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Altt aylık .. ....... ..... 750 1650 

ı.: TELEFON: 2697 

• Rusyada iki Mareşal 
tevkif edildi 

Londra, 12 (A.A) - Sovyetlerin Uzak 
Şark orduıu baıkwnandanı mareıal Blu
her ile Moakova kumandanı mareıa) Bud
yenni tevkif edilmiflerdir. 

Bu iki mareıal vatana hiyanet ve cuuı
luk cürmüyle mahkemeye verilecektir:_I 
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itler dün akşam Viyanaya girdi 
Avrupa Harp 

Viyana ya 
Alman Tayyaresi Yüzlerce 

Hitlerin 
Ve Motörlü kuvvetler 

etti H H H •• •• 

yuruyuşunu takip Bu fırtınayı da 
1-Iarpsız 
Atlatabilecek.mi? AJmanlar, Avusturya - Çek ve Almanya - Çek hudutlarına 

-o--
.• A.\'uaturyanın istiklali hakkında 
QI)•• bl INn yapılması kaı-arlatmıt u u-
:-ıı Plebisite, Almanyanın kat'i 

1 
ttoıunu ileri ıürerek bir ültima

. O!ııla Ve derhal harekete ııeçmek 
'lltetile ınukaheleıi bütün Avru
tj.ı Yenihatlan ·heyecana sürük-

ı. 

Bulutlar alçaldıkça ~!çaldı ... 

büyük kuvvetler yığm~ktadırlar. Çekoslovakyanın umumi 
seferberlik yaptığı hakkındaki haberler tekzip edilmektedir 

'ıtı lfatırlardadır ki, 15 ıub t Ber•-
~ ra~en mülakatı Pariı ve Lon- · UŞNIG TEVKiF EDiLDi-

sı1asi mahfillerinde adeta bir 1 
lltıı·k ıf· \lyandırmıttı. 

~4EiŞf~E~1·Hitler, Ingiliz ve Fransız notalarına red cevabı 
~~?~~~:§i~~~;:v--e-r_d_i ___ A_ .... v __ r_u_p_a_Jeni ~ir f elik ete mi gidiyo_r? 
it ltııe kartı ltalyanın hiç bir suret
>İt ~İidahalede bulunmıyarak ce
t .. ~~"taziyette kalmayı tercih eder 
ı.::'nııı.eıi, bitaraf mü~ahitlerde, 
di ·tan ıonra Viyanaya kar'iı in
d~~.ecek darbenin çok daha tid
tG hı \re çok daha kat'i olacağına 
"fırtı " bırakmamıftı. Biihaıısa 
ııı:ı:_•ız gazeteleri ki büyük cle
d~ıı ~•İnin çekinge~ siyasetin
)'& tıkayet ederken cpanikleıt s!
>otİt Yapılamıyaca • ını kaydedi-

ardı. 1 
t~ .-\nıerikan gazeteler : İ5e «Bert· 
iti ';~en» mülakatının neticeleri-: 
lıtıd •nit Austriaıı man:;etleri al-
~ a kaydetmekle hükümlerini 

ıı~., 1.lerı çoktan beri vermit hulu-
8?.tlardı . 

~!!tı~!iik Demokrasiler aleminin 
Q~ ~ kuvvetlerine ve birliklerine 
ııı· 'Ynıan zaafını böylece belirt
ı..'._• 01- B ı· · . . t "1tı "•ası er ının cesıı.retını ar -

1ttır. 

.ŞU§1'ig Alm4nyadan döniişte 

HITLER, ViYANA YOLUNDA 

Viyana, 12 (ö.R) - B. Hitler 
Viyana yolunda, Avusturya ara-

Ve. . zisi içindedir. Führerin hudutta-
tıl'ıyeti biraz nikbinlikle kar- ki Bravnar istasyonundan Linz 
"°•dık k iıtiyenler !eıelli nok!aaı tehrine kadar seyahati, geçtiği 

~ ları zaman dıyorlardı kı : bütün sehir ve köylerde bir bay
lı . .ş .._ . Her11ey kaybolmamıflır. ram halini almış ve her tarafta 
ıı., 11fıııg, B. Hitlerin tav:ıiyeleri- Führer çılgınca sevinç tezahüra
fj~ :ıı~?h daha büyük bir lclake- tiyle kartılanmıttır. Bilhaua B. 
llıifli 11u11e geçmek için boyan eğ- Hitlerin Linz tehrine giri,i tam bir 

"fıitb . . zafer alayı halini almıştır. 

yor, tasvir edilemiyecek bir hadde 
çıkıyordu. 

Bu ıırada bütün Avusturya rad
yoları Alman ve Avuıturyalı ha
tipler vasıtaıiyle büyük bir hadi
seyi tesit etmekte idiler. Bu nutuk
ların manası hep birdi: Avu!turya 
vtık Almandır. Ya,asın Hitler. 

Böylece aırasiyle tanıölye ve
kili, Alman gizli polisi (Gestapo) 
reisi B. Himler, Avusturya adliye 
nazırı, amele vatansever teşkilatı 
reisi ve bunların arasında Hitle
rin eski ilk mektep hocası ıöz al
mıtlardır. Bu nutuklar halkın bir 
ağızdan söylediği vatansever tar
kılarla «Heil Hitler! » nidalariyle 
ardı arkası gelmiyen «Sieg, Si
eg ! » nakaratiyle arada sırada ke-

Vi11anada ,ansöl11elik binası 

ıiliyor ve Almanya için yükselen içindeyiz. O millet te hezimetiq 
alkı,lar, Führer İçin «Heil» sesle- •erefıizliğinden kurtulmak iller, 
ri yine her feyi kaplıyordu. On Yatasın naıyonal • ıoıyaliat Al< 
binlerce ağızdan birden yükselen man devleti, yatasın naıyonal • 
bu çığlıklar vakit vakit göklerde ıoıyaliıt Alman Avuıturya. 
uçan yüzlerce harp tayyaresinin Viyana, 12 (Ö.R) - Eski San• 
motör gürültüleriyle örtülüyordu. ıölye Sutnigin huıuıi ikametgih-

ltte B. Hitlerin Viyanaya mu- Almanyadan gelen 100 kadar S. 
vaaalatı bu umumi sevinç içinde, A. askeri tarafından muhafaza al. 
hakiki bir zafer halinde olmu,tur. tına alınmıttır. Bunlar ıivil kıya• 

NESREDILEN BEYANNAME fette olup ellerinde tüf enkl~r! vo 
kollarında gamalı haç ıtaretını ta• 

Berlin, 12 (ö.R) - Führer • tıyan kırmızı kollukları bulun• 
Şansölye tarafından fU heyanna- maktadır. Polis kuvvetleriyle do
me netredilmittir: lu bir kamyon da konağın yakı-

« Yalnız Alman milletinin Füh- nında mevki almıttır. Sabık fan• 
rer ve tanaölyesi ııfatiyle değil, &ölyenin konağı içinde tevkif ha· 
ayni zamanda Avuıturyanın ıer- linde olduğu anlatılmaktadır. 
gest bir Alman vatandaşı sıfatiyle HiTLERIN MUSSOLINIYE 
ıize memnunluğumu bildiririm. GöNDERDJöl MEKTUP 
Avusturya Alman milleti için ge- Roma, 12 (ö.R) - B. Hitlel\ 
nit bir aevinç ve heyecan ıaati - SONU BEŞiNCi SAHiFEDE - , 

. . 

lıa_di ıı.kıka 15 tubattan sonrakı B. Hitlerin yolda olduğu haberi 
~lıııı'eler hu ümidi besliyenlere üzerine saatlerden beri halk top. 
''•ırı''h· hak v.erdirehili~di. Müta- lanmıt, Führeri bekl.':.~ekte idi. 
~~ A. ır Nazı ola':1 S~ısa-lnqua~- Fakat Führer her geçtıgı.mahalde 
lı)t tı "Uıturya kabınesınde Dahı- halkın tezahüratı ıebebıyle pek 
~ı llzırı_olarrk yeralmıt hulun- ıüratli bir ıeyahat yapmıyordu. 
1•1'1.İ" ragmen Şutnig tamamen Führerin muvasalatı geçiktikçe 
~~.~ı terketmit görünmiyor, halkın ıevinci ve heyecanı artı-
af,z ryıı.nın ıiyasi istiklalini mu- ===--•••-----==----===----,_.;..----------....-=====-..:.--.--... _ _...==========--==------=============='!"' 

)lltd 1. azminde olduğunu gösteri-
l 11. M 1· . 

1 ~
1Yıı.dan ümidi kalmamıttı. USSO JD) 

lı~I ,;•tur-yanın istiklalini tekef
lt he. en büyük devlet1erin yeni 

~0~1ı; 'l> felaketile kartılatmaktan 
~~i b·~~ harekete geçmiyecekle
)"1.y 11Y0rdu. Su halde kafasında 
~'~ t? istiklal davasını yürüt
..._ Ça~ın. Vakit kazanmaktan baş-
Ş eıı Yoktu 

'~ "•ııig . . 
-'. tef,) • ıı.nlamı,tı kı yalnız mu-
) "ııaı\lerın lcanatlarına sığmarak 
-6,o~tıı/Yayı yq:ümağa imkan 
d ~tıı .ı\ Vtısturyanın istiklaline 
d 0aıı.ıı ?il. halkının iradesinden 
i~·~. llıı ır k~vvet vermek lazım
• 't 'iti ~.un ıçindir ki, lnsburkte 
~~ \'erJ·~ ?~tukta bir plebisite ka-

İr , .. •ııını bildirmekle A·nupa
lır • l İ•ı":'- l:i:ı Prız e karşıla~tırmıştı. O: 

~ ıJıı<il . <'lvusturya için hahiki bir 
•ıI 1 •ıteri;ı B · .. · ıI • er · :ı ıstegımı:ı mua-

) "l>ıın,: 'f eği/, kendi varlıjiımı:ı:ı 
"" ar.tad .ı'ı l A İr •ıı i4t 'hl_ .'' · ı man v:ıdur-
""••i11J alı bu milletin >.endi 
()•ı/jR· e kökleşmiş olmalıdır. 
SONbı:~No11 diıvanın aaıl can 

~ CI SAHiFEDE -
SE:VKE:T BiLGiN 

Bitlerin tayyare ile 
gönderdiği mek· 

tubu aldı 

INGILIZ 
Kabinesinin yap
tığı f evkalacle top
lantıya büyük 

ehemmiyet 
veriliyor 

CENEVRE 
Son hadiselerin va
him ihtilaflar yap
masından endişe 

ediyor 

B. Blum bir Milli birlik 
kabinesi teşkil edecek 

vaziyetin 
ha-

Akalliyet partileri, harici 
vahameti k~rşısında bir:eşik 

rekete razı oldular 
Paris, 12 (ö.R) - Fransız kabine önce büyük bir sükuUa ve bunu takiben 

buhranı henüz halleclilmeıni;;se de bu de bağırışlarla karşılanmıştır. Bu sıra
akşanıa doğru neticelenmesi beklen- da hariciye komisyonu reisi B. Mistler 
mcktedir. B. Blumun cevabını tetkik kürsüye çıkarak grup azalarını teskin 
etmekte olan Kacliyak radikal - soııyalist edecek beyanatta bulunmuş ve Avus
grubu toplantı halinde iken AvW>turya- turya meselesinin bir tarihçesini yaptık
ya ait vahim haberler gelmeğe başla- tan sonra sormuştur : Bu vahim hlicli
mıştır. B. Dalaclier radikal - Sosyalist seler cereyan ederken biz n• yapıp du
partisinin mali ve harici siyas~t hak- ruyoruz ? 
kında önceden izahat almak istediğini Alkış ve bravolarla karşılanan bu i.ıa
bUclinnek üzere B. Blum nezdine gittiği battan sonra, grup csulhu korwnağa az
sırada Avusturyaya Alman askerlerinin metmiş> bir htikümeUn teşkili hwıW>un
gircliği haberi gelmiştir. Bu haber ilk - SONU OÇONCO SAHlFEDE - Leoıı Blum Delbwla beraber 

Şuşnig'in 
intihar ettiği ha· 
herlf'ri tekzip 

olunuyor 
ITALYADA 

Kont Ciano Mus-
solini ile saatlerce 
başbaşa son hadi-
sefer üzerinde mü-
zakerede bulundu 

•• 
MOTORLÜ 

1 
Alman kuvvetleri 
Viyanaya girdiler 
Avu~turya Alman 
işgali altına filen 
girmiş bulunmak-

tadır 
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YENi ANKETİMİZ 

ŞEHiR HABERLERi 
• • • e ıye re s 

saba An araya hareket ediyor
} r Dr. ehçet Uz Ankarada yapacağı 
temaslar hakkında beyanatta bulundu 

AŞK 
Zarar verir mi ? 

Bay Fuat Edip diyor ki: 

"Ben analığın aşkı zaafa uğratmak şöyle 
dursun bilakis yeni ve daha sürekli bir 

aşk yarattığına kaniim.,, 
Sayın arkadaşımız Şevket Bilgin, cc Yeni Asır» m yeni-anketine 

cevap vermemi istedijji zame.n önce tereddüt eltim. Bu tereddü
dü doğuran sebep, mevzuun genitıliği ve önemiydi. Fakat biraz 
düşününce bu tereddütleri açacak iki ane.htar buldum: · 

1 - Analık sevgisini bir çocult kalbiyle canlandırmak, 
2 - Her in hasretini çektiğimiz çocukluk günlerini yeniden 

yaşamak .•• 
Kafamı, uzak yılların ardmda kalan çocukluk günleı ime dolu 

dizgin bir hızla yolladım. Çok geçmeden neşeli ve kaygısız bir 
hayat, beni kendine çekti: Koşan, oynayan, şarkı Göyliyen; ağ· 
layan fakat göz yatları kurumadan gülen b:r çocuk ve bu çocu· 
iun renk ve •tık dolu hatıraları .• 

Uzun boyu ve genit omuzlariyle babam, mavi gözlerinin tef
kat dağıtan ampullerini yakarak ve içten bakarak yanımdan 
geçti, gitti. Toprağı bizlerden daha çok seven bu bab&nm biricik 
yadigarı, annem, saçlarımı okşamakta devam etti. Bütün anne
ler gibi, katıkıiz bir sevgiyle benim için ya,adığmı ıöyliyen bir 

Bay Vehbi 
Irmlr barosu avukntlarmdan bay Veh· 

bl Istanbul Vakıflar idaresl hukuk mil· 
• pvlr muavinliğine tayin olunmuttur ... 
iYakında: yeni var.ilesinin başına ğide-

1cekUr. 

BUGONKO SEANSLARDAN 
tTIBAREN TAYYARE Sinemasında 

HARiKA ITLAKINA SEZA CiDDEN NEFiS 
iKf FiLiM GöROLECEKTIR. 

CESUR 
SEZON BAŞINDA StNEMAMIZDA GöRVLEN KOÇOK LORD 

FILMUNI BIHAK.KIN YARATAN 12 YAŞINDA 
SEVlMLf VE GOZEL ARTtST 

FREDDIE BARTHOLOMEW 
iLE DONYANIN EN BOYOK SANATKARLARI 

SPE.NCER TRACY - LIONEL BARIMOOR • llELYN DOOGLAS TARAFINDAN FEVKALADE 
EDiLEN VAZiFE - AŞK VE HEYCAN FiLMi 

-AYRICA-

SURETTE TEMSll 

MiL TON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Sevimli FranHz artisti GEORGES MILTON'ua en ıon ve en güzel komedisi ... Cazip kadınlar .. Neşeli J&rkılar .• Çılgınca danalar .• 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 
SEANS SAATLERi: CESUR KAPTAN 1 - 4.55 - 8.50 •• MILTON: 3.15-7.10 .• 

Avrupa 
Bu fırtınayı da 
Harpsız ·? 
Atlatabilecek ını· 
-BAŞTARA~SAH~~: 
alacak noktasını dünyaya ılitll tı1" 
mek istemişti. Berştesgadeıı d ,. 
laşması bir çok şüpheler uyan ' 
mıştı. . ·1ıtG-

- Avusturya hakikaten ıstı 7 
lini muhafaza etmek istiyor ":!;jtA 

- Yoksa bu istiklcile ball p• 
muahedelerin kadroıu içinde ya 
yan bir hayal midir? Ja-

Plebisit işte bu hakikati rrıeY 
na koyacaktı. 



Almanlar ltalyan hududu
na da asker gönderdiler 

• 

kumandanları 
,, B _ı renner ,, ııe 

• 

Alman ve ltalyan 
arasında yapılan merasımın başka 

.. 
manası mı var 

Pariı, 12 (ö.R) - Almanlar niha-ı . Roma hat vcrilmişt.ır. Pazartesi günü başvekil 
Yet Brenner hududuna inmişlerdir. Bu B. Chamberlain Avusturya haklcında 
•rtık ltalya için bir resim olmaktan çık- Avam kamnrasında beyanatta buluna-
"11ftır. ltalyanın umumi harptan beri caktır. 
:kçiliğini yaptığı hudutta şimdi bilfi- Zahiren sa.kin !!Örii- Amele parl.İ i bilh::ı. .... lıükümetin Çe· 

Alman bayrağı dalgalanmaktadır. '..; koslovaltyanın vaziyetiyle meı~l olma-
Stefani ajansının bir tebliği hadiseyi nİİr bir vaziyet ımı istemektedir. Mevcut kanaiite ·göre 

töylece bildiriyor: cSaat 16.40 de 5 Ayusturya hakkında oyun kaybolmuş-! 
'-Yl'are içinde Alman askerleri ve güm- 3 lı yor tur. Fakat Çckoslovakyanın vaziyetini 
~k 1 

Rudolf Hes 
---o,---

Avusturya şansölye 
binasında emniyet 
teşkilatı ile meşgul 

oldu 

SON HAH.ER 
t 

Ankara B·orsası 
Kanun Nisanda meriyete giriyor 

istanbul, 12 (Hususi) - Önümüzdeki nisandan itibaren İs
tanbul borsası yerine kaim olacak Ankara borsasının idare tar
zına dair hazırlanan kanun layıhsı meriyete konmuştur. 

Bayan Afet tetkik 
seyahatinden döndü 

latanbul, 12 (Husuai muhabirimizden) - Tetkik ve tetebbu 
ıezisinde bulunan Bayan Afet elUpresle geleli. Tarih Kurumu 
izuı tarafından kartılandı. 

Maarif Vekili lstanbulda 
memurları bir albayın kumandaşı al- F korumak elzemdir. Amele partisi lngil-

1 brıda. hududa gelmi;:ılerdir. Albay hal- . a kat terenin Bdçika hakkındaki vaziyetine 
Yan hudud karakol kumandanı )'Üzba~ı b~n;er bir vaziyeti de Çekoslovakya 
leoıta ile görüşerek cSize Alman mille- ---C>-'--- için ihtiyar ve ilan etmeııini temenni et-
'inin •elamını ve ıcfiniz hakkındaki hay- H d I b k mektedir. Kabinenin bu .dahlti içtimaı Rudolf Hess 

latanbul, 12 (Hususi muhabirimizden} - Maarif Vekili Bay 
Saffet Arıkan bu sabah Ankaradan geldi. Bir az rahatsız oldu-

1 iundan otelden çıkmadı. Maarif Vekili burada bir kaç rün kal
dıktan aonra Ankaraya dönecektir. 

tanlığını bildiriyorum. demiştir. JtaJyan a İse erİ Ü yü hi r Çckoslovakyaya tahsiı eclilmittlr. Çek Viyana1 J2 (ö.R) - HiUerin :sağ eli 
Yiiıha,ısı teıekkür etmi,, ve Almanya 1 • k h • • İ ıcfiri hariciye nuınnı ziyaret etriıİftir. olan Rudolf He , Alman emniyet teşki-
ı.._, • a a. a ve e emmıye • ı~t ıı._· l · ·ı b' ı·k v· b .. -aıtında ıempati ıözleriyle mukabelede .. Lord Halifake Fransa •efirirü de ka- M "'mır erı ı e ır ı te ıyananın u-
l>lllı.ınmuıtur. )e taki.p etmektedir bul ederek lngilterenin Franea ile dai- tün Avusturyanın yaşadığı fevkalAde 

Romada zahiren ali.kaıızlık ve ~üku- ma müıterek hareket arzusunda olduğu- ,·aziyeller içinde en sıkı enıniyet ted-
~t ıöıterilcrek hadiıe bir Alman dahili ·I O derecesinde d~ülclük göıülmü§tÜr. nu teyit etmİ§tir. birlerini almak i.izere geç vakite kadar 
ln~c1cşi telitkli edilmekle beraber BB. Bunun sebebi •udur ki Macari.atanda <la B 12 (AA) O N B B'l meşgul olmuştur. >d ,,. renner, . - . . . ı -

Ulaolini ve Cianonun gece yamından 600.0-00 kadar Alman akalliyeti vardır. diriyor: --0---

lonra nbah .. at üçe kadar meseleyi gö- Macar ahalisi panik halinde bankalar- Alman ıorduınnun piftarlan Se.at 3 de Mareşal Göring 
'l'Ütlniit olmaları verilen ehemmiyetin bir dan paralarım geri almaktadırlar. Brennere vasıl olmuotur. Alman asker- • 

İMretidir. Şimdiye kadar milyonlarca pengo çe- lcri Avusturya ve gümrük kwakollan Alman yada yeni ihdas 
Vatikan mahafili ue meyustur. /.ira kilmiştir. arasında dizilmiş ve bunu müteakip Al-

lı.•tolik Avusturyada katolik dü manı Bütün bu hadiseler arasında bilhasaa man kumandanı yanında zabitler oldu- edilecek baf Vekil 
llaeyonal - ıoıyalist hükmü altına gir- lngilterc ve Fransanın vaziyetinin ne ola- ğu halde Jtalyan karakoluna doğru iler- muavini mi olacak? 
:ınittir. Halbuki Avusturyada bütün pis- cağı dü ünüHiyor. Fransa buhran halin- liyerek ltalyan kumandanına hitaben 1198-
lı.opoalar ve katoliklcr istiklalin muhafa- de olduğundan onun hakkında bir şey ğıdald hitabeyi söylemiıtir. Berlin, 12 (A.A) - Salahiyettar ma
•ı taraftarı idiler. söylenemez. Lond'tada ise tahmin hila- - Kumandanım tarafından küçük bir hafil Mareşal Göringin B. Hitler~ veka-

Nihayet lsvic;renin vaziyeti hakkında fına olarak von Ribbentrop lngiliz hü- kıt'a ile buraya İtalyan hududuna g;tme· 
1 
lel etmek üz.ere tayinini bir Alman baş

;Joı.ırnal de Ceneeve> ıunlan yazıyor: kümet erkaniyle yeni temaslarda bulun- ğe memur edildim. ltalyan kumandanı-l vekil muavinliği ihdqsına doğru atılmış 
1 
.. u Usul, 1914 harbine ıebcp olan usu- mamıştır. Avusturya meselesi kar,ısında na süylemekle şercfyabım ki ibütün bu bir adım olarak telakki etmektedir. Baş
h~ hahrlatmaktadır. O vakit küçük Sır- umumi efkarın ve gazetelerin infiali ln- hareketler diirüst bir arkadaşlık 7İhni- vekil muavini yabancı devlet!erlc ve 
ıııtan (tarihin istihzasına bakını:.:!) giltere ve Almanya arasında hu yakında yeti ile yapılmıştır. Bu zihniyet nasyonal bunların mi.imessilleriyl::- ınün .. -:ebat' •· 

Avusturya imparatorluğu tarafından teh- bir müzakere imkanı olamıyacağına kıan- sosyalist Almanya ile faşist ltalya "'e iki bulunacaktır. 
dit edilmişti. Bugün Viyana tazyike. disini ikna etmiştir\ memleket orduları arasındaki dostane Buradaki umumi kanaat bunun hü
~\'\ııturya 'Zulme uiramıJtır. Kuvvet hak- Buhran devrelerinde mutad olduğu münasebetlere de mutabıkbr. Ge~ralim ı kümette yeni bir teskillıta bir başlan-

tekaddüm etmittir. Adalet İ!lteyenler üzere muhalefet reiıi ve amele partisi namına bu aörleri 1talyan lffneralinc bil- gıç teşkil ettiği merketlndedir. 
et!dit. jçindedirler.> lideri B. Attlce Foreign Office'e çağın- dirmcniz.i :rica ederim. 1 T • b 
. Nihayet Macarittanda hc1~ndcrin la l;. lıaricılt nazın Lord Halifaks ıa- hayan kumandanı bu hitane.>e- te9Clc- V ıyana OT-SaSl 
dir, Boraada biLliA &ıymetlt"tde }."Ü2de raf ınc:lari vaz.İ.> et hakkında 1'cndisine iı.a------ \ - ~ 

kiir ederek cevap vermistir. Viyana. 12 (ö.R) - Viyana borsaM 
bugün faaliyetini tatil etmiştir. 

B. Blum bir Milli birlik 
kabinesi teşkil edecek 

~na, 12 (ö.R) - Bugün Viyana 
borsasında esham 'e tahvilat kotasyo
nu tatil edilmiştir. 

Yugoslav - Avusturya 
hudut komisyonu 

Belgrad, 12 (ö.R) - Yugoslavya -
Avusturya sıııırlıırını tahdit edecek olan 
Yugoslavy - Avusturya encümeni içtima
larına devam etmıaktcdir. Komisyon yük
sek memurlardan terekküp etmektedir. 

"8~T ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE
~ bay Bluma emniyetini bildirmek üze
~ hemen sosyalist lideri yanına bir he
)et göndermiştir. 

l3u sırada meclis koridorlarında em
;ısiz bir heyecan hUküm süri.iyordu-
eınokrat birliğine mensup mebuslar 

tarafından hazırlanan ve relsicümhur
~n Partilerin fevkinde bir milli sela
llıet kabinesi kur.ulınasını istiyen bir 
~ah.zar iki yüzden faila mebus tarafın
}J bir kaç dakika içinde imzalanmıştı. 

alk cephesine mensup müstakil sol 
~rt~s~ de bir milli selamet hükümeti 

kilı lehinde bulunmustur. 
~~· Blum geç vakit cPopulaire> gaze
~ ın~ şu beyanatta bulunarak buhranın 
bı:!edılmek üzere olduğunu ihsas et
~~lir : cPartinın parlamento grubu 
un" 
~~de vahim be~ anatta bulundum, 'e 

h konsey önünde de varın sabah bu
~ tekrar edeceğim. Kabineyi teşkile 
f 111Ur edilen sosyalist partisi bu vazi
~erı. .aciz kalamaz. Kabine çabuk teş
\te edılmelıdir. Sür'atle hareket etmek 

muvaffak olmak azmindeyim.~ 
BLUMUN BEYANATI 

:Pa . 
~ tıs, 12 (Ö.R) - B. Blum Ke Bur-

life karar vermiştir. Bu kararın vaziye
tin vchameti karşısında bir te13şa ham
ledilmesi doğru olmaz. Zira memleket 
sükunetini rnuhafa7.a etmesini bilir ve 
onun sinirlerine hakimiyeti bu teklifi 
tamamiyle haklı gösterir. Reisicümhur 
tarnf ından bu vahim saatte kabineyi teş
kile memur edildiğim için bütün cüm
huriyet ve demokrasi kuvvetlerinin mü
messillerine yaptıgım daveti şimdi de 
aynen memlekete tekrar ederim ve onun 
arzusuna bu anda doğru olarak tercü
man olduğumdan eminim. 

FLANDININ TEBLIC! 

Paris, 12 (ö.R) - Saat 1.30 da B. 
Flandin mebusan meclisinin Pas Per
dus salonunda görünerek şu tebliği ga
zetecilere vermiştir : 

cMeclisieki bütün akalliyetler grup
larının mümessiller:i toplanmışlardır •. 
Harici ve dahili vaziyetin vehameti kar
şısında mutabakatlerini müşahede eden 
bu miimessiller miişterek bir hareket 
hattı ihtiyarına karar vermişlerdir. Bu 
grupların iştirakiyle telifi mümkün bir 
program esası i.izerindc kurulacak her 
hangi bir milli birlik veya milli kurtu
luş hükümetine iştirake veya mtizahe
rctc hazır olduklarını bildirirler. Akal
liyet grupları saat 15.30 da yeniden top
lanacaklardır.> 

GAZETELERiN NEŞRIYATI 

lar lldaki ikametgahından devlet radyo
lu 

1 \'asıtasiyle yayılan şu beyanatta bu
)Cll'ltnuştur ; Parti grubu önündeki be
l'IJ natırnı partinin milli konseyi huzu
~a tekrar ettım. Çok geniş bir esas 
filtıi nde bir kabine teşkili hakkındaki Paris, 12 (Ö.R) - cPetit Parisien> B. 
•af ın hemen isti nasız bütün meclis ta- Blumun bugiin kabineyi tcşkile muvaf-
~ndan şevkle kabul edildi.> fak olacağından şüphe etmemektedir ... 

)~ ~hranın öglcden sonra halledilerek B. Blum bu sabah sosyalist milli konseu:1 knbinenin teşkil edilmiş olacağı ~inde. parti grubundaki beyanatını tek
ıt ed·ı· ~ar· 1 ıyor. rar ederek lam snlfıhiyet istemiştir. Mak-

~t ıs. 12 (Ö.R) - B. Leon Blum dev- sadı Thorezden Marine kadar, yani ko
)aıı radyosunun mikrosu önünde şu be- münistlerden en sağa kadar bir milli 
ll'ıU~tta bulunmuştur : Harici vaziyetin birlik kabinesi yapmaktır. Kendisine bu 
~ttlaga etmek imkanı olrnıyan veha- sali'ıhiyct verilmiştir. Avusturya hadi
~<>ııse k~rşı!lnda sosyalist partisi milli selerinin sebep olduğu vahim saat 1914 
"'Jt ·ı/1 hemen heınen münakaşasız ola- temmuzu hadiselerine teşbih edilebilir. 
li)tt llb.ul .ettiği karar suretiyle cümhu- O vakit reisicUmhur Poincare bir milli 
~ ~lirriyetlerinin, milli menfaatlerin birlik kabinesi teşkilini istemiş ve Re

' bu~ kor_unması maksadiyle birle§- ne Viviani buna muvaffak olmu~ur .. 
litUn cümhuriyetçi partil~re tek- Partiler araııındıtki nifaklar artık v~ter. 

Fransa tehlike karşısında birleşmek ik
tidarında olduğunu göstermiştir. 

Parls, 12 (Ö.R) - cJournal> Edou
ard Relsey im711siyle sol cenah partile
rini itham eden bir makale neşretmiştir. 
Muharrir diyor ki : Bir takım hokka
baz.lar larafmdan uyutulmuş olan Fran
sız milleti şimdi gözlerini açmıştır. Bu 
kadar maymunluklar, bu kadar hokka
bazlıklar artık yeter. Uyanan millet 
mukabele ediyor. Fırtına karşısında dü
meni kuvvetle tutabilecek bir hükümet 
istemektedir. Millet bir milli kurtuluş 
kabinesi kurulmasıru bütün kuvvetiy
le, derhal istemektedir. Bu yolda her 
teahhür saati kan dalcıalariyle ödenebi
lir. Eğer mümkün olduğu kadar sür'at
le ve en geç yarın sabaha kadar böyle 
bir hükümel yapmazsak deli olduğumu
za hükmedilebilir. Halbuki Fransa öl
mek arzusunda değildir. Şimdiye kadar 
yapılmış olan budalalıklar yetl'.r.• 

BLUMUN !KINCI TEBLICl 

--<>--

Hamidiye 
Dubrovniğe gidiyor 
Belgrad, 12 (ö.R) -Türkiyenin Ha

midiye okul gemisi deniz aavaş akade
mtsi talebesiyle mayısta Dubrovnige ge
lecektir. 

nuzu bilirim. Fakat öyle snnıyorum ki 
mutediller her kesten ziyade bu milli 
birlik formülünü istemelidirler. Siz ko
münistlerin kabinC'ye girmesinden kor
kuyor ve harici siyaset üzerinde mües
SJr olmalnrından endişe ediyorsunuz ... 
Fakat unutuyor musunuz ki 1936 da ben 
cfo harici sahada kendi siyasetimi yap
madun. Sulha daima bağlı olduğumu 

gösterdim. Komünistlerin kabinede ol
masının ecnebi millC'tler üzerinde fona 

Faris, 12 (ö.R) - B. Leon Blum sa- tesiı· yapmasından korkuyorsunuz. Fa
at 12.40 ta en sağ cenahtan cümhuriyet kat Fransanın daima kendi kendisi ol
Birliği partisinin reisi B. Louis Marini mıyucağını zannetmek ona hakaret 
kabul elmiş ve bunu mliteakip Elize sa- olur. 
rayına giderek milzakereleı·i hakkın- Bcndeıı programımı sordunuz. Ata-
da Cümhur reisine izahat vermiştir. mızda ayrılık noktaları var. Fakat yak-

Paris, 12 (Ö.R) - Saat 17.15 te llur- laştıracak noktalar da vardır. Bazı ihti
bon sarayına gitmezden evvel B. Leon yatsız. taleplerde bulundunuz. Habeş 

Blum şu tebliğde bulunmuştur : cMe- imparatorluğunun 1asdiki gibi.. Fakat 
busan meclisine gitmekle olduğumu bi- Habeş imparatorluğunun tasdiki Ingiliz. 
liyorsunuz. Üzerime aldığım vazifeden Italyan müzakerelerinde bir mübadele 
teşebbüsüm için gayri müsait veya şüp- parasıdır. Şimdiden bu hususta teah
heli karar suretlerine rağmen feragat hüde girmek tehlikeli olur. önce kabi
etmek istemiyorum. Cesaretim ktrılmış ne teşkil edilmelidir. Ancak bu hadise 
değildir. Akalliyet gruplarını teşkil eden bir teminat olabilir.~ B. Blumun beya
mebusların hepsine biruen doğrudan nat ı bir çok kısımlarında alkışlanmıştır. 
doğruya hitap etmeğe gidiyorum.> Şimdi gruplar ayrı ayrı vaziyetlerini 

B. Blum bundan sonra akalliyet grup- tetkik ediyorlar. 
!arından ieşkil etmek istediği kabinede B. Blum milli birlik formülünün ha
kendisiyle iş birliğine ikna etmek maksa- rici vaziyet sebebiyle tesadüf en kabul 
eliyle mebusan meclisine gitmiştir. edılıniş bulunduğunu, bugün muhalif• 

Faris, 12 (Ö.R) - Akalliyet grupla- ler tarafından reddedilirse bir daha, 
rıııı milli birlik kabinesine :iştirake ikna belki daha vahim bir vaziyete, sosyalist
için onların bir toplantısında IÖZ söyli- ]erin de buna yan~ıyac:aklarını ha
yen bay Blum demiftir ki : tırlatml§, rnuhalülerin vatanseverliğine 

•Sivast hasımlar karaısmda olduju- güv~nditini söylemisür. 
' 

. 
Istanbuldaki Avusturya sefaret 
binasına Nazi bayrağı çekileli 

. . 
tatanbul, 12 (Huausi muhabirimizden) - Şehrimizdeki Aws· 

turya sefarcthanesine ait binaya bugün saat 11 de Alman Nazi 
bayrağı çekilmittir. 

Şuşnig iltica edecek yer arıyor 
Viyana, 12 (A.A) - Royter muhabirinin bildirdiğine göre 

Şutnigin hangi memlekete iltica edebileceği meselesi etrafında 
nazırlar ile müzakere etmektedir. Nasyonal sosyalistler kendisi
ni serbest bırakmak arzusundadır. 

Vatansever cephe liğvedilmittir. Bir çok kimseler tevkif olun· 
muttur. Bunların arasında Albay Adam da vardır. 

Alman tankları şehirlere girdiler 
Viyana, 12 (ö.R) - Lintz, lndsburg ve civar •ehirlere Alman 

motörize kıt'aları, süvari ve tanklar girmeğe batlamıtlardır. 
Viyana, 12 (A.A) - Linzden kalkarak kamyonlarla ilecle

mekte olan Alman askerlerinin bugün öğleden sonra buraya gel
mesi beklenmektedir. Linz tehri ve civarında 300 Alman tayya
resi uçmaktadır. Tanklar şehre girmeğe batlamıthr. Kuvvei kül
liyenin tehre vüsulüne anbean intizar edilmektedir . 

Alsancak takımı 
Istanbulda 1 - 6 mağlup 

ISTANBUL 12 (Yıldırım telgraf) - Alaancak - Fenerbahçe maçı 
binlerce seyircinin önünde yapıldı. lzmir ikincisi, hazan kuvvetli ham
leler yapmasına rağmen bire karşı altı ~olle mağlup oldu. Alsancak 
hücum hatb maaelesef eyi oynamadı. 

Beş~ktaş takımı 
Ankara da O - 2 galip 
ANKARA 1 2 (T clgraf) - Beşiktaş - Harbiye maçını Beşiktaş 

takımı 0-2 kazandı. Beşiktaş takımı ilk devreyi 0-1 galip bitirmişti. 
Harbiye müdafaası çok yüksek bir oyun çıkardı. 

Tay yare piyangosu 

50 bin lirayı lzmirde ma· 
rangozAbraham kazandı 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

latanbul, 12 (Hususi} - l 2.000 j 2458 22613 30770 9270 3370-4 
lirayı 5696 Numara kazandı. 5685 24783 13697 9569 31394 

3000 URA KAZANANLAR 9747 574 28191 22169 7995 
32837 21287 3355 9652 33530 33570 34959 
1000 LiRA KAZANANLAR l 372 14820 35041 35238 2641 
27924 39087 22026 14546 29789 22759 17929 1317 
500 URA KAZANANLAR 28056 

25453 19963 21 781 30599 25012 50 LiRA KAZANANLAR 
5477 26860 18956 6227 6858 6276 27634 26847 21454 2141f 
3931 19821 38460 24529 34848 4336 31455 36195 39410 

200 LiRA KAZANANLAR 20898 14041 14379 15364 36524 
31759 13846 35721 35078 11 531 2000 LiRALIK MOK..tFAT 
32715 266 13 37888 12093 2524 38247 28721 27178 12859 18195 
10490 10570 4000 13976 5967 2959 24724 3930 17209 13175 
36383 11836 10306 10038 1830 7725 24395 25398 17163 36126 
16576 25663 34748 31545 38270 39230 23100 17745 7904 39814 
36546 27234 22263 6346 20180 7145 37316 26983 684 

100 URA KAZANANLAR 4726 16690 8701 21445 1127 
24810 1734 4842 35283 8593 11078 19528 22486 7562 27002 
26839 75;7 39581 7670 21639 25592 28665 17563 5303 34330 

2889 18967 39977 28321 17494 1000 Liraldc mükafat 12623 
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SPOR 'EŞKILA 1 
Yazan: MEHMET TOLUN esaslı değişiklikler olmuştur. Mesel& ilk 

-
Parti ~ 

N ti -· d k t ? B Ocakları takviye e sure e mey ana çı mış ır. ay ediliyor 

Şerifi çok şüphelendiren telgraflar .. C. H. P. Ba§kanlığı ıehrimizdeki bil• 
tün parti ocaklarının bütün partilileri ıl..
nesine çekebilecek bir hale konulması• 

tedbir olarak aynı nevide spor yapan LJ l k ı kk • 
Bed"" talimlerinde hayatla, idare ve kulıiplerin birleştirilmesi ve bir merkeze, ydurma em Q Satış arı yapan mua lp aranı yor 

na sureti k.at'iyede karar vermiı bulun• 
maktadır. Bu meyanda Aloancak pard 
mahfilinin de mükemmel bir bal• ifrai< ~şklllt arasında bazı münasebetler bu- bağlanması kabul edildl .. A_ ynı ~anda Zabıtanın, üzerine el koyduğunu dün- ye üzerine bay Halukla tanışmış ve ken- satın alan bu zat bonoları ayni zata tes-

t: malA-d y·•-- b h t d di k 1 1 tckarrür etmiı bulunmaktadır. duğu wu ur. """" u aya ın spora zarar verme en ger u up erın kil sa ımızda haber verdi~imiz emlak disine bir ev aramağa başlamıştır. !kin- lim etmiştir. B. Şerif ikinci kordonda 
dır T kil• b ha k d k zil · d"" ·· ""ld"" N 1 y " § Karııyakada istimlak edüerek Kar• olmalı · eş at, U yatı sev e mer e eşmesı uşunu u. asyona satışı hiidiııesi tahkikat ilerledikre en- ci kordonda Reddiilhak okulu binasının 238 sayılı eve talip bulunuyor. cO> bu 

• fiili 1 l ktid l · diki b' ' • ııyaka Halkevi ittihaz olunan eıki ku• v• idare esaslarını uzamt ·· yata sok- sosya ister i arı e e geçır en ır teresan safhalar arzına b••lamıştır. Bu satılıg"a çıkarıldığı bildirilmesi üzerine evin kendi tarafından satın alınacağını -" 
b d · · ..., lüp binasında Halkevi tubelerinin f....,• 

mak için mühim bir vasıtadır. Her teşki· sene sonra beden ter iyesin e miısınır Mdisede mühim bir rol oynadığı anla- bu bina gezilm'-, beyenilıniş ve satın al- temin ediyordu. ü 
1 1 ul J b 1 · ··k ~ yete ııeçtiği malUındur. Vali B. Fazlı G"' 
At bu hayata yardım etmek ve onu ni- O an us ar arası münase et erın yu - şılan cO> adında bir muakkip halen or· ma muamelesine teşebbüs edilmiştir. <0>, bu evlerin fera" muameleleri- bl 
zamlı yollara sevketrnekle mükelleftir. lflm · e e bütün jimnastik spor " leçin Evin en mühim ihtiyaçlanndan • 

se ı esın v ' lada yoktur. Ankarada veya Istanbul· B. «0> derhal bu muameleyi tamam- nl tamamlamak üzere Ankaraya gitme- ri olan bir kütüphanenin de vücudunıl 
Almanyada, tefld!Atın gittikçe bozularak kulüplerinin bir araya getirilmesine ve da bulunduğu a"1aşılmaktadır. Yaka- lamış ve bay Halukun 2500 lirasını al- nin icap ettiğinden bahsediyor. Filhaki- çok arzu etti;;.ı·nden kütüphane teoiıin• 

ıl --" · den ayrılıp hu.s··-" ve m"· Alman ebeden terbiyesi ittihadı> nın al • as vuuesın wıı ~ ]anması için tertibat ınmıştır. mıştır. k b" iki " d "di O b 1 
taldl bir vadiye döküldüğü zamanlar ol- vücuduna imkan hasıl oldu. (35,000) ku- 1 1 d di k d a ır gun sonra a gı yor. « >nun aı anmııtır. 

Deni ehi ir ki Izmir e şim ·ye a ar Yine gilmrük muayene memurların-
du. Hayatın te•kilAttan bu ayrılışı iki lübün Berlinden merkezi olarak idaresi 1 1 b Ankarada bulunduğu sırada B. Şerife -=-

• . .. . . bu kadar maharet e idare edi miş, u dan bay Cahit te, sekiz sene önce Sinop- y J • d 
bozuk neticeyi doğurdu: 1-Idare ve teş- ımkanı pek guçlü. O halde Alman mı!- kadar şayaru hayret safhalar geçirmiş şu telgraf geliyor: angın yer efl0 e 

ak dan ık 1 b b k l l taki evini satarak Ziraat bankasına kil.Atın iki şahıs olar mey a ç ma• etinin ünycsine göre u u üp eri eya-,bir hadiseye rastlanmamıştır. Hadisenin - cMuamele ikmal edilmek üzeredir. 
Si, 2. KU!ll bir yaşama hissinden fışkıran !etlere taksim etmek icap etmiştir. Al- tafsilatı şöyledir : emanet etmi~ti. Bu zat la ayni mahalde- Derhal 200 lira gönderiniz.• Bir arsada 7 bomba 
beden hareketlerinin dağılması ve par- man beden terbiyesi ittihadı 16 eyalet- İzmir ithal.ôt gümrüğü memurların- ki başka bir evin kendisine teslimi için Bunun arkasından ikinci bir telgraf bulundu 
çalanınası.. ten müteşekkildir. Her eyalet muayyen dan bay Haluk isminde bir zat vardır .. elindeki parayı bankadan alarak cO> ya daha : 

' 19 uncu a.sır başlangıcında Alman be- sayıda mıntakalara ayrılır ki bu mın- B. Haluka tayyare piyangosundan 2500 teslim etm!ı!tir. - c200 lirayı göndermenize 
den terbiyesi bir halk hareketi halinde takalar eyalet ve kulüpler arasında mu- lira isabet etmiş, dostları paranın hed· Bu iki zata ait muameleler yapılırken kalmadı.• 

Yangın yerlerinde, bir arsa üzertııd• 
IUzwn hafriyat yapıldığı sırada bazı sil8hlar vt 

üçüncü telgraf : 

- c400 lira ilk vasıta !le namıma gön-
deriniz.> 

Telgraflar devam edip duruyor. Bir 
gün geliyor ki, Ankaraclakl zat, emlak 

doğdu. Bu halk terbiyesi, spor sahaların- tavassıt vazifesini görür ve dovlet idare- rodilrnemesi için kendisine bir mülk sa- ithalat gümrüğü müdürU B. Şerife de 
da inkişaf eden hayat ve bu hayatı des- siyle kulüplerin müna""betini temin tın almasını tavsiye etmişlerdir. Uzun bir ev satın alması tavsiye edilmiştir .. 
tekliyen bir organizasyonla vahdet teş- eder. Alman bed~n terbiyesi ittihadında uzun düşünen bay Haluk arkadaşlarının Filhakika B. Şerif Trablustakl emlakini 
kil etmişti. Buna cYahn> rehber olmuş- teşkilat faaliyeti büyüktür. Bu çalışma- tavsiyesine uyarak bir ev satın alrnağa satarak, ilk partide Osmanlı bankası 
tu. Onun yalnız bir teşkilatçı telakkisi !arda organizatörlerin bizzat, hayatla karar vermiş ve aı·aştırmağa başlamış- vasıtasiyle gelen 211 sterlini Türk para· 
beden terbiyesi işinin halk terbiyesinde! alakalarını kesmemeleri lilz.ımdır. Onun 

1 

tır. sına tahvil ederek eline geçirmişti. Der
bir kuvvet haline gelmesine mani ola- için Alman spor teşkilatı daırc.i Spor\- Yukarıda adı goçen muakkip, tavsi- hal 1500 liralık gayri mübadil bonosu satışının ikmal edildiğinl, derhal gayr! 
bilirdi Mutlak bir devletin zoru ile bu, form, yüksek hır spor ve beden faaliyc- ________ ....-.,_;,;;...;..;;._ _ _...._-.. ___ ;.-_""'-_ _. ..... ==----=== mübadil bonolarının acele gönder!lmesi-

rehberin !§inden ayrılması beden terbi- tinin kaynaştığı yerde ve cdovlet spor E k , ni bildiriyor. 

patlayıcı maddeler bulunduğu zabıtaY• 
haber verilmiştir. Yapılan araştırmab 
bu arsada yedi bomba ve bir mikdar fi• 
şenk bulunarak muhafaza altına alın• 
mıştır. 

Bomba ve fişenklerin, bundan on ye
di sene önce, işgal zamanında oray• 
saklandığı ve toprağa gömilldUğU zaı>" 

nedilmektedir. Tahkikata devam edl• 

yesindeklıİevkvelda.renlnparçalanmasıjsahası> üzerinde yapılmıştır. Bu spor ge upası maçı Alakadarlar d~ünüyorlar, fakat iç-
için vesile olacaktı. Fakat Almanyada evi idare ve teşkilatın morkezidir. Etra- !erine bir şüphe girmiştir. Işin içinde bir 
19 uncu asırda beden talimlerinde büyük.l fında spor hayatını ve bodoni faaliyeti · 1 k 

ı oyun olmasından ürküyor ar. Fa at ses 
bir inkişafa şahit oluyoruz. 1820 de tak- I tekamül ettiren salonlar ve sahalar var- te çıkaramıyorlar. 

liyor. 

--=--
Koyunları Merinos· 

laştırmak için riben (120) idman sahası olmasına mu- 1 dır. Teşkilat ve idarede çalı~anlar pen- 1 • 
B •• h • k cO>, bonoların gönderileceği adresi de 

kabil yilı sene sonra bütün Almanyada:çerelerdcn baktığı zaman beden terbi- a . mu ım arar ar 
Zı veriyor. B. Şerif. düşu"nüyor. •·t sa"la-yapılan bir o kadar daha müstakil kulüp yesi işini görebilir vo kendilerini beden ~ 5 

Ege mıntakası Veteriner mütabassıst 
mii§aviri bay Nazını Sökeye gi~tir·· 
Sökede koyunların MerinoslaştırılmaS1 

işini tetkik edecektir. Sökenin Merinol 
mıntakası haline ifrağı da muhtemel 
görülmektedir. 

vardı. Fakat idman sahası ile bu dağınık terbiyesi hakikatinden uzakta hi.ssot-

teşkillt arasında esaslı fark mevcuttu. mez. Yalnız :çtcn d.•gil ınek.1nca da ya- ı•ttı•haz ed1•lmı•ştı•r 
Saha, beden talimlerinde toplu hayatı kındırlar. 

çevrellyen merkezdir. 100 sene sonra cYahn> m halkçılık tarif ettıği şoyi 

milşterek bir sahada muhtelif organi- koru-nak ve gelecek nesillere en kıymet

ma bağlamış olmak için 3400 liralık gay
r> mübadil bonosunu Osmanlı bankası

na sigorta ettirerek-mezkur adrese gön
deriyor. B. Şerif ayni zamanda bir de 

zasyonların nezareti altında beden ta- li bir hediye olarak vermek için devl.t Ege kupası maçları tertip heyetinin I ~ f~tbol tema.sl~rı teşkil. edece~tir: M'.\
limlerinln ti!rlU fonnlan tekimUl etti. halkın bütün tezahürlerini himayesi al- şehrimizde, mıntaka merkezinde yap-, 1ı kume fıksturune b;~zıyen hır fikstur 
Siy~ t•kArnill ve bununla alakalı bu- tına almalıdır. Çünkü milletin ınevcudi- tıkları _müteaddit toplan~ılar son':"'~a ,t~nzim edilmi7Ur. H:r bö~genin li~ ~am
lunan ruhi inkişaf beden terbiyesinde ı yetini temin etmek ve yeni neslin t.,bi- bazı muhını kararlar ıttıhaz edılllll!itır. pıyonu, Izmırın ınıllı hume harıcınde 
iz bırakmadan geçemezdi. Büyilk harp-lyesini hazırlamak geroktir. Yalnız kuv- Daimi surette spor yakınlaşmalarını to-jkalan Doğanspor takımı bu müsabaka-
ten tonra beden talimlerinin ayrılması, veUi bir millete dayanan "" bu vazifoyi min ve spQrcu gençliği birbiriyld, 4almi )ara iştirak edecektir, Müsabakalara 14 
Liberalizm dediğimiz d~ünce tarzına başaran bir devlet tarihte· seyrini, asır- temas halinde bulundurmak gayesiyle ağustosta başlanacak. sıra ile Izınir o.,;. 
köklerini yerleştirdi. Bu, tabii hayatla, larca mevcuıiiyelini muhafaza •eler. n,v- yaptlan esas anlaşma, yalnız futbol sa- nizliye, Muğla Izmire, Izmir Muğlaya, 
fikir arasında bir ayrılık idi. Insanı vü- Jetin terbiye mü"SESesi mekteptir. Saf:- hasına inhisar edecek değildir. Aydın ~ire giderek daimi temaslar 

mektup göndererek vaziyeti bildirmiş 
ve şüphelerini de açığa vurmuş, tered-

düt edilirse paranın cO> ya teslim edi1-
memesinl de ihsa• etmiştir. 

•0• bonoları aldıktan sonra kendisin· 

den hiç bir haber alınamıyor. Haber çık-

111ay111ca iş zabıtaya haber veriliyor. 

•Ü> dan dün akşama kadar hiç bir 'ha
ber çıkmamıştır. 

* Değirmendere nahiyesinde baıl 
koyun sürülerinde çiçek hastalığı. görül· 
müş ve sıhht tedbir alınmıştır. 

-=--
Bay Ahmet 

Izmir Yerli Mallar pazarı direktörll 
B. Ahmet Sümerbank Istanhul mağ~· 
sı direktörlüğüne ve pazarlar genel dl· 
rektör vekilliğine tayin edilm!ştlr. :tt' 
tanbul mağazast direktörU bay Hayri 
Yerli mallar pazarları idare heyetine secut ve ruh diye ikiye ayıran bu fikir,

1 
lam bir vemsoi ,ş"lrü~l~ yeni n~lio ka" Yukarıda· sayılan bölgelorin mesul temin edilecektir. Deplasman masrafla-

millet ve bu milleti idare eden devlet litesi, mektebin ka:l!cdi.n~ t ;,biıli r. Dev- murahhasları muhtelif işleri tetkik ede- rına med~r olmak üzere her ınınlaka 
d B im ı · ·11 · ·rek esasında mutabık kalmı~lardır. Spor halinde iki şey görüyor u. u ayrı a j !et L ki.at kuruyor, ve y<?tıı .n:.sı erın ikişer yüz }ira mütedavH sermaye talı· 

Hadise, cidden <;ayanı hayret bir şe
kilde tertip edilmiştir. çilmiştir. .-

bazı neticeleri doğuruyordu . Canlı olan. terbiyesi i<;:n ilk nwkt ''" orta mektep, hareketinini yürütmek üzere bir h.,.. 
vahdot, bu d~ünce tutunduğu müd-ı lise ve meslek me!<t•ple•i. yilksok mek· ;•et teşkil edilmiştir. Her bölgenin birer 
detçe parçalanıyordu. Bu suretle millet, tep ve üni,..,sito a"ıı·o:·. F..,k.ı dovlct ınurahbasının iştirakiyle teşkil edilen 
içinden kabaran bir kütle halinde dev- halktan uza'.< olduğu kcdar, m~ktep te bu heyete lzmir bölgesi as başkanı bay 
!et hllklmiyetine 1ca,,ı koyuyordu. Ken- hayattan u<akt ı. Halktan ve ha C<r;ılıktan Resat Leblobicioğlu reis seçilmiştir. 
di h11Yatt kuvvetlerini kullanıunıyan ayrılmak hata.ını irlii<ap ediyordu.Mu- Spor hareketlerinin birinci merhalesi-

sisatı ayırmağı kabul etmişlerdir. Final 
her sene Izmirde, on ve on bir eylUlde 

yapılacaktır. Izmir adına Bergama ci
ritcileriyle Denizli ciritçileri arasında 

temaslar da yapılacaktır. 

TRAKYA MEKTUPLAR/ t 

T ekirdağında sürek avı 
devlet Bürokratik Ana?§! haline geld!. alliın pasif bir vaziyelto i~i w ınutavas-
19 uncu asır başlangıcında Meternich sıt vazifesini gör;iyordu. Yani mevzu vo 
devlet fikrini darbeliyen ilk adımdan insan arasında, terbiye ve gençlik arasın · 

sonra beden terbiyesi canlanabilmiştir. da bulunuyordu. Halbuki muallim yerıi 
Buna göre Alman beden terbiyesi teş- neslin terbiyesind ınosul şahsiyettir, 

killtının da dev~t organizasyonunun 1 devletin vekilidir. Beden terbiyesi mu
bir kopyesi olma!ına hayret etmemeli- alliminin vazife,i d~ aynıdır. Boden ter
dir. biyesi muallimi• vüout terbiyesiyle elde 

19 uncu asrın sonunda Alman beden edilen erkeğe has kuvvetleri tekamül 
talimleri bir vahdet teşkilinden ziyade ettirir. Devlet ve parti arasında fikir tea
herkesin yeni ve müstakil bir vadiye 1 tisi ve müsmir mi.i5terek mesai ile ııas
dökmiye çalıştığı form kalabalığı ha- yonaller devlet organizosine inkılap fik
line gelmişti. Bir teşkilll.t anarşisi vardı. I riniıı hızını ve ruhunu vermek istiyorlar. 
Mese!A koşu, atlama, atma müstakil bazı Bundan dolayı ilk mektep çağındaki ço
eyalet kulüplerinde toplanmıştı. Futbol,! cuklar için Almanyada 14 yaşma kadar 
Hokey, Golf, el topu, Bilardo, Yüzme, j gönüllü bir teşkilat olan cYngvolk>, orta 
Kürek, Yürüme, dağa çıkma, Eskrim, ı ve meslek mekteplerinde 14 ten yukarı 
boks, güreş gibi halk hareketleri bütün olan çocuklar için cHitler - Yugend• ve 
eyaletlerde mü.etakil organizasyonlar ha- nihayet üniversite ve yüksek mektep 
!inde idi. Alman beden hareketleri za- çağında gençlik için de cSA, SS. ve PO• 
mania canlı bir hakikat olduysa bunu 1 organiza•yonları vardır. 
~kilatların faaliyetinden ziyade beden cArbeitsdieust :.- Iş mükellefiyeti> 
talimlerinin bizatihi kuvvetinde arama- dediğimiz müessesede bu çerçeveye ait 
lıdır. tir ki askeri bir vasıta değil her Alma· 

Büyük harpten sonra, beden talimle- nın kendi ekmeğini kendi eliyle kazan
rindeki bayat kuvvetinden organizasyon ması fikrinin hakim olduğu sıkı bir 
vahde\ini çıkarmağa gayret eden kuvvet- mektep olarak meydana getirilmiştir.Ar
ler vücut buldu. cAlman beden terbiyesi beitsdieust te ve ruğer gençlik teşkilat
komisyonu>, teşkilat kargaşasından ıner- ları da en mühim iş terbiyesidir. Mek
kezi bir varlık yapmağa muvaffak ol- tepte beden terbiyesi, gençlik müessese
dıı. Bu faal kulüplerin merkezi idi. Or- !erinde ve Arbeitsdieu5t"laki beden ter
du. mektep ve diğer cemiyetler bu resmi biyesi birbirini tamamlıyacak mahiyet
faaliyete yardım etti. Ve Alman beden tedir. Bunlar gayeye götüren vasıtadır. 
terbiye•inin teşekkülü için kültür ve Bir Alman askeri terbiyesine doğru ilk 
devlet hayatında mühim bir !lklet temin adımdır vr Alman ordusunda müdafaa 
etti. Fakat Almanyada beden terbiyesi terbiyesiylr nihayet bulur. Orduya çai:;
bu terbiye formuna müşterek bir anla- rılan genç namzet mümkün olduğu ka
yış vermeğe muvaffak olamadı. dar eyi bir sporcudur. Bu::.dan sonra da 

Idman. spor ve cimnastik beden ta- beden terbiyesi askerlik vazifeleri ya
limlerinde yalnız form değişiklikleri de- nında mühim yer alır.Alman ordusunda
ğildir. Aynı zamanda muayyen düşilnce ki spor talimatnamesi beden terbiyesine 
nevilerini ve terb~yevi tl'mayülleri ifade layık olduğu mevkii veriyor. Bir askeri 
eder. Almanyada din ayrılığı da beden herkes, kuvvetli, becerikli ve süratli bir 

-- -----
Odada 

--0---

Yeni meclis ilk 
toplantısını yaptı 

Riyaset divanı seçildi 

Seydiköyde 
Bir yaralama hadisesi 

130 kişilik bir kafile 
4 saat avlandı ... 

Geçenlerde Seydik<iy yolunda, bele· Tekirdağ 12 (Hususi) _ Köylünün 
diye mezarlığı yanında bir şahsın aya· ka to • ı t l · d""kül k L ra praga a ın er erı o ere ye-
ğından taoanca kursunuyle yaralı ola- t• ti ·ı alt b aklar · · 1 

~ ~ rıen ın aş ın verımı ama- B' k k d ôXt 

.............................•.•..•..••• , 
Avcılar arasında: 

rak yattığı görülmUş ve memleket has- ca~ı sıralarda, tarlalara en büyük zarar- ır aç Q ln 5-
Ticaret odasının yeni meclisi dün saat t · d ted vı Jt 1 t B " d J anesın e a a ına a ınmış ır. u 1 b d lar "mha r t .. ı 

11 de Ticaretodası salonunda ve ilbay al h arı yapan ya an omuz ının 1 sı e men e .... ar . 
yar anma adisesi, mahiyeti bakımın· . 1 b .. kli bl l 

F zl G .. 1 . b k 1 ~ lt d t 1 ıç n, ugun en zev r spor o an avcı- B • k b .1 
a ı u eçın ıış an ıgı a ın a op a- dan bazı gizlilikler arzeaiyordu. Ya- !ık mUkemınel bir vasıta gibi kullanıl- lT ÇO ya an aO-

narak riyaset divanı ve idare heyet~ se· ralı, Mdisenin cereyanı hakkında iki de- ktad l d 
çimi yapmıştır. Fazlı Güleç celseyi açar· fa mübayin ifadeler vermi•ti. ma ır. mUZU arJ an 1." , 

, Avcılığı, kırlarda eğlenceli bir ııezl- A } k d • 
ken kısa bir hitabede bulunarak lzmir Seydiköy zabıtasının yaptığı incele- den başka faydalı bir spor olarak kabul VCl 0 Up ta e e- i 
odasının iktısat tarihinin çok kıymetli meler sonunda bu yaralanma hadisesi- •den münevverler, bilhasa yaban do- , • h • 
hizmetler gördiiğünü, bir çok işler ba- nin şekli tamamen aydınlanmıştır. Ya- muzlarının imhası için köy!U ile birlikte rIIll ava ya ata-: 
şardığmı ve Izmir gibi en mühim ticaret ralı Mehmet Salih, bir akşam Seydikö-lbu muzır hayvanların peşinden koştuk- } ! 
ve ihraç merkezimizde oda mesaisinin yünde bakkal Saminin dükkanını soya- !arını gördükçe, avcılı"ın hakikaten Da ne mut U.. ,l 

5 ······································.~ muvaffak cııunmuş neticeler verdiği söy- cağı sırad~, Saminin görmesiyle suçluya tatlı bir .zevk, faydalı bir spor ve kArlı dirije edilen yaban domuzu sürek dııJl 
lenmiş ve oda meclisine seçilen azaları tabanca kurşunu ile ate' edilerek aya· bir iş oldıığunu anlamaktayız. bu mevslınin en heyecanlı avcılığı.il $1 
tebrik ile bundan sonraki vazifelerinde ğından yaralanmı1tır. Suçlu cürmünü Tabiatın riyasız ve hayatın her günkü biri olmuştur. 40 kişilik bir avcı kafll~ 
muvaffak olmalarını temenni etmiştir. itiraf etmiş, hadise ad.li,yeye aksettiril- velvelelerinden uzak, gök kubbe altında, ile Inecik nahiyesine gidl\miş ve ~r~~ 

Bundan sonra ruznameye geçilmiş ve miştir. geniş ovaların, yalçın dağların, sık or- bölge avcılariyle birleşilerek 130 ki: 
odalar nizamnameisne göre evve!A di- --=-- manların içinde bol hava alarak av pe· bir grupla domuz avına çıkılmıştır.. ôt 
vanı riyaset ve müteakiben idare heyeti K 1 şinde koşmak kadar zevkli ve eğlenceli Bu kalabalık kafile arasına rnecil< iP' 
intihabı yapılmıştır. iZi ay bir spor olan avcılık, bugün birçok mem: retmenleriyle, Tekirdağ öğretınenl•~,. 

Hafi rey suretiyle yapılan intihabat Kudu• hastanesı' leketlerde organize edilerek geniş halk den bayan MuaUA da avcı kafilesin• 
neticesinde divanı riyasete ve idare he- "' tabakaları için en başta gelen bir spor tılmışlardır. nd• 
yetine şu zovat seçilmişlerdir: kuruluyor olarak kabul edilmiştir. Inecik köyünün ormanları araııı y•· 

Riyaset divanı birinci reisliğine Hakkı 1 Avcılık, vücut için en faydalı bir spor dört beş saat avlandıktan sonra, 11 
0111 

Kızı ay Cemiyeti, memleket hastane- }\~ 
Balcog"lu, ikinci reisliğe Şerif Remzi, olmakla beraber, ruha ne'e ve zevk ve- ban domuzu öldürmüşlerdir. ,cı si ivarında, Arap fırını caddesinde bir ·~r • 
birın' cı' reis vekili Mazhar Nurullah, ikin- d h rir, keseye de kar getirir. Avcı, av pe· üzeri, başta 76 yaşında en ihtı,- 1,,cn ku uz astanesi tesis etmektedir. Bu be ~ 
ci reis vekili Nuri Çolakog"lu, hesap mü· L. b şinde koşarken, vücudu için en faydalı Salih dayı olmakla her çehrede ~ıl•'' 

wıstane, ir nevi tecrit evi vazifesini gö- ar" 
fetti•i Cevahirci Şükrü, muamelat mü- k ı• idmanı yapar, vurduğu av ile hayvanları güler yüzlülükle av dönüşü ş !<•'-

• rece , i aç ve tedavi tahsisatı vilAyet f "k ııı•f 
fetlisi Aşki Eren, Kongre azaları Fuat uh b h edil imha etmekle de muhiti için eyi bir iş söyliyerek dönen ka ile, Inecı ··t'"crt 

• m ase el ususiyesinden temin · e- go "' 
Iymen, Ahmet Borovalı. k B yapmı~ olur. Işte, bu bakımdan avcılığa zinde toplaşarak, Tekirdağlıları rl<,.ı 

ce tir. inanın istimlAk muamelesi ik- h• 
Idare heyetine reis Şükrü Cevahittl, münevverler tarafından artık bir önem otomobili uğurladıktan sonra, 

mal edilmiştir. ven"lrnektedir. k'" 1 · d • 1 t " azalıklara Şerif Remzi, Kazım Taner, 
Şerafettin, Saliihettin seçilmişlerdir. --=-- oy erme agı mış ır. d ı:.ıı1 

Bugün, yurdumuzda avcılığı teşkilat- Avcılığın ulaşıcı bir morak ol "1ç1 11ıı• 

terbiyesinde tesirini göstermiştir. Büyük hale getirmek için lazım olan hareket- birliği vardır ki Alman beden terbiyesi 
harpten sonra fongsiyonel spor birlikleri leri <porun beden terbiyesine ehemmi· ittihadına bütün kuvvetlerini sarfeder. 
bir milyon genci ihtiva ediyordu ki bu yet vo kıymet veriyor. Bir milletin ahlakı, devletçe idare olu
ııençler spor ve jimnastik sahalarında Hulasa olarak Hitler • Yugend bir ta- nan terbiye, müdafaa terbiyesi birbirini 

Bir kız kaçırma 
hadisesi 

Seydiköyünde Yeşil malıallede oturan 
bay Nezirin kızı bayan Ay§enin Hasan 
oğlu Faik tarafından kaçırıldığı §ikl
yet edilmiştir. Kız ve delikanlı yaka
lanmış, on dokuz yaşında oldullunu tev· 
sik eden Ane kendi rlzasiyle, gizlice 
nlpnlandığını, Faike kaçtığını söyle
m.İ§tir-

!andırmak amacı peşinde koşanlarımız söyliyen bir nvcıyı dinlerken : A 
vardır. Kıymetli yazıcılarımızdan Aka şu sözler geldi : .. .. 

3
, 0,yl 

Gündüz'ü bu meyanda anmak ve Türk cAvcı ihtiyarlamaz>. Çunku. oııl' 
gençliğine avcılık sporunu aşıladığından göre, hayatta gam, keder yoktu;· 

11 
fi· 

ötilrü alkışlamak gerektir. rın gönüllerinde her şey attık 3 

0,.ıır 
Tekirdağ münevverlerinin de avcılığa şengiıı havada patladığı ı;ibidır 0 rı· 

. ı k e•ol•I11 J §"n bir faaliyete hasret çekiyordu. Bun- rafta. Arbci!sdicust ve Alman ordusu tamamlamalıdır. 
l lardan en mühimleri •Katolik Alman digor tarafta olmak üzere her zaman bir Bugün Almanyada beden terbiyesi ve 

karşı taşıdıkları merak ve hevesi kayd- geçor ... Onun ıçın, avcı ı m · u:u 1 

eMleden geçemiyeceğim. Çünkü, avı bol tulan bir kimsenin gönlıi genç. v 
ıençliği> ve cEvangel hıristiyan birliği• mü~terek mesai mevcuttur. Ve bu mües- spor vasıtasiyle millet organize eclilmi§-
ld!. seseler birbirini tamamlar. Aynı .mA-

1 
tir. 

1933 le beden terbiy°'i sahasında cok nada mektep ve muallimlerin de mesai 

bir bölgede avcıların çoğaldığını her gün 

1 

dinç, neşesi yerindedir. . . ı .v 
görmekteyiz. Geçen Pazar, avcılar teşki- Avcı olup t>. kedcrlerinı hova) 
!Atı başkanı bay Nadirin idaresi altında na ne nıutlu .. MEHMEl' TOLUN 

, 
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YENJASIR 

Alman Tayyaresi Yüzlerce 
Hitlerin 

Harp 
Viyana ya 

Ve Motörlü .. .. .. .. .. 
yuruyuşunu takip 

kuvvetler 
etti 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pençerenin camı birşangırtı ile kırıldı 

-
ispanya LONDR 

le harbında son • 
vaziyet Neşredile Tehi.iğ 

Salaınanka, 12 (Ö.R) - Aragon cep-

he,:;inde nasyonalist taarruzu nıukave- / ngiltere Fransa 
met edilmez bir şiddeUc devam eLmek-
Ledir. Belşitcyi zaptedcn nasyonalisUcr k k f 
buradan bir hayll ilerlemişlerdir. ileri ço sı ı emas 

hükümeti ile 
halindedir 

harckelıniıı sür'ati --bUtlin tahminler.in Londra., 12 (A.A) - Röyler bildiri- man kuvvetlerinin ancak yaptlaca.k: ple-
fevklnde olmuştur. NasyonaUSt kuv'vct- yor : J hisitin serbest hil" .şekilde ccreyanınt te
leri her muloveıueli kırarak 35 kilo- Kabine içliınat nihayetinde neşredilen ınin için girmiş olduklarını iddia edi· 

Çulporis haykırdı: ihanet! Angelaki bana ihanet tt• met.re derinliğinde ile.rlcmiflerdir. Ah- tebliğ diyor ki : yorlar. Avusturya milleti rey ve ka· e 1 nan esirlerin sayıst 5000 i geçmektedir.. Kabine Avusturya hadiselerini tı\ür.a- raruu bildirince Alman kuvvetleri çc· 

Vasil ile 1 t I ~ •• ·} d• • t d• d• 7000 lil(enk. nltı batarya topu, bir çok kere etmiş ve Berline en şiddetti bir kileceklerdir, diyorlar. Bu iddialara rag· 
an aş J, parO ayı SOY e J Ve JŞafe Ver lf le•• tanklar, nli\ralyözler, sitah c ::-J1;::-ı ele surette yapılan prote.-.to mevzuu hahis men B. HiUerin bır kuvvet darbesi kar-

UPldar, ~ çunla ile be- Çulporiı, bndisini bu anlapnncla zmidı. geçiril":'işti~. Toplanan bu. ~animelin olmuştur. Başvekil ve .hariciye ·rı.aztr~ ŞtSında bulunduğumuulan bir an Lile 
niLS bodn.a bbmn tat odaana BÖ- bulunmağa çağınyorlar zannetti.Ka-ı B~ in içinde çil yavrusu gibi da- ehemm_ıy~~ taarruz hn~ek~~ın ku~ı:ı daha uve1ce de bay Ribbentropa aynı şüphe edilemez. Buna karşı demokrasi· 
tiriip t..ldılar. pacağı külihuı sevinci içinde kapıya ğddılar. ve geruşhğt hakkında bu- fıktr verebılır. tarzda protestoda bulunmuşlardı. lerin mukabelede bulunmaları lazundır, 

•·--La...:..--' .s-. .-:ı.:..• Ha do- ·· ··.:L":! C!_ı __ ı..:..~ · A-• 1 -• fla • lngillz - Alman. müaaııebeıleri Ü&e-~ ua gt:Ui• YIW gru y.ıruWL oWK;t.L. "'(.A& apiw etra rma , . .. .. .. . Eğer bunu yapmazlarsa bu tik .kuvvet 
_ı. .. _ U ak'-- d _. ·ı · bakman ve 11.,_.1__·•. ru:.zarlarla ko- J 'J J nndc ve bulun Avrupa halkt uzennde d b . 1 A . . d~:ı b··ı·· 
~- f uırın yanın an geçerden la ....... tw.ı.. t r e . . ar esı yn nız vrupa ıçuı "ti.... u un 

Ha .... n. tilr" ·,en -11.-! ile L- •-- ···-lr b!:__J__ -·~ L.: ··----2 ~a. go""-'ı"ncn Te"'"y&nın !I_! 11&ı1mn.. ngı e e çok fena tesırler icra edecek olan Al- d". . . t• l . d eh , .,._ • ~ uu ..,... "'f'IM'" ~ eNU u. .ı•U1113DUmtn ·-· ı;ı , ..... ıaı ~-- .. .. . . . unya ıçın ne ıce erı son eı N:e em· 
caman •mıhhn al.rba içinde hulun- ür.erine atıldılar. dan, Sebutiyan.o ile Htristiden G l ., .. l man hukumetmın bu hareketl karşısın- miyeUi bir çok kuvvet darbelerinin. mu· 
~...:::... L--- ........... __... 1""!!-1-2 Dı d .. k" . d-L- ld" Lul- '~--- •~ı .... azete er ı ave er ve da lngillere hükilmeli Fransız hiıküınc- dd" . l k 
uuıgv. ._,. ___ a-T ...,..-a. ~ f8J'l an uç aşı ıuıa ge ı. ucagaa ııunue aa.mamı~ • • • • . • .::. rnıesı o aca tır.• 

elindeki an.J.t.ra dalm..t., Be. ı..:~i, llll ge.....erali sıın &oo * 2 Cl t-bılar çıkardı/ar t~yle çok .. sıkı tem.as hallndedır •. Ve vn~ 
Omuzuna bire(~ L.-~·-i.~ çupm "~ . zıyet mulemadi bır surette tclkike tabı Guzete bugünkü vaziyetin hatU için 

• ~UIUWU" • Çu1porisin ynkalandığt odnda -;e L<>ndra, 12 (ö.R) - Avusturyanm ış- tutuhnaktadır. Bütün nazırlar hafta ta- Londra. P.aris ve Vaşington arasında hh 
Vua: Onu dı:ı. çuvala koyDcnldıın &U'IL- kmlan camın yanında boş bir şarap gali vnziycli burada heyecan uyandır- tili esnasında Londrada daima toplan- ı~ birliği tahakkukunu temenni etml!k· 
- Artık rabatsm ya ffaygan,, da odanın içinde müth~ bir §angtr- ııi<>P•i bulundu. Pençereclen bakan ın~lır. Gazeteler ilAveler ve ikinci ta- • a d 1 1 ki d tedir. 

deci" t.a Lü...::lr ..&.::----- · · d ki Y ~ ınnga uma e >U unaca ar ır. 
L ~e en yua ~- aenm b ıesı uyu u. uşaklar Hıristidi ile Sebastiyanoyu bıtar çıkarını.şiardır. Halk sokaklarda Londra, 12 (ö.R) _ lngiliz gazeteleri IstiEn eden hariciye nazın B. Edenin 

elinde .• Onun baklanda vereceğim Camlardan biri lanhmş.. Parça tantdılar. Konagvın kaptsı açıldı. Ve toplnnıp Avusturya Mdıselcrini görıı .. _ t · ı :u ksl · p •- b'[L---n ~ Avusturya hfıdiselcrine çok ehemmiyet gaze csı o n « ı:or nre os... ı ı~ 
cezayı da sana btralayonım. Herifi parça olmU§tU. iki uşağı içeri aldılar. mcktedir. Hariciye vckiılcti sah h ka- göslcnnckleilirlcr. cTimes> ve cDaily Halyaıun alacağı vaziyete aliika göstcrc-
nuıl bir öfi!:m!e öldünnek liz11111~ Uşaklar aalnn bir halde kınlan Ne olmuştu~ d r açık bulundurulmuştur. Tclegraplı• ve diğer gazeteler büyük rek bugünki.i hadiseler önünde Roına 
sen bul •e so~. Fakat me....fıametli cam ta:-afına ko:-ku ile bakarlarken l:-lıristidinin Sehastiyanod:ın kap- c; manşeUerlc Alman kuvvetlerinin Avlli>· htiküınelinin aldığı tavırdan bir mana 
olma salan. ~ıza mttha- Çulporis kin ve intifoım taııyan bir tığı şarap şişesi elinden kurtulmuş, B ı 0 k turynya girdiğini bildirmekle ve Alınan çıkaranuıdı.ğmt bildiriyor. Bll gar.etcye 
met edecek Slf'ada değiliz. i.veila hayfordı: t...l--·• ve •-onamn nPTV"Pl"f'"'tn" C e çı a --L-t} dd ı d d L_ ·1 • • L.I! b' ta ... ~ ~ -~· r-·-r---'" resmi llUllUUİ inin i ia arma rağmen göı·e e cıuo.ıuası erın azunıwr ır -. *.. . . - ihanet!.. Af.çak ·An!!elaki ha- çarparak camım parçalamışh. lmnu Avusturya istiklal ve tamamiyeti- vır takınmaları lazımdır. Bunun için de 
~: Angelild ~~en &.on- na ihanet etti. Vasil ile anlag.tı.. F rkmda ôlmadıJclan halde işareti LJ b 'lh k ne bir tecavüz tclAkld etmektedirler. li'ransanm mümkün olduğu ke.dar Cl'" 

r~ ~bir .aL.naztık tÇind'"' netice- Adamlamna da b~ni kurtum.Lırnıa hu suretle vermiş oluyorlardı. C7J Q e Ş l Q ln f cManchester Guardian• şöyle ya?:ıyor: kenden mc.sul bir hükümele malik ol· 
Y1 yonlu. iınkin vermemek için (&&vuıwt) Sebastiyanonun şarap şişesi lıu f cAlman resmi malufi1i Avusturyaya Al- ması icap eder. 

Ne olecalrtı! i§aretini verdirdi. sefer de bir işe yaramıştı. anıyor 
~ bç defa .pençere:c kakapd.,. git- Fazla söylemedi. Ağmu bkamıı- -BlTMEOI- Bri.ıksd. 12 ( ö.R) - ttalya kralı ve 
.... ~~!• _ _. ~-~yt-~~Ye •---~ lar. Çu-'- --•-ru:.lar ve ....... uzt vm ('' b · • d" unue ~ ~ ~ _ vaıa liOKID-::r ..,... ı-r --=-- -.a eşıstan ımparatoru nez ane men\U· 

Yüzlerce Alman harp tayyaresi 
~ • İ ..-mek iat~ aga götürmii§lerdi. ren Romaya bir ee(ir gönderilmesi ka-

ucum emnn .,. . * Dün akşamki rarlattıralınt1tır. Hükümet •ehrin intiha- ve kuvvetler Bitlerin motörlü 
yüıüyüşiinii 

---Fabt eğer Angetilôye hirfey- Ol- Çulporis" , __ ,. ~ ,_ b ._ 
m ,ın.,....T ı.~ınue ve tıUJna- k r ım ıualm arzusuna teıketmiıtir. 

.. ,c:1a gGriiltl falan duyudt. Halbuki .. .. .. .ı_ b~~:- _..ı __ lan on,-erans konaim içi ..Jdndi. gm ~unuc e.uıyen au.uu pen- ---o-- takip etti 
Upldann da btclisine imılı gös- çerenıntıkcammınJ d"ler.~b dadu~- Bumava Ziraat Enstitü ü müdürü B Şuşnı•g'ı• n - BAŞTARAFI 51NC1 SAHlFEDE - iııe.,geUşimi-ı: }l&.disevi bu rneınlekett.e d:ı 

_.:.~..I--" _:_--ı..-- -:L l..tt--.J~_:.__ ca ar ten 1 1 lÇlR ura goru- Nıh t ehin ok~ın saat sekizde :Halke-
teıraaDllllA Yt1D7~ ~ ~~ 1 :._._ • , __ ,, __ _.... lad la Avusturyadakl Alman milletini tari- iktidar ınevkiine tliytk bulunduğumur:ıl 
U! ec;ca lf IUlUllc:ulglDI an ı r. vinde l:trnir ve civan bağlarına, mezru· 
1111,R. t --=•-:.-: hl günll kutlamak için gamah lıaçh bay- lsbala kiifidir. Bi1: kimseye hiç bir fi!" 

Y-L-- A---1:.L.:V--!1 :il- ani-__:_ BufU'el. Voı;;aauUAfU-0 dedıal . •~ abna musallat. olan h*cat hak.km~ 'ntı'har ettı'g"'!• c...a ...a ~ uu llC _,. .. wt .a ı j raklarla kımuzt bcyu devlet bayrağtru nalik yapmadık. B~n ve AvusturyadaP 
iDi idi• i§U'el emruıe ıtaal - çok fe.yüalt hır konferans venni~ır. A 

ı ~kmeğe davet ediyoruz. Avusturya Alınan miUeti her ~eyden S. S . ve S. · 

Bun~ da ihtimali Tİlnlt.. Alman"a ba"ram yapıyor h"aberı' yalandır ha;lvekilinin bir emirnamesi mucibin- ktt'alart arkadaştanml'ta derin teşek• 
Y Ok h6,le delil de ~ki "fa.- T T ~ bülün mektepler ve ün.ive<'Sit.eler bay- kürf.erimizi bildiririz. 

:lli ~ a.laywp ~ l::.wga- Vi.yan,_ il (ö.R) ,__ Sab.k batvekil ra1 t gibi tatil olacakttr. Führerimiı: Hitleri btı .dakikada de-
....... hi&.iifade bpıak .. Ç.dpo- Bet-lin, iZ (A.A) ,_. Nuyonal 'Sosyalizmin Avuıtutyada ildi- Şypigi.. .&atihan luıbec-leı-i ,~ndır. Şu... VlyMıa, 12 (ı\:.A) -· Yeni kabiaede rin bir sevgi ve hürmet hisleri,te an • 
ril te camı kaiaaıı4 9mdiyle edamla- aar meT'kiinT gelqıeaı münasebeti:ple >dahiliye ne-&arcti ~ oig qb~deki ukadatlariJ'le beraber partiye ya2:dt :4Git ıi:ü;eiıal SNıJatdt nz. Gaınalt haç_. ile sü.ifuruniş bayrak· 
nna ~- için lt9reti fttdikten ıiye kadar biitün biriaların b.ıtyraldarfa &üalenmeaini emr,bniştir.. geceyi batve\calette .ceçinniıtir. Nas· vardır. Seys inkar, Huber, 'Ranıtaleh lar vatanın semalaftftda m11Uff&rw hit 
MMft o da~. · Bertin, l2 (A:~) -' 8. Hitlec öğle üzeri Muni.bten otomobille yonal 1•oşyalist kıt"alan vı,ana sokak- Juri. J surelte fdalgalallı,M-. Hüm\et ft ~ıt 

Bil dlf8oCecle mn odanan ~ naeçlıu\ bir aemie do~ bl\İ-eket etmiftit'. la,ındıt dolaflllaktAadcr .. Hüc..,m lut"alan Başvekil muavliıl Horstenad, ~rict- He bu -.dakikada -A..uat.tuya içia 6ten 
aıçdd.. içeri ilô upk ~. Linz, l2 (A.A~ - Salzburktan gelen Alman kıt'aları bmaya Ş,~nigin evi:ıi ihata etmi~. muhafaza 81- ye nazm Vol, maarif nazm Menııiıı ve Nasyonal sosyalist harelteti öliiterinl 

- H..-ed Vuil hazretten ua- girmitfer8ir. · ' 1 • tma almıştrc. -o--- üearet ve münakallt nazın Fi.iebok par- düşünelim. Bunlann fedaklHıklan h~ 
lethl teswftl Çulporisi, ualetlü An- Bertin, 12 (A.!-.. ) - 8. Mitlere bugünkü aeylı.lıatinde Ahn n tide olmamakla beraber Nasyonat sos- defini bulmuştur. Avusturya Almanları· 
gdlldyle W.W. bekliyorlar. orduları batkum&nd nlık dairesi tefi general Kaytel refakat et- Kücük A"ntanf yalistliği tanınmış Eevattır. na hitap ediyorum : 

ÇUlporia ayala blktt. mektedir. • Maliye nazm Noymayer ve Skubl es- Çalışarak hedefimize v~tl o1du1c. Yıt· 
Bu daYete hayret ebnİflİ. Viyana, 12 (A.A) - A(man tayyareleri bugün Viyana üze- Ekonomik kl kabineye de dahil bulunmak.ta idi .• şasm Führer y~ın Hitler . .. 
Biru eYftld kimal fU halde ta- rinde l!Çarak Almım devlet o.rmasanı ta,ıy.ım beyannruneler at- Başvekalet müst~n Kolten, Münner Berlin, 12 (A.A) _ Bu sabahki ,t\I· 

haldmk etmlt dem~ mı,lat'dtr. Ba beyannamelerin metni şudur: konseyi ve binbaşı Klausher de Nasyonal sosya- ınan gazeteleri Avusturya hAdiscleı:iııl 
Angelild Vuil ile anlqm(fti. Naıyonal cosya.lid Afmanya nasyonal sosyalist Avutturyayı ve list parüsine yazılıdır. aşağıdaki tarzda muan.am roa~etlerfe 
Kan dökülmekten ziyade itin ıul- Anuturya hükümetini tam ve çözülmez bic- birlik hisleriyle ae- Bükreş. 12 (ö.R) - Küçük Antant AVUSTURYADAKI NAZ[ ŞEFfNlN bildirmektedir : 

han tea.iyesi daha eyi olurdu. tamlar. y ataıtn Hi.tler. ekonomik konseyi burada çalışmalarına NUTKU Al• 
d~vaın etmektedir. Avusturya Nasyonşl Sosyalisttir. 

• • . 
• • • -• • . 
• -. -

TELEFON 

3. 4. 5. 6 . .. . -. .. 
LÜKS - UCUZ - SERİ ~ . 

Otomobillerimiz gece •e ~ emrinize hazarcLr •• E . ................................................................ 

. ~ man Avusturya (Tezebunten) ku':'-ul• 
§ ................... T.A .. K .. S .. İ .................. -: Belgraddaki yo:~~y~~~~::eri h~=u~~!~~ mtuşıtt;~· şsUillİg ~~an sAu!~~ ;:~ . b d ki k 1 . e m ş ır. cys n&ar lllUlll t :: B A s M A NE otom o il sergisi ~· a ·bn.ut••1t.u söy em_:ş~ : L! h - gönderilmesini talep ediyor. Gazetelet 
: '! f',.. - Bu Uyu saatle venn t:N.r eye .dd tl c · · l hi d b l - -1t• • şı e e ...,uşnıgın a ey n e u uııı--E Belgr.ad. U (ö.R> - Baıvekil Milin canla size şu haberi veriyorum : Avus- tadır . 
~- a ~-. ı Sloyadi.fll)viç bugiln enternasyonal fu- turya artık hilrdür. Avusturya Nasyo- Fot~er Beobahtet- Ş n1 • ~t 
: T E L E F O N ann oloettobil seraisini açmıştır, nal ı;osyalisttir. Millet.in itimadı ile iş .. .00 k • uş gı "-• 1 .• uzen e son ~untt oynıyan ve pç-" 

: I p • fı .. 1.1.1 • başına gelen yeni bir hilkilmet J.eşekkul •~ d d F"'h ala .• r ecı bit 

3 3 5 3 
ıyang 0 Q ı f erı . h"w' l lis ..csga en e U rcl'e Y il soy ıy 

etmıştir. Bu \LILu.met nasyona sosya t l"l"ka lr"'-'-- d" la -ıf ı ...... ek· 
T 

. . po 1 ı en t11.11Cl.iı ıye vaı ey oe:• .. 
• ayya.re ~ıyango~~ı'.un .->on ~~idcsin- hareketi p~nsiplerl ~~~blnoe memle- tcdir. 

e e e e de 50 hın lırahk buyuk ıkraııuye ma- ketin refah ve saadeti ıçın lhı.m gelen Folkişer Beobahler sözlerine şötl• 
rangoz Abrahama, 15 bin Hra. Alaçatı- her şeyi yapacaktır. Bu yeni NUfonal d di . 

GECE _ EMR1N1ZE _ dan bakka Mustafaya, bin lira makina- .ııosyalizm kalkınma lıareketi misal te~ e;~m e yor ·Ş . . . • tarihe bU• 
GUNDOZ ı • cı .Mehmede rastl4011Şhr. Talili vatan- kil edebilecek bir disiplinle yapılmlŞltr. . ıraz sonra. ~gm ~nu u .. feC" 

..,•••••••••••••••••••••• ••••••• • • •••• ••••• • ••• •• •••• • ... •"" •••• • 1 • yük Alman mıllehnUı mUtereddt vP 
daşlan tehrık ederiz. , · Bu kalkınma hareketi ve ilcUdar mevki- dl •- '- kti 

oıara" gcçece r. 
~ ktzı ite yersiz yurlsw: dağ b~ında gezin-

1 
Dev ise. Qğlam g~il gibi sevdiğinde. Hem de bir mektup yuar kl bunlar Ayni gazele önümUzdeki pleblsi~ 1 

diklerini g1K"ür. Elini uzatınca, g0kten onu böyle görlfuce hastalcğuıın sebebini şehre va.rd.ıklannda kUçUık oğlan padi- bahsederken de şöyle diyor : ol" 
t,9ylak inm~ gibi hepsini y~ma .ge- 'sorar. şah, dl~rleri vezir ol.sun.. Avusturya Gennanizme karşı • 
tirir. Bunlarda, Devi görmeleri ile alul- J Oğl~ ise ne yapsın, bil" 'eydir başma Şehre vandar. Padişah olan büyük fikrini ancak şimdi. serJ>estçe bit~ 

HALK MASALLARI 
lan başlaruıdan gidip ağlaşıp çı~a geldi, ~i olduğu gibl anlatır. oğlana mektub11 verdiklerinde öpUp ba- tir. 
ba:ı,Jarlar. ! Ka: da her ne bdar oğlaıu gönnUşsc Şına kor. Doyçe Algemayne Çayt.ung ite. ~ 

Dev buntan <la kuyuya indirince ne de öyle sevişmek falan gibi şeyler hah- Hemen kard~n gözlerinden ~k nigin çekilme.sirıden evvdki hld~ 
olduklarınt anlamıyarak: hına gelmemiş. Çmgıl"akft Dev oğlanın iırahta olurturlar. hülasa etlikten ;;onra Şuşnig ile k . e-

c~::. . 1·· •· ·· ' B 1 d rd" . d ' ı..;;...t h k t •- .. ' ta.-f' - ~ mıyız, o u muyuz. ur ı ne- ını uyunca: Yedi gün yedi ~ce şenlik yaptp getir- sme _., e are e e .... esa ıçtft • ,. 

•••••••' residir! Cennet midir? 1 - Şahud m ... Ben .senden ayrılmam. diği ktzlart her biri nikAhtar. Ondan ferde bulunanlar aleyhi~ taki~t y 
Gibilerde birbirleciyle sözle-iir ~ de Ama, şu senin gi.b:el lü~me.liııe karŞalık da k k .. k k d "1.0·· pılacağt ihlimaliııi ileri sünnektedi'~· 

O vın kendilerini bir odaya koyup git- ~seni Uz.at -ed rim. · ~~ra.. ~r . gunrl ıröl~ece u6kund yapbe-a- Bu gazete ya-r:li~ şöyle <feyarn c-. guveyı gırc er. uooeye a ar 
Uğini gördüklerinde bir yandan h0:jla- Der. Oğlan Devin ay kların.a kapa- b t -"- yor. _-r ra er ve mesu yaşanar. , __ ,.., yv 
nırlarsa da bir yandan da Devin korku- nır. Şu.şa.ig plebisit hakkında .... fllı1' 

undan ağlayıp sız.lamaları kesilmez. - Aman şahun, der, benim iki karde- - BITI1 - meği tavsiye edenlerin kimler ~" 
Bir ele Devin yine Dev hizmet..tilerin- şiııl daha vac. Ktzların iki.'iini de onlara nu ve bunlann. yabancı ıınernle k1Jat1oı 

den biri başında tabla o1arak bir sofra g«itürevim. Şimdiye kadar ve her ne ka- Den İz ku )Ü bü ınünasebatta bulunup bulunmadı 

Çıngıraklı Dev 
- 4-

• • • 

Evvel Zaman 
içinde 

Yazan: METiN ORSA Y 

Çı.ngıraklı Dev de canı ihi sevdiği ömüc sür. yemek getirir. dar ben kardeşlerimden ayn düşmüş- öğrenmek lazımdır. ~ : 
kızın kardeşine bu nıe.teleyl haber ve- Oğlan, evgiliaini tarak, Ycm~ne ge- Bunlar, ömürlerinde öyle yemelc ye- s_ın 4e babamızın sağtıtında iken birbir- iz.mir deniz kulübünün mevsim faali- Beri.iner Borscn Çayt.ung diyot' vt 
rir. Oğlan da işi Çangırakh Deve hıra- lir. Halk onu evinçle karşılar. Yedi gün ıneınişler. Açlık ta canlarma tak demiş.Jlerirnizle and içm4tik .. Ken Hmir.e hep yetine b~Janmışbr. Dcnizbank müdürü Şuşn.ig çok fena bir rol o~ıı•ı;:!.ııır 
kır. Dev iki sevdalıyı yanına çağırır. Oğ- yedi gece .şenlik yaparak onu tahta otur- Hemen sofranın haşıoo. geçerler. Ve ka· , ana baba bir birer kı~ bula k nikahta bay H~mct Dölge deniz kulUbU riyase- Bcrşlesgadende eltiğl yemin• tu 
lana hangi padişahın oğlu olduğunu SQ- Lurlar. Sonra dA kızı..ııikahlarlar ve bu- Plia -kapışa yeyip karınlarını doyurur-: alalını demiitik. Şimdi muhakkak on- linc seçilmiştir. Bir kLc;ım üyeler kulü- \ır. • btİJlde" 
rar. Oğlan da: nun için de kıı k gün kırk gece ~üğün tar. O gün akşam olup ge~e cri}dikle ı· ıar da beUrdır. Eğer iuıin olursa bu üç bün Karşıyakaya kaldmlnıasım, bir kLi· Bertin, 12 (A.A) - Lı~. şe götC fC' 

- Yemen padiphının otfuyıatn. d erler. rahal rahat uyurlar. kızı benimle göndecirstn. mı da Alsancaktaki merkez binasında O. N. B. Ajansına bitdirildığille ,ebit 
Der. Dev, adamlarından bidni Yemene Bunlar oroıda oturup mesut otnak.la Sabahleyin, sarayda bulunanlar gibi Çıngıraklı Dev: faaliyet göstermesini teklif etmişlerdir. h.irdc sükun hüküm süra.ıekte v~t1· 

yollıyarak padişahın sağ olup olmadığı- olsunlar. Biz gelelim Devin yanındaki onl.ac da g yinip ktJiantp bahçede dol~ J - Ey oğul.. Onlarm han-a daha ya- Bu husus yakında bir karara bağlana- üzerinde Alma!\ tayyareleri u 
nı anlamı.ısını tenbih eder. Müerse Ye- .ktzın kard~i olan şahzadeye .. Bunlar mağa başlarlar. Ama kır.ların güzelliği lpacak hlı:melleri varsa da seni sevdiğim calclır. dır. ,enal 90'" 
ınen padişahı öleli üç sene olm~. Bunu epeyce vakıt daha D.!v ile g•.?çinınede ot- cennet hurileri ~ibi aşkııı imiş. Çıngırak-. için bu sözünü d~ kmnıyayun. Deniz kulübü önümüzdeki mevsimde Insburg, ~ (A.A) - Na.sk:ası şefı 
işittikleri gibi kızı oğlana verip : sunlar, Devin eski adeti üzere kuyudan 1ı Devin sevdiği ~ahN-de hu kzıların en 1 Diyerek ikinci Di!vi ç3ğırır. bir çok yüzme mlisabakalan ha:r.ırlıya- yati.st partisinin ~rot "".0~e dol''" 

- Haydi otlwn, d'- • Bu kadar :r:a- çtkına vakti gelmq. bir gü.n sabaha ~ küçüğUne vurulur. - f Kırk llleve altın, elmas yli.ldeUp oltan cağı gibi ayrıca şarpi ve yelken JUi§· ı F..dmond Krıslol Ti~ vali~ li!lde .-Y' 
eLtio. Y-eler. Şimdi dtŞ&rtya çıkar. öıeye beriye dolaıtp ger.- Gi.in günden ab .• Vah ederek aşk deı-- ile üo kaı analan ile birlikle oğlanın lan, kürek müsabakalan da tertip ede- Dem: lnsbu.rg belediye reiS 

• - memleketiae-.ctirıhic. Cf!kllr. .ol.ıoımtqtur. 
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Yenilen Favsta ilimden 

Korkuyorum 
· ~~.~ıya 
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Çekoslovak hapisaneleri 
Orada iki türlü 

çeşit ceza 

•• • ceza reıımı 
kanunu var 

ve iki 

Hapİ•anelerde "Demir biT el fakat kadife bir el,, sistemi caridir. 
Mahkumlar iç.in bir de .yevmi gazete çıkmaktadır 

Bunu Madam Küri
nin kızı sö yli yor 

... , _________ , ___ _ 
Yazan : Mltel Zevako 

'-••sn ......... ı_. ..... ~ ............... mm .. .-
- 91 -

Hepllniıı gözlerinde bir sevinç par- ve namu.s dairesinde sizinle kdmç ktlın. 
---o-- ladı. • ca, hençer hançere, göğüs g~, çar. 

Meşhur Fransız kadın illin ve kAPfi Sentmallıı heyecanla mukabele etti: pqmak için sizi bekliyorum. 
madam Kürlnln kızlarından blri, llim- - Pardayan, eğer Gizi bize terkedec- DUk dişlerini gıcırdatarak cevap ver. 
den korktuğunu anlatan beyanatta bu- seniz. her UçUmUzUn hayatını emrinize di: 

lunmtlflur. Amade bulundurmak için söz veriyoruz. - Siz delirdiniz galiba! Hey, bana ba-
Ev KUri adını taşıyan bu genç ku; - Kabul etmiyorum. Benim tekli- kın! orada kimse yok mu? Şu deliyi ya. 

diyor ki: fi.mJ dinleykm. Gizin ba,.tmı bUsbütün kalaym! .• 
- ~ ~ınlyonım diyemem. F~- bana bağışlıyacak yerde, on dakika ka- Giz kapıyı açmak istedi. Fakat kapuun 

kat llimle ulfet edemiyonmı. Ben bar dar bu hayattan vazgeçmenizi istiyorum. arkasında fU boğuk se.der geliyordu: 
llim olmadığım gibi olacap da benze- Uç arkadaf yine ne denilmek isten.il- - öldilrün. gebertin! Şu Giz köpett. 
mlyorum. Illmle alAkadar olmaldığun diğinl anlıyamıyarak blrbi.rlerinln' yUzü- nin vücudunu kaldırın! Cesur Kalber: 
tabildir. Hele benimki gibl harikUIAde ne baktılar. cesur Sentm;ı'in! haydi! 

1 

bir anneye malilt olmağı kim istemezdi. Pardayan tekrar söze başladı: Giz bembeyaz kesildi. Artık herşey\ 
Fakat ben. musiki ve edebiyattan daha - Evet Düke birkaç söz söylemek anlamıştı. Pardayan Gize şu ihtarı yap. 
çok uvk alıyorum. istiyorum. Bu görüşme on dakika süre- tı: 

Göriiyorsunıu ki, ablam, annemle ba- cekUr. MUteaklben onu size bırakaca· - Sizin için bir tek kurtuluş yolu var-
bamın başladıktan ilmt mesaiyi devam ğun. Beni dinleyiniz.. dır. O da, sizi şurada beklemekte ola 
ettirecek kabiliyettedir. Bir nobel mU- Dük buraya girecek değil mi? Uç asilzadeyi öldürüp çiğniyerek fU 
kAfatı da kazandı. Ablam, iliın kablll- - Evet! merdivenden çıkıp gitmektir. Fakat bun-
yetlnl tevarüs etU. Fakat bende böyle - Bir d efa buraya girdikten sonra, dan evvel her halde beni öldUnneniz IA-
blqey yok.. ancak Mabeyn odasından çıkabileceğini zımdu-. Kanır veriniz. Sizi namm dalre-

Dlmden nefret etmiyorum. Daha doğ- biliyorsunuz! sinde düelloya davet ediyorum... Eğer 
nısu lllm beni korkutuyor. Onun için - Evet ama küçücük merdivenden .kabul etmezseniz, bu kapılan açar, ka· 
hayatımı ailevi ananamızdan aykın ola- de çıkabilir. tilleri buraya çağmr ve onlara derim ldı 
rak kunnak istıec:Um. - Evet doğru! O halde üçünüz küçük Bu adamı öldürUnüz kendini müdafaa 

meridvcnde durunuz. Her taraf kapatıl- edemlyccek kadar korkaktır ve alçaktır. 

ımCla altı yüz mahküm yaf&lllak- mış olur. Giz etrafını ihnitsiz nazarlarla sUzdU. 
t dır Bu sırada kılınç, mahmuz, nal şakırtı- Kurulmuş bir kapanın içine düştUğU .. 

a H~piahanenin en meıul adamı, lan işitilmcğe başladı. nü tamamen anlamıştı. Kralın daha tetlk 
doktorudur. Pardayan soğukkanlılıkla bağırdı: davranarak kendinden evvel harekete 

Temizlik ve ıahhi bakıma 0 ne-- - O dur! .. Hemen buradan çllunız. geldiği muhakkaktı. Korkunç dUşUnce-
zaret eder. MalıkUmların koiut- Nihayet on dakika sonra Giz sizin ola- ler arasında kurtuluşu için biricik çare

lannin böcrelerinin bol havalı caktır. O zaman ne isterseniz yapınız!. nin harp meydanl.anndaıld bhraman
bol zi;alı ve çok temiz olmaaan~ Yalnız on dakika için o, benimdir. Haydi lıklarını göstennesl icap ettlilne inan· 
dikkat edilir. Haftada bir çama- çabuk çıkınız. mıştı. 
tır değittirirler. Ayda bir defa ya· Pardayan d imdik b' vaziyet aldı. Göz- Derhal kılıncını çekmek, Pardayaru 
tak takımlan temizleri ile tebdil !erinden kıvılcımlar saçıyor, yüz.Unde öldürmek, merdivendeki adanılan ıe. 
edilir. Muntazaman yıkanarlar. müUıiş cir irade kuvveti okunuyordu. ~lemck ... Kraliçenin dairesine geçmek 
Tepeden tırnağa kadar temiz ol- Oç ark.adaş blr çocuk gibi iradeli ada- maiyetini çağmnak, şatoyu i.s\ill etmek, 
malan tarttır. Haftada bir banyo mın karşısında eğildiler, küçük merdive- kralı k endl eliyle b1dürmek IAzımgeldiil· 
alırlar. Mahkiımlarm gıdasından ne giltiler. Merdivenin kapısı kapandı. ne kanaat gelirdi. Korktuğu plAıuıı hu· 
da yine hapishane doktoru me- Gllrüllüler kesildi. Kollarını kavuştur- lbası, ya b'lmek veya öldUnnekti .. 

· Mildir. Her mahkUma günde bir muş olan Pardayan bekliyordu. Hiç afzııu açmadan Jalmcıru çekerek' 
· Çekoslo1Xlkycı hapisha~lerindetı biri... 

1 kilo ekmek aabableyiİa çorba, öi· Bir Jtes ~i: Pardayana anaızm hücum eW. Şövalye 
ÇekoıloYakyuııo·, trCeza rejl. buluamaktachr. Ve mahkUmlan iaaanlddan an. le ye aktam yarım kilo .ohu ve- - Kral sizi odasında bekliyor!. hemen geri atıldı. O da kılıncını çekmlı-

•i• üzerinde yaptığun tedôkl•- Doktor Kamil dedi ki: (ayacak n imıanlıia bir daha•· rilir. Haftada iki defa Mitli kah. Sarayın içinde korkunç bir .e.Mlzlik tL Dilello çok Ant ve ook §lddetll e>ldu. 
de aziz dottum doktor Kamil F~- · ~ Bizde ceza rejimi . oldukça rar yermiyecek hale getirmek.. ve ve iki clefa yiiz ellifel' ll'&m et hlklmdl- . Hemen birkaç saniye lçinde Pudayaum 
ehin~- blytik Ye litafku yar- bnflk bir meHledir. Unutulma~ Bunu :;aparken' do uli geyfek tayinleri Yardır. Pardaya11 ağır ve sert adımlaruı lıla-,kıltncmt Dük da Gizin g()pünden ıeotr
cLmlvını glrıdGm. , . aMık lazamdll' ki Çeko.loyaky-a göatennemek •. yani .• Demir bir el Horkea. bili. iıtiana günde on beyn odasına geç~ lşitU. Nihayet' mit arkaaından çıkınıflt. Şöftlye kaha· 

Doktor Kamil FrieL , ..ili .bir cümlwriyeti birbirinden ayn hu· ve kadife eldivenle ittare .. • aaat çahfır. Atçılar. ekmek ,..,..... Dillt dö Giz görUndU ve ik1 adun kadar cmı tekrar kuıma koydu. 
·~ 1ailrimiclir 'Ye timdi bati'n taeiıetler aöıteren i.ki ·çeşit arazi- leopoldoy hapiahanai' e.ki bir lar terziler ç.aınqua1ar bUçe- attı. Giı ~ kralı bulacaimı Umit Düke dolnı ~ Şöyle mınl~ 
nbancı ..n.fider, twistlai aiu'· den mürekkeptir. kal~ir. (Kattiazi) de 'eski bir m• ... mam'cluracılu. ~ ~ bir b~kel gibl dimdik. duran . - öldü.. Dlvi,verln t;Millde ~lecllll 
1-yao .enlernaqonal (Spoliceru- Bir .tacafta 1918 den evvel A.u- naabrdır. Diğer hapishaneler hep lar, makinistler, elektrikçiler çi· par4ayaDla ~1 kaqıya geldi. Bir u.n.i- bir kelime yUaUnden ölcliL., llouenJ'Dr, 
ky kulüp) ün mıidir. . twyanm olan topraklar yar. Bo.. böyle mi kaleler ve manubrlar·ı•irtsirler, boyacılar, çiçek;iler, ye .içinde derhal geriye dönmek istedi bir kelime için bir lalmç C:larbell ooli 

Memleketini çok ıeYer. Bunun. hemya Ye Mozoyar Silezya bu. dan tebdil edilmittir. ' . tesviyeciler velbaııl kadan erkek ise de bu dakikada kapının kapandığını mu? ŞUphP.siz ld hayır RDia bir a6dln 
la beraber tamamen bitaraf ko- lanlandır. Diier tarafta etki Ma· Hapishane memurları, müdü. lher meslek 'ıahibi burada itini ya· gördü. Hafifçe sarardı. Mabeyn odasında Şövalyenin fikrinl değiştirdi. Fekat be-
11Utur bir adam, onunla birlikte I car topraklanndan Slovakya ye ründen gardiyanına l<adar çok par ve bot durmaz. muhasara edildiğinJ. anladı. O uman nim kılıncım Fransa krallığının muJaıd. 
Celcoalovakyanın .hemen bütün Rua karpatları var. Buralarda es- dikkatli bir intihap ile tayin edi· Bütün hapishanelerde birer Pardayana dönerek: deratını da değlftirdl. Aradaki fark '"1· 
hapishanelerini dolafbm. Hafif ki adalet ıiıtemi ile ceza rejimini lirler. Hapidıane müdürleri. he- mektep ve birer kütüphane vardır. . .-: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Burada radadır. , 
Cezalılarm bulundukları ,Plzen), temit etmek için çok çalatbk. Ha· men hemen ya doktor veya tecrii· 1..eopoldov kütüphanesinin ye. aşınız nedir? diye sonlu '. Pardayan DUkUn 61-llt olduluna b-
(~opoldov). 11liblan mümkün il da uğrafıyoruz. iki ayrı ve bir beli adliyeciler, ruhiyafçtlardar. di bin cilt kitabı var. Günde iki Pardayan cevap verdi: naat getirdikten aonra. ldlçUk merdi.-. 
t~nenlerin k•pahldıkları (Kar· çok ahvalde birbirine ztt ıiıtemi Plzen ve Leopoldov hapishane- aaat jimnastik ve apoı: mecburi· - Adımın size lüzumu yok. Beni çok nin. bpumı açtı.. Alaca branlık lçiade 
~ı), (Llava), talih kabul ebnez. birlettirmelıc o kadar kolay olmı- lerinin müdürleri eski hi.kimter.ldir. Haftanın mt1kann~ sünlerin- eyi tanırsınız. Ben bundan on alh sene 1bett benzi atm11 üç baf gtidlnd(l. ~ 

n Ye lriirek mabkümlaruun bu- yor. dir. Mirov hapiabanesini bir aok- 1 de projebiyonlu konferamlar ye- evvel Kollnyinln sarayında sizi to-1 lara dedi ki: 
~ndak(an (MiroY) ve nihayet Şimdi bizde meriyette olarak tor idare etmektedir. Miidürleria 1 rilir, filimler gösterilir. Mahküm- katlıyan adamını. Bundan sekiz ay evvel - Baylar, on clakib daha tamam ol-
1-&fl cİYanndaki (Repy) kadın- iki ceza kanun .. var. Biri MoraY· ınaatları senede 56 bin kurondur. larm keneli aralanncla letidl et· on bin kişüıin öoiinde sizi. tokat yiyen ,~ Fakat zararı yok, loeri 8'rebdlnıl· 

J_aapiahanniai sanlila. ya ve Bohemya ve Silezyada tat- Bir gardiyan aenede 17.500 la.on tikleri puplar munt•z•m -ad adam diye teşhir eden adamımı ı~ Borcunuzu affedf,onım. Dik cllS 
~ 81r bap;ahaaeden zipde bir u- bik edilen 1852 tari.bli Aygaturya alll'. • konserleri Yerirler. Dişlerinl gıcırdatan Giz mmldandı: Gizi de abe We eclfronm. . 
~ o~ (l.eopoldoY) cea ceza kanunudur. Diğeri 1878 ta- Gardiyan amaYiiıleiiain sene- (:ekosloyak a..p;.a..=elerinin - Ah cehennem zebanW!... r O, Jant Pvat merdiftlllerl çı ..... 
e.ınde, azami bir aeae hapee rihli Macar kanunu .• Bizde müt- lik ücretleri 8.500 kuroadm. en mUhim haauaiyeti hapisha-'er Pardayan devam eW! baf~t. Kalber, Sen.tmalin, ve Moniıled 
~~m olanlarla ceza müddetle- terek olarak tatbik edilen ka· Bunların aynca ikramiyeleri, te. sueteaidir. Evet. .. H..,W..neler - Ben. Sendeniz sokağuıda zavallı bir ellennde hançerlerle odaya girdiler. DU· 
~n üçte ikiaini doldurmut •e ı.. nun, ıuç itleyen küçük yattaki ço- kaütlüklori, senelik mükafattan içia her gün bir sazete ye bir ele kadmı kurtannak lçln alze te9Um. oldu-l kU at kanlar içinde yerde vatar bWchi-

1 hal etınit auçlular var. cuklara mahıuı olan kanundur. da -vardll'. Devlet tarafından ha .. :laaftalak mecmua netredilir. Mala. tum ıırada bana alçak diye balumlfh- f lar. Hayretten donup blddu. O'ç bet 
1,._ ~ aaydıi~ hapiahanelerdea Bunanla beraber biz. bu çefitli piıhaneleria · cİYarmda yaptırıı. kümlarm ub1n1ZWda bekledik- ruz. Ben o zaman alze bu aözt1 btr gUn ı dakika evvel bir yddlt'tlll .arattyle w. 
oWtlflca C';ekotloyakyada amca ceza bnunlan, cezai hükümler IDlf konforlu evlerde ikamet eder· leri ve ~ ... suetede kendi elimle gırtfalmıza tlbcağunt eöy- kua gelen dilellodaiı haberleri yoktu. 

~ .. :reeli Yİ~yet bapi~oai ~e aruında tek olarak ~-d~iümüz ler. . 1 •iiıılriia dabiU ye laarid hltla laa- lemişUm. Ne mi ilted.iğim.l sonıyorau· Blr ara~k ~ kmuldandı .. Daha ölme-
~ yetmıt dokuz lriiçik bapu- yolu üç eauta toplayabıl1r1z: LeopoldoY hapiıhaneıinde mü-

1 
berleri ile beraber mahknmlann o.uz! Yapttluuz hakareU temldemek miştt. Gözlerini açtı. Ayala ka'lknNık 18. 

'-Li Yar.. Buralarda ufak c81 iim 1 - Diaiplia. dürden tiatka ielm: idare tefi ye . hayatlarına ve bapialıanelere. ..,. lçla bauım ı.tiJOl'Ulll. Hami d6 Gm. tedi. Bir lnllti çıkardı. ş.mtan mttd-
Pleri ile kısa müddet hapia ce- 2 - it. yüz gardiyan •ardır. l lilu hal edenlere Saberler nı I"- Kollnytnln ve daha birçok ...,klerbı t dandı: 
~-~m sokak kadmlut 3 - T-"iye.. Bu ~-kalenin biW:W. ara- zel nui~t~ ~~"!.-_d~_: b!'!1'-· -~ ~ ml =--~,11; imdat!.. Imdatf .. Beni aldOrllyor-

çdmnLiı hir m&Jllluntuiu auwht- dan, aalonlardan geçiyorlardı. Z'1P. l1lll fditeleri.. Plla pı'--1Alm IOlll'a Mayenin odaaından bu 86zler lflUI .. 

Parl.sli Ka' dın deliiine IOldu. - ,P • .....,..._-Paliiinlwelnf· ba proie teı•wllırııifti. De.ek onu Yedi klfl .,.lfb.lar: 
Birkaç unİye ...... bpl açalm ... 

1 

takt libi ~= • ÇÜıa ... •lfmılt. . I _ OtdilrUn. gebertin ... 
•• ~.ele Wıçeye ıirerdl: bp.JI al- - Vay anumı. ~Gnlu. ~· A.... ı ttç k.aUl heyecanın te.lrl albada b4. 

riiltüaüzce lrapecMı.r. ano hmacla heMhteia Wr Koat. Wr - Bunu ela ılrmek ilt« mW- emre itaat etmişler ellerindekl ~ 
Onlann huraJa ginfiiüııi lcUme prens haJab PflYOl'IDUf. Tftelma nlz? terle DO.k $ Gtzhı

1 

vtleudunu delik d9-
•• • iL,!__;:_ (l _ _cA • • 1 .. _....____ • - 16 - lonnfW!Mf, ~ natrıllmemlfb. cuw. - ,.,nten .. mı lr' Deci. mc-asdss ..... : flit Japmlflardı. 

1faL.a Etrafta bir lripek leli bile duyul- lir cleder. - Clı111eceiia ,,,, ...tir? ~ taralma.. bpı tWdede .W.. 
~ ld. at.. lh 0 bdu uzun ve Ki r VJI ....... · Yol .,..,.'alnıia Wr ,.da ı • _ Şlrle .._ ..n .._. LöYayni n arbcletlan IQeriye 4alclal.r • 
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Nezaketli çocuklar! 
Hoppaca hareket! 

l!ir Alınan kadın, tanıdığı bir kadına 
dert yanıyor: 

- Dün eve geldiğimde bir de ne göre
yun? Kocamın kucağında yabancı bir 
kadın görür görmez, yüreğim ağzıma 

geldi! 
- Aman! E, kocan seni görünce ne 

dedi? 
- No diyecek? •A:nerikadan ı;elen 

kız kardeşim> diye kadını bana takdim 
ctl: 

- Tabii inanmadın? 
- Nasıl inanmam? Sahia n k z knr-

d <İ) miş! Hoppaca hareketiyle de Ame-
T n geldiğini ispat etti! 

Seni ben ölmüş zannediyordum .. 
- Niçin? 
- Çünkü herkes senin iyiliğind~n 

oohse b~ladı .. 

Örnek iş ve ev kadını 
Bir lngiliz gazetesi yazıyor. 
.Amerika Cumhur reisinin karısı ba

yan Ruzvelt, B. Ruzveltle be§ oene evvel 
evlenmiştir. Bu müddet içinde bayan 
Ruzvelt tayyare, otomobil ve şimendi
ferle kırk bin kilometreden fazla yol 
yapını~. Binlerce ve binlerce el sıkmış, 

binlerce mektuba cevap vermi§, yüzlerce 
nutuk ııöyleınlşlir. :Bununla beraber ba
yan Ruzvelt mükemmel bir ev kadını
dır. Amerikadak.I beyaz sarayında muh
teşem bir mutlağl ve en usta aşçıları var
dır. Bununla beraber kocasının yemekle
rini de ekseriya bizzat k•ndi hazırla

maktadır. 

- Garaj kapısını neden bu kadar 
büyük yaptırdın? 

- Otomobili daiına garaja karım so
kar ve çıkarır da ondan.. 

Eskisi ve y enisi! 
Yeni bir hizmetçi tutan bir Alman 

kadın aradan on gün geçtikten .sonra, 
hizmetçi kıza sordu: 

- Evvelce bulunduğunuz yer eyi bir 
yer miydi bari? 

Hizmetçi kız, içini çekti: 
- Ah, evet! .. Hem de ne kadar eyi! 

Fakat o zaman bilmiyordum! Şimdi öğ
rendim! 

- Kabahat siz.in .. Ben yirmi senelik ~oförüm. Otomobil }dar~sini bi1i.rin1. 
- Hay!r .. Kabahat senin .. Ben de a1tmış bec:: ~tnedir yayan 8 • .lerim.. Yol 
;ü iımesini biltrim. 

Mühim olan 
Bir varmış, bir yokmuş .. 
Bir karı ile bir koca varmış. Bunlar 

Alman bir doktorun oğlu bir üniver- gül gibi geçinip gidiyorlarmış ama ... Gel 
site talebesinin acele paraya ihtiyacı var- gelelim çocukları olmıyormuş.. Çocuk
dı. Fakat, babasından boyuna para çe-

1 

suz yuva, k~uz kafese, tuzsuz aşa ben
kiyo~d~. Bu_ sefer müsait cevap alacağı, zer derler. Bu karı kocayı da öyle ço
haylı şuphelıydi. Parayı her halde terrun cuk tasası almış .. Doktorlara baş vur
edebilmek iç~ _bab~sını kandırmak yo-ı muşlar ilAçlar, tedbiri'." falan filfın .. Ni
l unu aradı, duşundu, taşındı ve kurnaz- hayet hıkmetinden sual olunmaz, cenabı 
ca davranışla bir çare buldu. Babasına hakkın kurumus dallara can veren kud
so:, le bir mektup yazdı: ? reli ile kadıncağız gebe olduğunu koca-

" •Sevgili babacığım bU. halta çıkan tıb- I cağızına müjdeler. Müjdeler ama .. Gel 
bı mecmuayı bana gonderırsen, pek gelelim şimdi onları ikinci bir tasa tu
n:cınn~n ve müteşekkir k."lırım. Or~d~-: tar. Ya doğacak çocuk sokaklarda gör
ki tıbbı makalelerı mutlaka ok'.""'a~ ıstı- 1 dükleri bir tokım serseri ve nezakel•iz 
yorum. Ayrıca 100 mark ta gonderırsen çocuklara bC'nzerse .. Gördün mü şimdi 
memnuniyet ve leşekküru.m. iki kal olur, I felaketi.. Ne yapsınlar ki çocukları ne
Dununla berab:ır1 asıl muhım o]an, tıb-

1 
zaketsiz olmasın.. Ona buna dert ya

bi ınecmuadır, ~-m~ ~ onu sakın unut- narlarkPn, eşten dosttan medet umarlar

ma' • I ken haber alırlar ki filan yerde filfın so

Kadın (Öl-k üzere olan kocasına): 
- Nasıl, b" matem şapkamı beğen

dın mi? .. 

kak feşmekan numarada bir hoca var-
mış. 

F.ğer bu hocaya gidilir de okutulur ise 
doğacak çocuk nezaketli! .. olurmuş .• 

1 Hiç dururlar mı? Hemen soluğu bu 
I kerameth'.I hocada alırlar. 

f - Aman hocam, sen bilirsin .. derler. 

1 

Şu bizim doğacak olan çocuğumuz ne
zaketli, çok nezaketli olsun.. Öyle ki 

1 her gören maşaallah kırk bir kerre .. Ne 
terbiyeli.. desinler .. 

Bunun üzerine hoca sorar: 
- Çok mu nezaketli olsun?. 
- Çok. Pek çok .. Ne kadar kabilse 

o kadar çok .. 

- Peki öyle ise .. 
Masal bu ya .. Hoca okur, üfler. 
- Haydi gidiniz. 
Der. Karı koca, nezaketli çocukları 

olacağı sevinci içinde evlerine dönerler. 
Aylar geçer.. Kadının. karnı büyür. 

Doğum günü yaklaşır. Hazırlıklar yapı
lır. Nihayet dokuz ay, on gün, on saat 

ve dokuz dakika gelir .. Gelir ama, ita• 
dm doğurmaz ... 

Bir gün, üç gün, beş gün .. Birşey yok. 
Haftalar, aylar geçer .. Yine yok. 

Doktora giderler. Doktor hayret edeı 
fakat birşey yapamaz .. Kadının vakii 
çoktan gelmiş geçmiş., Fakat ne doğum 
var ne de doğum sancısı. .. 

Kadıncağız çocuk doğurmıyordu ya .• 
Bu gebeliğini de bir (illete) hamleder• 
!er. 

- Ne çare.. Katlanırız.. Gözümüz.ün 
nuru Allahımız bizi o kadarcık ta um
durdu ya .. Bin şükür ona da diyerek 
mahzun mahzun yaşarlar. 

Aradan seneler geçer. 
Kadın gelir doksan yaşına .. Erkek ise 

yüz yaşına basar .. Nihayet bu kadar yıl 
yaşadıktan sonra dünyaya kazık kaka
cak değiller ya .. Kadıncağız eceli ile ölür. 
Onun karnındaki bu illeti merak eden 
doktorlar öldüğünü haber alınca: 

- Şunun karnını yaralım da bir ba
kalım bu illet ne imiş, derler. Karnını 
açarlar. Ne görsünler, kadırun kamında 
birer karış boylu iki insan var. Sakal
ları kendilerinden uzun. lkisi dt altını· 
şar yaşında .. Birbirleriyle ve büyük bit 
nezaket içinde konuşuyorlar. 

- Efendim ,dünya yüzüne evvela siı 
teşrü ediniz. 

- Hayır efendim nasıl olur. Dk önce 
zatıAliniz buyurunuz .. 
Meğer kadın ikiz çocuğa gebe kalmış. 

Hocanın nefesi o kadar keskin imiş ki 
nezaketli olan bu çocuklar doğum vakti 
geldiği zaman bir türlü birbirlerinden 
önce dünyaya çıkmak istememişler. V c 
altmış senedir: 

- Evveli\ siz buyurun. 
- Hayır siz buyurun. 
Diyerek birbirlerine nezaket cemilesi 

yapmışlar .. 
................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!l!!!!!!!! ..... !!!!!!!!1!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!! ........ !!!!!!!! ............ 

Tercümanlık icin • 
Seyyahlara tercümanlık etmek istiyen 

bir Alman delikanlı, otele henüz 

inen bir lngilizin yanına girmiş, kendisi
ni tercüman seçmesi için hararetli sözler
le iknaa uğraşıyordu. 

lngiliz, Alman delikanlıyı dinledi, din
ledi; sonra güldü ve Almaooa olarak: 

Bu da bir teselli 
Bayan Lemanın kocası ölmüştü. Çok 

müteessirdi. Gece gündüz ağlıyordu. 

Arkadaşı bayan Kocaman ona teselli 
vermek istedi. 

- üzülme kardeş. dedi. ölüm Alla• 
hın emri ne yapalım. Hep öleceğiz. S.,. 
nin hiç değilse bir teoellin var. Geceleri 
kocanın nerede olduğunu artık biliyor-

Bu bankerle iyi konuşuyordun. Şimdi selam 

- Beniml~, dedi, Almanca da konu
şabilirsiniz, eğer eyi biliyorsanız da ... sun. 
zararı yok! 

- Parktan b~-.!~a biı. yer~ gitmemiş olan küçük kız ;:nne
sine sorar : 

vermivorsun. 
- Bana yirmi bin lira kaybettirdi de ondan. 
-Yok canım .. 

- Anne! Bu kırın kapıları ak,am kaçta kapanı~or. - Evet kızım istedim, vermedi .• 

Cinler kralı idam 
edildi 

BL.itün Mı ırda, saf ·ıalkın bir mucize 
sahibi olarak tanıdığı bir yobaz ı;eçen 
gün Kahirede idam edilmiş'.ir. 

Halkı:ı. •cinler kralı• ismini verdiği 

Abdülfett h ismindeki bu softa. Hindis

tanda bir müddet kaldıktan sonra, Mı-i 
sırda kendisini büyük mucizeler yapan 
bir fakir olarak tanıtmış ve cinleri et
rafına toplıyarak türlü, büyüler yapma
ğa kadir olduğuna halkı inandırmıştı. 

Bu büyücüyü idama sürükHyen suçu 
bir cinayettir. Abdülfettah zengin bir 

genç kadını iple boğarak öldürmüş ve 
vücudunu parça parça toprağa gômrnü~ 
tür. 

cCinler kral;> idam mahkumu olup 
asılırken cellat.başına ipin ilmiğini geçi
receği sırada: 

- Aman yavaşl demiş: Boynum pek 
naziktir. lpi çok sıkma .. 

Bugün Mısırda bu yobazın hala mu
kaddes bir adam olduğuna inanaıılsr var
ın!§. HattA kendi.sine bir türbe bile yap
tırmak istiyorlarml§. 

- Ben avukatım ve müstakbel bo-

Bibron ve et 
Meşhur yıldızlardan Fransuva Rozey 

bir gün bir sirkte dolaşırken hayvan mil

rebbisi onu bir Arslan kafesinin yanına 
götürür. 

-Korkmayınız .. Okşayınız, dedi. Bir 
şey yapmaz, biz onu Biberonla büyilt
tük. 

Fransuvaz Rozey gülerek cevap verdi: 

- Annem beni de Biberonla biiyüttil 
ama şimdi ben et · yo:rum. 

İş ve his! 
Berlinde bir gazinoya gelen bir adam, 

orada tanı§tığı birine şöyle dedi: 

- Bugün müessesemdeki memurlar
dan birine yol vermeğe mecbur oldum. 

Yol vermek hoşuma gitmez, ancak 1§ 
denilen t•Y de hisle, hassasiyetle yürü-
mez! şanına davanızda vekiliniz olmak istiyo-

nnn. 

- Peki amma benim boşanmak isti

yeceğimi nereden biliyorsunuz? 

- Ben apartman kornşunuzum. 

- Ne i§ yaptığınızı öğrenebilir mi
yim? 

- Her türlü tebrik ve saadet temen· 
nisi kartları, aşk ve a!Akadar bahis mek
tup nümenelerl hazırlarım! 

- Evlenmek için sizden bir hafta 
izin istiyorum. 

- Daha bir ay izlninizden yeni gel
diniz. O zaman niçin evlenmediniz? 

- Izini.ıni berbat etmek istemedim de 
ondan ... 

Bin parça oldu 
Çocuk annesine: 
- Anne, dedi. 
- Ne var oğlum? 
- Hani bizim yirmi dört parc;a çeY 

takımımız vardı ya? .. 
- Evet? .. 
- Şimdi bin parça oldu! 

Ömürlerimiz 
uzuyor mu? 

ilim, fen ilerledikçe insanın yaşıun• 
müddeti uzuyor. En çok hangi yaşta ölilJI 
düğünü muhtelif devirlere göre besal' 
etmişlerdir. 

Bu hesaba göre, on sekizinci asıt<la 
yani bundan iki yüz sene evvel, ortal•' 

Fransız Cümhurrei- ma oıarak insan a1 y~ında ölilrJJ!uş. 
Ondan elli sene sonra ortalama olaral' 

sinin öldürüldüğü insan 40 yaşına kadar yaşarmış. B~~a:: 

A b 
otuz, kırk sene evvel ise insanın orn ti• 

ra a ortalama olarak, 48 sene olarak g;;st• 
Fransız Cümhurreisi Sadi K.amo, 24 liyor. 

Haziran 1894 te, Liyonda, bir araba için- Bugün ise bu yaş elli üçe ç~~~ 
de öldürUlmüştü. Kazeryo ismindeki Bu da, doktorluk ilminin ı;aınanıJ?W"" 

anarşistin Wediği bu cinayetten tam 44 ilerlediğini ve insanların sait)~~ıı>~ 
sene aonra bugün, bu tarih' araba bu- nıınak çarelerini öğrendilderını il 
lunmu§tur. riyor. 

Bilyük bir flicianın cereyan ettiği ara- --- - ---------
'----------==-=-=-------------=~--------=--------==-==----==--=...-=-----==--=~=·! hada bugün hAlli kan lekeleri görünmek-

Def ol buradan! --- Okurların 
mektupları 

- Dün gece rüyamda, sağımda Cl~lark. Gable)i, solumda 
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- Karımın dışı iılemi, içi de beni yakar ..• 
(Robert Taylor)u, ayak ucumda da (~tıkı Mavz)ı gördüm. · - Niçin tersini yüz yaRmıyorsun? 

e 11e 1!4\111' 

• 

Tarih üstadı rahmetli Mıı-t Refik 
bir gün yağmurlu bir havada bir meyha
neye girdi. Te~gab başında bir konyak 
içmek ı.tedi. 

Meyhaneci üstadın önüne ufacık bir 
kadeh konyak koydu: 

üstad konyağı yuvarladı. Parasını da 
verdi. Fakat küçük kadehi de kapıdan 

dışarı fırlatıp ettı ve arkasından söy
lendi: 

- Defol buradan ... Bu kadar küçük 
olanların meyhanelere girmelerinin ya
sak olduğunu bilmiyor musun? 

Güzel resim 
Bayan S... Bir gün ressam 

gitti: 
Çallıya 

- Rica ederim üstad, dedi. Kaç para 
isterseniz vereceğim. Benim güzel bir 

tedir. Arabanın boyaları sıyrılmış, yay
ları paslanmıştır.Fakat flicianın acı hatı

raları olan kan lekeleri hfilA kendilerini 
göstermektedir. 

Katil, elindeki kamayı, gazete içinde Kazalara işliyet1 
saklıyarak Cumburreislnin arabasına 

girmiş ve Karnoya hilcum etm~. Bü- otobüslerde ııl öi!' 

yük Fransız devlet adamı, aldığı ağır Torbalının Arapçı köyü ilk 0!,z ıııt 
yara neticesinde, derhal ölmüştü. retmeni B. Rifat imzası ile aldığ 

h.\+s -~ 

mektupta deniliyor ki : e dörl 
Torbalının Arapçı köyü rner~e~eril'" 

buçuk kilometredir. Tire şosesı dall ge
isabet eden bu köyde, yolurnu;öy• l<•' 
çen otobüsler müşterilerı TeP~de geÇ•~ 
dar on kuruşa getirdikler• ha 0101ıusil 
gün bindiğim 8 numaralı 'fi::. tai<dif' 

ı 20 kuruş istemiş ve verrrıedıgı 
~ ı de otobüsten inmemi isterrıiştır: 11 ıceril· 

ı..:._,.,::c...~ Bu gidiş gelişin otobüsÇU]be:rı cel<ild• 
' t'i ı ' Jjıl ..._ -'*'~ ı ıerine bırakılmıyarak ka .

1 
widir1 ri' 

tarifelendirilmesi kabı! değı dil<atl• 
resmimi yap. - Mucit misiniz .. Ben de .. • . nazarı 1 JeJJ hususa salahıyettarların • J11uaın• ev 

Çallı, ciddi cevap verdi: - Halbuki ben sizi gazeteci zanncdi-

1 

- Madam lı:i kendinize benzemiyen yorum .• 
ni celbeder halkın keYlı 
kurtarılmas:nı rica ederim-' "ğrelJll,.ııl 

icat Arapçı ilk okulu 
0~ 

RJFJ>T 
blr reelnı :istiyorsunuz, arzunuzu maal- - Evet gazeteciyim ve havadis 
menunmlye yerme getiririm. ediyorum. 



Esrarını 
Röportajı yapan 
Paul Bringe 

Yakacı bir ıiıMf altmda Jiriiyonan. 
liaTa acak... vp. Street-Holl:rvood 
Bıdvarclm ~- pOlia memura biru 
fÜpbeU bir taTU'la bana bakıyor. Beni 
Ya bir yank.UCI, ya kötO darbesini İn· 
dinnefe haarlanaa bir haydut zannet
ll\İt olacaktır. Arkamda Lo. Anselea, 

Marlen Dietrich 
Anlatıyor 

• 

:ııı r • 
Cümhuriyet 

• • 
gışesı 

Her ay büyük ve küçük ik
ramiyeleri ile birçok vatan
daşları memnun ve saadete 
kavuşturmut olan Cümhuri
yet gitemiz bu ay 10.000 lira 
büyük ikramiyeyi 13541 nu
mara ile yeni maliye şubesin
de Bay Hayri ve teriki Bay 
Ahmedi ıevindirmiştir. Bu 
uğurlu Cümhuriyet gİfemiz 
bütün lzmir halkımızı bu sa
adete kavutturmağa ahdet
mİftİr. Her kesin gelip «Eski 
mahkeme önünde 96 numa-
ralııt Cümhuriyet aitemizden 

olan bu tehird• Kahaensa, Şerolıe, Vil- berber Recep ve aitemızı 
kolu Te De LonsPre adma tapyan cad- temıil eden seyyar ıabcılan-
deler 'ftl'dsr. mızdan birer bilet almalarını 

1910 SENESiNE DOtaR.U tavsiye ederiz. 
1910 senesine d!>ira Nevyorkta bet. Ciimlauriyet Giıai 

alh kumpanya rekabet halinde idiler. MüJiri ti 
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IKZİIZJ Akhisar Tütüncüler Bankası ~ 
Sermayesi l,Q00,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkağaç 

lzmir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelacı 

ile iştigale ba,lamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
-- Emtea üzerine komisyonla alım ıahm itlerine ta

yaaaut eder. 
Prenıibi emniyet, ıürat ve mü9terilerinin menf aa

tini korumaktır. 
Adres: Gazi Bulvarı - Telefon: 2333 

(4111) 

O tarihte sahne Tuilerinin kralı olan D. !!!!!!"•••lliııııiiıiiiiııiiııiiiiıiiıııı• .. 

w. Griffitb ,. ıiderek aükUneı Te --------------------------

Ötaiiıınde Puifik o.-m, aajmıda ilk de- j) ı 
,. olarak Cow-Bo,.a filminin çekildiji ~ 
-..., dwwla çöle müntebl om ova· tf f:._..._~ -
ı. nrdr. Hollyvood Buln.r UzerinC:le- ~ ~-"... 
1'lıın. Jo... Bloadel önümden ıeçtl. Bir ~ 
V-.. UnUnde durdu. Kravat fiatlerine ll'·" #~ 
laakt.. :r-... )'irüdü. Y'me durdu. !pek 
~bmdan kaçan bir ilmeii parmak 
~la ıslattı. Bir çapkının barfendazlı
b.a yüzünU elqiterek mukabelede bu-
1-...a " yolma CleTam etti. 

HOLL YVOODUN HUSUSIYETI 

bol linet siy ... .ıtmda çalqmak imki- H k k t . 
nanı aramak fikrine kapddı. Bitün kum- U U gaze eSI 

• panyamu Kaliforniyaya ıötürdü. Crif. Dört senedenberi kıymetli hukukçula-
fith matrw n seki e1ki bir artist ol· na " profeeörlerin .....teriyle netreda. 
makta beraber ıinemanm harikalı ibda melde olan Hukuk gazetesinin ikinci cil
edici ruhundan mahrumdu. Uzan bor· dinin 27 • 28 inci nilhalan İn· 

, lu, bir aiaç gibi yontulmuı, dalına ıiyah tiıar etmittir. Bu nüshada Univer
alpagdan elbise giyen, yüksek beyaz Y•· aite Ordinaryüs proleaörlerinden Er
ka, plastron kravat ve baslr ıapka taıı· zurwn aaylavt Saim Ali Dilemre
yan bir adamdL Otoriter rubu, 'hiddetli nin adli tıbbm ehenunİ7etli mevzala
rnizacı ile cahil ve incelikten mahrum ol· rma, prof•ör Mustafa Retit Belgeaayın 
masına ralrnen sof sevki talNisinin Jw.. Türk Temyiz Mahkemeti kararlarma, 
veliyle dramatik ifade vaı..,_. olarak ai- profesör E. Hirfin Ticaret Hukukuna, 
nemayt icat et.ınİJtİr. Buaünkü ıtüdyo· Sulh hakimi Tabıin htanbwlunım Bele

Müslümanların 13 Anası 
Yazan: TOK DİL 

Gazetemizde alika ile takip edilmit olan bu meraklı tarihi 
roman 21 Mart 938 Pazartesi gününden itibaren ~Ubarriri 
T okdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde ne,
re bqlanacaktır. Romanın ne Clerece meraklı ve giizel olduğu.. 
nu aazetemizde takip edenler bilirler. 

Herkeıe; beher forması bet kurut olan bu romani ta va iye 
ederiz. 

ı . 5 (449) 
iıli ....... l'illllllll!•IG??Krtaıil!Zi~iUJ~t"Jm!İrilir%';ı .... 

~ kadar olan yuılanmda bu
._,. ıeWillm ıUnd• beri renklerden, 
•~den, ltyanlardan, bayranlaktan, 
~ dolan karmakarııık inti· 
L.J.nm. hDdinniftim. Şhndi bu intiba
ları toplıyarak onlardan belirli bir imaj 
-.....U Wi,onan. Size beteri hikaye
ler, kanı ve eti olan , yani tahıiyetleri 
h.dan.n hika7el• anlatmağa and İçmİf
tinı. Fakat size dilnyanm en hayretbaht 
t.lill bir ka,..I olan Hollyvoodun tari
"inden baluetmeli,.im. HoDyvood Lon· 
dra silN vak., Parla ıib1 yumutak, Bar
'eloa slbl aplım,. V enediı aibi füaun· 
1-, Vl,ana P,I aemll, NapoH s1W renk· 
il W. tehlrdir. Kendi hiiviyetinde aihb4i 
~etinin bUtUn muvaffakıyet ıırnnı ta· 

lar bütün büyük plinlanıu, ıüremprea· diye cezalarına, Cevat Hakkı özbeyin ·--~!!!!!!!!!!!!!1!!1~~~!!!!9!!!!!::!!!!!!!!1!!!!!1!!11119llm!9!1-m!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!m• 
yonlannı, sahneler dajuu ona borçlu- vergi tetkiklerine ait yazılariyle umumi 
durlar. Bu inta ve ihya ihtiyacı kartısın- ajan Emin A.li Durusoyun, ŞUJ"ayı Devlet 
da Griffith bazı liakiki taheaerler yarat· izasmdan Cudi özalm ve daha sair de
mağa ve terketmeğe muvaffak ofmU§tur. ğerli zevatın malcalelerini ve tatbikat Jm. 
«Fırtınalar etrafında» adını tqıyan filim manda da istifadeli içtihat ve kararlan 
bunlardan biridir. ihtiva etmektedir. 

ONDAN SONRA 

~ Griffith'ten sonra Hollyvooda yan de-

.~~~: .. J~~ 1 li ~üçük bir .•dam celm~tir •• Biricik ha· ---B!!!!!ll!!!P"""'.......,~!'2!!1!!!1!!!1!B!-• 
, .. ı~.: gaJ olarak bar banyo elb~ ~17or ve 
. "~ ;: Santa Monica plajanda mayolu genç kaz-

t 1tnalctadar. 

. ': >t ~~ Jarın filimlerini alıyordu. Adı Mu Se
~· netti. Sokakta vukubulan bir kav.pyı, 

en bayağı hadi..ı.i çeJcly.or, garip 'H 

GEÇEN ASIRDA çılgınca sahneler bile olSll ilrtiatleri İlle-
~ ..., ortasına doira Kalifomi. dikleri rolü yapmalda serlııest bırakı~· 
~ ~ Kahuema laminde bir du. Buıter Keton ile Şarlonı tafra airk-
9'87 •ardı. Bu kayUtı yalaninde yine yer.. ,1 !erinden alarak Hollyv~ getiren 
liler)e mealdhı Şeroke köyü bulunuyor• , .~ lodur. Yerli çadırlanndan teiftizlenen yer-
clu. 1880 senesine dojru Mister Vilkokı . rw lerde tuğladan çatma ıtiidyolar yapıh-
&dlftda dal Mr kaclm bmada bir neYİ yordu. Herkes, itçiler, komanditerler, 
~ k1irmUttu. Bayan 'Vilkokıun kom· aktörler, sahne vazileri klfla lialindeki 
hau Pol de Lon,pre admda bir Franıız evlerde birlikte yqıyorlardı. Hollyvoo· 
~ idi. iki kOlllfU küçük çiftliklerini dun henüz senaristleri yoktu. Aktörler-
~tı._ eden ba topraklara bir bafka ad den her biri üzerinde sinema makinesi 

1937 SELANIK beynelmilel 
ıergiıi taraf andan 

~o~ karar Termitl« ve bilinmu ne- kartısında büyük rolünü anlatıyordu. O 
il._ «Gfbel koru» mA•ıma selm ffolly. vakitte Hollyvoodun bqdöndüren The-

AL TIN MADALYA 
~ 1.nUnJ t.-c:ih etmftlerdir. Mistera da Bara, Nazimova gibi yıldızları var• 
~on dolcmmıcu aarm sonuna doi· Hollyvood yıldı::lcırnıdan Anna dı. tik filim parçası para kazandumağıi 

ile taltif edilmit olan 

AŞÇIBAŞI markalı 
l .. ÜKS ve EKSTRA 
MAKARNALAR 

.._ bayata söalerinl JUDU11Uflur. Pol de May Vong i>llflaymca it adamları maliyeciler söz-
~reye aeıBnc. o 191 l aeneaiae ka- den avdetinde ölmiiftür. lerini Hollyvooda çevirdiler. Bir sene 
d., Ya..._. ... _. T ..... man Holl--.lda içinde· toprağa atılan bir bQiday tane• 
~~- ,FYUUU UNlITULMIYAN iSiMLER 
·-·~•filim ~dili ıraman Loaı· . . . Iİnİn bq&k vermesi gibi kolkoca bir 
.......... ff1m1n illr ı&t..nitiae da.et edil- Hollyvoodun bu ecdadından biç barı tehir bina edildi. Artık istikrar bulıiıUf, 

En iyi makarnalardır. 
Sipari,lerin doiruca fabrika· 

ya verilmeıi rica olunur. 
~••tuhaf bir teaadlif olarak ba tör.- 1mutulmam1fbr. Bugün sinema payıtalıtı kat'i §eklini almtttır. 

Cennetin birinci katı 
20 biiı dolara satıld) 

~"-" RIKlN7. t~ 
Sağlık, Güzellik, ~lyafı tamamiyle husuıi mahiyette olan 

BRONZ 
ı18llindiji Uzere merkezi cHarlem> de Maksadı sadece (Mukaddes Pedenin 
~ S bQ.Urtıaralı aokaiın 20 sayılı binasın- elinde tuttuğunu iddia ettiği yedi kat 
4- ulunan zencilerin meşhur (Mukad- cennetin birinci katını satın almaktır. 

~tj~m~~iri~~ ~~~~~(~b~~~=~=============~==========~~ ~ ı Omuzlanna kadar .sarkm11 bir ile monsenyör Grace arasındaki bu cen-
\bı.,. lirer, Arkasında biri şoför, diğeri · · D ) t Q • 11 d 
~iki nıalyeti V'ardır. Iklsf de zenci· net alış veriJinin pazarlığı bir hayli iler- ' ev e 1 .epııryo arın an: 
' sırtlarına bilyUk adamların uşak- lemlştir. Mukaddes pederin iste4!ği ~o • • 20 Mart 938 de •nemende yapılacak Kubilay ihtif &li müna-
. ınahaus üniforma geymqlerdir. bin doların ilk peyi 0 !arak iki bi~ ~o- aebetiyle ayni süınle 'biri ıc.ı-.ıyakadan saat 13.10' da diieri de 
"ı~ •daıııın cMapede> girdiğini gören ~ şi:pdi~en tesviye edilmişpr. . ı Bumahaneclen ... t 13.30 da kalkmak üzere iki hususi tren ya• 
~~es pederin mUritlerl ilkönce bir Bu hususta kendi,ine milı;acaat ed~ pıla"" 'J'e Mui1adan da Meneınene aaat 13.40 da kalkmak üzere 

aftfıru- gibi oluyorlar. rek malOmat istiyen gazetecilere mu- aJl'I bir tren tahrik edilecektir. 
>ot~ adam kimdir? Necidir? Ne isti- kaddes peder : Bu trenlerle Menemene sidip dCinecek yolculara yalnız gidit 

l.J~Un . - Benim satılacak hiç bir şeyim yok ücreti IDl•bhilinC:le aidit dönüt bileti Yerilecektir. Oçijncü mevki 
~'lı:vor saçlı misafir kendini hemen ta- ki satayım. lzmir ·-Menemen 34, Kartıyaka ·Menemen 23 kuruttur. 

() d~· •M Demek auretiyle kaçamaklı bir ce- 802 ( 463) 
ka .ı, ukaddes peder> gibi bir b~- ·-•·ti M afih bu ı ..ı .. 

"'ilin pe b "di vap ve ... ~ r. aam a ış ve.~ J • o f d ı v d 
~dı Şarl ~=e·~7r. r. keyfiyeti zencilerin mukaddes pederle- zmır .e ter ar ıgın an: 

t lierk · · · · · • 1 da gı~--diğin" ·· ııeıı esın dua evi> adında bir mez- nnın ışının yo un ı.ııR: ı gos-
!!.ı~Utınll§tur. Bu yeni dinin merkezi termek itibariyle hususi bir ehemmiye
~Uy0 ~ur. Cenup vil&yetlerinde bir ti vardır. 

&ı.ı n fada tabii vardır. Monsenyör Gı·ace, Mabedin her tarafı-
~hbı:enı ~n, (Mukaddes peder) mez· nı ge:mıiş, meleklerin! .. de iştirak ettik
')(ıt'J ~~ b~bütün başka, ayn ve ona leri Ayinlerde bulunmuştur. 
~ >ı..u .. ~ dındir. Bu yeni din cinsanlaş- Yine malO.mdur ki bu -c:Mukaddes pe· 
lrfı_ " 1) ı lanı Allah d . "k • -cıtlJıded mıyor. aıma go der>in gayri ahlaki vaziyetlerinden do· 
tit Jlı.._ fr. Fakat tahtından indirilmiş-

'
~ıiYesinı Ud" layı Amerika hükUmeti tarafından tev-

g uyor. kif' bbil d'l · k t nyör G . da ınc teşc s e ı mış ve açmış ı. 
-..... l}· . race, aynı zaman : 

"~tişe : dındir. Iş te i§ .• Din işini alış Monsenyör Grace hakkında ise 1934 
tft diıı :ı:•Şlırınak olmaz. Fakat alış ve· yılında polis tarafından ve yine ayni ab-

l!ı.ı k l§~e karışabilir. laksızhk suçundan tahkikat yapılmıştır. 
it •t!-ey er}ı ferli, sırmalı kostümlü uşak- Bu çifte ahlaksızların elinde alış veriş 
-~aır:::er.in ziyareti maksadı da mevzuu olan cCennet> lerin huri ve 

· cllmanlarına Allah imdat e.vlesin. 

icar Nu. Lira 
310 Cumaovaaı Sarı Çay mevkiinde 9dönüm 467 M.M. 

mukabili 8738 metre M. Çekirdekıiz bai 30 
Yukarıda yazılı baiın senelik icarı mevıimin hulul etmesine 

binaen müıtacelen müzayedeye konuhnu9tur. 
ihalesi 17/3/938 tarihinde Per9embe ıünü ıaat 15 dedir. Ta· 

liplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 797 ( 467) 

Denizbank 
ğ.Ünden: 

lzmir şubesi müdürlü-

Hayvan yükleme komiıyonculu~u hakkında 10 ve 12 tarihli 
ilanlarımızda bu itin Denizbank tarafından ihtiyari hizmetler 
arasında yapılacajı denihnek icap ederken· ıehven komiıyon· 
cuların bu itle ittiaal eclemiyecelderi ,eklinde yazılmıt olmakla 
tuhihen ilan 'olunur. 808 ( 462) 

TOPR K, Y MAHSUL VERM Ç 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TtCARETHANESINDEN, EN UCUZ FIATLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
GAZI BULVARI 18, IZMIR 

1. 15 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu· fenerler seceleri sündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yaaaı pille ıtık Yerir. 
Çolı Jayanrr, çolr •ailam H çol acaiJ.,. 

Bilha11& mahalle aruında misafirlik dönütünde çok iyidir. 
Tavıiye ederiz. .. 

··············~i·ii·ii·~~···~~~;·~~~~~·············· 

Noneçyanın haliı Morina balıkyaiıdır. liri 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLE.BiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
. Sıhhat • 

eczanesı 

• 

Biiyük Sal ..... Ham kart-ela Batclurak • &..ur 1 
. .................................................................... ! 

Bornova Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Cinai Adet 

Yerli siyah vidalı iıkarpin 85 • 90 Çift 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

5 00 
Yerli lacivert elbiıe 85. 90 Takım 20 00 
Yerli lacivert mektep kas-

Teminat 
Lira K. 

33 75 
135 ()() 

keti 85 • 90Adet 2 00 13 50 
1 - Mektebimiz talebeleri için yukarıda cinsleri yazılı elbiae ve 

iskarpin 13/3/938 tarihinden itibaren açık ekıiltmeye konulmuf 
olup 28/3/938 tarihine tesadüf eden Pazartesi ıünü ıaat on bet 
buçukta mektepte ekıilbneli yapılacaktır. Taliplerin teminatlarını 
malıandıiına teılim ve mukabilin-de alacakları makbuzla eksiltme 
günü komiıyona müracaatleri. 

2 - Bu i .. ait ıartnameler her gün mektep müdürliiiünde görü 
lebilir. 13-17-22- 27 800 (464 



SAl'FA : 10 

aris a ü tesindco diplomalı 

oı, tablplerl 
Memleket hastanesı t!ış tatubı 

f uzaf fer Eroğul 
VJ; 

Keınal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarnk 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

T e!efon : 3921 
dı!ımEllmlalıımiZ' 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
ikibin üçyüz elli dört lira on ku-ı 

ruş bedeli keşifli Atatürk cadde
sinde Alsancak anbarları pasajın
dan başlıyarak Alsancak meydanı 
Demiryolları pasajına kadar olan 
döşemenin Belediyece verilecek 
paket ve kesme taşlarla esaslı ta
miri başmühendislikten tedarik 
edilecek keşif ve şartnameleri veç
hile 29/3/938 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

htirak etmek istiyenler 177 li
ralık muvakket teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene • 
gelirler. 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Göçmenler için pazarlıkla ve 

mahallinde peşin para ite külli
yetli miktarda e.verişli Öküz 
.ve bey~ir salın alınacaktar. 
Şa: tnamesini görmek ve faz

la izahat alnAak istiyenlerin her 
2ün vilayet iskan müdürlüğüne 
müracaa ti arı. 

10-13-16 --19 766 (427) 
. . . ' .· _ .... ·· - . '; . . " ....... l_,' · .. ,. ~ ..,, 

'fiirk i re· 
1\ 1zılay Kurunın 

Böbrek, k.araciğer r ahats~zhk?arı
n a, ha.zımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her y mekte b · r 0 ki 

Şark Sanayi 

Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip e. 

KeJebelc Tip 9. 

ardak • 
çıı ız 
~ 

• • 

TELEFON 

f(umpanyasından: 

90 cm 

85 » 
80 )) 
75 » 
70 )) 

Kuru~ 
832 

756 
723 
690 
657 

85 » 732 
80 » 701 
75 )) 670 
70 )) 639 

l - Yukarıdaki fintler, fabrika teslim ve bedeli peşin öden· 
me!li meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balya lak (Ya
ni 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100- kuru~ 
mütteriye aittir. , 

3 - istasyona veya mağazaya naklini iıoteyenlerden beher bal
ya için 30 kuruf araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - l - 24 top almak isteyen mütteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafJk olduğu tas· 
dik olunur. 

Ticaret OJtuı re•mİ Miihrü 

YENi ASIR 

bini . ~ 

• 

TÜRKİYE ı 
CUMHU RİYETI 

SIRA&mBANKASI 
- « 

Dişler 
. .. 

nıçın 

M rrT --·-·= ç;ç;-- c;• 

In an vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· ' 
!erimizin de Rad· 
yoline ıhtiyocı oldu· 

çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
mz sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

....... 
Denizli iktısat bankası Türk ano· 
nim şirketinden: 
Alelade içtimaa davet: 
Bankamizın 1937 yılı aleti.de hiuedaran umumi toplantisi 29 Mart 

1938 &alı günü saat 14 te Denizli ticaret odası salonunda içtima-.. 
cektir. En az 40 hisseye sahip olanların hisse ıenetlerini içtima gü
nünden 1 O gün ev el banka merkezi ile Nazilli tubesine teslim ederek 
mukabilinde alacakları duhuliye varalauıla içtimaa gelmeleri ilin 
olunur. 

Toplantıda 
mevat: 

müzakere edilecel. 

1 - Meclisi idare ve muralap tarafından verilen raporlarin okun· 
ması. 

2 - Bilançonun taadik ve meclisi idarenin ibrası ve kazancİn da· 
ğıtılması hakkındaki meclisi idare teklifinin tasdik veya tadili. 

3 - Müddetleri biten üç üye yerine yine üç üye tayini. 
4 - Meclisi idare üyelerinin hakkı huzurlarının tayini. 
5 - 1938 yılı murakıbının seçilmesi ve ücretinin tayini. 

Fevkalade içtimaa davet: 
- Müsaadei resmiyesi istihsal olunan iplik fabrikasİnİn inta•l 

hakkında bir karar ittihazı. 
Statümüzün bazı maddelerini bankalar kanununa uydurabilmeli 

için tadili lazımgelen l, 3, 11, 29, 35 ve 36 ncı maddelerinin e.ki tekil
leri ile teklif edilen yeni ıekilleri ..-ğıdadu. 29 Mart 1938 sah günü 
saat 1 ~ da Denizli ticaret odası salonunda f evkalide içtima edilerek 
bir karar verilmesi lazım geleceğinden hisaedarandan bir hisİeyi dahi 
malik bulunan zevatın toplantı gününden 1 O gün evvel hi11e senetle
rini Denizli merkezine veya Nazilli ,ubeline teslim ederek mukabi
linde alacakları duhuliye varakasıla İçtimaa gelmeleri ilin olunur. 

Eski şekiller: 
Madde 1 - Kanunen ınemnu olmayan banka muamelitiyle ticari 

ve iktıaadi her dürlü itleri yapmak ve mümasil itlere iftirak eylemek 
üzere jabu esu mukavelenin son sahifelerinde .. ilah. 

Madde 3 - Şirketin merkezi Denizli olacak ve memaliki cüinhüri
yenin sair mahallinde veya memaliki ecnebiyede dahi ıubeleri hulu- · 
nabile<ektir. Şubeler açıldıkça ticaret vekaletine malumat verilecek
tir. 

Madde 1 l - Şirketin umur ve mualihi heyeti umumiye tarafından 
marısup yedi azadan mürekkep bir meclisi idareye ihale olunur. ilah. 

Madde 29 - Heyeti umumiye bilcümle heaabatın tetkiki için ge
rek hiuedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddit murakıp ta
yin eder. Şu kadar ki ilah. 

Madde 35 - Şirketin temettüatı aafiyei seneviyesinden evvelen 
3, 1 O ihtiyat akçesine saniyen bedeli tesviye edilmiı sermayeye o/o 
Sifraz olunduktan sonra baki kalan kısmı sureti atiyede taksim olu

nur. ilah. 
Madde 36 - ihtiyat akceıi 35 inci madde mucibince temettüatı se· 

rıeviveden müfrez mebaliğin terakümüden lC4ekkül edecek ve masa
nn fevkalade ve gayri melhuzaya kar4ılık tutulacak ve i,bu akçenin 
miktarı sirket ıermayesinin yüzde ellisini müsavi bir raddeye baliğ 
oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıvacaktır. Şu kadar ki ihtiyat akçesi 
sermayenin yüzde ellisine baliğ olduktan sonra andan sarfiyat icrıuıla 
miktarı nisbeti mezkfüeden aşağı düşerse tekrar temettüattan tevkifat 
icrasına müb~eret olunacaktır. ihtiyat akçesi behemehal nal,ten 
mevcut olacak ve bu nakit lktısat vekaletince kabul edilecek emin 
müesıesei maliyeve tevdi olunaaık veya her zaman nakite kabili tah· 
vil devlet veya Türk airketleri esham ve tahvilatı iftira edilmek ıure- ' 
tiyle tenmiye olunııbilecektir. 

Yeni Şekiller: 
Madde l - Kanunen memnu obnıyan banka muamelitila tediye 

edilmİ§ sermaye ve ihtiyat akçeleri yekununu aımamak p.rtiyle doğ· 
rudan doğruya veya i:ttirak tarikile ticari ve iktisadi ve ıınai her dürlü 
itleri yapmak üzere iıbu esaı mukavelenamenin son sahifelerinde 
isimleri muharrer zevat ile tertio ve ihracı berveçhi ati kararlaıtırılan 
hisseler esbabı beyninde bir Türk anonim •İrketi te§kil olunmuıtur. 

Madde 3 - Şirhetin merkezi Denizli olacak ve memaliki cümhu· 
riyenin :-air mahallerinde veya memaliki ecnebiyede dahi ,ubeleri bu
lunabilecektir. Banka •ube açmak istediği yerler için evvel emird~ 
Maliye ve tktısat vekaletlerine müracaatle mezkUr vekaletlerin teklifi 
üzerine İcra vekilleri heyetinden mezuniyet alınacaktır. 

Madde 11 - Şirketin umur ve masalihi heyeti umumiye tarafın
dan mansup yedi azadan ve bir de tabii aza olan müdürü umumiden 
mürekep bir meclisi idare tarafından idare olunur. Bu azalar arasıo· 
dan seçilen iki aza ile azavı tabii olan banka müdürü idare komitesirıi 
teşkil eder. Ve banka!ar kanununda yazılı olan vazifeleri ifa eder'" 
ler. llh. 

Madde 29 - Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek 
hissedaran ve gerek hariçten bir veya müteaddit murakıp tayin ed~~· 
Murakıplar banka meclisi idaresinin ve idare komitasının, banka ınu· 
dür ve murakıplarının banka '1t1uamelatını bankalar kanununa göre 
tedvir edip etmediklerini de tetkik ederler ve bu kanuna mugayir ha' 
rekctlerini gördükleri takdirde vesaike müsteniden şirket heyeti uınıı· 
miyesinP. rapor verirler ve birer suretini Maliye ve iktisat vekaletle
rine gönderirler ve sirketin üç aylık hulasai hesabiyelerini tasdik eder' 
lcr. ve sene nihavetinde rapor verirler. Şu kadarki ilah. "h • .. 

Madde 35 - Sirketin senevi safi temettüünden evvela % 10 ı :;,. 
yat al:cesi ve 299 .numaralı kanunun 31 inci maddesi mucibince. ı~ 
5 ileride vukuu muhtemel zararlar karşılığına, saniyen bedeli tesvıY .. 
edilmiş 5ermaveve o/0 5 ifraz olunduktan sonra baki kalan kısrnı sıı 
reti alivede taksim olunur. ilah. )şt' 

Madde 36 - Ihtivat akçesi ve ileride vukuu muhtemel za~~ e1. 
karsıhaı 35 nci madde mucibince senevi safi temettüattan ın1!:ar• 
mebali~in terakümünden teşekkül edecek ve isbu akcenin mı ıii 
sirket tedive edilmiş sermayesinin tamamına mÜGavi bir raddeye babll 
oluncaya kadar devam edecektir. Zarar tahakkuk ettii?i zaman ~· 
karsılıktan mahsuo edilecek miktar kadar yeniden karşılık ayrıla~r· 
tır. % 10 ihtiyat akçesi ve % 5 ileride vukuu muhtemel zararla~rrıde 
ıı:.1lığ1 olarak avnlan meblaö maliye vekaletinin muvafakati da!11 1 eti• 
Devlet dahili istjkraz tahvilatı veya bu tahviJler deree.esinde farı g~i· 
ren diğer menkul kıymetler mübavaa ve ayrı bir kasada muhafaı:a 
lecektir. 803 ( 466) 

EYLUL 
Baharat Deposu 

tit· 
Sayın mütterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzeri_P~ ~=rııl· 

lerini arttırmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde ~y~e ibti· 
mıt HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratmdan; çocu Lı;rEf'l 
yarlarımız için öZLO UNLAR, teker hastaları için G 111ublt' 
unu, ekmeği ve sairesi .. Methur LtMON ÇiÇEKLERi "'~ oje ve 
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, kreın, ~\JJ~;rıe ıa• 
çeıitli tuvalet efyası, ÇiL iLAÇLARINI lıtanbul fiati u~e 
tıfa koymuttur. . . d ··yiilıniİf, 

Zengin çefitli dit fırçaları, dit macunları, rarantıh 0 

paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, ıalep .• 
ARTI elbiıe boyaları ve daha pek çok çetitler. o~. ]88% 
. TELEF r"· 



TURAN rabrikaları mamulibdar. Aynı zamanda Turan 

biYalet Abaalannı, trat aabunu ve kremi ile gOıcllik krem

lerini kullanını&. Her yerde Nblmaktadar. Yalnız toptan sa
htlar için lzmlrde G•zi Bulvarmda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyauh ye J. C. Hemaiye mlracaat ediniz. 

Doktor 

tems'in 
Nasır 
iLACI 

Posta Kut. 22• Telefon 34&11 

~OKfOR 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Fiatı her keseye elverişfl' 
BüyGk radyolar.n evsaf' 

ve kudretinae • 
LGks g6steritll. 

bir radro •· ~ 
Ua.\VBEREK SPARTO~ 

,. ALiNiZ ~8 MODELi 

SATIŞ YERi: 

SAHiBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m.b.H. Vapur acentası 

BİRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

Lllerman Lioes Ltd. BREMEN 
LONDRA HATI'I DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, Hull ve Anversten gelip yük ç ıkara- HERAKLEA vapuru limanımızda olup 
cılk ve ayni zamanda Londra ve Hull Anvers ve Hamburg limanlarından ytik 
için yük alacaktır. çıkaracaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- . ANDROS vapuru 15 martta bekle-

t.d da Lo dra il 11 An t nıyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
ı asın n , u ve vers en . Uk la k 

gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda ıçin ~r. 
Londra ve Hull için yUk alacaktır. HAıı:~~HULDT. 

LtVERPOOL HA'ITI GLO'CKSBURG vapuru halen Umanı-
MARDlNtAN vapuru 5 şubatta Li- mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre

verpoo1 ve Svanseadan gelip yük çıka- men için yük alacaktır. 
racak. NORBURG vapuru 23 martta bekleo 

MARDlNtAN vapuru 20 şubatta ge- niyor. Rotterd :ım, Hamburg ve Breme11 
lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- için yük alacaktır. 

cak. ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Li- ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!· 
verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- yor. Anvcrs için yük alacaktır. 

SAMAN iSKELESi (Büyük Karli,alı Ht111) racak. DEN NORSKE M1DDELHAVSL1NJB 

AYDIN: Mehmet Gürer ÖDEMiŞ: Avni Güler DEUTSCH LEVANTE - LtNtE O S L O 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz ANDROS 9 b tta Ha b BAGHDAD motesrn 15 martta bekle. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömlir perakend~ ıuretile rekabet kabul el· 
mez fialler dahilinde ıablmaktacbr. 

Adreı : Kestane.. pazarı Bardakçılar ıolrak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Markalı rady<" • ·n tercih ediniz •• 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMtzu. 
öf, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GÖRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENF AA TINIZ ICA. 
BIDIR. 

lzmir ve Civan umum Depozite
ri : St. KALOMENt • • • • • • • • • 

Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
Tacarethanesi ittiaalinde ••••• 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağnlarlyle Uşlltmek
ten miltevellit bUtUn 1Stırapları dur
durur. Nezle, lanldık, grip ve emaali 
hastalıklara karşı bilhassa mUesslr
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GOllDE OC ICAŞE AUNABIUR. 
leim n marka,. dikkat .. Taldiderincleaı aalmmm .. 

Eczacı Kemal Ki~ 
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

M_... "-allı aıddeli 

.,...~ .... 
Büyük Hilal 

• 
e~zanesı 

._..__..ııum 

•tik• incenea 
-u .. llecli,.aec-
aa ICwl "' 5 • 

Bahar çi~ 
kolonyası 

ol.cakbr. lzmirde Hilal eczanesi J Kamili iıindeki ciddiyeti, kolon
kobcaluk üzerine ciddi :rüriiyen yalarına lzmirlilere IOl'WlUZ. 
.. ....... olmut. blmculuk v-. ye ................. __ 

•• ainl ....... bahmz~·r. wlp.a ..... -iııııllelC-.e 
M Hilal eczanesini. eczacı Kemal Dm1 .._ ala" si ' & 

vapuru şu a m urg . 1 k d . . 
nıyor. s en enye, Dıeppe ve Norvet 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka- ı· ı ··k la kt umum ıman arına yu a ca ır. 

racak. SERV1CE MARtTIME ROUMAIN 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- B U c A R E s T 

den acenta mesullyet kabul etmez. 
DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekleo 

______ tlliıl~-l!lm-D il niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga-

latz aktarması Tuna limanlan için yilk 
alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES ~EGET motörü 15 martta bek.leni· 
KUMPANYASI yor. Budapeşte, Viyana ve Bratlslava 

HERCULES vapuru 20 martta bek- ve Llnz limanlan için yük. alacaktır. 
lenmelde olup Bul'.gal, Varna ve Kös- JOHNSTON VARREN LIND 
tence limanlarına hareket edecektir LIVERPOOL 

. A VIEMORE vapuru Z1 martta bekle-
HERMES vapuru 21 martta gelip Rot- nlyor. Burgu, Varna, Ku.tence ve G• 

t.erdam Hamburg lçlıı y\lk alacaktır. latz için yUk alacaktır. 
GANYMEDFS vapuru 31 martta bek- IlAndakl hareket tarlhJerlyle aav· 

lenmekte olup Burgu, Varna ve Kös- lunlardakl değlJl)dUderdea acenta me-
tence limanları lçlıı yUk alacaktır. suliyet kabul etmez. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN Daha fazla tafsiüt almak ~in Birfn. 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip el Kordonda V. F. Henry Van Der Zff 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig ve Co. n. v. Vapur .centalığuaa mOra· 
Danlmark ve Baltık Umanları için yUk caat edilmesi rica olunur. 
ala,."lktır. TELEFON No. 2007/2008 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte li!P.'" ez:::&& « 1 < 
01up Rotterdam. Hamburg, Gdynia, "Umdal,, umumi 
Dantzlg, Danlınark ve Baltık limanları 

için yUk alacaktır. deniz 3Centelig" İ 
SERvtCE MARlTlME ROUMAtN 

ALBA JULYA vapuru 14 martta Ltd 
gelip Malta, Manitya limanları ı~ yilk HELENIC LINi.s L TD. 
alaclhr. 

SUÇEAVA vapuru 9 nisanda bek- GRIGORYOS C. il npuru balen U. 
lenmekte olup Malta ve Marsllya U- manda o~up Rotterdam, Hamburs w 
man1an için yUk alacaktır. Anven limanlan için yUk almaktadır. 

DAndald hareket tarihleriyle navlun-
lardald a..x.ı...ı]dikl rd ta U BELGION vapuru 20 - 22 mart ara· 

""~ e en acen mesu - sında beklenmektedir. Rotterdam, ff.am. 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için burg ve Anvers limanlan için yük aı.. 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı- caktır. 
na müracaat edilmesi rica olunur. PHELPSUNE 

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 
........ Broe Co. ine. Nn - y od 
HEDIGAR vaıpuna 1 'l lle 20 mut 

arasında beldenmelı:tedlr. Ve Nnyodc 
için mal alacaktU'. IZMOl MEMLEKET HA5f A

NESI DAHllJ HASTALIK
LAR MafAHASSISI 

DOICTOR 

Celal Yartm 
Bu kerre muayenebaneeüü 

ikinci Beyler eobiında 2S DU• 

maraya naldeylemipir. 
TFJ.HON ı 38&8 
EVi Cöztepe T ramn1 caddai 
No. 1O18 TELFFON 2S4S 

.. 
' ...... ' _ ... . 

-,Ef:EKTRIK . 
MOTORLERI 

Gerek vapurlaruı mu~...W ta1rbMd. 
gerek vapur laimlerl ve na.lunlan bak· 
kında acenta bir taahhüt altına glım& 
Daha fazla ta&Ulıt almak jçlD Birinci 
Kordonda 166 numarada (UllDAL) 
umuml deniz acentalılı 1Ad. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 3111 - 40'12 

Acele 
Sahlık hane 
..., •• fflcte Kalafat .... 

halte.i Cinsk eobimda iki 
hane olmaia elTeritli içinde 
ku7U " • r •ıa ..,. ... 
luaaalSM , ........ _.. 
1e .. h ....... 

Taliplsia ..... r is ... 
rettiplerindea B. Kar.olma 
mincaatleri. 

Göz Hetiıi 
MİTAT OREL 

Adrel - .,._ N sn _.. 

Sanayide Siemem Motör Ye ..... ~ • ...... ,...._ 

1 tla.N ,.,p 
ma zemeaini kuU.un rahat ededl• .._,_ IUlleri : 10-lZ, 

M. TEVFİK ıuo - 17• T.,_: 3414 

BAYKENT 

Pettr ti ' 77/71 
T.,_ ı 3131 

Talebe velilerine .,..,.. ...... ,,. .... .... 
lir '1 ........... ....... 
......... 1 2 1 -ilıll-5 
,_ ı = iıa llmllr 8ıtanlrr H.. 
4 #M.Z. 1 cdL 

1 - ' (4, 



- ,,. SAlUFE 12 YENi ASIR 
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ikinci Alman ültimatomunda sonra 
Alman ordusunun motörlü ve suvari kıta/arı Avusturya hudutlarını 

geçti. lnsburg ve Lintz şehirlerini işgal etti 
birlikte bugün Viyananın hakiki hakimidir. Hitlerin sağ kolu Rudolf Hess, Himlerle 

VİY ANADA TEVKİFLERE BAŞLANDI. AVRUPA BUYUK BİR HEYECAN İCİNDEDiR • 
lngiliz, Fransız, Çekoslovak ve Macar Meclisleri gece sabaha kadar fevkalade toplandılar 

lngiltere ve Fransa Almanyaya ültimatom gibi şiddet~ 
birer nota vererek bu hareketi protesto ettiler 

Muvakkat hükümet reısi 
Seya lnkart 

ikinci 
ültimatom 

Bugün Viyananın 

hakiki hakimi Him
lerdir. Himler bütün 
erkim harbiyeıiyle 
Viyana fehrinde ka
rargah kurmuttur. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin, 12 ( ö.R)- D.N.B. ıdan

ıı resmi olarak tebliğ ediyor: 
Bu sabah ıaat be§ buçukta Avus

turya halkının arzusu üzerine Alman 
crdusu Stahrende Avusturya Alman 
hududunu geçerek Avusturya top
raklarına gİrmİftİr. Söylendiğine gö
r~ Alman ordusu iyi tezahüratla 
l;artılanmaktadır. 

İnsburg ualdılar 
Viyana 12 (ö.R) - Avusturya 

hududunu geçen Alman ordusu atlı 
ve motörize ıuvari kuvvetlerinden 
mürekkeptir. . , 
· Bu gruplara Avusturya Nazi tq
kilitına mensup genç gruplar da il
tihak ederek birlikte yijrümcktedir-

,. 

Alman topçuları 


