia iJzerine avans, sigorta itleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
tf ı Emtea ü~erine komisyonla alım satım itlerine ta

vassut eder. 
· Prensibi emniyet~ sürat ve mütterilerinin menfaa 

· tini korumaktır. 
Adrtts: Oazl Bulvarı - Telefon: aa3a 

(418) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır • 

NEVROztN Soiak al•ınbi~ fena akıbetler dojunnuına 
mlni olmakla beraber bütün ııbraplan da dindirir. 

letıbwla ıiintle J ı. al1f14bilir 

BREMEN BINASI TEL. 2445 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE Ellerman Lines Ltd. 

HAMBURG, A. G. LONDRA HA'ITI 

DERlND JE vapuru 31 martta bekle· ASSYRIAN vapuru mart nihayetin«!• 
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Uverpool ve Svanseadan gelip yük ti-. 
için yük alacakbr. karacaktır. 

SAMOS vapuru 1 O nleanda bekleni- TREl'ITINO vapuru 5 nisanda gelfıı. 
yor. Hamburg, Bremen ve Anverı li- Londra, ve Hull için yük alacakbr. 
manlanndan yiilt çakaracakbr. FLAMINIAN VAPURU 15 nisan~ 

ARMEMENT H. SCHULDT Liverpool ve Svanaeadan gelip yUlr. ci-
HAMBURC karacaktır. 

FORTIJNA vapuru 12 niaanda bek- CARLO vapuru 20 nlaanda gelip y6M 
leniyor. Hamburg ve Bremen için yük çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
alacakbr. . Hull için yük alacakbr. 
SERViCE MARl11ME ROUMAINE THE GENERAL STIM NavigatioM, 

BUCAREST Co. L TD. 
DUROSTOR vapuru 6 niaanda bekle- ADJUTANT vapuru mart nihayotİDl 

nlyor. Köetence, Calatz ve Calatz ak- de Londra için yük alacaktu. 
tarmaaı cTunu limanlan için yük ala- DEUl'SCHE LEVANTE UNtE 
caktır. DELOi vapuru 24 martta gelip ~ 

JOHSNTON VARKEN UNES çıkaracak. _ j 
UVERPOOL Tarih ve navlunlardakl deliflkılklac 

'A VtEMORE vapuru 2 7 martta bek- den aceota muulJyet kabul etmez. J 
leniyor. Burgu, Varna, K&atence, Suli- _.., w cız o & 

na, Calatz ve lbrail limanlan için yUk 
alacakbr. 
DEN NORSK.E MtDDELHA VSUNJE 

OSLO 
SAN ANDRES vapunt 14 nlaanda 

bekleniyor. lakenderiye, Oieppe ve Nor
veç umum limanlan için yük alacaktu. 
AMERiKAN EXPORT UNES 

"Umda1,, umumi 
1 

deniz acenteliği 
Ltd. 

HELENIC UNES L TD. 
Tbe Eaport Stewhlp CcN"ponıdoa BELCION vapuru 1 /2 nisan aruin'41\ 
EXCEU...O vapuru 22 marta doiru bek- f;eklenilmek.te<lir. Rotterdam, H~ 
leniyor. Nevyork için 7'llt alacakbr. ve Anvera llmanlan "1n yUlr. alacaktir. 

EXAMEUA npuru J nı.ancla bek-
leniyor. NeTYodı: 1c;ia ,.u1t alacakt1r. CERMANIA apuıu 4/6 nJaan an<, 

STE ROYALE HONCROISE ein'Cla beklenilmektecllr. ,J 
DANUBE MARrl'IME Rotterdanı. Hamburs Y• '.Anven İ 

TLSZA aıot&rU 2 3 martta llkencleri- manian için yak altıeakbr. 

ye Ye Port Salt için hareket edecektir. 
Dlodakl hareket tarihlerlyle nav· lVRKIA vapuru 1 S nı.anda bekin 

lwılardakl deilflldllderden aceota me- ,.or. Rotterdam, Hamburg ve Anver( 
ıuliyet kabul etmez. limanlan için yük alacakhr. 

Daha fazla ta&llAt almak için Birin· UNEA SUD AMERUCANA 
el Kordonda V. 1'. Heory Van Der Zee NORDKAP vapuru halen liman~ 
ve Co. o. v. Vapur ıcentahğma mUra- da olup Nevyork için yak almaktaClır. : 

caat edilmesi rica olunur: RlO YERDE vapuru 25/27 nİN.n •

1 TELEFON No. 2007/2008 einda bekleniyor ve Nevyork için 

alacaktır. 

Fratelli Sperco RJo PAROO "PUSU 20122 9· 
V aruında beklen(yor. Ve N..,-ork 

apur acentası ,u1r. a1aca1tbr. 

ROYAL NEERLANDF.S Gerek vapurlaruı muvuaW talrblat. 
KUllPANY ASI terek vapur lllm1ert ve na.lunları ~ 

• · F enıli gözlük için 
CANYMEDE.S npuru J nt.aıida y0. kında acenta bir taahbClt a1tma atıma: 

künü tahliyeden aonra Burgu, y arna ve Daha fazla tafsilAt almak: l9'n 8~1 
U ._. Köıtence limanlarına yük alacaktır. Kordonda l66 numarl ada td (UMD"'U 

HERCU' C"cı 4 • d ellp umwnt deniz acenta ıit L . müracaat 
L.1:...7 vapuru ruaan a g · 

• 

KEıYıAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün ıözlük cins ve çqitleri yakından 

ve uzaktan ıören parfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
laflarla altın, nikel, pilitin, hu baıa ve ıellillold çerçeve
ler, toför, tayyare ve moto.iklet ımUlklerl, puıula, pertanis 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile ıöz dok· 

torlan için söz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE ••• 

Rotterdam, Amaterdam ve Hamburg edilmest rica olunur. 
limanları için yük alacaktır. TELEFON r 31'11 - 4012 

ORESTF.S vapuru 16 niaanda belden• -----------
mekte olup ylildlnU tahliyeden eonra IZMtR SlClU nCARET ~ 
Burgu, Varna ve Köetenco Uınanlanna MURLUOUNDAN r ! 
yük alacaktır. lzminle mimar IC-..ılettln eadcle-

SVENSKA ORIFNl'E UNIEN ainde 49 numarada rflnll ye pa-

VJNGALAND motörü 30 a1 .. ac1a y. muldu memucat -- dauet ~ 
man1mııgı plip Rotterdam, Hambms, (Halil Ali B ) a.1~_,_... pen rye ..... ~ 
Cdynia, Dantziı ve Danimark limanla· nl bütün mallar ye bulmlm Be M-.. 
riyle Baltık limanlan iç1n yiik alao.ekbr. met c-... S.w c1ft1r .,.leclill:Da 

1SA vapuru 6 nisanda belclonmekte den brdmia ......_ mllellalr .... 
olup Rottordam, Hamburs. Dantzis. pnneme de.et '-- llflLMım'-1-
Cdynia. Danlnıark ve Baltak limanlan ne ı&e licDin 2234 _..... b-
lçJn yük alacaktır. .. )'it ye t8ldl edildiil tlan ohmur. 

BlRKALAND ınotorü 14 niaanda bek· 1zmir icili • luiu 
lemnekto olup Rottordam. Hambuıv, • ML~ ticaretF ... :m:., - Nl-
Dantzis, Cdynia. Danimark ve Baltık mı mumu " • 1 · 1• 

Umanlan için yilk alacaktır. 1 r &.,.annameı 
SERViCE MAR111ME ROUMAIN Halil Ali Bezmen 
SUÇEA VA vapuru 1 3 nisanda Uma· htanhul 

nunıza gelip Malta vo Manilya llmanlari latanbul 28 Mart 1938 
1g1n yUlr. ve yolcu kabul eder. Kabraoilu han No. 16 

ALBA JUUA 9 mayaata bekleam.ek· Sicili ticaret mMDUl'luiuna: 
te olup Malta ve Manilya limanları için lzmir 
~ n yolca bbal edw. 

TIW.Jrt harebt tarilılerlyle navlwı- lzminle mimar K ... lettin aıclcl.-
jlıt lardald cl.ilflkHklerden acenta IDMUll- sinde 49 numanda Jflnll Ye punall. 

.. ________ -----------------.- yet bbul etmez. Daha fazla tafllllt 1ç1n lu llHlllMKAl Gwm Halil AB S.. 
rRATELLl SP•RCO vapur acentahlı- men unYUU albnda tlcaretle ....... 
na mllncaat edil.mal rica olunur. tlcant eTİnİ bütibı eawal ve bulml&9 

T•LEroN 1 uıı üa 2881 4121 ile ~1938 tarldl Ye 2972-Dt 
numaralı mukavele ile Mehmet C.. ===========:: um Bezmene devir ve tenalilc eyleclf,. 

Parls haplan, nebati madct.lcdeıı 
yapl)mq emniyetli mu.bil UAcıdır 

1 ta...ı linet. , ... taDelİ amel ndr. 

ıntnı;.., hw .... s1., uıb
-1$ buDlucla mttneDH lbılr 
nıliatadJlma ~ pllr. Bvtnbde 
bukmclmunu.. 

Kaıtulu bir yerde 11 kuru,tur. 

iinden. kaycluun terkin edilmek ... 
• .. __ ..Jikini' ' • _..J __ • re ım;ramın U1M1 l'lCa eaeıt ad. 

Pul üzerinde 28/Mart/38 .... 
Ali Bezmen imzHL 

UM. No. 3021 
S.....No. 37 
ltbu talepname albad-'ri Mnumn 

pim ve hilviteti cWr.-:e maruf ve 
imuu madMıt H.lil Ali BeaMi•• 
ofduiunu tudik edesim. Yirmi Mld. 
.....tWnclokasrUsotaMlds 
ı.tanW b aıind noteri s.ml Teldn 

.-ı miilMirl ve ima olca ...... 
UM. No. 578 HU. No. 1/31 
ltlMa talepnenw ......... ,&ilr 

ulma ve ~ .......... ......... • , ......... ,b,, ...... 
le ....... =·u. .... "' ...... .. 
km yfls oJm ..im ....ı MMt a,i. 
Dal otumncu Pli ... .... 

lzmir (lç8ıd ............ ........ 
rüyelımaf.Tealr. 
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A 

1 af a 1 
Meclisten fevkalade salahiyet bir • hazırlandı proıe 

s 1 ya a a 

Bu akşam çok harareti• münakaşalar Başvekil, parti ve meclis reis eri 
olacaktır Yeni bir a ine Reisic ·· mhurun nezdinde toplan ılar 

BARSELON, 5 (ö.R) - öğle- 'fg'-;-.;,:: ifif• , - _, 

buhranı Çıkma mu te el go .. r ·· ıu·· yo ~:~ ~:;r~:a~::~a~~=,:~i·~ı~::: < mt·''f~fj 
da bütün nazırların ve bütün anti "~ll•R~ra~~ 

PARIS, ~ (AA) - Mebusan medi· 
ai maliye encUmenl öğleden e!nrnki top· • 
lanusırıda bay Blumu dinlemiştir. Baş· 

vekil haz.inenin l 9 38 aenesine ait ihti· 
yaçlarının 36 milyar 7 5 7 milyon franaa 
baliğ olacağını, bunun dört milyarının 
Adi bütçenin açığını, milteb kisinin milli 
müdafaa ve eair mMarifinin karııılığını 
teşkil etmekte olduğunu eöylerniııtir. 

FEVKALADE SALAHiYET JSTIYOR 
PARIS,' (ö.R) - ükümetin cmil

leti - bilhaua mUdafna hakkındaki, zaru
retlere. karşı koyabilecek hale getirmek 
için> istcdilt fevkalade salahiyet hnkkın
C:laki kanun projesi §U iki maddeden ibn-
r"ettir.: 

1 --. HUkUmet 1 temmuz 9 38 tarihi
ne kadar mUll müdafaa, Fransa banka-
&nın altın mevcudunu himaye, ekono
mi ve mallyeyl düzeltmek için emirnnme 

ile tedbir almağa ealUhiyettardır. 
2 - Bu emirnameler en geç 31 ilk 

kiınun 938 tarihine kadar parlamento
nun tasvibine arzedilecektir. 

Hükümetin esbabı mucibe layi.hnsın

da gösterdiii baılıca mutasavver tedLir
ler §unlardır : 

clrad vergisinin tadili, hamiline kayıt
lı shamın ilgası, irad üzerine hususi re· 
eim, amortismanın ilgası, eermaye üzeri
ne vergi, hazine tahvilatı ihracı, Fransa 
bankasının nltın mevcudunun yeniden 
franga tahvili, döviz muamelelerinin 
Fransa bankasınca merkez.leotirilmcsi 
yoluyle kambiyo kontrolü, haftada 40 
aaat ~ kanununa aykın hareketler, ih
tiyar ~çilere tekaüt, kalabalık ailelere 
tahsisat .• .Başvekil Leon Blum 

kaı;ınm<ı-;a ·ve müsait intihap vauydle· Faşist partiler mümenillerinin iş- f!1l!j 
ri aramağa müsait değildir. Böyle h-:r tirakiyle bir içtima yapılmıttır. lç
manevrn memleket içinde endişe ka:> na· timada hatvekil Negrin sosyalist, 
ğı olacaktır. tendikaliıt, sol cümhuriyetçi par

Mutedil r dikal - Sosyali~t «Ere Nou-, tilerinin reisleri, meclis reisi bay 
velle> gazetesi ise bnşvekil ba'y Bluma Martinez Bario, Bask hükümet rei
şiddetle hücum ediyor ve şöyle yazıyçır: si, Katalonya hükümet reisi bay 
.,Hadiseler gösteriyor ki bay Blum milli Kampaniz, Katalonya sol.cümhur 
birlik formülünü ancak cazip bir farazi- reisleri ve komünist partisi genel 
ye olarak ele nlmı tı. Zira gerçekten partisi, Katnlonya hareket partiıi 
milli birliği Heseydi ihtilaflar doğura- sekreteri hazır hulunmuflardır. • 
cak ve ayrılıkları §iddetlendirecek bu Saat on yedide bafhyan içthna aa
gibi projelui ortaya atmazdı. B. Blum at 21 de bitmiştir. 
kendisinin yeni bir Poincare diye knbul Bundan sonra batvekil cümbur 
edilmediğini görünce yeni bir Joure.ıı ol· reisi bay Azana ile uzun görütme
m ğı münasip görmü~tür. Ynni kendisi· lerde bulunmuştur. içtimada ha
ne gösterilen miizaheretin geldiği tarafa zır bulunan tahsiyetlerin hepıi be-
göre eiyasetini değiştirmese hazırdır. yanatta bulunmaktan istinkaf et-

RADiKAL SOSYALiSTLERiN mitlerdir. 
KARARI 

,. • &.lii"" ..,.. . • ... fJ&:ı.ffffi'. 
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PARIS, 5 (ô.R) - Radikal - sosyn· NASYONALiSTLER . . Lerida ıokaklarında Fra~kiıt~er sYo-
list partisi mali projelerin müzakeresi AKDENtZDE!.. bırlıkte general Gardenza orduau-ıları mevkılerdır. Buradan na ·yı 
neticesinde v~rilecck reyde ~z~larını seT• s~~agos, .s. (ö.R) .. -.- lı'!a~ya nun ileri hareketi devam etme~t«: nalistler Ba~~elon v~ Valatı~t' 
bect bıral:maga karar verrnıştır. Bu ka-

1 

dahılı harbının en muhım hadıse- dir. Saragos. Tarngone yolu uze- arasında munakaleyı kesrııe dO 
rnr hukümctin ayan mecliaine gitme .. in· ıi dün akşam saat 17 de naayona- rinde mühim Tersa mevkii itıal dider. Daha şimalde Moı~~r dtı 
den mebu:ınn meclisinde ekalliyette kal-, Iist kuvvetlerin Akdeniz sahilinde edilmiştir. Nasyonalistler timdi orduıu Sert nehrinin ol sah~h~ it• 
ma$ı imkanını açıyor. T o~tosa limanı kar·ı~ın.a gelme- T ortosanın tam kapılarındad~rlar. Leridan!n. bütün mahal!elerıll~1'İi' 

Müzakere c. at 16.40 ta haşlnmış, R. lerıyle tahakkuk. etmıttır .. ~u su- ~~rida.~ı? za'?tı da Nasyonnl~~tle~ g~l etmıştır. Kar.fi. sahıld; h jfle
Blum cnat 19 dn kürsiıye çıkarak uzun retle Katalonya ıle Madrıdın ara- ıçın muhım bır kazançtır. Çunku kümet kuvvetlerının ateşı 2:8 •11• 

bir nutuk ,.ö;>lemiştir. Başırekıl 1938 de 1 sı filen kesilmiştir. Cümhuriyetçi Lerida Saragos, Barselon ve Pam- miştir. Diğer bir kol Fraga ötes~e· 
mali vıı:1.iyetin 937 senesinden daha va- İspanyanın hu iki mıntakası ara· pelune istikametinde üç yolun bir- de ilerlemektedir. Lerida muh;llİ°" 
him olduğunu, •hazinenin kırk milyar 

1 sında artık bir münakale yoktur.. leştiği bir noktadır ve birinci ın· besi esnasında etrafta orJJ1~11 Jd~ 
franklık yükü olacağını, Luna yığın ha· Çünkü general Grasiya Vanila nıf merkezdir. Leridanın zaptın· iltica etmiş olan bir kaç yiıı Hı• 
linde tesvi e edılcock on mily:mn ila· kuvvetleriyle kara oklar ıo.hilini dan sonra naıyonaliatler şimdi tehre dönmüşlerdir. NaıyoP3 Jt&• 
'esi icnp f'ttiğini söylemiştir. Ynni haz.i· takip eden yolu da alet altında Banelon üzerine ilerlemektedir- müfrezeleri yolları açmağa, e;fe1. 
ne her hafta bir mılyar frank bulmağa t~tmaktadırlar . ... Eaas~n .naıyona- ler. z~. ka.~dı~~ğa, !ose ve şim~~ 1 ç-6~ 
mecburdur. Bu meblağ adi bütçenin )'e· lııt kumandanlıgınm ıhtımal ver- Burgoıtan bildirildiğine göre koprulerını yemden kurınag 

J kununu gf'çmektedir. Böyle muıızzıım bir mediği fevkalade bir mukavemet Nasyonaliıt ıazeteleri dahiliye lıtmaktadırlar. ·yeti 

dbru 

DALAD1YEN1N iTiRAZLARI 
PAR1S,' (A.A) - Radikal eoııyalist 

mebualann topla~tılarındn bir nutuk 
ıöyliyen bay Daladiye hükümetin mali
ye kanunu projesini istemİyerek kabu1 
t:tmiş ve bu proje hakkında mühim ihti
ra:ı.1 kayıtlar dermeyan eylemiş ve bil
hassa Fraıu nın urmayeden mahrum ~1-
duiu eimdild ahval ve ıerait altında aer
inayeden bir hiuc alınrnııtı noktasına iti
mz etmif olduiunu eöylemietir. 

bilmesini imkô.nsız sayıyor ve ) eni bir 
knbine buhrnnı bekliyorlar. Hatta buh-

açık F ransı~ "~on.omi!inin k~pi~alizın il.el o~~azsa nasyonali~t .kuvvetle~ b~ nazırının beyanatını !1etrediyor- Bu sırada . ~anelon.da va~~rJef 
de·det kapıtalumı arasında ıntıkal vazı- gunlerde Tortoıa ıçıne de gırmıt lar. Bunda kat'i zaferın yakın ol- kartılamak ıçın yem ted .. hiııt• 
yetinden ileri gelmektedir. Bu parayı bu olacaklardır. duğu lıpanyada milli bir devlet alınmaktadır. Bunların en rııu eıı 
mada istikraz yoluyle tedarik imkanı kuruİacağı general Frankonun mi kabinede tadilattır. ~e•~a1 

ranın mebu!an meclisinde bile çıkması 

ihtimali vardır. Zira ıadikaltL•ıden lfr yoktur. Zira beynelmilel hadiseler ıebe· TORTOZA YA GiRMiŞLER idareıi altı~da milli birliğin iade bildirildiğine göre hatvekıl )ıilO 
biyle sermayeler daha emin yerler, yn· CEBETOTIARIK 5 (A.A) - edileceği bildirilmektedir. Negrin ka~in.ey_i yeniden !~,,,il• çoğunun bu projeler Üzerinde reyden 

i ıinkaf etmeleri ve hatta aleyhte rey ni Avrupodıın Amerikaya kaçıyorlar. Radyo Sevil Tortozanın dün ak- memur edılmıttır. Bay Negrı?, ri· 
' IA ··d f 1 "" d ıııe 

vermeleri mümkün görülmektedir. Franuı sulhu muhafaza için her ~eyi tam zaptedilmit ve Lerida eyaleti COMHURIYETÇlLERlN 1 mu a aa .naz~r .111~1 
A a ··daf•' 

timalinde Nogera nehrinin Fran- BiR ZAFERi ne alacak, tımdıkı mılh ınu ,.,,ı 

Eeki maliye naxm bay Lusyen Larnu· 
ro hlikümetin memleket haricine çaka
rıllll1§ olan •eksen milyar Fransız eerma
yesini resme tA.bl tutmak için bir gilna 
tedbir almamış olmneına tec süf etmi.ıı-

yapmıştır ve yapacaktır. Hiç bir mem· 

PARlS, 5 (ö.R) - Kabinenin mali leket Fran anın tecnvwzüne uğramak kor
projelerinin ayan mecJisi tarafından ka- kusunu beslemez. Fakat Fransanın -11-

bul edilmesi pek §Üpheli görülmektedir. ZU!!U hınicinde bir harp olunın en bü· 
Bununla beraber f;Osyalist cPopulaire> )Ük ihtiyaç nedir~ Fransanın kredisi. Bu· 
gazetesi pro~leri tasvip ediyor ve diyor nun için devlet bankası mevcudu ıimdi
ki : cHükümet bir program hazırladık· ki seviyeden aşağı inmemelidir. 

tan eonra bunu tatbik için icap eden şıı· Bnıvekil bundan eonra teklif ettiği 
Jnhiyeti istiyor. Zira her hangi bir tedbi- tedbirlerin teşrihine geçmi,tir. Sermaye 
re karar verirken onu ncele tatbik et- vergisini umumi efkar çoktan beri bekli
mek lfızımdır. Hükiimetin hangi hudutlar yordu. Diğer mühim bir tedbir iki ııene 

tir. 
Bay Daladiye bundan ııonra Sosynliet· dahilinde hareket edeceği anlaşıldıktan müddetle, yani milli mildafaa programı 

1 1 P l ıonra kendisine azami serbestlik bırak- tamam oluncaya kadnr amortisman ııe-r-erin organı o an opu er gazeteı1inin 
fıyan meclisi aleyhindeki neşriyııbnı mak en iyi yoldur.> vİ3.İ~İn teci1idir. Senede altı milyar ta· 
tenkit etmiştir. cHomme Libre> kabinenin istediği ftBrruf edilmi~ olacaktır. 

geni;ı salahiyete zamanın müaait olduğu- Müzakerat devam etmektedir. Mecli-

PROJELERDE COMHUR REtSINJN nu zannetmemektedir. Bununla beraber sin bu akşam mı reye geçeceği, yoksa 
JMZASI Fransanın topraklarının istiklfılini müda- müzakereleri yarına mı talik edeceği } . .-. 

PARlS, 5 (ö.R) - Kabine içtimaın
da milli müdafaa nazın ıadikal - sosya
list partiııi reisi bay Daladiye yeni mali 
projelerin bir çok noktaları haltkında 

1mvve.tli ihtfraz kayıtlan yUrUtmüştür ... 
Dikkate şayan olan diğer bir nokta da 
Cümhurreisinin projelere cBaşvekil bay 
Blumun talebi Üzerine> imza vazettiği
nin resmi tebliğde kaydedümeaidir. 

Dün akşam mebusan maliye komisyo
nu projeleri 18 muhalif ve bir istinkafa 
knr~ı 25 reyle ka.bul etmiştir. Radikal • 
Sosyalist grubunun İçtimaında protc 
(Kabine ftzası olan 8 radikal nazır dahil 
olarak) 28 rey toplamııı, 22 rey aley
hinde verilmiıııir. Bu akşam meclisteki 
müzakereler çok hararetli olncaktır. On 
hntip yazılmıştır. 

Bunların arasında BB. Reynaud, Pi· 
etray ve Bareti vardır. 

BLUM PROGRAMINI AY ANA KA
BUL EITIREMEZ SE 
ROMA, 5 (ö.R) - Paristen bildiril

diğine göre bir çok eski nazır ve başve
killer Blum kabinesinin yeni mali progra· 
mına şiddetle muanz bulunmaktadırlar .. 
Eski başvekil Flandin bu projenin milli 
krediyi öldürmek mahiydinde olduğunu 
eöylemiştfr. Bu mahiyette tedbirlerin kıı· 
bulü F ransanın normal bir mali rejime 
avdetini gilçleştirecektir. · 

lngiliz gazeteleri de Blum kabinesinin 
P!oıramına &yan mec:liaine kabul ettire-

faa etmek kaygm artık mesuliyetlerden nüz belli değildir. 

kist kıt'atı tarafından muvaffaln- MADRID, 5 (A.A) - Hükü- nazın bay Prieto. portf?y!üj ;i11i.S 
yetle geçilmit olduğunu bildirmit- met kıt' atı dün sabah Guadalaja- olacaktır. Sendıka bırlık. e e1'• 
tir. ra cephesinde taarruza geçmifler- milmessilleri de kabineye gırec r" 

• dir. Hükümet kıt'atı asilerin hat· lerdir. Yeni kabine öğleden 1011 

NASYONALISTLERIN iLERi larını zaptetmitler ve mikdarları- tetekkül etmit olacaktır. 
HAREKETi nın azlığına ve asi tayyarelerin A).P.-
ROMA, 5 (ö.R) - Nuyona· tiddetli bombardımanına rağmen HOKOMETÇILERIN T 

liıtlerin muzafferane ileri hareke- kilometrelerce mesafe katettikten RUZU DEVAM EDIYO~ dde11 
ti ve bilhaaıa buna halyan kuv- sonra Val Dö Lagayı İfgal eyle- PARIS, 5 (ö.R) - Madrı he" 
vetlerinin ittiraki bütün memle- mitlerdir. bildiriliyor : Guadalajara ceP dt" 
kette fevk ve heyecan nümayitle- ıinde h?kümetçilerin ta~ruıudoi• 
rine ıebe'? ol~uttur. Bilha.ua bu KA TALONYADAN GELEN vam e~ıy~r: B~ sabah f!aıal~Jrı>•f: 
kuvvetlerm tımdi Akdenız kıyı· HABERLER ru yem hır ılerı hareketı yaP ·1ıtef1 
ları yakınlarında olduklarına da- PARIS, 5 (ö.R) - Katalonya· tır. Hükümetçiler işgal etli aıİ• 
ir gelen ıon haberler nasyonalist da harp vaziyeti hakkında gelen .yeni araziyi hemen müdaf~l' ~yY"" 
ispanya \re general Franko lehin- haberler dünkülerden pek farklı yetin.e .•okm.aktad!rlar. Ası J':ı,,."• 
de tezahüratın veıilesi olmuftur.. değildir. En nazik nokta Tortosa relermın tıddetlı bombar .1 • 1'"' 

1 1 h .. k.. t ·1 ' f ryetıPl ita yan general Varilio ordusuyle etrafında nuyonalialerin tuttuk - arı u ume çı erın aa 1 )<et~ 
ramamıatır. Tanklar da hare 

Ingiliz deniz ve hava kuı>vetlcri Atlantik ve Man§ sulannda büyük manevra
lannı bitinni§lerdir. Bu manevralar: cAnavatan:t filosunun en mii1ıim hareketi 
aavılıyor. Burada cShophire> %1rhlıSının toplannı tayyare1C1"e tevcih flttiğini gö
rli11oruz. Diğer kliıe. lngilt'eTflnin cenubunda ki taware uta.,yonlarmdan birinde 
tcı1111a,.elmn Atlantikte aUıcaklan heliali torpillerin bombardıman tayyarele

rine Ve!'l•ıtirilmf11t tinre 11ralond~nı görnuktevlz. 

i9tirak ~diyorlar. 

TORTOSA öNONDE rt05-

PARIS, 5 ( ö.R ) -: 'f:·rdeıı 
önündeki nasyonaliıtlerı fe 

1Jll,.~· 
ancak toıe ve demiryolu ayır 1011ıı 
tadır. Bu demiryolu Barİe rı~ 
Cümhuriyetin diğer kısım a 
b.;ğhyan hattır. 

11 
pit• 

General Y agera ordusunu ahili• 
darları Sergre nehrinin ·~1 1 

tçilet 
ne geçmitlerdir. CümhurıYe 'ıAlet" 

·· term ... pek az mukavemet goı 

dir. A~aJ1' 
BARSELON, 5 (ö.R) - • 

d. . . zıyor . guar ıs ha gazeteıı ya el ... ·,tir" . . egı 

Milli orduda vaz~.y~tı unsurlv 
mek icin lüzumlu butun ğıneJ1 
vardır: Bütün hadiselere r:;yelİ· 
batvekil Negrin mutlak e':nektcr 
ni tam olarak mu haf azal e "'a bat· 
dir. Lüzumlu olan toplu1.~Ş teJ1lİJ1 b. ıgı • 
lanmıştır. Kumanda 1! erek •1: 
edilmit ve gerek asker•.' g hkif1ll 

. ah k ınettn ta vıl ı ada aıu ave 
çareıi bulunınuttur.» dır· Zi• 

Bu neşriyat dikkate f~Y~: oıille' 
ra bütün partiler ve bu~ "e?l>et• 
son noktaya kadar nıu 8inİ gas
ve mücadeleye deva7 ad" toplof1" 
teren batvekil etra ın a 
mııtır. 


