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) KURUŞTUR Cümh.u"vetin "' CümhuriJ!,4!turiyet eserinin bc'"çiıi, saboJ,lan çı1caT aivasi g&tetediT YENi ASIR Matbaumda buıbmttır 

3 

Hitler ·dün a~Uıtimatomundan sonra 
Avrupa Yüzlerce 4btörlü ve suvari kıtaları Avusturya hudutlarını 
Bu fırtınayı da ~.Jurg ve Lintz şehirlerini işgal etti 
Harpsız .,.1 ~r-·'ltöiu Rudo1f Heşs, Himlerle birlikte bugün Viyananın hakiki hikimidir." 
-41ı.-+..Jı'lf""~e~.~i.~A~ TEVKİFLERE BAŞLANDI. A VWUPA BUYUK BİR HEYECAN İÇİNDEDİR 

lngiliz, F~ansız, Çekoslovak ve Ma·car Meclislelıi gece sabaha kad~r fevkalade toplandılar 

lngiltere ve Fransa Almanyaya ültimatom gitii şiddetli 
~ :-. ·biier . .-nota. vererek bu ·hareketi protesto ettiler 

MuıJalıluıt hükümet reisi 
Seyı lnkart 

ikinci 
ültimatom_~---~ 

-0---

Viyana 12 (ö.R) - Dün ak§arn 
ikinci Alınan ültimatomunun alın
ması üzerine B.Şu§nig' e kat'i o!arak 
istifasını vermiıtir. 

Reiıicümhur B.Miklas Dahiliye 
nazırı Seyı lnkart'ı hül..-iimeti mu
vakkaten idareye memur etmiftir. 
ikinci Alman ültimatom~a: 

1 - Şutnig'in istif a!öı. 
2 - Seys lnkuardın , ansölyeli-

' 

Hitl er 
Viyanaya Gidiyor . 

Yeni Avusturya hükümetini muvakka- ' 
katen Nazi Says lnquart kurdu 

. 

Alman Tayyareleri 
Viyanaya Geldiler 
w , • .,, --· __ , • '&&uuuı R.umandanlarının 

işgalı altındadır 
~~Zllm*~.2JdJk!ib V& AP · 

ha birçok kimseler vardır. 
Bu sabah Dasavda Çerken mev· 

kiinde Alman motörize kuvvetleri 
Avusturya hududunu geçtiler. 

Viyana 12 (ö.R) -Bu dakikad& 
bütün A vusturyada emniyet Tazife
sini Alman Nazi ~lis tetkilitı der
uhte etmif ve mahalli Nazi teıkilib 
ile t~riki mesai ebnİf bulunuyor. 

Tebliğ 
ie S{etirilmesi, • .. . . . . . re Alman ordusu iyi tezahüratla 

3 - Kabinenın uçte ıkısının Nazı Alman tUkerleri kar91lanmaktadır. 
olması, • . • • v· hükümet reisi Seys lnkart, Avustur- siyasi tqkilit reisleri ile matbuat Berlin, 12 (ö.R)- D.N.B. ajan~ 

4 - Viyanada uayış v~zifeaının l Yana Dl 0 ya halkına hitaben bir beyanname te9kilitı nezaret albna alımmtlar- sı resmi olarak tebliğ ediyor: 
Almanyaya gönderilecek leıyonlann ı· l" • • J • netrederek cbu büyük v~ ~rjbi ~a- dır.. . . . .. . Bu sabah saat bet buçukta Avua~ 
tarafından muhafazası, şga ını ıste l atte ve derin bir heyecan ıçınde sıze Şundıden tatbik edılmek uzere bır baDmun .. • Alman 

S - Avustıa~a<:la Nazi partisinin Viyana 12 (ö.R) _ Muvik· bildiririm ki Avusturya artık hürdür çok tevkif müzekkereleri kesilmiftir. !:fa sta1ıren-:TV:.: Alman 
ihyası ve söylendi~~e gö~e C~mhur kat bükü:net reisi Seys lnkart ve Avusturya artık Nuyonal sos- Viyana 12 ( ö.R) - Şehrin isa- h..;::..u ıeçerek A'flUlarya toPo 
reisi B. Miklasın ıstıfuı ıstenilmek- Berline bir telgraf çekerek bü- yaliattir. Nuyonal sosyalist olarak yifini tensik etmek üzere buraya ge- . nidan ~· Söylendijine ,a. 
le idi. kümeli ele aldığını, Viyanada isayi- her,eyi yapacak ve m~ tqkil ede- len Abnan emniyet müdürü Hİl!11e- T evlıil edilen A~ya emnıyel --SO'Nu iKiNCi SAHiFEDE _ 

B. Miklu, yalnız bu son~u. ta- tin muhafazası için Alman hüküme- cek bir disiplinle muvaffak olacak- rin yanında general Davare ve da- nazuı M. Mıchael Slmbl 
lebi reddetmit Te istifa ebnemıttır. tinin Viyanaya askeri kıtalar gön- br. 

' derm:sini rica ettiğini bildirmit· Ben, Avusturyadaki Alman mille- ·< 
tir. ti nam•na derin tülaaala Hitleri 

Bir devlet ·=haçlı bayraklar vataninin 
V;yana, 12 (ö.R) - Muvakkat semalannda dalga)anıyor.Bir deTlet: 

................................ Bir Hitler, bir fübrer .. Yaıasın Hit-
: .. v· E ler .. YafUın führer. 
: Bugun ıyananın : ., l 
: hakiki hakimi Him-: Alman hava fı o arı 
i lerdir. Himler bütün Viyanada 
E er.kanı bar~iyesiyle v· a 12 (ö.R) - Bu sabah 
: Vıyana tehrınde ka- ıyan .. h 
: rargab kurmuftur. 30 tayyareden murekkep Alman a-
: ..-. va filoları Viyanaya vannıılardır . 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • i "filTi. • •• d .. .. 
Alman um\un emnıyet mu uru 

B. Mimler batta olmak üzere birçok 
Nazi ricali bir general, bir çok mua-
vin teflerle birlikte Viyanada olup 
tehrin inzibatını ellerine almıt bu
lunmaktadır. 

Viyanada tevkifler 
Viyafıa 12 ( ö.R) - B. Hitler 

Sai kolu olan Rodolf Hess dün ak: 
paıdanberi Viyanada olup geceyı 
Avusturya tansölyelik binumda ge
çirmiftir. 

Ahnan Nazi polisleri Viyana be-
Jediye reİli -ye emniyet ariklit .. 8 
,_..., d , ltlrrillr. A7lll •• 7W AlniM ı.cul ı 



12 MART CUMARTESi 1938 

a ihanet Etmiştir 
---.,, 

Almanyaya ilhakı Emrıva li ... ~ ~daki kabine ·buhranı 
,BAŞTARAF1 l tNct SAHiFEDE- mıtbr Nazarlar mecliıi fevkalade mi,tir. lngiliz aefiri ıir Neville yelik balkonunda görünerek lef"' 

topla~mıttır. Sabah ıaat 10,30 da Henderson buna benzer bir te- kil e~tiği.n~ıyonal - ıoıyaliıt.kabi-·---------
/nsburg ualdılar yapılan bu toplantı çok fırtınalı tebbüı yapmışhr. 0.~ lııteaın~ ~k~uttur. Yenı f&Jl·ı ı•stı•şarelere başladı kud-v· 12 (ö R) _ Avusturya geçmittir. lngiliz ve Fran11z matbuata ıon ıolye demıttır kı: «Avustucy ar-

hud~:: geçen °Alman orduıu atlı Çekoslovakya elçiıi B. Mazari~ e?i~yonlarmda Avrupa.nın 1914 ~k hürdür ve naıyonal - ıosyaliıt-
motörize ıuvari kuvYetlerinden hariciye nezaretinde Lord Hah- facıe.:mı hatırlatan vahım, kaıır- tır.» Ik•• t k k • de 

veürekkeptir fakıı ziyaret ederek saatlerce ıü- 1 gala günler geçirdiğini bildirmek- yeni fanıölye kabinesini tctkil um e ur m a az mı n 
m Bu grupı.;..a Avusturya Nazi tq- ren bir mülakatta bu!unmu,tur. 1 te ve !ngiliz • Fran11z siy~ıi. maka: eder etme~ •. ~· Hitlere bir telgra! 
kilitına menaup genç gruplar da il- Deyli Meyi gaz~teaı Çekoılo~3:k 

1 
m~tı arasında d~vamlı f~kır. teati ç~kerek butun A~u'!'°'Y": araztsı- ~_...,....,._..,.....,....--,.._._,,.....,,.,,,.~"11'!""-...-,,,..--:-.~-

tihak ederek birlikte yürümektedir- sefirinin hükümetı namına lngıhz edılmekte o!duugnu, vazıyebn en nm Alman aıkerı ıtgalı altına IST ANBUL 1 2 ( •• 
ler. ıhükümetine Çekoslovak budu-

1 
JICÇ bu akşam tavaz~uh edeceğini alınmasını resmen talep etmittir. binlerce seyircinin önünde Ylit> 

Birkaç saat eonra Alman orduıu dunda Avusturya hadiseleri mü-
1 
haber vermektedirler. B. Hitlerin mütaviri B. Rudolf leler yapmasına rağmen bire karş 

lnıburgu İfial ebnİf bulunacaktır. naıebetiyle askeri hiç bir tahşi- Çekasfovakyada ~.eas ~ütün. ge~eyi Viy~na~a. fan- ~h_üc_um__, hattı maaelesef eyi ovnamadt. 
Viyana 12 (ö.R) - Linz tehrin- dat, hiç bir hareket yapılmıyaca- p 12 (ÖR) _ 8 ·"Tod a:>lyelık daıresınde geçırmıthr. 

• L~'-!- .. h kk d . • Ç rag, . . .. • zanın • l 
de Nazi tetkilitlan vazıyete na&Ull gı a ın ~ t:mm~t.ver~ı~.ve e-\başkanlığı altında Çeokslovnk na- 11 - 12 gecesı o an 
Olmutlar ve vatanperverler cephe- koslovak hukümetının buyuk dev- l ı· . f k 1 ... d b" t p-. . ... . zır a.r mec ısı ev a a e ır o h "'d • l • h .. , " 
&inin tefkilat merkezini iıgal et· letle~m gen.•t .al~:.a~mdan emın lantı yaptı. Sabe.ha kadar devam a ıse erın U asası 
miılerdir. . ,.. . oldu~unu b:ldlrmıttır.. eden müzakerelerden sonra derin Paris, 12 (ö.R) - Avusturya-

Alman kaynakları ~u ı§g!'-l ~adı- Amerıkadakı tesir bir heyecan içinde olan Çekoslo- da 11 mart günü ve 11 • 12 gecesi 
• • ·· l"k ·· ld u ıddıa et sesının guç u auz 0 ugun - V . 12 ("' R) A vakya halkına hitaben bir tebliğ cereyan eden hadiselerin hakiki 

mektedir aşmgton, u. - vus- . . h l 
• .. turya hadiceleri Amerikada mu- netredıldı.... t! aauı şöyledir: 

Beşiktaş ta 
J 

Ankara da 5 - 2 galip 
Roma, 12 (ö.R) - Bugun in- azzam bir tesir yapmıştır. Ameri-1 Bu teblıgde Çekoslovakye.nın Saat 15: tik Alman ültimatomu. 

giliz aefiri Lord Pertb hariciye ne-, 1 hariciye müsteşarı Kordel Hul soğukkanlılığım muhafaza ettiği Aimanyanın talepleri şunlardır: 
zaretinde Kont Cianoyu ziyaret ı·kinci defa Beyaz Sat'aya giderek Ye büyük devletlerin hattı harek~- 1 . Plebisitin tehiri, 2 • Şansölye 
ederek Avusturya hadiseleri mü- ~vrupada hadiGelerin ahzettiği tini beklediği bildiriliyo::-du. Şuçriigin istifası, 3 . Onun yerine 
naaebetiyle fikir teatiıinden bu- .

1
fevkalade vahim vaziyet hakkm- Avusturyanın işgali dahiliye nazırı naayonal - ıoıya-

'ANKARA 12 (Telgraf) - Beşiktaş - Harbiye maçmı Beşiktaş 
takımı 0-2 kazandı. Beşiktaş takımı ilk devreyi 0-1 galip bitirmişti. 

lunmuftur. da Ruzveltle uzun görüfmelerde B 1. l • liat Seia lnguardm geçirilmesi. 
Franaa Te lngilterede efkann bulunmuştur. ve er ın gazete erı Saat 16 .. Kabinenin fevkalade 

büyük heyecanı kartııında lt8:ly~ Söylendiğine göre Amerika Av- 8erlin, 12 ( ö.R) - Bütün reı- İçtimaı.. Fırtınalı münakatalar-
~atb!1atn~da, ~rıdan .~erıl.~ıt rupa hadiseleri ne şetkl alırsa al-

1 
mi tebliğlere rağmen Alman kuY- dan ıonra hükümet plebiıitin tebi

b .. ır dıre~tif teıın ~le. henuz ~uta· sın kat'i bir bitaraflık muhafaza vetlerinin dün gece Avuıturyaya rine karar veriyor, fkat ayni za-

Harbiye müdafaas~ çok yüksek bir oyun çı~ardt. __ :# 

Cennetin birinci katı 
20 bin dolara satıldı 

laa ıerdın~enh~ttn;l~ektedır. etmek azmindedir. girdikleri teyit edilmektedir. «Völ manda Avusturyanın iıtikli.linin 
Maam9:fı~ .. a ahıaef~lrlın. cdereyd~km Rllacarı·standa kişe Beobahteu bir makaleıinde muhafaza edileceğini bildiriyor. B·ı· d"ğ' .. k . cHarl m• de rek malumat istiyen gazetecilere mu, 

ltalyan ııya11 m ı enn e ı - !Yl ı h"' d" • •• I •. k . . . .. ı ın ı ı uzcre mcr ezı e 

k tl t k
• d'l ekt dı'r B d 12 (ÖR) A a _ıseyı aynen fOJ ece goıterme • Ssat 17: Almanyamn ıkıncı ul- 115 nwnarah sokağın 20 saytlı binasın- knddes peder : 

a e a ıp e ı m e • u apefte, . - vuı· tedır: · ş "l ş · · · f. . · · · · 
P 

• 
12 

(ÖR) F h"d. 1 · b d d · k' ı bmatomu. anso ye Ufnıgın il 1 da bulunan zencilcnn meşhur (Muk.ad- - Benun satılacak hiç hır şeyun yoi 
arıı, • - ransız ga- turya a ıae erı ura a erın a ıı «Avusturya milleti Alman kuv- fası ve yerı'ne B Seis loguarClm d ed d. . . bed' · · 1 ki 8 ta un 
l • A dak• h"'d' l 1 M k b' · b"' ı · es p er) ınının ma ıne ırı yapı ı, a y . 

z~e erı vuıtury~ ı a 11~. e- 1 ~.r yapmıştır· acar . a ınesa . u• \ vetlerinin gir itini şevk ile ıelam- gecirilmeai yeniden talep edilmek- sa ları omuzlarına kadar sarkmış bir Demek suretiyle kaçamaklı blr ce--
rm ltalyanın zımnı muvafakatı ıle tün gece toplantı halınde daktka lamaktadır. Bu kuvvetler yaban- tedir ç d b" . {" d'v · · · ı· M afih b al ..ı. 

• w • k •d• 1 d k'k · • k'kl l ı • · zenci girer Arkasın a ırı şo or, ıgerı vap vcrmış ır. aam u ış ve .. "i 
cereyan ettıgıne anı ır er. a ı a vazıyetı tet ı e meşgu cı bir memlekette ilerlemek hiuın- S t 19. ş ··ı ş · · t"f y • • • • • kis' d 1 k r· ı· ·ı · ukadd ped l L dr 12 (ÖR) _Yarı re1- 1 tu ld d ... 

11 
d" 8.1~._. k bo'- . aa · anıo ye uşnıg 11 ı a uşagı ıkı maıyeü vardır. I ı ezene- ey ıyc ı zencı erm m e. er~ 

.. on ~ • o mut . ~· ~ egı er ır. ı aKıl ay lDAUf ediyor. dir vo sırtlarına büyük adamların uşak- rinin işinin yolunda gitmediğini gös· 
mı mahfıller AYUıturya hudutla- . Dahılıye nazıra heyecanda bulu- 1 bır vatan parçasının ana vatana • . .. . . . . 1 rd' t k 'tib · ı h usı b' eh · ·e-
rındaki hidiıelerin seri inkitafın- nan halka hitaben bir tebliğ net· d·' ...... t . t ekt ld ki Saat 21.15: Re11ıcumbur Mıklu Iarına mahsus ürufomıa geymı.ş e ır. erme ı any e us tr emmı} 
dan ha--ettedirler Umumiyetle 1 rederek Macaristan hududtlarm- onuh~nud. emıln e m e o u a- B. Şufnigin iıtifaamı reddediyor. Bu adamın cMabede• girdiğini gören ti vardtr. 

, • • ' rını 11ae ıyor ar.• kadd ped · ·· 'tl · 'lkö b · M ·· G M bedin her tarah· 
Mitlerin Muıeolini ile fikir teati- da çok sıkı tedbirler alındığını SEIS INQUARTIN TAYINI Saat 22: 8. Sufllİl'İn ıararı kar- mu es enn mun erı ı nce ır onsenyor hlce: a iştirak ttik 
ıinden aonra bu harekete karar halka bildirmitti.r. Viy:ına, 12 (ö.R) _Alman ül- f11ında 8. Sei11 lnrı.ıard kabineyi az şaşırır gibi. ol~y~rlar ... , . . nı g~, mele enn! .. de e .. 
verdiil zehabı Tardır. Henüz va- J ·ı· · d B 5 · 1 tetkile memur ediliyor. Yeni tan· Bu adam kimdir. Necıdir. Ne ıstı- leri ayınleı'de bulunmuştur. 

n gl J Z n Ota S 1 tımatomun an ıonra · e111 n- . . . ., Yine malumdur ki bu cMukaddes pe-
ziyetin ne tekilde inkip.f edece- I quard iki defa reiıicühur Mildu ıölye AYllıturya mılletıne hıtaben yor · . . . . . . . . 
.. • h- '-1- d k t'i b" f"k' ·· ··t b• be d k A Uzun saçh misafir kendim hemen ta- denın gayrı ahlAkt vazıyetlerinden d~ 
gı aau1.ın a a ır 1 ır yuru • Berlin 12 (ö.R) - lngiliz bü- nezdine giderek kabinenin tetki- ır yanname netre ere vu1- ı A ·k h'"k .. uta f dan ~A -

k d "'•td' ' 1 h""k"" • • 1 b" l A nıbyor ayı merı a u ume ra m ,,.,v 
me zamanı egı ır. · yük elçisi hüküm etinden aldığı line memur edilmesini iıtemitti. turya u umebnın ta e ıy e vu... " dd ed 'b' b' b kif" t bb"' dilm1.. k ,.m • ..+. 

H
. 1 M ih ld .. d ı ' 1 · . · k 1 Al O da cMuka es p er> gı ı ır aş- ıne ~e us e ~ ve a~ .... 
ıt er, un te 0 ugun an, talimat üzerine ikinci Alman ül- Reiaicümhur her iki defaaında da turya arazıaıne gırece 0 an • . · · M ·· G h kk da · 193 .. 
d• d t .. -·d~ 1 ".ı.w:~ 1 ı ku l · · • · k t ka dının peygamberldır. onscnyor race a ın ıse .. 

nez ın e yap ıgı fi uetı tc"'"'"'""- ' . - f • ..,.;.;.,..,.... ·vı.,. Alman- bu talebi reddettig"'i halde Alman man vvet erının ıyı artı anma- 1 G 'd l d 1· f d . ynl ah 
Al 

yaya evKaıauıı;; .ı.f~-.,.u --- t • d" Adı Şar race ır. yı ın a po ıs tara ın an ve yıne a -
ae manyanın ne cevap verece- . • 1 - • · . " •. - "T"IT ,.4\pı:oalc. ınm avııye e ıyor. • . 
ği kestirilemez. Bu cevabın müm- 1 vermıttır. .. . . .~rı~a gı~diklerının ou<lıruqıesı i.Jtuu: """'·"'" ...... .. _ ~--- <Herke.sin dua evi• adında bir mez- lak.cıı~lık suçundan tahkı.kat yap~tır. 
kün olduğu kadar gecikmesi muh-1 t" B~ ?ko1~a1~a., bmusC:aakkıl. ~ır ~el~hle-1 uzke~1ı1~~ nıh9:yet 8. lnquardı bat- aefirleri Avuturyanın itıalini Jiepıturmuşmr. ou yem lnln m rk~ Bu ç~~h)ıiksclZların clınde alış ~eri~ 
t ıd· 1 m 11b a mı ozm ıçın ıı a ı ve ı ıge tayıne mecbur kalmıttır. protesto etmek üzere Vilhematraa- Baltimordur. Cenup villyet\erinde bir mevzuu own ~ ennel• lerin hun ve 
eİ~l~~ parlamento mahafilinde kuvvctl~le .giritilen hareket ~ro- B aede çok tiddetli bir tetebbüıte milyondan fazla tabii vardır. gilmanlarına Allah imdat eylesin. 

ve bilhaua İKİ mebusları arasın- ! tc:sto edılmıt. ve ~u 11r~d.a ooy~e fenere bulunuyorlar. ltalyanın da bu te- Bu yeni din, (Mukaddes peder) mez-
'da A vuıtvrya hidiıelerinin akia- 1 bı~ h~eketm, akıbetını ta~ın tebbüae ittiraki isten.mittir. Fakat/ hebinden büsbiltün başka, ayn ve ona ~~21·-~---••••I 
leri çok karanlaktır. lmu?1-"un olamıya~ak ~~d.ar v~ı.m /tal ya asker Roma hükümeti buna reddetmit- aykırı bir dindir. Bu yeni din cinsanlaş- Okurların 

A L d • d" k neticeler yapabılecegmı bıldır- tir m•cı Allah) ı tanımıyor. Allah daima gök 
ftlll aamaruın a tım ıye a- • . Ö J • · ,. k J 

Clar •ariilmemit derecede gtiriiltü- mıttır. .. gı naerıyor GöNDERILEN yüzündedir. Fakat tahtından indirilrni§- m e top a rJ 
il münakatalar olacaiı ve tiddetli f ransız notası Pariı, 12 (ö'R) - Teeyyüt et- KUVVETLER tir na7.ariyesini gildUyor. .._. _________ _. 

te?'Dtl~ yapıla~ia timdiden tab- Az aonra Franıız büyük elçisi miyen bazı f&yialara göre ltalya f:ondra, 1.1• (A.A) - lniilir ~ . Moruı_eny~r ~race, a~ni za~~. : Kazalara işi iyen 
mın edılmektedır. de Alman hariciye nezaretine gi- Brenner hududuna ukcr gönder- kerı mahaf ılı~den alınan malu- - Din dındır. iş te ış .. Dm ışını alış 

Deyli Herald, lnsilterenin ıup- derek lngiliz notaıınm mealine mif .. Fakat buna pek inanılmıyor. mata göre Hıtler dün gece Nazi verişe karıştırmak olmaz. Fakat alış ve- otobüslerde 
leıle' dolu politikaımın taarruz 1 benzer bir proteıto nota11 tevdi Bilikiı Berlinde Fransa ve liıgil- hücum kıtaabndan bazı müfreze- riş din ~lne karışabilir. Torbalının Arapçt köyü ilk okul öl-
zihn!!~t!ni do~ia kifayet et- 1 etmittir. tere tarafından yapılan tetebbü- leri ç~i·~9:rak hiditabn inkitafı- Bu kerli ferli,. s~h ~ostümlU uşak- retmeni B. Rifat iOWlSt ile aldığonız bir 
m~ıgını kaydedıyor ve kaybedil-! Paris, 12 (ö.R) - Vilhelmı- se ittirakten ltalyanın imtinaı 8. n~. takıp ıç~n AYUıturya ~u~uduna lı cP.!ygambenm zıyareli maksadı da mektupta deniliyor ki: 
mı! fırıatlara ve zamanlar teea.üf truaeye •iden Franaa sefiri B. Mu11olininin ıulrutu hayaline bir gondermege karar vermıttır. anlaşılmışlır. Torbalının Arapçı köyU merkeze dört 
edıyor. Andre Françoiı - Poncet her hangi delil sayılmaktadır. Öyle anlatılı- Yine ayni mahafilden alınan Maksadt sadece (Mukaddes Pedenin buçuk kiloınetred.ir. Tire şosesi UzeriJl8 

bir deYletin iatikliline karfl taz- yor ki Duce her ne oluraa olsun haberlere göre Avuıturya ve Al· elinde tuttuğunu iddia ettiği yedi kat isabet eden bu köyde, yolumuzdan ge
yik ...biyetinde tedbirlerin kul- Roma • Berfin mihverini muhafa- manya aruındaki demiryo(u mü- cenneUn birinci katını satın alınakttr. çen otobüsler müşterileri Tepeköye ka .. 
lanılmumın bu memleketin iatik- za azmindedir. Bununla beraber nakalib da Salıburgun timalinde Söylendiğine göre (Mukaddes Peder) dar on kuruşa getirdikleri halde aeçesı Hitler 

y:• •Jı• lili ile telif edilemiyecek bir ha- ftalyan bükümeti B. Hitlerden nİ· kesilmittir. Bu mıntakada da u- ile monsenyör Grace arasındaki bu cen- glln bindiğim 8 numaralı nıe otobülll 
ıyanaya gı ıyor re~et o.ldu~nu ve ti~diden tah- yetleri hakkında tavzihler iatemit- keri kıtaa!m bazı hareketleri aö- net~'! verişinin pazarlığı ~lr.hayll ller- 20 kuruş istemiş ve vermediğim takdir-

Münila, ız (ö.R.) _ B. Hitler mm edılemıyecek vahım neticeler tir. rülmektedır. lemı.şlir. Mukaddes pederın istedili 20 de otobüsten inmemi ısteınişUr. ' 
bu sabah tayyare ile Berlinden ay-1 çıkarabileceğini bildirmittir. No- SEIS'IN KABiNESi Bu vaziyet karımnda Pariı ile bln doların ilk peyi olarak iki bin do- Bu gidiJ gelişin otobU.lçUlerin keyif• 
nlclı Te 1aat 8 de Münihe nrdL ı~ bu~~ edilen vuiyo- Viyana 12 (ö.R) - Bu aabah Londra araaında iıtitarelerde bu. lar şimdiden tesviye edilmlş~r. terine bırakılnuyarak kaL'1 bir şeki!d• 

B. Bitlere Berlinde IDal'ef&I Gö- tin va&unetini bılha11a kaydet- saat 2 de B. Sei .. lnpard f&D•Öl· lunulacaktır. Bu hususta kendtsıne müracaat ede- tarifelendirilmesi kabil değil midirT Sı& 
erina Telrilet eclecekdir. j hususa aaWıiyettarların nazan dlbtleri· 

Münihe ftlkubulan ba seyahat n1 celbeder, halkın k~·fl muanıeledeP 
Avusturya itleri ile alibdardU'. 1 BUGONKO SEANSLARDAN TAYYARE sı·nemasında kurtanlmasım rica ederim.• . 

Berlin, 12 (ö.R.) - Tayyare! iTiBAREN Arapçt ilk okulu öğretoıenı 
ile Münihe gelen B. Bitlerin ATIU- HARiKA ITLAKINA SEZA CIDDEN NEFiS RIFAT KAMA 
turyaya sideceii bildirilmektedir.1 IKt FiLiM GöROLECEKTtR. -~--
Hareket Pni " 1aati henüz ıe.-1 
bit edifmemit olmakla beraber Y•· ı 
rınlri pazar süni Bitlerin tayyare 
ile Viyanaya selmit olmuı UY·, 
vetle muhtemelcfll'. 

Berlin, 12 ( ö.R) - Alman pro
papnda nazm doktor Göbels, 
Awaturya hidiaeleri ...,,.eebe
tiyle beynabnda Avuturyada ple
biaitin yine yapılacaiuu, fakat ha 
aef• plebiaitia Nazilerin nezareti 
•lbnda A.......turyadaki Alman 

·netinin hakiki temayilitmı c• 
x bir tekilde ol.caiuu IÖY· 
!İr. 

sil Londrada 
ve 
ki 41itlıi teair pılm f 
yeths, ız (ö.R.) - A .... tur
Her .a.i ..atlaia bir teair ahalı ,. ... 
bUtii 

CESUR KAPTAN 
SEZON BA$1NDA SINEMAMIZDA GöRULEN KOÇUK LORD 

FILMUNI BIHAKKIN YARATAN 12 YAŞINDA 
SEVIMU VE GUZEL ARTiST 

FREDDIE BARTHOLOllEW 
iLE DONY ANIN EN BOYOK SANATKA.RLARI 

SPENCER TRACY - UONEL BARlllOOR - llELYN DOOGLAS TARAFINDAN FEVKALADE 
EDiLEN VAZiFE - AŞK VE HEYCAN FiLMi 

-AYRICA-

SVRETTE TEMSiL 

MiL TON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Snimli Framaz artisti GEORGES lllLTON'un en aon ve en ıüzel komecliai. •• Cazip kaclanlar .. Nqeli ,....__ Çdpııca damlar .. 

. iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: MU.TON 3.15 - 7.10 ela.. CESUR iCAPTAN 4.55 - 8.10 ela.. CUMARTESi, PAZAR aut 1 de CESUR 

KAPTANLA BAŞLAR. 
am.. .... ı' ilidir. 
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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuhanir ve wr.uml neşriyat müdUrü: 
HAKKI OCAKOCLU • ATRAN HAKKI EKREM ; 

• 
ıle 
de 

- A B-0NC-S~ERA1T1 

DEVAM MODDETt Türkiye için 
Senelik.. .. .. . ..... 1400 
Altı aylık ... . ... ••. . .. 750 

Hariç için 
2900 
1650 L: TELEFON: 2697 

...,,,,___FIATI(S)KUR_U_Ş~TU~R""""'~"""""~.....-~~""""'""""""""""~~""""'"""""""""'""""" 

itler dün 
Avrupa Yüzlerce Al 
Bu fırtınayı da 
liarpsız 
"~ı"'+ \l~cek mi? 

b\r~.>Ld\.$ I~~~ 

:..~nıuf(lk 
veFtf deri 

URAN 
TURAN rabrikaları mamuiAtıdır. Aynı ı:anıanda 1 uran 

tuvalet ıabunlannı, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

bflar lcln lzmJrde Gazi Bulvarıııda 25 numarada umum acen

telik Nef'I Akyazılı ye j. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Poeta Kut. 224 Telefon 3•&5 

Saç Eksiri 
SacJann illikülmeaiııe ve kepek!enmesine mani olur. Komojen 

aaçlann köklerini kuTvt.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıduıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

· K-ojen Kanzuk saç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala-
1 ırnda bulunur. 

.,._ _______ -.:ıııaııı ........................ . 

, BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

1 
ö Bu her iki otelin müsteciri Türkiycnin en eski olelelal BAY 

r 

h MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
alkına kendisini aeTdirmittir. 

1 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi eTlerindeki rahab bu 

M urlar. 
rı Birçok hususiyetlerine ilaTeten fiatlCI' mütlıit ucuzdur. 
· lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buhqurlar. 

. Fiatı her keseye elveri•lf 
Bülfük rad)foların evsaf' 

ve lcudretinae . 
Lüks c6steritll. 

bir radlfQ 

URAVEREREK SPARTON 
ALiNiZ ~8 MODELi -

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

, •• :.... • ...... ·,: •••• :~. - 1 

her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane p~'arı Bardakçılar sokak numara 12 
( F. PERPfNYAN Telefon : 3937 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

·Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 

Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alrınlığının fena i.kıbetler doiurmaaına 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 l«rfe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı eaddeai 
Beyler Sokaiı kö,..i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
hminlen götürülecek 
en tık en ince ve en 
mald>ul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hili.I eczanesi 
kokucululc üzerine cidd~ yürüyen 
bir müeaseee olmuf, kolmcululc 
alemini §8fırtmıf bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere aorunuz. 
Yalan ve benzet" iaimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını ıı:önneliainiz. 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
lamail Hakkının eıki yıllar kazanç ye yeraset vergisinden olan 

360 lira 96 kurut borcunun temini tahsili için Ahmetağa mahal
lesinde Keten sokağında 3 sayılı dükkamn tahsili emval kanu
nuna terlikan -haczedilCl'ek yeniden 'takdir ettirilen 1500 lira 
ktyınet üzerinden 21 rün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 
Taliplerin 21!./3/938 Paaarteai günü saat 15 de Tilayet idare he-
yetine ırelmeleri. 8-IZ-18-27 744 (433) 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET HAMBURG 

Vapur acentası Al'LAS ~ı:.:,- LINIE, A.a. 

BiRiNCi KORDON REES DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
BiNASI TEL. 2443 HAMBURG, A. G • 
Lllerman Llnes Ltd. HERAKLEA vapuru limanıma.da olup 

LONDRA HA'ITI Anvers ve Hamburg limanlarından yUk 
POLO vapuru tubat ortasında Lond- çıkaracaktır. 

ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- ANDROS vapur11 15 martta bekle
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremea 
için y(lk alacaktır. için yük alacaktır. 

ClTY OF OXFORD vapuru mart ip- ARMEMENT H. SCHULDT. 
üduınWı Londra, Hııll ve Anversten HAMBURG 
gelip yllk çıkaracalı: ve ayni zamanda GL'OCKSBURG vapuru halen Umanı· 
Londra ve Hull için yilk alacaktır. mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre-

LlVERPOOL HA'ITI men için yUk alacalı:tır. 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Ll· NORBURG vapuru 23 martta belde-

verpool ve Svaruıeadan gelip ytlk çıka- niyor. Rotterdım, Hamburg ve Bremen 1 

racak. için yUk alacaktır. 

MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge- ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
!ip Llverpool ve Glasgov için yük ala- ESPAGNE vapuru 15 martta beldeni· 
calc. yor. Anvers için yük alacaktır. 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Lf- DEN NORSKE M!DDELHA VSLlNJll 
verpool ve Svanseadan gelip yllk çıka- O S L O 
racak. BAGHDAD motörü 15 martta bekle-

DEUTSCH LEV ANTE - LtNtE nlyor. lskenderiye, Dieppe ve Norvet 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg umum limanlarına yük alacaktır. 

Bremen ve Anversten gelip y{lk çıka- SERVlCE MARtTtME ROUMAIN 
racak. B U C AıR E S T 

Tarih ve navlunJardakJ değişiklikler- DUROSTOR vapuru 6 nisanda belde-
den acenta mesuliyet kabul etmez. niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga· 

latz aktarması Tuna limanları için yilk 
alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARlTIME 

SZEGET motöril 15 martta beldeni· 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES yor. Budapeşte, Viyana ve Bratlslava 
KUMPANYASI ve Llnz limanları için3ük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 martta bek- JOHNSTON VARREN LINES 
lenmekte olup Burgas, Varna ve Kös- LIVERPOOL 
lence limanlarına hareket edecektir. . A VIEMORE vapuru 27 martta bekle-
HERMES vapuru 21 martta gelip Rot- nıyor. Burgas, Vanıa, Köstence ve Ga· 

terdam Hamburg için yük alacaktır. latz için yük alacalctır. 
GANYMEDES vapuru 31 martta bek- IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 

lenmekte olup Burgas, Varna ve Kös- lunlardaki değişlldllderden acenta me. 
lence limanları için yilk alacaktır. suliyet kabul etmez. 

SVENSKA ORIENT LINIEN Daha fazla tafsl!At almak için Blr[n. 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip el Kordonda V. F. Henry Van Der Zet 

Roıterdam, Hamburg, Gdynla, Dantzlg ve Co .. n. v. Vapur acentalığına mUra. 
Danimark ve Baltık limanları için yu.k caat edilmesi rica olıınur. 
alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, 
Dantzig, Danlmark ve Baltık limanları 
için yiik alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
SERV1CE MAR1T1ME ROUMA.tN 
ALBA JULYA vapuru 1'l martta 

gelip Malta, Marsilya limanları için yilk 
alacaktır. HELENtC UNES LTD. 

SUÇEA VA vapuru 9 niııanWı bek- GRIGORYO:. C. il vapuru halen "ı 
lenmekte olup Malta ve Marsilvıt ıı. ~ 'llımın'fan -ıç1n yUk al.rnakı.dır, 

t 
• __ .......... . 1 .._ ... _ - . 

fiAndakl hareket tarihleriyle navlun-
ı daki d ,.. ·kl·kl d ta li BELGION vapuru 20 - 22 mart~ ar e6ışı ı er en acen mesu - da beki ktedlr Ro dam, 

sın enme . tter 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için burg ve Anvers limanları için yük aJa/ 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı- caktır. ı 
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 

pz 44 • 4 o 2 --

lZMlR MEMLEKET HASTA
NESl DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 

PHEl.PSUNE 

Pbelpa 81'09 Co. ine. Ne" - Y ork 
HEIMGAR vapuru 17 ile 20 maı{ 

arasında beklenmektedir. Ve Nevyo~ 
için mal alacaktır. · 

Gerek vapurlann muvasallt Wrbl.ezi 
gerek vapur isimleri ve navlımlan halıl, 

kında acenta bir taahh(lt altına ginna 
Daha fazla tafsilat almak için Birin 
KordonWı 166 numarada (UMDAL 
umum1 deniz acentalığı Ltd. mllracaa( 
edilmesi rica olıınur. 

TELEFON : 3171 - 4072 
Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler aokağındıı 25 nu- #".---•·------11111ııı 
meraya nakleylemiştir. Acele 
TELEFON : 3956 
EVi Cöztepe Tramvay caddeei 
No. ıoıs TELEFON 2545 Sat1lık hane 

,, .. ..ı .......... ~ ........ ~[ 

,.. t ...... . ... 
eftMEll9 

ELEKTRIKı 
MOTORLERl 

Sanayide Siemenı Motör ve 
malzemeıini kullanan rahat eder 

'I• 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambalan deposu 
Pettem•lalar 77 /79 

Telefon ı 3332 , 

llciÇetmelikte Kalafat m&• 

halleai Cinıı:öz sokağında iki 
hane olmağa elTeritli içinde 
kuyu Ye kumpanya suyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır • 

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerinden B. Karaoğuza 
müraeaatleri. 

öDEMIŞ ASUYE HUKUK 
MAHKEMEStNDEN : 

ödemitin Kiraz ...hiyeainin S~ 
dere köyünden Ali kansı Akile w 
rafından ayni köyden Mustafa oğ. 
lu Ali aleyhine açılan bopnma d... 
vuırun yapılan dlll11fUlUl sonun~ 
kanunu medeninin 134 ve 138 in~ 
maddeleri rererince iki tarafm bo
f81t111alanna ve 798 lrunq mahke 
me masrafı ile 400 kuf'llf ili.m barcı· 
nm ve aynca bet lira avukatlık üo 
retinin müddeialeyh Aliye talvnili 
ne 2S/2/938 tarihinde bbili tem 
yİz olmak üzere M. Aleyhin gıya
bında karar verilmif olduğundaıı 
hüküm neticesi hukuk uaul mulıa. 
kemeleri kanununun 407 inci madı 
deai gereğince gazete ile ihbar Ti 
ilin olunur. 

789 (459) 



Alman gazetelerinin 

Şansölye •• •• •• sozunu 

ihanet Etmiştir 
Avusturya ~Raşvekiline şiddetli hücumları 

tutmadı Fransaadaki kabine ·buhranı 

"Almanyadaki müzakerelerde yapı-B. L. Blum i~istişarelere başladı kud
çiğnedi,, diyorlar retli bir hükttiimet kurmak azminde lan anlaşmayı 

Paris, 11 ( ö.R) - clıtikrarlı, de-
Viyana, 11 (Ö.R) - Pazar günü yapılacak plebisite inti

aren bütUn dikkat Dahiliye nazırı B. Seiss lnguardın ple
isit hakkında Avusturya nasyonal - sosynlistlerine verece
i parola üzerinde toplanmıştır. Dün dahiliye nazırı saat 
2.30 n kadar ~ansölye Şuşnig ile görüşmüştür. 

il 'J vamlı ve kudretli» bir kabine teıkili az-
İ f 1 minde olduğunu ve bu kabine içinde bü-

Dünkil giln esnasında dahiliye nazırı B. Seiss Inguardın 
stiiası ihtimaline dair ÇJknrılan haberler bir çok defa tekzip 

ildiği halde şansölye ile '<lahiliye nazırı arasındaki görüş
e<len sonra resmi mahafilin bu tekzipte pek o kadar israr 

etmedikleri hi'ssedilmektedir. Jyl haber alan mahafilde ilk 
defa o1arak bay Seiss Inguardın istifasının göz önüne gefi-" 
rilen °ihtima1Jer arasında olduğu beyan Milm~ktedir. Bu

unla beraöer· bir saat kadar bu mesele hakkında hiç bir 
kn'rat verilmemiş olduğu ilfıve edilmektedir. · 

MÜCADELE ŞIDDETLIDIR 

Viyana 11 (A.A) - Pazar gijnü yapılacak olan plebisit 
için şim<İiden mücadele baş_lamıştır. Vatanseverler cephesi • 
her :t.arafa ııadece Avusturya kelimesi ile Şuşnigi gösteren ~ 
afişler yapıştırm~tır. Vatanseverler c~phesi tar~fından ~o
kakhırda bir çok propaganda kağıtları dağıtılmaktadır. Bu 
cephe halkı Ş~ge rey vermeğe davet etmek için bir ço~< 
hoparlörler koym~tur: Amele sendikaları da bay Şuşnig le-
hibde bir çok Üıiüngler tertip etmektedirler. · 

ÖğrenildJğine göre Almanyanın eski Viyana scliri Von 
Papeıi bu sabah Viyana, krallık Uırafüırlarının ti9eri Prens 
Starhembergle "yukarı Avusturyaya gelmiştir. 

ALMANYA MEMNUN DECILDIR 

Berlin, 11 (A.A) Avusturya plebisitinin şekli ve şartları 
burada pek gayri müsait bir surettE! karşılanmıştır. Burada
ki siynst mahafilde teklif olunan sistem kabul olunmakla 
Avusturya milletinin hakiki noktai nazarını ve hissiyatını 
anlamak milmkUn olamıyacağı mütalaası serdedilmektedir. 
Diğer taraftan plebic;it şartları tamamiyle uygunsuz ve 

tehlikeli diye tavsif edilmektedir. A vusturyanın bu suretle 
kendi mukadderatını kendi eline almak ve sulh muahede
lerlnden Azade olmak arzusunda bulunduğunu göstermekte 
olduğu noktai nazarı ileri sürülmektedir. 

ITALY A HA YRETI'EDIR 

Roma, 10 (A.A) - Avusturyada plebisit icrası teklifi 
lta1ya mahafilini hayrete düşürmüştür. Gayri resmi mahafil 

Avusturya Milisleri 

bu işin dahili bir iş ve bu bnpta en iyi hükmü verecek ha
kimin Şuşnig hilkilmeti olduğu miltalUasını ileri sürmekte
dir. 

lNGILTERENIN lHTARI 

Londra, 11 (A.A) - Öğrenildiğine göre Ingiltere hükü
meti Berlindeki Ingiliz sclirl bay Jlendersonu pazar günü 
icra edilecek olan plebisit münasebetiyle Alınan Nasyonal 
sosyalistlerinin Avusturya halkı üzerinde hiç bir tazyik ic
ra etmemelerine Ingiltcrenin atfetmekte okluğu ehemmiye
te Alman hUkümetinin nazarı dikkatini celbetmeğe mmur 
etmiştir. 

Londra, 11 (A.A) - B. Fon Ribbentrop saat on birde ha
riciye nezaretinde Lord Halüaks ile görilşmüştUr. B. Fon 
Ribbentrop hariciye nt?zareti önüne geldiği vakit komünist 
gruplarının hasmane bağırışmaları ile karşılanmıştır. Polis 
nümayişçileri dağıtmıştır. 

ALMANLAR ŞUŞNIGI lHANETLE ITIIAM EDIYORLAR 

Paris, 11 (Ö.R) Berlinden gelen haberler Avusturya ple
bisiti hakkında burada endişe uyandırmaktadır. Alman ga
zetelC'ri plebisitin serl>E?st reyi lemin edecek şartlar içinde 
hazırlanmadığını, yazmakla kalmamakta, fakat şansölye Şuş
nigc şiddetle hücum ederek onu suiniyetle itham etmekte
dirler. Bu sebeple öyle anlaşılıyor ki artık plebisitin taliki 
bile Almanyaya kafi gelmiyecektir. Avusturya meselesi do
layısiylc gazeteler şansölye Şuşnig aleyhinde hakaret dolu 
yazılar neşrediyorlar .. 

cLokal Anzeigen şöyle yazıyor : cAvusturyada şimdi Al
manlar hücuma uğrıyorlar. Marksist unsurlar ellerinde bay
raklarla nümayiş ynpabiliyorlar. Bu sebeple siyasi çarpış
malar oluyor. I te kan nkmağa başlamıştır.> 

cBcrliner Tageblatb Avusturya nazilerini kanunun mü
dafılt'ri olarak gösteriyor. 

cBerliner Börsen Zeitung~ şunları ~azıyor : cŞansölye 
Şuşnig Alman sulhuna ve Almanlığa ihanet etmiştir. Al-
1"?.~ ~illeti buna karşı l:ıkayt kalamaz. Şansölye Şuşnig 
sozunu tutmamıştır. Berştesgadcn anlaşmasını çiğnemi§ ve 
Alman milletine ihan t etmiştir. 

B.'.!rlin, 11 (Ö.R) - Alman gazeteleri Avusturyadaki plebi
site karsı çok şiddetli cephe almışlardır. Yarı resmi cPolitik 
v~ Dıp!o:natık Korrespondenu ilk önce şunu kaydediyor 
kı plebısıt ya mevcut bir vaziyetin değistirilmesi, yahut ya
pılmış bir değişikliğin tasvibi için yapılır. Mevcut bir vazi
yetin muhafazası için plebisit yapıldığı gôrülmüş de;!ildir .. 
Her _ş:kilde bir plebisi~i~ muteber olması için en esaslı şart 
e~a~nın :,crbestçe reyını vennesid"r. Halbuki Avusturyada 
butun nl?kndarlnrın serbestçe rey verebil-neleri için alına
cak tedbırler hakkında kendileriyle istişare edilmesi lazım 

tün demokratik kuvvetleri birleıtirmek 
istediğini ga.ıete<:ilere aöyliyen B. Leon 

; Blum yeni kabinenin teıkili için iıtiıare
!ıerıne devam etmekted ir. Dün öğleden 
\sonra evinde ıD'uiyle BB. Vincent Au-
1 riol (eski ıoıyalist maliye nazın), Da
ladier (Radikal harbiye nazın), Dor-

1 moy (Eski ıoıyalist dahiliye l\UD'1 ile gö-

l rüttülden aonra B. Blmn istifa eden bq 
'. vekil B. Camille Chautempı'ı kabul et
• mİf ve bundan ıonra bir müddet meclis 
1 

riyasetine aitmittir. Akıam yine evine 
dönen B. Blum komünist part.İ.ai lider 
n genel aelueteri B. Thorn ile B. Duc-

los'yu kabul etmit ve bundan sonra mer
kez partiaindcn B. Paul Reynaud ile b ir 
saat ıüren bir mülakatta bulunmuttur. 

BlR KARAR VERMEK IÇtN 


