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1 
Naziler lngıltereden rılıyorlar 

Londrada Alman sef are si ö e 
do u mavın z'' dive ba2-ı dı ar. - ç 

lngiltere iman 
Alamanla ,,Kimse in bizim işle • ize 

Fransa ve lngiltere Çekos ova 

Son Dakika ve Son Vazivet: 

Atı alan üsküdiırı geçtı! i 
Son dakikada alınan radyo haber' eri Avusturyanın Alman siyaset hapını kamilen yuttu- 1 

ğanu ve artık hazım ile meşgul bulunduğunu rösteı·mektedir. Bu yaldızlı h ı pı yutm ak is · 1 
temiyen lngiliz, Fransız ve Çek milletleridir. Onların ylikselttikleri protesto ni .i .ı!.u ına kar· 1 
şı hakiki had!~elerio verdikleri cevap şudur: 

"Atı alan Üjküdarı geçmiştir." Hakikaten Avuıturyada bugünkü vaziyet böyledir. Avus
turya milleti gibi Avu :turyanın mukadderatı da Hitlerin avuc içiude buluaınaktadır. Bu 
gün son vaziyet bundan ibarettir. 

Sırrı Sonlı 

Alman Kıtaları Çekoslovak Hududunda 
Budadeşte 14 (Radyo) - Alman kıt'aları Çekoslovak hududunda bütün yerleri işgal 

etmiıler. Tayyare karargahını ellerine almışl~rdır. 

Almanya mütemadiven asker toplıvor 
Berlin (Radyo)- Şuradan buradan gelen haberlere ve protestolara kulaklarını kapamış 

olan BerJia hük6meti bunlara cevı.b olarak üç kura daha silSb altına almağa karar ver· 
mittir. 

Fransa Ve lngil ere Ya dım Edecek 
Londra 14 (Radyo) - Son dakikaJa alman haberlere göre Fransa ve lniiltere tehlikede 

gördükleri Çekoslovakya topraklaranı mi.:iafaa etmeği karar altına almışlardır. 

lngilterenin şiddetli bir notası 
Paris (Radyo)- lngiltere hükumeti Almanyaya, Avusturyaya karşı yaptığı bu emriva· 

kiden dolayı şiddetli bir nota vermiştir. 

Ş~f valnız 
Bitler 

Roma (Radyo) - Alman 
ve Avusturyalılar bundan 
sonra tek bir millet tek bir 
halk halinde, şef olarak yal
nız Hitleri tanıya~ 1 lardar. 

Roma 14 (Radyo) - Avus 
turya ordusu Hı ti ere sadık 
kalmak üzere yemin edecek· 
lerdir. 

Saat Başına 
Yeni Tabılar 
Paris (Rad~o) - Londra

dan ahnan haberlere göre 
fogilizler gazete idar~hane· 
!erinden uzaklaşmamakta A._ 
vusturya ve Ç ekoslovakyada 
olup bıtenler hakkında mü· 
temadiyen malumat istemek
tedir. lngilizlcrin bu heye
can ve aJnkaıunı nazarı dik
kate alan Londra gazeteleri 

Sosvalistler 
Tesı·nı · 
Olacaklar 

Roma 14 (Radyt>) -Avus• 
turya sosyalist partisi aza- j 
larını Alman bük iimctine tes · 
lim olmalara için radyo vası· 1 

tasa ile davet olunınuşlardır. - ....... ~-
saat başına yeni tabılar çı · 
karmakta devam ediyorlar. 

- , 

Elbamra sinemasıaa binlerce kişinin rn e~ tup, telefon \ 'C balta telgrafla baş vurarak dün · 
yanın en merakla filmi olan (Knrtaca Muhnebeleri) •nden başka ne lzmir ve nede mülhakat 
halkının görmekten, memnuniyet ile temaşa etmekten bıkmadıkları, usanmadıkları (Ateş 
Böceği) nin ilaveten gösterilmesini rica etmişlerd r. 

Müdavim ve müşterilerini memnun etmekten başka bir gayesi olmiyan Elhamra direk
törlüğü bu ricayi da zevkle kabul ederek bu iki san'at mucizesini perşembe akşamına ka· 

\J maga tu v 
müdaf \J 

m ege 

e ~i izler" Avusturyava 
iniz" diye başvurdu 

nota verdi 
" d·ve cevap verdiler 
a ar verdiler. 

g·lte ede Çı arılıvorlar 
Paris 14 (Radyo} - Londrednn alınan son habulere göre logiliz umumi eflı,iranıa 

Alman emrivakii karşısında ~uyduğu heyecan ve galeyan gittikce artmaktadır. lngi1tere 
bulunan Nazileria İngiliz topraklarmdan çıkarılmaları için karar verilmiştir. 

ağa H kkı Yokmuş • l 
• sel' 'arış 

Berlin (R dyo)- Alm.ın büku.neti neş ~ ettiği resmi bir tebliğde Berlin bükümetinin Avu•· 
turya işinde kımseyc h esab verrneğe mecbur olm dığ'ını ve Alman ordulanaın Avusturya· 
ya girmeleri Almanya içi u dahili bir mesele ol3uğu bildirilmektedir. 

1 ava aa et ve iavet edecekler 
Roma (Radyo) - Alman .,skerleri aldıkları emir üzerine ltalya • Avusturya hududundaki 

(Brencr) mevkiindc ltalyanlara karşı çok hürmetkar olmaları tavsiye olunmuştur. 

Mik ,as, Şuşning Hür Birer Vatandaş 
Roma, 14 (Radyo) - Avu~turya Cumhur Re:si Mikalu istifasından ıonra A•u!luryada 

idi bir vataotaş gibi serbet gezecektir. Şuşning de ayni suretle avoıturyayı terke mecbur 
dilmiyecektir. 

Milletler Ce i · etile Alakası Kalmamıştır 
Viyana 14 (Radyo) - A\'usturyanın Almanya tarafından ilhakı delayi ile milletler cimi· 

~ etile alAkası kalmamıştır. 

Çekoslo 1 kya imd d istiyor 
Paris (Radyo)- Alman kuvvetlerinin Çekoslovakyanın bazı askeri mevkilerini İfgal et• 

meleri üzerine Çek hükuıneti Loadra ve Parise bat 'ararak t ehlikeye giren istiklilleri ••· 
mına yardım istemiştir. 

Maca ist d da Heyecan ve Telaş 
Budapeşte 14 (Radyo)-Alman askerlerinin Avusturyayı istila alhna alması b~tüo Ma~•

ristanda telaş ve heyecan uyandırmıştır. Macar bükfımetinio bir toplantı aeticeaınde budut· 
lara askeri tedbirler alınması kararlaştırılmıştır. 

Lo ada ima Aleyhtarlığı 
Londra 14 (Radyo) - Avusturyanan Almaaya tarafından ilhakı Londrada büyük bir he· 

yecan doğurmuştur. Alman scf relh nesi 6nliade bir çok nUmayişler olmuş ve polis mi· 
dahele etmiştir. 

Nümayişçiler: "Avusturyayn dokunmayıoıı,, diye bağırmışlıırdır. 
a 

•,.,· ... ~ 

A vust r · ya adık A vusturvalılar 
Viyana (Radyo)- Ananelerine sadık birçok Avusturyalılar reye iştirak etmiyeceklerdir. 
İlhak dolayısile Avusturya i ı< tisadi sahada Alman Nasyonal Sosyalizmle izami bir inkiııfJ 

gösterecektir. Eski seyyah m ~mleketi olan Avusturya daha mütekamil bir tekil alacaktır. 

. stila k ti e Devam Ediliyor 
Viyana 14 (Radyo) - ikinci Alman zırhlı fırkası bu gece Viyanaya . girmiştir. 
Viyana (Radyo) - Avusturyaya giren Alman kıt'alar tankların çokluğunu dikkat naza· 

rını çekmektedir. 
----------- - ----OCH•OO-------------
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1 
31Uin Anup , •11 doku
acu asrın başında ayni 
kulu rü)' yı yaşıyordu. 

polyonun yar ttığı bu pek 
ın ıüren karabasanlı düş, 

+terlooda kapandı, Avrupa 
cıit bir nefeı aldı. Velling
tı, itte o hür nefesi Anu· 
ya tattır n d mdır, Va
;,Jonun haliki ve galibidir. ;v ellington İri ndalı lngiliz-
dendir. Henüz otuz, otuz 

t yaolarıoda iken Hindis· 
r:a ritti, orada lngiliz ha
niyetioi kurmaia s vaıan

aras1nda çalışta, ufak te
•c askeri hareketlere karıştı 
ısı üzerine dikkat uyan
dı, dük unvanını aldı ve 

ıiltereye döndü. 
P sırada ispanya tahtı, 
J baba ile oğul araeında 
~laşılmaz olmuştu. ihtiyar· 
ı• ve karısının apaçık bir 
tıiıe oluıu yüzünden taht
p indirilmiş olan D rdüncü 
arlos, Fransa imparatoru 
ıpolyona sı§'ınmııb, yardım 

1 leniyordu. Babasındau zorla 
ı ~ıiı tacı, memleketteki 
1 ınel karışıklıklar dolayisile 

ııında tutamaz hale relen 
edinci F erdinand da ayni 

1 yi yapmıştı, Napolyonun 
ae, eteğin sarılmıştı, 

c 
lvarıp duruyerdu. 

c 
1 Napolyon, bab ile oğlu 

1 oledikten ıonra düoyanın 
a-arib hükümlerinden bi • 

L ıi Yerdi her iki t ht da
cısını krallığa lfiyik gör
iyerek rıöz bapıine ldı, 
arise yolladı ve ispanya 
htanı k rdeşi jozcfe ba
ıladı. Bir tFransız ordusu 
ı Yergiyi lspanyo lara ka-

~ d ettiımeğe memurdu, köy
' leri v ebirlileri ezip çiğ
ı yerek Madride k d r iler
i miş bulunuyordu. 
r Napolyon, doymaz l>ir si
, ui İ§tiha sahibi idi, bir 

amlcde lspan1ayı aldıktan 
•nra ordularını Portekize 

1 >kmuş ve oradaki kralı da 
• rezilyaya kaçırtmııh. f ~te 

u vaziyet, Hindistanda bi· 
ız tanılmış ve Avrupaaa 
dı bile duyulmamıı olan 
'elliugtonu tarih sahnesine 

ı ıkardı ve Avusturyayı, 
ı dmanyayı, Rusyayı hallaç 

pamupn çe İren N polyon- : Napolyon siy st Y askeri 
la karşılaşhrd1. b kımd n pek acıklı bir şey 

Napolyonun bsınd Av· olıın bu vaziyeti düzelmek 
rupa için büyük bir tehlike için bizzat pireneyi aıtı, bir 
kesilen Fransayı, İspanyadan kaç kolldan erdular yürüte-
vurmak ve bu kürelere sığ- rek V elliogton fır kal rını 
mıyan harb ejderini o mın- a-eri püskilrttü, Madride gir-
takada zedelemek lngilizlere di. Likio Vcllioiton 
kolay görünmüıtü Velligton gene oralardan ayrılmadı, 
bu düşünceyi s ğa çıkarmak kiliseyi kendi emeline göre 
vazifesini Ustüne almış bulu· haykırmakta Ye halkı heye-
nuyordu. can içinda tutmakt devam 

Genç kumandan, bir kil· etti, onun bu in dı, lnıiJiz 

çük ordu ile Napolyonu ye- altınını• d kuvvetilc N pol· 
nemiyecej'ioi pek iyi biliyor- yona maj'lüb olan milletleri 
du. Bunun için birkaç yel· kımıldattı ve Orta Avrup&.da 
dan yürüdü ve birkaç çeşid yenibaştan boğazlamaklar yüz 
silah kullandı. Ooun ordusu· gösterdi. Artık Napolyond o 

dan ziyade parasına güveni eski i gibi korkolmuyordu. 
vardı. Her Pörtekizliye, her ispanya işlerine bakıl p yü· 
lspanyola altın döken elıte rekler cür'etlendiriliyordu. 
selim veriyordu ve bu seli Velinglon işte bu ispanya 
mın karşılığını onların silah seferile iyi bir kumandan 
lanmasile alıyordu. Gene o, şöhreti kazanmışh. Avrupa 
taassubu körüklem ği de onu tanıyor ve ond n çok 
mükemmel surette beceriyor· _,eyler umuyordu. lngiltere 
du. lberic yarımadasında i e Napolyon hakimiyetinin 
sayısı binleri bulan kiliseler ispanya ve Portekizde yer· 
hep onun emirlerini h ykı- leşmesine enıel olabilen bu 
11yorlar ve haklı Vellinton- askere tamamile bel bağla-
nun idare i alhnda, Napol· mıştı ve Fransanıo yenilmez 
yon aleyhine ay klanmağa şampiyonuna karşı onu çı· 
davet ediyorlardı. Engizisyon karmak için fırsat bekliyor-
mahkemeleri bile lngiliz ku· du. 
mandanıoın mer mına göre Bu fars t 1815 te. Elbe 
çalışıyorlardı, ahaliyi körük- adasına ürülmüş olan Na· 
lüyorlardı. polyooun oradan kaçarak 

Vellington, ispanyada ve Fransaya dönmesi ve iktidarı 
Portekizde dioi risaleler ka· eline alması üzerine Avuı-
leme aldırmayı da ihmal et· turya, Rusya, Prusya ve in· 
medi, papazların elile da- giltere barb ejderine yeniden 
gıttırdığı bu risalelerde ••bir harb açtı, büyük bir ordunun 
Fransız öldürenin doğru cen· kumandanlığı Veilingtona ve-
nete gideceğini,, öyletti. rildi ve .müttefik devletler 
Sonra, meydan muharebeleri namına harekete geçen or-
vermekten müm~iln olduğu doların ilki de onun ordusu 
kadar çekinerek lspanyolla· oldu. 
rın Guerillas dedikleri çete Vellinglon, Brüksel yolile, 
harbi usulüne baş vurdu. Prusyalı general Blücher, 
Fransızlara, her yandan ve Liege üzerinden Fr DS ya 
bitip tükenmez bücumlarl , doğru yürüyorlardı. ikisi 
snrsmağa koyuldu. Chaı leroida birleşeceklerdi. 

Para, taassub ve milli Napolyon bu planı sezdi ve 
hınc, lngiliz ordusunu ko· iki ordu ar sıoa girerek 
layhkla galib mevkiine çı- Prusyalıları şimale doğru 
~ a. dı Po. t.!:.izde IJir tc k sürdü ve general Grouchyyi 
F·ansız neferi bıra~ılmadı, onlan bir müddet koval ma• 
arkasın ilan Madrid duşüı uı · ğa, şonrada kendi yardımıba 
dü, Kıdl Jozef Bon;.paıt ka- gelmeğe memur ederek Vel · 
çırıldı ve bu suretle uyenil· lingtonun üzerine saldırdı. 
mez harb a lanı., nın şöhre· lrlandalı kumandan Water-
ti zedelendi. looya k d r çekilmiş ve or-

1 
dusuna ayet elveri li bir 
yer seçmişti. mniyetle Na
polyonu bekliyordu. Napol· 
yon, vakit geçirmemek fik· 
rile hemen taarrur.a geçti. 
Halbuki Vellina-tonun tuttu· 
ğu cephenin önünde uzaktan 
seçilmez bir çukur yol vardı. 
Hücuma kalkan Fr nsı:ı fır
kaları bu çukura düşerek 
V ellingtonun am nsız ateşi 
altında kalmışlar ve son 
derece hırpalanmışlardı. 

Napolyon telaş ve Velling· 
ton sük6o içinde idi. ikisin· 
den birinin yıkılması :ıaruri· 
di ve her ikisi yıkılmamak 
için olanca kuvvetlerini or
taya atmış · bulunuyorlardı. 

Fakat Napofyonun da, Ve· 
lingtonua da kulakları ki· 
riştc idi, sık sık gözlerini 
uıak ufuklara çeviriyorlardı. 
Çünkü biri Blücheri, öbürü 
Grouchyyi bekliyordu. Prus· 
yalılar evvel yetişirse Veloig· 
ton, Grouchy önce gelirse 
Napolyon kazanacaktı. 

Bu hcye~anh bekleyiş ikin· 
diy~ kadar ıürdll ve nihayet 
uzaktan bir toz kümesi yük· 
seldi. Şimdi Nokolyon da, 
Velin!on da bağırıyorlardı: 

- Geliyorlar. Zafer benim
dir!.. 

Gelen Prusyahlardı ve N•· 
polyon arhk harbı da, istik
bali de kaybetmişti. Batan 
guneşe karşı Waterlooda 
Velingtonun zafer çehresi 
yükseliyordu. M. T. 

mBir Su.istimal 
Belgrad - Merkez asliye 

mahkemesi muhasebecisi Ni· 
kola 124 suiistimal yapmış· 
tır. Bu yüzden zimmetine bir 
milyon 3 yüzbin dinar geçir
rmiştir. Davası devam etme
ktedir. 

i gil ede 
Güvercin ~les)emek 

Berakı 
lngilterede güvercin besle· 

mek büyük bir meraktır. Bu 
işte meraklıların sayısı 100 
bin, güvercinlerin sayısı da 
4 milyondur. 

SIFA ECZA HA .... 

'~ A 
~ennı ıröz ük 
eşitleri f evkaladc zen 

1 ~indir. 
AJt,n, ı 1ikel, Baga 

:er~eve nurnaralı ~ve 
enkli camlar, Spor 

·~ ve to 
l r: ı lıla na OJdo 
~~~ Zabitan, Sa 11, r ve B,ıyanlar ,. . - . 
[~tEn müşkülpcs nl müşterileri memnun J [+ 
•·eden bu firm yı unutn1a yınız t~ 
~ Tüccar terzi (Tü kpazarı lbr~him l• 
'+; Karakaş) pokere yeni mağazada zen gİp çeşidler. Terzi 
/' h ncmizde b'lY ve bayanlar için son modn zarif 've şık • 

1 mir 
Sağlık 

EVİ 
Hu usi 
H~~ane 
Operator Mitat 
Baran~taraf4ndan 

yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 

G 

14 MAKt 

Bulvurı·~ • 
zı 

hastahane lzmir ~~.:..,.'--i--..,.._~ı.ı.:::....,ı---ı~~~.L-;.:~,_;,_~-...~-

" Ye civarıoıa büyük bir ihtiyacl.llı kar ılamıştır. - En medera 1 
konferu h i:ı en ükemmel fen techizatıoı aizdir. Haata-1 
larıa temizlik, istirahat •e ilatimamlarına s•o derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalide ehvendir. Ge
ce a-ür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekleri cran kabul etler Ye ltastalarmı diledikleri dolıterlar 
tarındanaf tedaYi ettirilmektedir. 
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Birinci Sınıf Mut 
• 
ır li • 

KAMÇIO\:SLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları vt 

1 elektrik tedavisi 1 
lıınir " Birinci beyler Sokağı No. : 55 T 1 3479 ... 

~IBliiS Ei:iE!C!ESB~~-

Elbisenizin ren 
gi solarsn üzql · 
meyiniz, yeoi 
yaptırdığınız ko 
tümün rengi ho 
şunuza! gitmi· 
yorsa sıkılmayın 

9 Evlô 
Baharat 
Deposu 
odan alacağınız 

Arti 
Boyası ile ku
maşı aızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi

1 
::z 
~ 

1 n lirsiniz. 
Telefon 3882 'M "',. .. 

~mma>t Dr,. t 1 ş,ı K >tEEB~ 
lımir Memlekelq Has!~nesi: Rontken Mütehassısı E 

RONTKEN VE [t 

Elektiri t avile i yapılır ~ 
ikinci Beyler Sok k No. 29 TELEFON: 2542 fi 

m 
:~~EE~ 111 li[i ~r!ıf.iti@l~ 

IJile:::ıZ:E~~-s-~l~~e=ı:.;::JE~3ffi:'! ı fi..... ••••O••••••••••••m 
tl KORD(!)N, YÜKSEL ve : ·Hükümet Karşısında : 1 KABADAYJ : TERZi : 

ışte bütün ızmirin kapıştığı t ı i eh ed Zekı· ! 
nefis Rakılar bunlardır ,, • ı 

·•·········· ........... .. 

Ç n a '" 
O eli 
Balıkesir, 8andırma, Afyon 

Kırksğaç ve Soma Uşak ve 

sair şebiı lerinio Izmiı de mi · 
!afir oldukları çok mükem· 
mel bir oteldir. lfanyoım, t -

mizliği ve her türlü koı fo u 

vardır, ltaryo!a ücretleri h~.-

1.eseyc uykundur. Otel zc 
bir def teşrif edecek muş 
terilerimizin on derece meuı· 

lzmirin temiz ve en sıhhi 
her türlü konförü h.ıiz bir 
hamamdır. Hamamımıza ge

~ len müşte ilerimizin son de
rece memnun kalacak arını 
v d ve t m n edıyor uz. 

IHSAN 11c ŞERiF 
i:.OSKURT 

..........,,._.~~~ 

aun kalacaklarını vadedeıiz. 
Keç ciler 152 No. da 

Mc:h'tlct ve 0Jman Ulubor 

~ayyare gözlükleri, 
Jarometreler, ))ere
.eler her zarnan nıev
ud ve çok ucuzdur. 

[+] manto, rob, t yyor1 etek, büluz ve tovakar Zabitan ve t t+) 
fa sıvil elbistc ve kaputları imal edilir. {if (~ 

'DİKKAT 
S. Fe id 

Sif a Eczan si 

[•] Muamelem peşin ve taksitledir. ~ ~~~ 
f] Bu sözlerin ~oğrutuğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. ~t 6

' 

f!lD1KKA1'": Yeni Mağaza O<lunpazarı No. 1 ~f:: 
+ TELEFON: 3~76 i 

I~'JS Gi)~R~L~Rt U\1U\1 AC~N Si 

S. AKl'I~ R ve C. A. lKıZL.ER 
Ticarethanesiıı 1°n eo ucuz fiatlarla tedarik.,edilebilir 
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