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:zmirde Atlı polis teşkilatı 

Emniyet işleri genel direktörlüğü I:z.imrde de 
atlı polis te§Jrilatı yapmağa karar vermiştir. Ge
nel direktörlUk bu husus için 1938 finans yılı 
bütçesine kAfi miktarda tahsisat koy:nıu§ bulun
maktadır. 

·-------' Cümtıuriyetin ve Cümhuriyd eatrinift 1: .:-~, sobahJan çıw ~ ocı.reUdir YENi ASIR Matt. .. mda buılmlfbr 

lngiltef e vaziyete seyirci kalamaz~ 
Son darbe 
Uzun yıllardanbe

ri beklenen bir 
hadisedir 

10 Nisanda yapılacak Plebisit Avusturyanın 
Af manyaya ilhakını tasdik edecek 

Hükümet 1 

5 Meclisden 
senelik Milli 

Müdalaa 

B. Çiifıberlayn di:yor ki: 

Kuvvet yolu ile tahak
kuk etmiş bir 

hadise önündeyiz 
Jngiltere 

. Bu vaziyete seyirci 
kalamaz ve zamanı 
gelince ne gibi ted-
birler alacacağımı .. 
:zı da bildirecefi:z. ~; 

L. Halifaks il~·.·,{,~-.· 
Viyana hadisel~ri : .· ,_~,, 
hakkında Almanya- ·x, ·~~\\ 
'ya vahi~ bir ·ihtar- ~ 

da bulundu · 

Ribbentrop 
lngilterenin, Avus
tur yanın istiklali
nin hamisi rolünü 
oynamağa hakkı 
yoktur,, dedi. 

lngiliz amele Lideri de dedi ki: 
"Avusturya artık ölmüştür, şimdi kuvve 
siyasetinin kurbanı olmak sırası ~koılo

vakyadan önce lspanyanındır,, 

. . 

planı için 

Ankara, 14 (H~i) - VelüJ. 
ler heyeti soft toplantilannda orta 
A vrupada cereyan eden 'hadisele
ri ve beynelmilel vaziyeti ıöz-' 

den ~i. Hariciye Yeliili Dr. 
Tevfilr Riifti Anui ~uİJ'et lııM
landa izahat verdi. 
BOYOK ZIRAA T KONGRESi . 

Ankara, 14 (Hususi) - Bi
yük ziraat kObgttlİ nisanaı IOD 

haft.uma doğra toplanacaktır .. 
V ekilete vilayetlerden, ticaret n 
aanayi odalarından raporlar ıel

meie baflanuttır. Ko"IN)'e ar
zedilecek kanun projeleri de 
ikmal edilmektedir. 

Almanya Çeklere teminat veriyor 

Çekoslovakya istiklili· -ile 
lngiltere şiddetle alikadar 
KÜÇÜK ANTANT Hariciye nazırları toplanıyorlar 

ROMANY ANIN Seferberlik ilan ettiği tekzip olunuyor 
Praı, 13 (A.A) - Prqdaki Alman Bu teminat Prqda büyük bir mem- kmda uzan müddet ıörüpniiflerdir. 

elçisinin hariciye naDn Kroftayı ziyaret nuniyetle brtalaıumt olmakla beraber MtLU MODAF AA NAZIRININ 
ettiii tekzip edilmektedir. ban1ann ne umana bc1ar mu1eber ola- BEYANATI 

Çekoalovakya elçiai Berlinde Fon c:aiı ıuale f&Yan görilmektedir. Prag, 14 (ö.R) - Mebusan mec~ 
Noyrat tarafmclan kabul edildiii umu Londra, 13 (A.A) - Fnma biiyiik Iİnde aö,lecliii bir natalıta milli müc:la
llendisine ~ ...... Çekoalo~~· eltili le Çelloelonk7a _.. elPli heri- fu mmn .. bqmlıtta lııalunmut•~• 
..... lw-w• tManwlua •ul o ci,e ~ .._ 1.-d HalifMu defa delildir lıi •ı.timimin eanlahlı • 
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YENİ ANKETİMİZ 

AŞKA 
Zarar verir mi ? 
B. Kemal Aktaş diyor ki: 

1 

Çocuk, aşka aşk katar 
O, karı ile koca arasındaki aşk 
şirketinin temettü veren ve pay

laşılan bir sermayesidir 
Anketimiz hakkında eczacı Kemal Kamil Aktaşın da fikrini 

almaiı hem faydalı hem enteresan buldum. 
lzmirin ıevimli ve ıevilen eczacısmm her halde kadm piaiko

lojiai hakkında oldukça bilgisi ve pek çok söyliyeceği sözleri 
olmalı idi. Hatti bir zamanlar kadını «İçinden» öğrenmek için 
kadın olmaiı bile iatememitmi idi. 
Kapıdan içeri airdiğim zaman her zamanki güler yüzü ile beni 

kartıladı. 
- Uiç mi almağa geldin yoksa yeni ankete cevap mı? 
Dedi. Bu ıuali, ancak kendisine itim düttüğü zaman baf vurdu-

iumu babrlatan nazikane bir ihtardı. 
fti pifkinliğe YW'dum. 
- Çok tükür basta değilim. 
Dedim. 
- Öyle ise anlatıldı. Otur bakalım turaya .• bermutad bir de 

kahve iç •• 
Dükkanda bir kaç kadın mütteriyi if41"etle: 
- Hele biraz tenha kalalım .. Ondan sonra konufuruz. 
Böyle söyledi, söyledi ama .• içindeki kurt bir türlü onu bırak· 

nııyordu. 
Yanıma yulaflı. Dineklerini masaya dayayarak eÇildi. S~nki 

duyulmaktan korkar gibi bir ıeıle: 
- Azizim, dedi, aanalak atka zarar verir min sualine cevap 

vermezden enel ıize atkı na&ıl telakki ettiğimi ıöylemekliğim 
lazım. 

Atk, tabiatin ezeli tılsımla bir duygusudur. Ulı baharda tabia
bn açbğı çiçekler gibi a.tk da insanların gençliklerinde batlayan 
ve atetlenen bir duygudur. Tabiat gıda almak için insanlara na
aıl bir ittiha ve yemek yimek zevki vermi~ ise neslin devamı için 
de atkı duyurmuttur. Atkta tabiatın gayesi çocuk yaratmaktır. 
Bu böyle oldukça atkı iki cins arasında paylaşmak gerektir. 

Bir erkeğin kadın duygusu hakkında çok salahiyetle 18.f edebil· 
meai için iyi okumuf okuduğunu anlamıf kadmlarm fikirlerine 
müracaat etmek mecburiyeti veya bu hususta neşredilmit salahi
yetli kitablart okumağa ihtiyacı vardır. Ben erkek olduğum için 
bu hususta keneli cimime salahiyetle tercüman olabilirim. Bir 
erkek samimi ve ciddi sevdiği karumı, 4 na olduğu vakit daha 
çok sever, çiiDki yan111una itina eden onun yatma göre ııbhatine 
aıc:luma. ahlik ve terbiyesine ehemmiyet veren ana büyük ve 
derin bir necabet lavhaaıdır. Çocuk, karı ile koca arasanda atk 
tirketinin temettü veren ve paylqılan bir sermayesidir. Çocuk, 
aralarındaki qkı, kuvvetlendirecektir. Bu, babanın duygusu ol
Cluiuna göre, kadın da ana olmasiyle atkı sönecek değil, bilakis 
kuvvetlendirecek bir mahiyet alacaktır diye diifünüyorum. Atk 
ne de olsa zaman ile yq ile teklini ve duygu bakımından rengi
ni daima deiittirmek mecburiyetindedir. Elbet bal ayı yatayan 
genç bir çiftin çocuğu olıun olmaam, on bet ıene sonra ilerliyen 
yaflariyle bal ayında yap.dıldan aıkı, ayni tekilde mu haf azaya 
imkanları yokhu', yalnız fUDU itaret etmek iıterim ki atk kuvve
tini deiil rengini, mahiyetini değil ,eklini değittirir. Bir ıenelik 
bir evlilik hayatmın mahsulü mini mini bebeğin kundağı ana
dan baba kucaiına,.ct>abadan ana aiutuna uzatalırken atk ve ço
cuk ne İle ,öyle yatları kemali bulmut ana ile babanua elini öpen 
üniveniteli bir ıeacin yarattığı aa.bnedeki baba ile ana arasın· 
da atk da yine mahiyetini kaybetmit değildir. Ana, her çocuiuy· 
la ana oldukça afktan tabiatin maksudu ne ise ona ulqmıt ve 
atkın icaplarına mutavaat etmİf bir kadm oluyor demektir. Atkı 
platonik ve ince, zarif tekillerde duymak mizaç, akıl, ahlak, mu
hit, ırk, seciye hatta iklim ve terbiye itidir, fakat gaye neılin ida
meai olduğuna göre ortada kundağı içinde fıkırdayan bir İnlan 
yavrusu olacaktır. Bu yavru baba ruhunda olduğu gibi anada at
kı IÖndürmek fÖyle dursun, ihya edecek, atkı tabii ıeyri içinde 
çok nezih ve samimi bir istikamet takip ettirecektir, elbette bu 
ıözüm ruhi tereddi içinde, gayri tabii duygulu, anormal insan
lara ait değildir. 

B. Kemal Ki.mil f ıııldayarak kulağıma ıöylediği bu sözlerden 
sonra batını benden uzaklattırdı. 

Eğildiği masa batından doğruldu. 
Reçetelerini .bekliyen bayanlara, bana söylediği aözleri duyup 

duymadıklarını anlamak ister gibi bir nazar atfetti. Sonra yük
sek ıeıle bana hitap etti: 

- Azizim.. Böyle enteresan süjeler bulan «Yeni Asın haki· 
katen memleket irfan ve içtimaiyat.na çok f aydah oluyor. 

Karşıyaka Halkeoin
de konferanslar 

Aousturya hô:disefe. 
rinin akisleri 

Kar~ıyaka Halkcvinde bu Çarşamba Avust.uryada cereyan eden .1;iyast hl-
a\qamı saat 20,30 da tarih coğrafya mual- diselerin, her yerde olduğu gibl lzmir 
timi B. Nevzad Al.aş tatafından (Kadın- piyasasında da tesiri gorülm~tür. Dün 

\ larüı inUhap hakkı) mevzuunda bir kon- bazı ihracat firmalan. harici sevkiyatta 
, ferana verilecektir. tereddUt göstermqlerdır. 1 

ŞEHiR 
lzmir Fuarı 
Afişler sipariş 

edildi 
--o-

Atış poligonu inşa-
atına başlanıyor 

--0-

Japonyaya 
Tuz ihracatı 

Bir yaralanma ----
Altındağ köyünde Rac;imin kahvesine 

sarhoş olarak giden Saffet isminde biri, 
değirmenci Hasanı bıçakla ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı hastanededir. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Bir mektepli kız 
kayboldu 
~ 

Bahriyeyi, bir kadı-
nın kaçırdığı zanne

dili.Yor 

;- . - ~: ~~ . . . . ~ . 

Doktor operatör bay Bahtiyar Tara-
nın klLt bayan Umiaya yapılan bir 

AT' ' • ameliyat neticesinde lstanbulda hayata 
l'ltşan merasımı gözlerini yumduğu teessürle haber alın-
latanbul Şehir işleri müfettifi doktor mıştır. 

ba,. Şükrü Kemalin kerimesi &yan Pek genç henüz yirmi yedi yaıında 
Hidayet ile lkİçetmelilt .eczaoeai aaluôi hayata veda eden bayan Lamia ailesi 
bay A. Cemal Alimoilunun nipn Jile· efra.dtnı derin bir teessür içinde bıralı:
raaimlcri evvelltl gece yalun d09tlannın mtfltr. 
buzuruyle yapllaıJştır. Yeni nifanlılan 1 Doktor bay Bahtiyar Tara ve epne 
kutlular, sonsuz saadetler dileriz. taziyctlerimizi sunanz. 

BUGONKO SEANSLARDAN 
iTiBAREN TAYYARE 

HARiKA ITLAKINA SEZA CiDDEN 
iKi FiLiM GöROLCCEKTIR. 

Glaskov 

En mükemmel Eser.. ,, 
Evelki gün, bir derginin B. Y akup Kadri i!e yapmıt ol~11:f. 

bir röportajı okudum. Röportajı yapan muharrır sanat ve e .e 
yat üzerindeki dütüncelerini kısaca anlatan ~atada soruyor· 

- En çok hangi eserinizi beğeniyorsunuz? . 
y akup Kadri biraz dütündükten ıonra ceva~ verıyor: t ı,it 
- En çok sevdiğim eserim, henüz yazmadıgımdır. Fak• • ı 

iki isim söylemek lazımgelirse «Hüküm Gecesi» ile «Yaball 
beğenirim. .. şııl• 

Yukarıdaki konu,mada be.ni ilgilendiren no~~a, «h~nuznj• te" 
mamıt esen dir. Tanınmıf hır çok yazıcıların ~o~ortaJları 
sadüf ettiğimiz bu dütünce üzerinde durmak ııtıyorum: 

Neden bütün yazıcılar böyle diyor? iit'' 
Bence bunun ana sebebini, insan ruhundaki «Ezeli taba~ 

de aramalıdır. Her zaman «En iyiye» ve «En güzele• ~ # 
istiyen insan zeki ve duyguıu; yarattığı eserleri pek bege 
mit, ötesine geçmeği düt~müttür. . . . . . t.ıl_,ı 

Zaten böyle olmasaydı, ınaan; denız dıplerını bır balık bili' 
gibi dolatabilir, bulutların üstünü a,abilir ve tabiatle savafıl 

. d'? •• mıy ı. .. . .. . . dıOcl,t 
Büyük muharrirlerın «En mukemmel eıerımız, yazın~. 

mızdır!» demeleri, «Ezeli taha11ürün» güzel bir ifadeıı~lt· ratt· 
Sanatki.ra, yeni bir eıerine batlarken «En mükemmeh y•gete

yorsun!» diyen seı, eser bittikten sonra: «Olmadı .. ~akdtat 1t 
cek sefere!» diyen sestir. Bu ıes kaynağmı, sonsuzlugu 
ren insan m~ayyeleıinde!1 almıtb~. .. . iodeti 

«Mimar Sananın kafası» yaratbgı Suleymanıye kub~~ 1(1• 
büyüktü!» sözlerini söyleyen yazıcı, hakikati ifade etmıttiC• 
saca şunu söylemek istiyoruz: 1d•r 

cEn mükemmeli• yaratmak için harcanan emekler olııı_,. 
«Mükemnıeb i yaratmak imkinaız olurdu .• 

Sinemasında 
NEFiS 

CESUR KAPTAN 
SEZON BAŞINDA SiNEMAMIZDA GöROLEN KOÇUK LORD 

FILMllNI BIHAKKIN YARATAN 12 YAŞINDA 
SEViMLi VE GOZEL ARTiST 

FREDDIE BARTHOLOMEW 
iLE DONYANIN EN BOYOK SANATKARLARI 

SPENCER TRACY - LIONEL BARIMOOR - MZLYN DOOCLAS TARAFINDAN FEVKALADE SURETTE 
EDiLEN V AZIFE • AŞK VE HEYCAN FiLMi 

-AYRICA-

MIL TON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Sevimli Franıa artisti GEORGES MILTON'un en ıon ve en güzel komedisi ... Cazip kadınlar .. Neteli farkılar .. Çılgınca daııılat .. 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 
SEANS SAATLERlı CESUR KAPTAN t -4.55-8.50 .. MILTONı 3.15- 7.10 .. 
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JNGJLIZ BAŞVEKiL/ DJYOR Ki: 

Yaziyete seyirci kalamayız 
Kuvvet yolu ile tahakkuk etmiş 

bir hadise karşısındayız 

Almanya 
Çekoslovakya' ya 

teminat verdi 
-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHIFEDE-
A vrupada anlqmalardan ileri gelen va• 
ziyetler içinde emniyetimWn en esaslı 

garanwini te§kil etmektedir. Şunu sa
mimi bir memnuniyetle söyliyebilirim 
ki hiç lamse, hatta uzaktan bile, her ne 
..,kilde ohırsa olsun, bizim emniyetimi
zi tehdide kalkıfmamaktadır. Bunu bu 
mecliste yapılrlllf olan son resmi beya
nat münasebetiyle aöylemekteyim ki bu 
da Meclis tarafmdan kaydedilmİftİr. ıo 

ROMANYA SEFERBERLiK tu.N 
ETMEDi l..olldra 14 (Ö.R) - Kabine bu sabah 'Rumenler Romanyaya, Hırvatlar ve yanın Berli~ sefirine Almanyanın .1935 

~ng Street'te başvekil B. Cham- Slovenler Yugoslavyaya, Slovaklar Çe- Ilkt~şrininde aktedilen hakem muahede-
>.. rlain'in riyaseti altında toplanmış ve koslovakyaya ilhak edildiler. Yalnız Al- siyle kendi•ir>i daima bağlı tel~kkl ettiği- Biikreı, 13 (A.A) - Romanyada 
~~ lcaınarasında B.Neville Chamber- manlar anavatana kavuşmak ha~ı~~ ni b~ldirmisti r> , . •.eferberlik. ilin edildiğine dair bir fnıi-
ı.. ••. '."• Lordlar kamarasında da lor~ mahrum tutuldu vey~ ec_ı:ıeb! hak.iınıye~ Sır Nevıll o C.ıaınl>?:· !.aın .. A~us.t~a lız gazete~ı tarafından verilen haber bu
h""1laks tarafından Avusturya meselesı altına sokuldu. Bugilnku vaziyet bakı- meselesı karşmnda Ingıl.iı. huku!Tl<'tının Irada kat'ı ıurette yalanlanmaktadır. 
llltltında okunacak hükürnet beyanna- katte Avusturya anayasasının tahakku- tavır ve hareketinin Ingilli!re ve Fransa KOÇOK mUF HARtCIYE 

"'••inin metnini tasvip etmiştir. kundan başka birşey değildir. 1918 ana- ile istişareye bağlı olduğunu hatırlattık- NAZIRLARI TOPLANIYOR 

2/~am kamarası müzakereleri saat yasasiyle Avusturya Alman devletinin tan sonra Ha\"e etmiştir: 
t-"4-0 ta başvekil tarafından açılmıştır. bir cüz'ü olduğımu ilk madde olarak ka· <Fransa ile istişarelerimiz Berlindeld Bükreı, 13 (A.A) - Beynelmilel 
~r ~eviJle Chamberlain beyanatının ~ul etmiştir. Hitler Avusturyanın anaya- müşterek teşebbüs neticesini vermi;tn. vuiyet dolayuiyle kral Karolun Londra 
h~cl kısmını Avusturya meselesine sasını ':e milletin arzusunu yerine gc- Iki hükümet ayrı ayrı protestoda bulun- · seyahati tebir ed.ilmiıtir. 
"""11s etıni§tir. llk önce Berştesgaden tirmekten başka birşey yapmamış ve muşlardır. Italya ile istişaremiz ise ltal-ı Biikreı, 13 (A.A) - Beynelmilel 
~asını ve bunun Avusturyanın is- şimdi herş•y tabii nizamı içine glnniştir. yan hilkümetinin fikirlerini bildittcek vatiyet karıumda küçük itilif devletle-, 
lan •S&Sına dayancbğını hatırlattık- Italya bunu çok eyi anlamıştır. Diğerleri bir izaha vesile olmamıştır .. Ancak bu rinin miiıneuilleri ara11nda is~eler ya
~ sonra 11 Martta Viyanada geçen ha- de ondan örnek blmalıdırlar. sabahtır ld Italyan gaıetelennde bu hu-1

1 
pılm11tır. Söylendiiüıe ııö..., üç küçük 

20 lere ııeçti ve fU noktayı teyit etti: cVilsonun 14 prensibi Almanya hak- susta bir tebliğ görülmüştür. itilaf devleti bariciye nam-lannın yakın-
' ~ hariciye nazırı Lord Halifaks kında.tatbik edilmemişti. Bu noksan şiın· Başvekil, meclise girerken hararetle da toplanma11 .lerpif edilmdrtedir. 
'~hariciye nazırı Von .Ribben!J:opa di telaJi edilmiştir. Almanya yalnız Al- alkışlanmış ve oon derece dolu locaları JNGILTEREDE ÇEKOSLOVAKYA 
·ı lıİ)let hakkında vahim bir. ihtarda· bu- ma.n sulhuna değil, bütiln dünya sulhu- karşısında bu beyanatta bulunmuştur. LEHiNDE NOMA YIŞLER 
· ~§ Ve Almanyanın siyaseti hakkın- na bu hareketiyle hizmet etmiş bulunu- Sir Neville Chamberlainden sonra- söz 
~ dıı bu ihtarı tekit etmişti. Lord Hali- yor.• alan muhalefet reisi Major Attlee Alman Londra, 14 ( ö.R) - Diın Hayd 
~ Avusturyada ilan edilip plebisitin RIBBENTROP TA VIYANADA hükümetinin Ingiltere ile dostane müza- Parkta yapılan muanam bir nümayifte 
lıııu serbestlik içinde cereyan ebnesine Bertin 14 (Ö.R) - Hariciye nazırı kere halinde iken bu §<!kilde hareket et- tns;lterenin Avrupa sulhu ve orta Av-
<iı !erenin bilyilk bir ehemmiyet ver- Von Ribbentrop ve erkanıharbiye reisi tiğini kaydettikten sonra demiştir ki: rupa davaları meselesinde Fransa ile ' 
ibıı bildirmiştir. Viyanaya hareket etmişlerdir. •Avusturyaya yapılım tecavüz karşı- birlikte hareket etmesini ve Çekoılo..k-

ılt~r Neville Ch~la_in beyanatına Berlin 14 (ö.R) - cFrankfurter Ze~ sında bizin:' ce~ab~~ ş~ olmalıdır: ~-ı yanın istiklal ve. ~amiyeti tahtı -~mni-
ııııı ederek demıştir ki: tung> demokrat devletler tarafından ya- Jetler ceınıyetine donelım , kanun hli- yete alınmasını istiyen nutuklar soylen-

.. ~- Bu mgiliz protestosuna c~vap ola- pıl"1'. p".'.tes~nun ~kiki ol'.""ktan zi~a- klimraniy~ti ~s~e".'in~ avdet. edelim.> ımiftir.. . 

1 \'on Rıbbentorp Ingilterenın Avus- de hır gosterış oldugunu, zıra olanın ıç- Amele liderını kilrsude takıp eden mu- Paru, 13 (A.A) - Naıuıden Malen 
~lnın istiklalinin hAmisi rolünü oy- tinbı imkılnsıı olduğunu herkesin takdir halefe! liberal grubu reisi Sir Arch.ibald pzetesine bildirilmektedir : 

la hakkı olmadığını bildirmiştir; ettiğini yazmak~dır.. So~cl_air de Avust~ryadaki ku"'°<t d_ar-j Beynelmil~I Taziyet dolayuiyle ~!i-
lt Slt ~·~ille Chamberlaln fW!U da il8- cltalyanın vazıyetı Almanyada mem- besırun. çoktan berı hnzırlanmı~ oldugu-

1 
no hattı gamızonunu !etki! eden bütun 

~ ~tınl§tır ki Jngiliz hllkllmetine ge1en nuniyetle karşılaşmıştır .. Roma - Ber- nu temın etmiş ye serbestçe alınmış te- kıt'alar k1Jlalannda kalmıtlardır. 
, '-. rlere göre 11 Martta Avusurya top- !in mihveri her zamandan daha kuvvet- ahhütlerin açıkçıf:e teaıı1'ııüden çi{ln.n- Fransanm tarlc hududundaki bütün 
; "iıııa girmek emrini alan Alman kuv- lidlr. Hitlerin Duceye telgrafı bütün Al- diğini göstererek demiştfr ki: garnizonlarında izinler kaldınlmııtır. 
,:Uer; Çeko•lovakya hududunu takip man milletinin hl"5iyatına tercüman ol- cŞirndi de lspanyada Almanya ve ltal-
ııı.,''•k bu huduttan daima 15 kilometre :nuştur.> yanın suikastine mukavele ve muhale- I 

"-lede kalmak emrini de almışlardı. cNasyonal Zeitungıo bozı tehditler do- fet için birleşmemiz elzemdir. Avustur-
"1.~eltil bu usullerin Avrupada sulh layısiyle !Alınan ordusunun dilnyanın en ya artık ölmüştür. Fakat ondan sonra 1 

de tıılerı derin Jnkisara uğrattığını kay- kuvvetli ordusu olduğunu hatırlatmak- kuvvet siyasetini kurban namzedi ola-/ 

Orgeneral 
lstanbulda vefat etti 

___ ..,,. 

A vusturyada Yahudi 
memurlar azlediliyor 

Milli Banka direktörü tevkif edildi 
Viyana, 14 (ö.R) - Adliye nezareti namına nesredilen bir 

emirname Yahudi memurların vazifed.:n azlini bildi",mektedir
Avusturya milli bankan ve tasarruf sandıkları direktörleri tev
kif edilmi9lerdir. 

Belgrad, 14 (ö.R) - Bütün gazeteler Avusturya hadiselerini 
sempati ile tefıir etmektedirler. Yuıoılavyanın timdi 75 milyon 
nüfuslu büyük Almanyanın kom9uıu olduiu kaydedilmekte ve 
ltalyanın aldığı vaziyet te teveccühle mü9ahede olunmaktadır. 

Budape9te, 14 (Ö.R) - Macar gazeteleri Hitlerin Mu11oliniye 
gönderdiği telgraf dolayısiyle Roma - Berlin mihverinin sağlam 
kaldığını memnuniyetle kaydediyorlar. 

Var9ova, 14 (ö.R) - Leh gazeteleri Avusturya itgali dolayı
siyle Alman ordusunun disiplin ve intizamını methediyorlar. Al
manlar tek silih atmadan yirmi dakika içinde Viyanaya girmit
lerdir. Ahalinin gösterdiği hararetli kabul bunların hi11iyabndan 
fiiphe edenler üzerinde derin bir tesir yapmıttır. 

lngiliz - Italyan 
Görüşmeleri devam ediyor 

Londra, 14 (ö.R) - Jngiliz ... İtalyan müzakereleri devam et· 
mektedir. lngilterenin Roma sefiri Lord Perth cumartesi aünü 
Kont Ciano ile göriitmiittiir. «Time&» razeteainin diplomatik 
'nıuhabiri Kont Ciano ile miizakerelerin fU önümüzdeki günlerde 
devam edeceğini ve her iki taraftan yakında müsait bir neticeye 
varmak arzusunun beslendiğini kaydetmektedir. 

Beynelmilel vaziyetin gittikçe karıttığını mütahede eden c Ti
meu; gazetesi lngilterenin timdi bilha11a kendi emniyeti hakkın
da kaygılandığını ve mesul mevkide olanların, Milli müdafaayı 
tamamlamak üzere, muvakkat bir zaman için bile olsa bir mec
buri hizmet sistemi dü9ündüklerini ilave ediyor. İngiliz hüküme
tinin timdiki halde en büyük kaygısı silihlanma programının ik
malidir. lngiliz hükümeti sulh için dostlariyle istitareye devam 
edecek ve hüsnüniyetle giritilmit olan bütiin müzakereleri de 
ilerletecektir. 

Roma, 13 (A.A) - Netredilen bir tebliğe göre Büyük Fa,ist 
meclisi Kont Cianonun Lord Pert ile yaptığı görütmelerin mem· 
nuniyete tayan olan ilk neticelerini Kontun ağzından dinlemit 
ve bir lngiliz - ltalyan anlatmasının husule gelmesi arzusunu iz
har etmittir. . 

ispanya icharbi • 

\ 
1
!iltten sonra lqgilt~enin \'.11.SlıırYa- tadır. rak listenin ba•ındll bulı.:nan ' memleket 
~ iılildllinı himaye ebneğe halcln ol- tGcrma';ria• ve dlitta;:,. ltalyanın Çekoslovakya d<'ğil. Ispanyadır.> 
~ı hakkındaki Alman iddiasını red- mertçe hareketinden dolayı memnun ol- LONDRADAKI NüMAYIŞLER 

§ ve fUllları lllive etmi51ir: duklarını bildirmel<ledirler. Londra 14 (A.A) - Trafalgar Skuar-
~._ Şimdi vaziyet şudur: Kuvvet vası- Londra 14 (Ö.R) - Avam kamarasın· da yapılan muazzam bir nümayiş esna-

lıtanbul, 14 (Husuıi) - Eaki 
a.keri ŞUra izaundan müteka.it or
general Cevat dün vefat etti. Ce
nazesi bugiln bü1iik merasimle kal
dırıldı. Oreeneral Cencluı vefab 

Asi tayyareler 
1 muş gibj hücum ediyor 

kudur-

1 ~le tahakkuk eden bfr hadise karşı- da Avusturya meselesi dolnyısiyle mü- sında Kembriç birliği reisi B. Makes In
~~12. lngiltere bu l.aziyete alakasız 1akerclcr ehemmiyetle devam etıniştir: gilterenin Fransanın hattı hareketine 

Ankara ve latanbıılda derin tees
sürle karıılandı. 1'1ılaz. Ingı"ltere ba<J silahlanma pro- Başvekil B.Neville Chambcrlain beya- muadil bir hattı hareket takip ve Çekos-

~ • Kendiai Galatasarayda okunnlf, 
ltıı.iJ ını takviyeye karar vermiştir. ı:..- natının ikinci kısmında . demiştir _ki: lovakya:ı müdafaa etm:si. lhımgelmek· Harbiyede taluilini ikmal elmİf v• 

11 en ıaınan gelince, ne gibi tedbirleri clngiltere orta Avrupa h~dıselenle şım- te oldugunu beyan etmıştır. 1307 ıenesinde erkanıharp zabiti 
~ağı lüzumlu gördliittimüıü bildirece- diye kadar daima alakadar olmuştur. Trcdunyonlar reisi B.Elven Ingiliz sen- olmuttu. 

) Ve alakadar olmakta devam edecektir. dikalisletlerinin milletler cemiyeti mu- .,. __ ...... ..__ 
1\ !lir :Neville Chamberlain bundan son- Son hadise karşıs~nda Majeste hük~eti kavelesine m"uzaher~t .:ımekt~ ol.dukl"':ı
ıı.: .. lr.~slovakyanın vaziyetine sözü ge- Fransız hükümetıyle sıkı temas halinde ru hatırlatmış ve bulu~ n~~rın Ingil- Ankara' da 
a.'""'ftır. Bu beyanat devam ediyor. Di- hareket etmiştir. tereden çıkarılmasını ıstemıştir. A sefaret ha-
~~ btr telgrafla bildirilecektir. Bundan sonra Çekoslovakyanın vazi- Halk: VUSiur ya 

ALMAN GAZETESI DiYOR K1 yetine geçen Başvekil şunları söylemiş- Umum! grev istiyoruz .. Çemberlayni nesine Nazi bayrağı 
~~rJin 14 (Ö.R) - Yarı resmi cPoli- tir: •Mareşal Göring, elde ettiğimiz ma- istemiyoruz .. diye bağırarak nümayiş 
\eıı Ve biplomatik Korrespondeı> gaze- h'.lmata göre 10 Martta yaptığı bir dekla- yapmışlar ve şöyle bağırntl§lardır: ceki/di 
ı., §Unları yazıyor: Umumi harpwn rasyonla Çekoslovakya sefirine Alman Avusturyaya dokunmayınız.. Millet- Ankara 14 (Hususi) _ Dün buradaki 
l~~a AvUsturyada Habsburg imparator- hükürnetinin Çekoslovakya münasebet- ler cemiyeti mukavelenamesini halelden Avusturya sefarethanesi sağa Gamalı 
ltaı llarça!andığı zaman Avusturyadaki !erini ısll\lıa çalışacağını bilclirmiştir.Di- masun tutunuz .• Çekoslovalr.ya serbest Nazi ve sola Avusturya bayrağını çek-
~r Italyaya, Lehler Lehistana, ğer taraftan Von Neutrath Çekoslovak- kalmalıdır. miştir. 

Bulgaristan da • 
seçım 

secilen iki vilayetten 
mebusun otuzu 

48 
' 

komünist 

., 

20 Kişi 
Kurşuna diziliyor 

Moskova 13 (A.A) - Troçki taraftar-

l
ları ve sağ cenah mensupları bloku dft
vasında verilen karar mucibince aşağı
da isimleri ya.zıh maznunlar kurşuna 

dizilmek suretiyle idam edilmeğe mah
k1lm edilmişlerdir. 

Buharin, Yagoda, Rikof, Krestinski, 
Roengolo, 1 vanof, Çernof. Grinsk, Ze
lenski, Ikramof, Hocaef, Saragoviç, Zu
baref, Bulanof, Levin, Kazarof, Maksi· 
mof, Dikovski ve Krickof, Pletnef. 

Pletnef 25 sene, Rakovski 20 sene, Be
rzenof 15 sene hapis cezasına ve tahliye 
edilecekleri tarihten itibaren 5 sene mlid
detle siyasi haklarından mahrumiyete 
mahk(lm edilmişlerdir. 

Kiel'de 

Kudüs' de tevkifler 
Kudüs 14 (Ö.R) - Bir yahudi koloni

sine yapılan taarruz münasebtiyle lngi
liz kumandanlığı tarafından şlipheli üç 
şahıs tevkif ettirilmiş ve hadise yakının
daki Arap köyünden suçluların gösteril
mesi istenmiştir. Eğer 24 saat zarfında 
suçlular gösterilmiyccek olursa bu köy 
tahrip edilecektir. 

Faşist 
Konseyinde veri

len karar 
Romıı, 14 ( ö.R) - Cumartesi · pa

zar gecesi. aaat 22 de toplanmış olan 

faşist büyük konaeyi p.nsölye Şuşnigin 

kararları hakkında ltalyaya malumat 
vcrmiycrek onu emrivakiler karşısında 
bulundurduğunu müıahcdc ettikten •on· 
TA Avusturya meıeleıinin ink.i~afına bun· 
dan böyle müdahale etmemek hususun· 

Baraelon, 14 (Ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin resmi tebli
ği : Şark ordusu : Kıt' alarımız dün aktam Estadro ve lsar ile bu
gün de Ayosa ve Andonayı tahliye etmişlerdir. Düşman tayyare
leri kudurmu9casına bombardımanlar yapmaktadırlar. Bizim tay
yarelerimiz de dütmanın tahtit noktalarını bombardıman etmiş
lerdir. Diğer cephelerde kayde değer bir hidiae yoktur. 

Saragos, 14 (ö.R) - Havas ajansı muhabirinden : Nasyona
list kuvvetlerin Aragon cephesinde ileri hareketi inkıtaaız devam 
etmektedir. Çartamba günü ba~lıyan taarruz hareketinin ba•ın
dan beri ileri hareketi seksen kilometreyi bulmu•lur. Bu kadar az 
bir zaman içinde lapanya harbinde yapılan en büyük terakki bu 
son taarruzda elde edilmis bulunmaktadır. 

Londra, 14 (ö.R) - ,c"Timesı> gazetesinin Aragon cephesin
deki muhabiri ıon büyük ileri hareketleri esnasında nasyonalist
lerin cümhuriyetçi general Ekoniyi bütün erkanıharbiyesiyle esir 
ettiklerini bildiriyor. Esir edildiği sırada bu general Madrid ku• 
mandam general Mimajaya bir mektup yazmakta ve bunda dü•· 
manın hareketleri hakkında habersiz bırakılmasından ve geri 
hizmetlerinin kifayetsizliğinden acı acı fikayet etmekte idi. 

Çan - Kay - Şek 200 bin kişi ile 
Japonlara çete harbı yapıyor · 

Şanghay, 14 (ö.R) - Çin ba,kumandanı mare,al Çan - Kay 
Şekin iki yüz bin kifilik bir kuvveti Japonlara kartı gerilla har
bine memur ettiği bildirilmektedir.Japon tayyareleri Çin tahşida
tını bombardıman etmeğe devam etmektedirler. 

Avusturyanın artık Milletler 
Cemiyeti ile alakası yok mu? 
Viyana, 14 (A.A) - Almanyaya ilhakı dolayııiyle Avustur· 

yanın arbk Milletler cemiyeti ile alakası kalmamıştır. Antlusun 
ilim ve Sen Jermen muahedesinin ıeksen sekizinci maddesinin 
iptali dolayısiyle Viyanadaki Alman makamları harici bir ihti
lattan korkmamaktadırlar. 

Viyana, 14 (A.A) - Avuıturya protestan kilisesi bir kararna
me ile Alman protestan kilisesine ilhak edilmiftir. 

Viyana, 14 (A.A) - Mali manevraların ve sermaye firarının 
önüne geçmek makaadiyle mühim tedbirler ittihaz edilmittir .• 
Para muameleleri sıkı bir kontrola tabi tutulmuftur. Bankalar
dan haftada bin tilingten fazla para çekilmesi menolunmUJtur .• 
Bugünden itibaren satın alınacak olan esham bankalara tevdi 
edilecektir. 

Londra, 14 (A.A) - Almanya aleyhindeki hasmane nümayi9-
ler tekrarlanm19tır. Yüzlerce delikanlı Alman sefarethanesi 
önünde gürültiilü nümayitler yapmıttır. Bu delikanlılardan biri 
sefarethane binasına bir fişe atmıt ve tif" bir camı kırarak sefa. 
rethanenin bir odasına düşmü9tür. 

Amerikanın deniz 
yük Okyanosta 

manevrası bü
dün başladı 

V-.ington, 14 (ö.R) - Büyük Okyanusta büyük Amerikan 
deniz manevraları bu sabah batlamıttır. Altmıf harp gemisi bu 
m•nevralara ittirak etmektedir. Manevraları gazete muhabirle
rinin takip etmelerine müsaade edilmemi,tir. 
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ANKARA veA VRUPA Macaristan da Milli Küme maçlarrnda 

Herhangi cihetten 
gelecek istilalara karşı 
Dört 

bir 
Balkan devleti 
beden teşkil 

ayrılmaz metin 
edeceklerdir 

Yahudi meselesi planlı 
bir surette halledilecek 

Güneş: 4 Alsancak: 2 
Beşiktaş: 7 M. Gücü: O 

kiki~ 
Istanbul 14 (Hususi) - Birinci mnçta cil Salablttin Karagöz Ateş: 41 da . ' 

bire knrşı dokuz golle mağlt1p olan Iz- 4 Uncu Alsancaktan Mustafa Cand•\ır 
Pe§te 11 (M.H) - BUtün Macar mat- ni devamlı bir şekilde tanzim etmesini mir ikincisi Alsancak takımı, ikinci maç- dakikada ve diğer koşucular sıra .v.~ 

buatı hep bir ağızdan bUyük bir memnu- ve aynı ırkdan olan bu iki memleketin ta Güneşin güzel oyununa tam bir mü- birinden az farklarla koşuyu bıtı 
niyetle başvekil Daranyinin büyük nut- birbircyle dost geçinmelerini ve bu su- savatla mukabele etmiştir. lerdir. 
kunu alkışlamaktadır. Gazeteler nut- retle Avrupanın hakik.1 ve daim! sulhu GUneşliler başından sonuna kadar eyi, 

ıkun bilhassa bütün millt :Kuvvetlerin için 'kendilerine terettüp eden tariht Izmirliler derli toplu bir oyun çıkarmış- Manisa mag" Jiip 
Belgrad 11 (M. H) - ( cSamouprava>-' B~ toplan.tı mesaisini yakından ~asnif 1 birl~ş~rilmesi, bin yıllık ~~ar kanunu misyonl~~ı ifa etmeleri ~eme.nnisini iz- lardır. O~un. son:arına doğru 0Al~- g3' 

Belgrad) gazetesi M. Svetovski imzasiyle etmış olan biiler ise, başlıca kıymetı Bal- esasısıne mutlak bağlılık, butün ekstrem har etmıştir. cak mUdafil Alı, GUneşten Muslihe bır Manisarun Sakarya takımı pazar Gil< 
aşağıdaki makaleyi neşretmektedir: kan milletlerinin birbirlerine dayanmala- 1 fikirlerin reddi, dahilde sükunun ve ha- Daranyi geçenlerde Budapeştede vuku favul yaptığı iddiasiyle hakem tarafın- nü Oemirıpor takımiyle karıılıı~tı. ıı; 

Bundan bir kaç giln önce Ankara bize rında meknuz olan bu samimi ittifakın 1 
riçte sulhun hUkümet politikasına temel bu!an üçler mlilfıkatında İtalyanın tesli- dan sahadan çıkarılmak istenmiştir. Iz- zel oynıyan Manisalı gençleri altı '-:.; 

yalnız denizlerin değil, ayni zamanda, bundan sonraki inkişafları bakımından 1 teşkil ettiği hakkındaki kısımlarını ehem hat sahasında Macaristaru.n hukuk mil- mlrliler bu iddiayı reddetmişlerdir. Gü- mağlup olmu§lardır. Demirıpor P-
hll'Slaruı fevkinde bir çehre ile göründü. uçsuz görlinüşler açıldığına ~t olduk. miyetle tebarü~ ettirmekte ve memle- savatmı tanıdığını işaret ederek ayni nq takımı bu maçı 2-4 kazanmıştır. günü iyi bir oyun çıkarmııtır. 
Dört müttefik devlet hariciye nazırları- Anadolu yaylasında huzur kelimesi bi- ket müdafansırun kuvvetlendirilmesi için deYletlerin bu esasın hemen tahakkuk Oyun son dakikalarda tatil edilmiştir. FIRST VtY ANA TAKiMi 
nın toplantılarında sıkı bir tarzda birbir- zim için boş bir sözden ibaret kalmamış- ittihazı bildirilen tedbirlerin ancak sul- ettirilmesi lüzumuna da kani olduklarını Izmir takımı kaptanı, sahayı terkettikle- (il. 

lerini anlamak zihniyeti haklın bulunu- tır. Dirlje demokrasiler halinde idare e- ha yardım emeliyle derpiş edildiğini ve ilive etıniş,Macar teslihatının tamamlan- rl hakkındaki iddiayı da reddetmiştir. Fint Viyana takımı ile federal1 JJıC 
yordu. OOrt hariciye nazırının her hu- dilen Balkan memleketleri, dahili buh- bunun bUtUn Macar milletinin i~abı ması Macarjpnilletinin emniyetini takvl- Beşiktaş takımı Ankarada Muhafızgil- arasında mali anlaftn& yapılnuf.bl'•e ~ 
susta anlaşınaları için iiç giln değil, üç ran içinde ı man ve bir taraftan re- kabil olmıyan bir zaruret olarak telakki ye ederek Macarların istiklAl şuurlarını cilnU ().7 mağlup et.m.i§tir. meşhur takım nisan ayında Izınırd 
saat lifi gelmişse de dört hariciye na- jimler lle ö~ilr:Ul'ken diğer taraftan da- ettiğini ve bu yolda hiç bir :fedakarlık- ~e .nefislerine Jtimadlarmı arttıracağını YEN! ASffi _ I.stanbulda Fenerbah- bir maç yapacakhr. 
ı.ın diğer zamanlarını Avrupa, yani, hil deh h . k kul . . tan çekinmiyeceğini kaydetmektedir. söylemiştir. çe _ Alsancak maçını seyreden ve dün GORE.Ş SEÇMELER! 

.. en şet ve ancen de or an ıçın- H· k"' . , B d · Hir BEŞ YILLIK PROGn " ..... dunyarun Balkan Antantı hudutlan ha- d w 1 b' k 1 k 1 k il umet gazetesı oıan u apesti - .n..n..ı.r&. sabah şehrimize dönen bir arkadaşının:, ,ar" 
ricinde bulunan ve hayret verici bir he- e yugurukadn ır ço ~em e et ere ı- lap Macaristanın istikbalde de silah.lan- Daranyi nutkunda Macar hükümetinin bu maçta seyircilerden bazılarının Izmir- Bu hafta latanhulda yapJ•c:şk ....ı..lr 

yasen, ne ar mesut hır manzara arzc- ;.,..; .. ak t . ğinl" .1 ı-~ft Ilık b"t" litlk 1 · 1zm· d d" t ..:tre·...: ııw"'-•. yecan manzarası arzeden kısımlarına d' lard Balka . ma yar~ına ~...... e mıyece , menue- ""-7 yı programının u un po ve li oyunculara çirkin şekilde hakarette seçme erıne ır en or ... r--,; . .it 
ıyor ı. n antantı konseyı yegn- ' k "daf ku l di k . . . k 'k hed ft .• d . . d k . y t b 1 h ·'- t ~ 4carşı mUşterek durumlarını tesbit husu- . . . et mti aasını vvet en rme ışının e onomı e ennı· e tayın, ıç ve ış bulunduklarını anlatmıştır. ce tir. ann ıtan u a ar~e 8" 

suna tahsis etmişlerdir. ne prensi~ ~lancBalk~ bızundi~·· baş~~: tecavüzi değil, münhasıran tednfüt pir politikaya ait bütün meseleleri tavzih T.S.K. bisiklet federasyonunun tertip güretçiler 5 6 kiloda Ali. 66 kiloda fi' 
Bu içtima esnasında Ankara bir ders sı~n değıldir> prensıbıni. temsıl eltıgı maksatla derpiş olunduğunu, hükünıe - e~. Bu beş yıllık sosyal ve ekono- ve bütUn bölgelere tamim ettiği blslk· kir, 72 kiloda Enver ve 79 kiloda 

olmuştur. Bu mtişah.ede, tabii, görebil- n~lletler_ nanuna soğukkanlılıkla bütün tin memleket müdafaasını silahlanma ya- mik kalkınma programının tahakkuk let koşuları liknürüniln tatbikine Pazar maildir. 
m..ek için götll ve ~tebilmek için kulağı dunya dikte edebilecek büyük bir kuv-

1 
rışına göre değil - içtimai ve iktisadi kö- ettirilmesi için bir milyar penküye ihti- gUn- d . "b b 

1 
p HAKEM DiPLOMALARI 

t l reli "" l"k b 1 k. ld w b .1 . un en ıtı aren aş anmıştır. rog-olanlar hakkındadır. Ankara,. hudutları- ve o marun ve gı gurura ma ı u u- tü şartları izale suretiyle temin etme ıs- yaç o ugunu. undan 600 mı yonun şır- d 
20 25 30 40 50 60 75 100 

!.I 
;ı..+a-lr k nupordu. d'ğin' k t1 1 b'" "k 1 tahmil d" ram a ' ' , , , ' , ve H-'- • tih d '- an fıstP'-mızm m~....a.~ ve tecavüze maruz a- J te ı ı yazıvor. e er e uyu sermaye ere e ı-

12
.A. •1 r__ il • lm-''l.. ~·--

8 
k IU[em ım anın a ~uan .. ~ 

• 1 w< . . • :>'"iti omeıre zenne o AA. u.oı.cre o- 1 h-'- _,_:.tJ (111"' 
lamaz bir Wcııt teşkil ettikleri aksiyonu Balkanlarda husule gelmiş bulunan Burjuva muhalefet gazetesi 0lan Mag- ece{!ını ve 400 mılyonun da umumı bir . ti' • d 

1 
ğ d .. a tı IU[emin diplomalan ~ıcuu-. r: _,Ji-

b d . t·ı.~ .1 d 'k dil V• • b' .. b şu ne cesın e a aca ı ereceye gore pu- .. d k' h f ı·k d 1 verilec-' vazetm~ ve müşterek ideolojimiz.in vU- u eğişiklikler büyüktürler. Bu deği- y~rsza gazetesi de baş ... ekilin beyanatı- ısuı.u-az ı e te arı e ecegını ütün u .1 kti 
8 

k .l- muz e ı a ta, a a a ar ara 
1 • • 1 • f' .. _1 _ • an ven ece r. oşu sonunaa en az . 

cuda geürilmesinde cidden büyük adım- şikliklerde muazzam ve kuvvetli bir run bütün memlekette umumen tasvıp ış enn on yıllık ınansmiUUd kredıye tır. . 
) _,_ il li . tif-'- .l--- k k nf d .. . k d k' ı d'ld"ğ" . b b t 1 k t .. ra tol w .. 1 '"'Ü puan sahibi olan lko~ucu bölge birincisi SPOR KULOPLERt a.-.w er yen ıt 11&tn meyuaılil çı ması o e erasyonun nuvesı men uz ur ı e ı ı ını, u cyana ın mem c e. nıu- P unacagını soy em"ll r. 

1 
. •. b . ikI . . ili- . 

• LA-1--- b .. k h d Jd f b'"t'" . 1 1a o ur ve Türkiye lrincll enne ıştlril& -------ım~uıı )'aratan u m~~re u ut- bu konfederasyon büyük Avrupa-Asya a aasının u un ıcap arına uygun o .,u- - d .. . dric"' 
la coğraf. ecll ı· ., __ ıl . ğ d l"t"'-- k 'k . 1 b M k e er. Pazar gunU Izmir - Urla şosesi lzmır' dek' r k 1·· l 'nı'n te 

(' ıy eri ve po ıtiıı.ac arı dıi- yolunda kainata yeni bir. medeniye~ ıve unu, ış po ı ı1'a ve e onomı ış er. a- os o va .. . d la ilk 20 .kil trelik k ı spo u up erı dl' 
.. 'l.. 1 . . ı k d d b b ki • uzenn e yapı n ome o- h 1 k 1 etrafın sünmiye sev.ıump~ erdir.Balkan mıllet- bütün ccreyan1ann ulvi sintezini vere- ımın an a u eyanatın tes n ve h ,if k 

1 1 
rd k . spor sa a arına avu§ma an rf'" 

l · · b b' 1 d 1 t ~, • h' ld ~'" §Uya mu teı u Up e en 14 O!!Ucu ıı;- k' bb'" t k ·yi 1'• enrun ve ir ır erin en de~etle nefret bilir. Daha şimdiden Ankarada parlak memnun eaıcı ma ıyette o u6 ..... u ya- !k . . . ~ " ı t~e us umum mer ezce ı bbd-
etükleri ve görUhncz harict drijanlarm bir surette tecelli ctmi olan hu ruht bir-

1 zıyor. ' ' Davası Hakkında tirN. ~rniştır. lanmıştır. Umumt merkezde bu te~ıab~ 
liI "dar l dukl ·· ·· t lik · ! G •~ı · d b kil D etıce "Udur: •e yardım etmek •uret"vl para mu e e ı e o un an ve son sozun. opa aynı zamanda kainat için sulha karşı azeı.e er nyru zanmn a aşve a- . . . ~ _ ,_ ., ., ı. e •--'*' 

· b 1 d aman1 •. ' ·• · b k b J V f • ' b ·r Bınncı Doğanspordan Cahlt Parla.ıc- t' '-h K k htisı ııı--. racı u un uğu z ar çok uzak degıl- her hangi bir cihetten gelecek olan tah- ranyı nın u nut unu Alman mat ua- % es ta nın l yaztSl . . . re ı yapacaır. r. ar.§lya a sa ı&ıJt19 
dir. Ankara toplantısı, Balkan milletleri ripkiir kuvvetlere karşı bu ihtar dört tında tafsilen neşredildiğini ve yapılan Moskova ıı (M. H) _ Izvestiya gaze- ~y: 37 ~kıka~, ~c~ k ~lsanc~~ de kurulacak kulüp binasının P 
arasındaki ihtilMlardan istifade edenler Balkan devleti mesul nazırlarının değil, l tefsirlerin dostane ve Macar haynti men- tesi suikasd davası hakkındaki baş ma- ayram A var,. ır te er e arkı uçun- genci merkezce hazırlanılmaktad~ 
için bir kibw olmtıiittr. Ankara toplan- bizzat dört Balkan milletinin ihtarıdır.> faatlcri hakkında anlayışlı mahiyette 61- kalesinde Trostki ile Buharin daha 1918 - -- • • • .-- --

tm bunlarm son ümitlerini de kırmıştır. M. Svetovski duğunu, nutkun iev~alad~ i~~5?di pro~- senesinde Sovyet rejinıini devirmek için C A V LJŞ K Q YU CJ.' 1\TA YET J 
ram kısmının takdır edıldığını cBerİı- kuvvet topladıkları ve Brest Litusk mu- , l l'' 

- 1 ner Börsenzeitung> un (Macaristan, it- ahedesinin o ağır günlerde Lenin, Stalin 

değerli bir UZVUnU tıhnz ettiği kararlar hakkında Almanya- ve Sverdlo!'u tevkif ve öldilrmek sure- ldd• k •ı• 1 

n~~. t:ım bir se:npatisine güvenebilir) de- tiyle inkılaba bir darbe indirmek ve Bu- ıa m a amı sevgı ısı-
kara f ., Verdi dıgını kaydedı3ror. hnrinciler, Trostkistler ve sol eserlerden 

Opraga Gazetelerde tebarüz ettirildiğine göre müteşekkil yeni bir hükümet kurmak • b "" •ı •• ld •• 
Daranyi nutkunda kökii tarihi ananelere teşebbüsünde bulunmuş olduklan, lakin nın ıçagı e o uren 

1 ı bağlı olan Macar kanunu esasisine sa- buna muvaffak olma<lıkları hakkında 
!' daknt lüzumunu izah ve teyit etmiş, se- uzun uzadıya tafsilat verildikden sonra H • d d' 

lefi müteveffa Gömböşün .. «Hiris~yan, bunların 1924 den sonra partiyle müca· asanın ) amını ı•ste ı 
nasyonal ve sosyal devleb bunyesiru tak- deleye giriştikleri ve netice itibariyle 

Itiaiyemizin on dört senelik emekli mandam olmak üze.re merhumun bütün 
toförlerinden Hüseyin Örgü vazifesi ba- arkadaşları genç yahc;a ölmüş Hüseyin 

viyeye mntuf politikasını güttüğünü söy- bunda da e.mellerıne erişemedikleri kay-
liyerek bu esaslara mugayır olarak giri- dedilmektedir. d -A-,,~ 

Z l 'h I dia makamı, hAdisenin ~v.J ıı--
silecek her türlü inkıliip hareketlerini Bu suretle Sovyet rejimini yıkarak e f a bu suretle tafsil ettikten sonra suçlıJ ısJ 
dnhn başlangıçta boğmak Ji1zım geldiğini yerine Burjuva hükUmeti kunnak emel- --o- sanın Türk ceu kanununun 450 ... to 
bildirmiştir. lerine muvaffak olamıyan bu zevatla ddesinin f kra.s '"re fl'Y 

Macaristnndaki Yahudı' meselesı' hak- huni Sevgı·ı,·sı·ne kocasını ma 
4 

ilncU 1 ına go :, tjf1' arın gruplarına dahil diğer şahsın, zelihanın da 64 üncil madde c)el~e "' 
kında Daranyi, bu meselenin yalnız efendileri bulunan faşistleri memnun c- öfd H k • • b k 454 dd --' ıe:rinl - UTme ıcın ICQ Uncü ma eye göre te=-Ye 
plfınlı bir tarzda ve kanun! yollardan debilmek için kendi evleri altına anti - • • ı 

· • • • • • ep e~ür. _., 
halledilebileceğini, milli hayatın kültü- Sovyet unsurlardan Trostkistleri, sağcı- Verdtğtnl ınkar edıyoT Yeni Asır_ Hasanm cUrınUııe ı.ır 
rel ve diğer sahalarında yahudiliğin te- lan, Ziyovinofçulan, menşe\ikleri, eser- .. _,_,t;,. 
· l b --o-- bu madde idam cezasını ~· __ 11ı; şında hastalanmış ve tedavi için memle- Örgüye güzel bir cenaze töreni yapmış- sırini iza e ede ilecek bir vaziyetin ya- }eri ve Burjuva nasyonalistlerini topla- ~..t 

ket hastane.!lne kaldırıhnıştı. Bu vazife- lardır. Bu hazin törene itfaiye ateş oto- ratılmasını söyledikden sonra dış poli- dıldarı ve bu su~etle bazı ecnebi devlet- Bundan dokuz ay önce Menemenin Iddianaıneyi bUyilk bir ~ ·y,,; 
li 'k h d 1 k ÇaVU§ köyil civarında cereyan eden feci la dinllyen iki suçludan Hasan& rı ... . .A' 

ıinas ve eski itfaiyeci dün hastanede, bil- mobiJleri ile iştirak etmiştir. ti a sa asın a son zaman arda cnter- lerin er Anı harp dairelerinde Sovyetler . ti uh k • diln da b" .. 
1 

.. 
1 

ek fJteJP""'" .. 
tUıı ih · anıl ı J h ı· . ·ı ı·w· . b" 1.•. kar . ile emaye n m a emesı. Ajırceza çe, ı.rşey soy eyip soy enı _1 tir 

tim ara rağmen hastalığından Hüseyin örgü hakikaten itfaiyemizin nasyona nurumun ayı ıyı eş ıgını ve ır ıgıne şı genış m yasta askerl bir . 1 . ideli maka çl 
1 

ği ulm t S 1 -'-·· clcabw __ ft, 
ku l b hali b l l il . b 1 d'wl . . h lan A netice enm~ ve a mı, su u ar- sor UJ ur. uç u y1LJ-U.Uo ıv 

rtu amam~ ve vefat etmiştir. değerli bir uzvu idi. Vakılsız ölilmU ile u n aş ıca ng tcrenın ese ıg taarruz ıçın azır an planları başar- d b"rl . "d tal deyince mahkeme riyaseti 
B kar ,__ı.._ 'tf . ·ı lh k t'1 .. . b' kil k ı· d b 1 dukl b'' an ı nın ı amını ep etml§ti.r. mem» u a naut:r, ı aıyecı erimiz ara- bir taraftan yuvasında beş yetim bırak- su arzusunu a · ve muessır ır şe - ma eme ın e u un arı ve ut.Un bu 

sında derin bir teessür uyandırmıştır. mış bütü arkadaşlarını da derin bir elem de iihar etmesiyle husul bulduğunu bil- tedbirlerle beraber csağ cenahçılarTrost- Hadiseyi <Yeni Asın okuyuculan ha- rar: • . ~ 
Başta itfaiyenin değerli ve çalışkan ku- içine koymuştur. dinniş, l\Iacaristanın Avusturya ve Al- kistler kolu> namı verilen bu grubun tırlıyacaktır. - . I~ia makammın, ~ 

manya ile dost ol~asına mebni Macar hükümet erkanına karşı suikasd sila- Romanya muhacirlerinden Neciple, istediği cezayı anladın mı. 
hükiimetinin Avusturya - Almanya mü- hından da istifade ettikleri ve Kirof'un on dört senelik eşi Bn. Zeliharun aralan Diye sorunca suçlu; ~ 

Kız-kaçırma nascbctinde hissedilen inkişafı bUyük böyle bir suikasda kurban gittiği ve açıktı. En.Zeliha hakkında Çavuş köy- - Anladım, bu işi ben yapnl 
Keçecilerde bay Şükrünün aile evin- bir dikkat ve alnka He takip ederek 1936 Kuvbişof, Menjinsky, Maksim Gorginin lülerinin ağızlarında bazı şayialar dola- Yalandır, demiştir. ııtııı1' 

de oturan Matilda isminde bir kızı Ku. temmuz itilafı çerçivesi içinde bu iki de yine bu gruba mensup kimseler ta· şıyor, gilya Bn. Zellhanın Hasan Çetin Bunun Uzerine aynı sual ~ tır: 

B. Vehbi 
A vuht bay Vehb inin lstanbulda baş· 

ka bir vazifeye tayin edildiği yazılmış-
şadalı Mustafa isminde biri kaçırmıştır. memleket arasında bu kerre yapılan an- rafından zehirlenerek öldUrUldükleri işa- adında bir delikanlıyla alakadar oldu~u sorulmuş, Zeliha şu cevabı verın~ ~ 

tı. Bu ha~r yanlıştır, tashih ediyoruz. Suçlu Scydiköyünde yakalanmı~tır. !aşmanın bu memleketler milnasebeti- ret edilmektedir. söyleniyordu. işte bu sıralarda idi kiBn. _ Ben bigünahım. Siz 1185ıl ıste ile 1'"' 
~===========:=:==:=::::::::==:::::=::::=::::=::=:::==:::::=:=::~-:ı:~;;:;:-===-...:=======--===--;;;;;ı;;;ıı;;;;;;;:=,__-.-=ı;;;;;;;;;;;;ııı;....,~ Zelihanın zevci B. Necibin, bağ yolunda öyle ceza verin. Ben 00 dört senel 

P'..7-7~~2::ii2:2&Cl!l•mB2!!lm~~a:::ıı:::o.~2~a:.i'!u,;z:29'W:;l!9IZP':'">~z'1.::P.JP.IV~~.L7-'T.LZ7...7~~7.z~~7"'* •a&r+waı••1t2m • **&Bi722iml' ölU olarak bulunduğu z.abıtaca haber alı- camı öldürtmedim.> 

MANiLER H • • BiR TORKO nıyordu. 
Liıhur fa) beldedir e r g u n ~:ı~:;~~~!~c!:: • bı~~eb~~~:~i;~~==~~~u~i:: A-d-1-iyede -~ 
Jki ucu yerdedir Yedi yıl bel bağladım yetin suçlu Hasan Çetin tarafından iş- . . • . . sal ~ 
Dokaan dokuz yar sevdim O kıymet bilmeze lendiğini tespit ediyor. Ve bazı ifadelere Iz.mir mtiddeıumumıliğı e t ~ 
Yine gönlüm ısendedu www 4 z:»> ••w• uyularak Bn. Zelihanın Hasan Çetini kAtibi B.Salihle, adliye eınane~t, 

bu suça azmettirdiği anl~ılıyordu. Hat- müdUrü B.Naim hakkındaki ~ 
tA Bn. Zelihanın kocasının cebinde mev- dünden itibaren birinci sorgt} hl\'1'tP' 
cut olan beş lirayı, cinayeti müteakip ne intikal ebniştir. B.Salih ~;bit ede' 
kendisine getirmesini tavsiye ettiği de Sorgu hakimliği, noksanları 

Limon kestim bulanık 
Gönlüm yine pek yanık 

Yeni bir yiır sevdim 
O uyur ben uyanlk 

Dinle beni eğle beni 
Elekden de beni 

Alacaksan a1 nrtık 
fllere verme beni 

Küp içinde bulgurum 
Keman kaşa vurgunum 

Söyleyenler söylesin 
Ben o yare uygunum 

BlR ATA SOZO 

Deve sırtında 
l~nmez. 

koyun arl·ası:ıa giz· 

MEVLA.NADAN BtR PARÇA BlR BiLMECE 

c:Akıldan yüz merhnle uznklaşmak, Ekilmezi bi(ılmczi doğurmaza yük· 
iyi ile kötünün vücudundan kurtulmak lediler. 
istiyorum. Benim vücudumun perdesi 

arkasında o derece giizellik ı;ar ki -Ey 
bihaberler - benim kendime aşık ola· 
cağım ııdivor • .>. 

Yntmaun uyumazın bacasından ge
çirdiler. 

Cevabı yann 
Cumartesi 2ünkii bilmecemiz : Sümük. 

Kaleden itifelim 
Atlara yeti,dim 
Sırma aaçlı güzeli 
Hangimiz ül~lim 

Uzun uzun kiriı1er 
Arasındnn yol itler 
Sevgilimin saçlan 
Gümüşten tarak ister 

Ak koyunum boz olsa 
Bastığım yer düz olsa 
Den koyunumu güderim 
Arkadaşım kız olsa 

Mendilim beste beste 
Beni babamdan iste 
Eğer babam vermezse 
Beni Allahtruı iste 

Kuyu dibi düz gibi 
Bir su içtim buz gibi 
Kocandan boşan da gel 
Kabulümsün kız ~ibl 

işaa ediliyordu. cektir. "cı.ıt ti' 
dl dal · de rae sıı• Diin davalık safahatı intaç edilen hl- A iye emanet resuı ıııa~ 

di!e ibudur ve suçlu yerinde Hasan Çe- banca ve bıçaklar, ait olduğu. p.o.ı.w: 
tinle Bn. Zeliha vardır. teslim edilmeğe başlanJillştll'ra5l bl)ltl 

emanet dairesinde emanet pa g-itlcleı' 
Iddia makamı iddiasında, köy deli.kan- djtece ..... 

nanların paraları da inde e ...,{j.J1lv 
lılariyle ve bilahara Hasan Çetinle gay- ·uğe •·· 
ri ahlAld nrkadaşlık ettiği anlaşılan maz- alakadarlar müddeiumU1Jll fW 
nun Hasan Çetinin bu cinayeti işlediğini, ate başlamışlardır. . dctl 
Zelihnnın Hasanla evlenmek ve karı ko- * ödemişin AdagUıne köY~e1'e ~ 

w vakti Adet' 
ca olmak için Hasaru kocnsı Neciple be- san oglu Ismail Koç, gece SP· _.,, e' 

rnber Musabeyli köyüne göndererek ve hallesinde oturan Abdi ~durıt1e~e t .e 
Ha.sana bıçak vererek kendisini <ilüme nin evine girerek bıçakla 0 

k ııdli>'e> 
bb.. tmi. •akalanara 

teşvik ettiğini, aynı zamanda Hasann şe us e Ş ve ~ . 
verdiğı bıçağı geri getirmesini söyliyen verilm~<:tir. f~)'ı 
Zeliha ve bu suçu işliyen Hasan her ne *Kültür lisesi talebesinden Jİ~ 

'kan dl>' 
kadar duruşmada suçlarını iakar etmiş- öldürmekten suçlu Arnerı eterille ti' 
lerse de hazırlık tahkikatında suçlu Ha- suç ortağı Enverin m~ak~ı.ta )cefsıle 
sanın itirafı bu ölüm işinde birleşlikle- devrun edilmiş, Enverın ~. 
rini meydruıa cıkardıfmı söylemiştir. tahliyesine karar ve.ıilıxıiSt.ır. 



SAHiFE 5 

Fransada Kabine Buhranı Bitti Iran Ankara • • 
cınayetı davası 

ikinci Leon Blum kabine
sinde dört eski başvekil var 

Şahinşahının doğum 

yılı münasehetile 

Kardeş Iranın inkılap 
tarihine toplu 

Katil Ali 20 Ayşe de 9,5 
seneye mahkôm oldu 

:········· ... • Blumun Beyannamesi ........... . 
bir bakış 

Ankara, - Kalcdibi cinayetinin mu
hakemesine ağır ceza ealonunda devam 
edildi. Mahkeme, evvelki celseler gibi 

c -Ben Alinin Kczbanı öldürdüğü .. 
nü oöylemekten korktum. Bu adam bel• 
ki o zaman beni öldürürdü. Zaten beni, 
eğer söylersem, öldüreceğini aöyliyerck 

tehdit etti. Ben, Aliye ne Kezbanı öl• 
dürürken, ne de öldürdükten sonra yar .. 
dım etmedim. Ben masumum) diyordu. 

• ---0-- çok kalabalıktı. Evvela bir adamın, di-
• . 
• . . . 
: . 
• • • • • . 
"Şimdi teşkil ettiğimiz hükümet kudretli 
bir hükümettir. Zira milf; ekseriyetin 

Biı·kaç gün evvel Tahranda c.Coup ğer birini yardımsız ve tek başına boğup 
d'etab nın 18 inci yıl dönümü kutlandı, boğamıyacağı hakkında adli tıp doktoru 
Bugün büyük lran inkılabını yapan ve 1 B. Behçet Kamay ile eski adli tıp Dr. 
yeni lranın banisi elan S. M. L ŞahİDf'I· B. Fahri Ecevit arasındaki fikir anlaş· 

bmın (61) inci doğum yıl dönümü teoit I mazlığı dolayısiyle, lstanbul adli tıp 
olunuyor. Gelecek hafta da lranın milli mecli~ine gönderilen evraka gelen ce· 
bayramı ve yı1 bq~ı günü nevruzdur. vap okundu. Dr. Fahri, bir insanın, bir 
lranın i:ıkılô.p tarihine dair müteaddit başkasının yardımı olmadan diğer biri· 

makalelerimizde bu 17 yıl zarfında ba- ni boğamıyacağını, doktor Behçet te, 
tanlan büyük işleri karilerimize munta· bunun mümkün olduğunu ve bilhassa bu 
zrunan, ırk sık ıunduğumt!Z için on1an hRdi!ede ölünün çeli,.siz bir kadın ve 
burada tekrar edecek değiliz. Yalnız bu 

1 
Ü•telik gebe bulunduğunu söylemişti. 

tarihi ı:ün ıerefine Şahin!"hm yüksek Tıbbi adlinin cevabında tabibi adli 
1 phıiye~eri hakkında biraz ma1Umat 'fer· Behçet Kamayın noktai nazarı tamamen 

• • • . . . . 
mümessilidir,, diyor . 
Fakat sağlar şimdiden hükümete şiddetle 

~ hücuma başladılar .. 
••••• 
p :··············································································· 

d" ans, 14 ( ö.R) B. Leon Blum dirdikten rnnra Kedorseyde~ oyrılmı•lar-
lln akşam saat 19 da yeni nazırların Jis- dır. 

''sini · . .. . . . , h· reısıcumhura takdım etmışhr. Ka· BLUMUN BEY ANNAME.SI 
•ne b" 1 B oy c: teşekkül etmiştir : 

ı, aşvekil ve hazine nazın : Leon Blum. 
"'"ekil rnuavini ve milli müdafaa nazı

'' · D 1 · • adier, Devlt>t nazı-:-ları : Paul Fau-
tc:,ı _ Stecg, Albert Sarraut, \'iolettf', baıı-
'••lilcı . 1 . . h'd' V· s~rvıs erının tev ı ıne memur: 

d~~llt Auriel, Propag.r:da : Frouard, 
Ye : Dormoy, harıcıye : Paul Bon

<our dl t.b ' a İye : Rucart, hava : Guy La-
J •rnbre, Bahriye : Campinchi, maarif; 
•n Z.y .. l k" M . ~ • mustem e at : outet, zıraat: 

J 
0,~net, ticaret : Pierre Cot, nafia : Ju

• "' h J - Oc • meaai : Albert Serol. sihhat : 
~İcr, tekaüt : Riviere, P. T. T. Leb>S. 

d Undan hatka bir çok müıte~arlar ''ar
d:·l Hariciye müsteşarlığında yine bay 
,. d ....,n kalmakta ve ilk Blum kabine· 
•n •it· b' 

,,. 1 ır çok müstcprlar yeniden ta-
''" •dil s. mi, bulunmaktadır. 
l='..J· •t 18. 15 ten itibaren yeni nazırlar 
S.. ~ ae.rillyına aelmeğe başlam)şlardır .• 

•t 19 45 • k b' . .. .. l · · te yenı a ınenın reısıcum-

•Uto ta.kd' · b' · · N 1 El' •• ırnı ıtmıfh. azır ar ıze aa-
~ıtıdan çıkarken kabinenin p~r~embe 

naPa] h 1 .... •c:rı·ı . ~ amento uzuruna çı .:.acaı<ı og-
tı .. 1 Dı1Jt11, Kabine ilk içtima1n1 salı gü
u l'• 

l> Pacak ve parlamentoya arzedilecek 
•ogy 

Pori•. 14 (Ö.R) - Dün Saat 21 30 1 meği faydalı buluyoruz: kabul edilerek maktulün İple boğulduğu 
da radyo ile Fransız milletine hitaben J S. M. 1. Pehlevi tranuı eski asil ve aı· ı ~~ bir kişinin de bu cinayeti yapabilece· 
baıvekil bay Blum ~u beyanatta bulun· ktt ailelerinden birine mesup olup 1878· gı yazılıydL 
mu.,tur : 

1 
de Hazer denizi kıyumdaki Mazendran Rapor okunduktan 11onıa ıeia evvel&. 

• Hükümeti rcisic.ümhuıa takdim e-t· ! vili.yetinin Sevad Koh adlı mmtakasm· Aliye ıoıdu ı 
tim. Perşembe günü meclislerin huzurn· 

1 
da Elqt kaaabaoında doğmuıtur. c- Raporu dinlediniz, bir diyeceğiniz 

na çıkacağlm. Şimdi de hükümeti rad- w.- Daha ge.nç yaşında bir kazak zabiti var mı) 
yoda beni dinliyen her F ranoıza takdim B.Leon Blum b--'- • Rengi çok aarartruf olan Ali, yavq 

1 

iken çalqkanlığı ve zekisiyle erxeoın 
ederim. Bu kl\.bine umumi efkftnn tc- ve güç anlaıJır bir eeflle mınldandı : 

k k d d dikkat nazarlarını Üzerine çe~tir. 22 . . ld • .b. d "'ld' ö .. yetini iade etme ma sa ımız ır.> B' . 'k 1 d k' k -·1 1 rnennı etmış o ugu gı ı egı ır. nu- k' Ş b t 1921 bah k d !t_• •• ki . c- ıtifı ev er e ı om;;uıar, eve-
Paris f 4 (ÖR) _ Yeni te~ ıl edi- u a aa ı er en en un yuz t•- b 

müzde buJunan ahvalin ı:ıosyalist partisi • · lik bir kuvvetle Tab • . dere rinde idiler. Eğer ben tele baııma u işi 
f d b b h d .k I 1. len Blum kabinesinin hariciye nazırı B. rana aırmıt. • ıb'I b'l ol••ydım onlar duyar• tara ın an ve u sa a ra ı a soıya ıst D lb d • .::ı. l . ük" --'dik b" ı e ı e yapını§ -

Pau1 Boneonr istifa eden B. e ostan ce erece 7uase mıt ve Y 5C1. çe ız:- )ardı. partisi_ ta~afından kabul edilen karar su- , . ~ y . 
nezareti teslim alırken merkezi Avrupa metlerine hizmetler ilive ebnlftir. anı h b d • lr. retleri bunu açıkça ilin ediyor. Bunun , ı.. •• t....--- Aytenin iç ir iyeceııi yo tu. 

k-ten mesele1eri hakkında kendisiyle uzun evveli harbiye nazın, ordu -t-..._. ....... 
mahiyeti ne olduğunu ben her '-• ı _ '-'-- bük" ·· Bundan ıonra Alinin yazılı olarak ha .. 

uzadıya görü,mü,tür. Bu oabah toplanan danı, sonra bqvekil, muY1UUU1! wnet 
iyi bilirim. Zira, hiç bir hadiseden ceoa- ı • ı.... · niba zırlamıı bulunduiu müdafaanamesi 

nazıTlar meclisi de vaziyeti tetkik etmiş- reisi ııfatiyle lf UCt.Jma geçmıt ve yet 
relim kırılmıyarak hakiki bir milli hü- 1 · okundu. Kendisinde akıl hastalığı oldu· 

M tır. Fransız gazeteleri Avuoturyada olup 1923 de meclisi miiesaeaan karariyle Şa- • d .. h d I I .. 
!<ümet teşkiline ısrarla çalı,tım. emle- L .b d d' b' •• L • dil . . O I , , gun an mu,,. e e a tına a ırunasını ıotı· 
ketl·n cümhuriyetı' oeven bütün dcmokra- bitenleri heyecanla ta.Kı e evam e ıyor- m,,_. ilan e m.tfÜI'. aıır ar JÇ1ne an· I dl• .. . '-

·-'- .ı-.• bnl bil k • 1 • l 7 ib' yen zan ı, a ı tıp muesoeaeame oevı<e-
tik kuvvetlerini halk cepheoi etrafında !ar. ..,. ...... a ece 1f en ° sene 11 1 1 dil · · • • Ank .. h 
toplamak istedim. Eğer umumi cfk.8.rın 

tazyiki tesadüf ettiğim anlaşılmaz mu-
kavemctleri gev~tirse ayni az.im ve ce· 
sarct1e bu teıebbüse yeniden giriıımeğe 
hazırın1. 

t Bununla beraber şimdi teşkil etti
ğimjz hükümet yine kudretli bir hükü. 

b' rf d b "çti - meoını ıotıyor ve ara numune as-
SAôLARIN YENi KABINEYF: "" ır zaman za ın a a,amıtf, 1 maı taneoinde, basit bir muayeneye tlbi tu· 
HÜCUMLARI aıkeri, ıiyasi, idari, rrali, kültürel, eko .. 

oınik oabalarda biiyük itler gönniiftür. 
VöcU<la getirdiği teıkiliıt, ıslaJıat, yaptı· 

ğı yenilikler, tahakkuk ettirdiği itler, ke-
Roma, 14 (ö.R) - Paris muhalif 

gazeteleri B. Leon Blum tarafından teş
kil edilen yeni halk cephesi kabinesine limenin tam minasiyle muazzamdtr. He-

d 'dd ıı· h" t kt d' le uyandırdığı milli ruh ve duygu baılı 

tulduğunu, halbuki kendisindeki hastalı· 
ğın esaslı bir müşahede neticesinde tet
bit edilebileceğini, bu itibarla dileğinin 
yerine getirilmesini istiyordu. 

Ali bundan sonra hadiseyi uzun boylu 
>1tıd •m Perıembe •~babı El!ze aara-
fıtıd" toplanacak nazırlar meclisi tara- mettir. Zira memleketin istediği eke.eri· 

•n tasvip edilecektir yetin timsali, yani miJli reylerin mümrs-

son erece şı e ı ucum e me e ır- yeni ba~tan anlatıyor, kendisini euçauz 
ıik . . k b' ki baıına bir ıaheserdir. 

ler. Bunların rınce yenı a ıne a ı 1 .. •• •• .. • göstereceğini zannettiği bütün müdafaa 

MOHIM BtR TOPLA~,'i'I >ilidir. Demokraside hükümran olan da 

J>,,. 
d;; ıo, 14 (ö.R) - Bay Leon B!ı.m 
Lil~· l7enj kabine listesini cümhur reisine 
Jl()l ltdilctcn ıonra yeni hariciye nt.Zi.rı 
lıaı 80nlı:ur, milli müdafaa nazırı bay 
~- .•~icr, eski bavvekil boy Sot~n. c,k; 

1"1tı:y 1 b 
~o f e n~zırı bay h·on Dd~os a ir 

budur. 

t:Mil1i kuvvetin esasını teşkil eden 

selime uymıyan bir hadi,.dir. Umumi J Dunkü lranla bugunun ufak bır muka- delillerini sayıp döküyordu. 
kanaate göre bu kabine, ilk fırsatta iyan ye:seıi ola.."'l fU aşağıdaki rakamlar ve ~· Reiııı. Ayıeye, Alinin bu müdafaasına 
mecli~i huzurunda her hangi bir mali tı~lar bu hakikatlerin beliğ bir ifadesi- 1 kar ı ne cevap vereceğini ıordu. Ayşe 
mesele üzerinde akalJiyette kala1ak dev· dır: de yazılı olan müdafaasını mahkeme re· 
rilecektir. B. Blumun hazine nezaretin- ! Şahin~ahm iktidar mevkiine gelmesin-, isliğine verdi. Ayfe, müdafaasında, Ali· 
de, ve cDemagog> olarak gösterilen B. de~ Önce yirmi beş milyo~ ]i,Jık bi:i.1'.ü- nin bütün eöylediklerini reddediyor ve 
Vincent Auriol'un maliye nezaretinde met büt~~ıi bugün ·~ ~Jli milyon .~a-ıKezbanla arasının çok iyi olduğunu, Ali
yer almış olmalan, ayni muha.lif fikirlere dır. Bugun Hazer denızıyle tran korfe· ye hiç yardım etmediğini eöyliyerek di· 

Bundan sonra reis B. Arif, duru~ma ... 
nın bittiğini ve karann verileceğini aöy .. 

ledi. Mahkeme heyeti müzakere salonu
na çekildi . 

Mahkeme heyetinin müzakere aalo· 
nunda saat on üçe kadar, yani üç saat 
kalmış olmaoına rağmen kalablık dağıl· 

madı. Herkeo kararı merakla bekliyor• 
du. 

Reis, zabıt ki.tibine mahkeme kara· 
nnı okumasını emrettiği zaman, salonda .. 
ki heyecan eon haddini bulmuetu. 

Karar, bütün tahkikat, ispat, iddia ve 
müdafaa aafhalariyle raporların h&.dise 
üzerindeki aydınlatıcı ve kanaat verici 
mahiyetirli tetkikten sonra fU neticeye 
varıyordu : 

Ali, metresi Kezbanı lr.ıakançlık ve 
tehevvür yüzünden boynunu evveli el· 
]eriyle, sonra elektrik kordonu ile ııka,... 

rak öldürmüıtü. Cinayeti ıırf para do· 
layıoiyle iflediği hakkında çok lr.uvvetlt 
deliller yoktu. Çünkü hem Kezbanın bir 
caninin hırsını tahrilr. edecek lr.adar pa• 
raıt yoktu, liem de Ali, onun kocuı ol• 
mak üzere bulunduğundan bu parayİ 
alabilirdi. 

Aytenin cinayete her hangi bir auret· 
le yardım ettiği anlaıılmıttı. Hidiae ol
duğu 111ada komıuda olduiunu ai!yledi
ii halde deliller, bunun ahini gi!sterl· 
yordu. Kezbanın küpe ve ayak kabıtİ 
ile elektrik kordonu Aytenin sandığın
da bulunmuıtu. 

Mahkeme, kararında bütün h&dioele· 
rin bir izahını yaptıktan eonra : 

Kezbanı öldürdüğü bütün delilleri ila 
sabit olan, fakat bu hareketini kuden 
ve paraya tamaen değil, bir tehevvür 
eseri olarak yapan Aliyi 20 ıene aiır 

hapoe mahkum ediyordu. Çünkil Kez· 
banın gebe olması, cezayı arttıran bir 
oebep olarak gösteriliyordu. 

Aliye yardım eden Ayıe de dokıa 

buçuk seneye mahküm edilmiıti. 

Ayıe ve Alinin. cezalarını bitirdikten 
ıonra Amme hizmetlerinde kullanı1ma

n., h 
l'-rı.tı ~na alinde toplanmı !ır, Bu top-
lt\1.t hır vazife devrü teslimi için ol
~-~n >iyade beynelmilel Yaziyetin fev· 
"'•I • 'lrehameti hasebiyle oon görü~
ı ... er etrafında bir teatii efkar mak11adi-

halk yığınlarının hararet ve şevkini ye· 
niden canlandıracağız. Ahval ilcasiyle 
F rc.nııı;ı tarihinin tehlikeli bir 8.nında hü
k.ünıct ba~ın:ı geldiğimiz İçin bizi bekli
ycn ,·azifeye heman ba~ladık ve onu 
teahhürsüz ihtiyat ve dirayetle, fakat ay
ni zam~nda sakin bir azimle göz önün
de tutuyoruz. Maksadımız haziran 9 36 
dekinin aynidir. Şunu ispat edeceğiz ki 
bir halk cephesi hükürneti umumi hayır 
ve selı=\met hükümeti olabilir ve olmalı
dır. Fransız çalışan yığınlarına emniyet 
vermek ve sulhperver Avrupanuı emni-

malanna karar verilmişti. göre, tahayyül edilemiyecek bir şeydi. zi ara•ınd•ki (1500) kilometrelik bir yordu ki : 

Esasen bu gazeteler bizzat yeni ba,vekil yolda lre:ıler işliyor. -_..,.,,._...,,_,,....,_..-----,,_-._,.._,,,_,,,.._...., .......... ,,..----..... ,...--,,..,,..,,..,,..,.,,,,..,.,,,. 
bay Bi umun kabinesinin kı!!~ ömürlü ol- 1 Dünkü tamtakır bir hazine yerine hu· 
muını kabul ettiğini ve icabı halinde bir , gün muntazam bir maliye ve dolu bir 
milli birlik kabinesi teşkilı için yeniden devlet kasası vardır. Mahsul artmakta, 

müzakereye girmek üze:ıe ıimdiki tetek-
1 
ihracat çoğalmakta, ithalit henüz ~ul·un· 

külü fedaya hazır bulunacaiını beyan• I mıyan ve yapdmıyan maddelere inbıoar 
u1t b bdh 11 ulmuıtur. Bay Şotan ve Bay 

t~. ~· '1aziyeti derinden derine izah 
~c kendi noktai nazarlarını bil~ 

name~inde eöylemi~ olduğunu da hatır- etmektedir. 
latıyorlar. Darmadağın, ideta gayri mevcut askeri 

10 Nisanda yapılacak Plebisit Avusturyanın 
tasdik edecek 

bir kuvvet yerine muntazam ve kuvvetli 
bir ordu tqkil edilmiftir, Memleket si· 
yaoi ve iktıaadi iatikliline kavutmU§tur. 
lran artık ne dahili ve ne de harici mÜS· 
tevliler, çapulcular elinde değildir. Şuur-Almanyaya ilhakını 

Bir Kumarbaz 
Karısını 2,5 liraya kuma· 

ra bastı ve kaybetti 
·liA., auz bir ademi merkeziyet yerine her ta- Ceyhan (Hususi) - Dün gece kah- rayı veren §8hıa ve kadının kocası ma-

-"il A 1> • ~ 1 INCl SAHtFEDE -·' 1 ak A K rafta hükümet otoritesi ve emniyet gö- velerin birisinde eski kumarcılardan nıf pehlivan karısını meçhul şahsa tak· l\ı, l ~I - biyetlidir. mqg~ o mUftur. Bu fAlD vam a- 1 
""'1 S38 pazar gÜnÜ yapdacaltır. UNZ 13 MART 1938 marasında bqvekilin Avusturya mesele- rünüyor. Muhtelif yerlerde yükselen fab- pehlivan deı:ımekle maruf nam şahıs bir dim ederek kumarda ytıtu duğunu vı 

.!•ile birl-mesı'nı' •-·dik 1·,;n on ni. rika bacalan, ekonomik kalkınma ve kaç kafadar arkadaşları ile birlikte ku- kendisinin de satıldığını söylemekle bu .. ._ ~ = ~· Fübrer - Şanıölye ile Rayhın dahiliye si hakkmda yapacağı beyanat büyük la b b ·"··-' k b . d iştir ~. ~~· 3 - Plebisit neticeleri ekseri· bir alaka ile beklenmktedir. Lordlar yükselmenin birer alimetidir. Şirketlerin mar oynar rken ce inde ulunan mev· ""9"'~• seni una verecegım em · 
"' -.arl••tınlacakbr. ve hariciye nazırlannın ve ıansölye mu· K d . be b • • adedi bini ve sermayeleri milyarlan bul- · cut parasını kaybetmiş ve parasını tek- Her ne kadar kocasının ısrarına zavallı 
""-d ""' avininin imzalan bu metni takip etmek· amarasm a aym yanal arlCJYe na- ka ak · · · d bul kili' k dın • k b' d"•" ed b 1~.._. de 4 - Plebisit neticesinde ifbu zın Lord Halifaka tarafından tekrar do. Her tarafta duyulan kazma kürek rar zanm ıçın evın e unan • a cagız ısa ır ~unc e~ sonra u 

';;,,"' ll!ıayaoa kanunu hükmündeki tedir. edilecektir. sesi umren varlığına bir itarettir. Peçe mini vesair eşyalarını derhal satıp tek- suale mildafaa olmak uzere bagırmak va 
~;,ı.. ıtlı~ dairesinde icap eden ted- AVUSTURYA ORDUSUNUN «Timen gazetesi /-.vu•turya metelesi "" ÇArfafın kalkınasiyle kadınlar da er· rar kumar oynamağa koyulmuştur. Ne yakın J<;.omşulan başına toplamak sure-
"'c1~e suretiyle alınaeakbr. VAZiYETi hakkında yudığı bir makalede ıunlan kekler gibi medeni kıyafetle geziyorlar. yazık ki pehlivan bunda da yenilmek üyle kendini kurtarabilmiştir.Bu beye-

~.,..!·~· de 5 _ Bu federal ana yasa bu··- Kan d • kabul ed'I • . M talisizliğine uğrıyarak, maksada dönen canlı gürültü karşısında kadının kocası kaydediyor : «Artık Avusturyayı Al- unu me enı ı m,.tir aa· 
L_ Viyana, 14 (ö.R) - Cumartesi-pa- 'f b k 

1 
• b'lh k d d~. • M paraların şıkırtısı pehlivanı pürhiddet ve karısını sattığı meçhul şahıs firar et-~t• ""'1\ln ilanı tarihinden itibaren _ı_ B manya ile birlımekten alıkoyacak hiçbir n are et en ı assa ay e eger. e· . . . d h l b ta 

"' ~-~-·· zar gecesi Linzden bar.,..et den . Hit· 
1
., galeyana geürer"k eşi olan bedbaht ka- mışse de kadın vazıyeti er a za ı ya l>..., ••une girer. fey yoktur. Eoasen iki Alman devletinin ae a 

ıı... '"•tal h ler kendi doğduğu köye varmış ve ana · nyı ilti buçuk liraya satmış ve aldığı pa· bildirmiş ve meşhur pehlivanla dlğeı '<ıtd.,., ükiimet bunu tatbilie me· babasının mezarlan önünde eğilerek çe· birleşmesi önüne geçilemiyecek bir za. 17 oene evvel !randa (600) okul, rayı da tekrar kaybetmiştir. suçlular yakalanarak haklarında taki. 

A.. ~iye Se' . .. .. lenkler koymuıtur. Bütün köy tenvir ruretti.» C55000) öğrenci ve C3000) öğretmen Kumar nihayet bulduktan sonra pa· bata teves.sUI edilmiştir. 
, '.'lloh~ us lnguıırd ile bulun edil · d B • . Ayni guetenin Roma ve Viyana mu· vark"n bugiin (5000) okul, (258000) L~ ·~· · • . mq ve onarun11tı. u 21yaret tarı-
"'11 • ...._ ll&ztTlannm imzalan bunu la· b' · k" . • b .. .. 1 bahirleri bir taraftan Roma • Berlin talebe ve (11000) ogr·•• etmen vardır. • -'"Q~kted_' mın oy ıçm ayram gunu o maıına 

~'V\.ıs.,., :y· belediye mecli•i karar vermiıtir. Fübre· mihverinin sağlamlığını, diier taraftan Aynca tahsilleri yan kalmıt gerıçltte 
.,ı .... • Vt< ADA ALMAN KA- • . tinci 30 bil dı B Avusturyanın Almanyaya ilhak edilmek mahsus gece liseleri, okuyup yazma bil· 
ıı..vrıı • ~- C rın maıye · e otomo var • un. • 

""'JU ARI OLACAK arzusunun oamimiliğmi kaydetmektedir· •~ 1irı l !arda sivil otoritelerin mümessilleri, Füb-
..., d ' 4 (ÖR) Propaganda na ler. Bay Hitlerin ta~are ile B. Muuoli· oı, · - · rerin erkanıbarbiye heyeti, A vuaturyada " 
~~ ... :'.'.' Cöbels dün ak!"m Avustur- garnizon kuran muhtelif Alman askeri niye gönderdiği mektup ta istikbal bak· 
. ..., L ~...,.Yaya avdeti hakkındaki Al· kında kuvvetli teminatı ihtiva etmekte· 
~ qtı teıekküllerinin mümessilleri yer alnuı-

mİyen halka mahsus gece dershaneleri 
de açılmqbr. 

Hulaoa lrandaki bu faaliyet ve lran 

milletinde görülen bugünkü kalkınma 

ilerleme istiJ.b.,Jin ümitlerle dolu olduğu
..,ıı_., ;.~Unu ınatbuat erkİlnına oku- !ardı. Fübrer öğleden sonra alkı§lar ara- dir. 

~il.,. b iihrer tarafından Linzde imza ımda Llnze dönmüş ve tehir etrafmd~ 
ı • ~dd~ ı..nunun metni tudur : ** ,, • ı bir ı:ezinti yaplTllfbr. 

~~litı.:e .__- Avuoturya federal bü- Bttlin, 14 (ö.R) - B. Hitler, Af. Viyana, 14 (ö.R) - Dünkü pazar ---------------! 

nu dünyaya is bat ediyor. VIY ANADA NOMA YIŞLER 

"<llii 1 qrarl"ftmlan anayasa bü-
'\lı· •deraı k man ordu•unun bir ciizü gibi, Avuslur· günü Viyanada ve bütün Avusturya ıe· 200 bombardıman tayyaresi Viyana ba-

'
otı.I~ . . anunu 13 mart 938 ta· k d' k 

-• ıt;L ya fffieral ordu•unu en ı umandası birlerinde oababtan b .. Jıyan nümayl•ler va 15' tasyon1annd I • t'ır Avus· ıı.. h;;ı_ """•n Alman devleti için de ~ ~ a yer qınış • 
.._ (il~ '""'1'1Ünü keabetmİfıir. altına vazetmittir. geç vakite kadar devam etmİf!İr. Viya· turyanın diğer tebirlerine daha yüz bom· 
, ...... ">adde · A k E.em, 14 (ö.R) - laviçre ile Avus· nada muazzam halk kitleleri ve gençlik bardunan tayyaresi gönderilmiftir. 

'<11 •·• • Y1 vusturya ar.munun d • d .. akal" 
~ ....,ıp etm k d' turya arasın akı bu uttan mun at tqkılitlan Hitleri dinlemek için toplan· Viyana, 14 ( ö.R) _ Saat 18 e tam 

~- ddc ., e te ır.) muntnam bir ıelıilde devam etmekle· ITllflar fasılasız tezahürat yapınıılardır.. k 1 ti v· 
"' "' Hal 1 çeyre ka adır ki bay Hi er ıyananın l\i "<li),,,cı - en Avusturyada tat· dir. Bazı trenler rötarla gelmiılerse de Tezahüratçılar hep bir am,dan Doyç· d 

tı... "le olan hukuk bük' "mi · •- halkla dolmuş olan en büyük mey am· 
t.ı .• .,. qd u en ye· hud!ıtta lsviçre hükümetinin hudut mu· land über alles tnartını okumuılardır. 
"'tı.. A . llr tatbik mevkiinde kala- haf k 11 •• k akv' r:' na vararak Viyanaya ginniıtir. Fübrer 

"'-~ - A~caJ.: ııleb' 't t' 1 d''-t ua 'lvve ermı ısmen t ıye en Roma, 14 ( ö.R) - Stelani ajansı ilkönce Avusturya ordusun• mensup ıe-ı -·"-"" 18ı ne ıceen °'en b k h' b' db. al d. k ded'I 
ıtıan ı._ . aı a ıç ır le ır ma 111 ay 1 • tebliğ ediyor : Paria akfalll gazetelerin· rel müfrezesini sonra seçme Alman •d~~ -nunlan Avusturyaya ıt· k d' 1 ve 

Lt : '•ektir me le ır. den biri tarafından giiya 21 ay evvel kıt' !ar 
1
_,.,_ ~: balkın k il ... ··--.ıc1 . 1 a mı ~ ... emuf .... es • 

'

diit • 3 - Alman a dahil' lNGtL TEREDE NAZIRLAR B. Muasolini ile yapılmıı bir muhavere mek bilmiyen delice alkıtlan arasında 
• 'aii.Jı.i Y ıye nazı· d' redil ülak b ed' ' '->iJ.· Yelli nazırlarla birlikte TOPLANTISI.. ıye nq en m at sa t ır. lmperiyal oteline inmiftir. Otelin önün-

~"' ~:~en İtibaren tatbik mevköne Londra, 14 (ö.R) - Nazırlu mec- AVUSTIJRYADA ALMAN BOM- de yığın tqkil eden halk Fübreri mutta• 

> ·'• 
0
""" tamamlanması ve tat· liai ıaat 10.30 da batvekil B. Cbamber· BARDIMAN TAYYARELERi sıl alkıtlamakta n balkona çılı:maomı İl· 

- ld.li :"~a 1İİzumlu olan hukuki ve- lain'in riyaseti altında toplanıtllfhr. Ka· ı-kte idi. Saat 18 de B. Hitler dlf8rl j 
l>ıirnaıneleri netretmefe sala- bine hilbaua Avusturya meaeleolyle V'1Yana, 14 ( ö.R) - AJman,anm plıaralı: balkı ııeJAnılenuttır. 

Miktar Cinsi kul'U§ S . 
224 Inhisarlar 11 
176 M.J.Taranto 11,50 

90 .Alyoti 11,75 
68 K.Taner 11,625 
27Ş. Remzi 12. 

20 Y.E.Bencuya 1175 
16 P.Paçi 11 
13 J.Taranto 11.50 

634 
237042! 
237676~ 

kurll§ S. 
12,375 
13 

12.25 
12,25 
14 
11,75 
11.25 
12.25 

Ziraat işletme kuru
muna devredilecek 

c;f tlikler 
• 

Isanbul 14 (Telefonla) - Evvelce em 
lak ve eytam bankasına devredilmiş olan 

Bakırköyündeki Ayamama ve Alenbul'" 
ga çiftliklerinin devlet ziraat işletme ku

rumuna devredilmesi kararlaştırıldı.Her 
ikisinin de devlet namına istim!Ak edil· 
"ilesi için alakadarlara emir veri~. 

--=-

Çek.irclcksiz üzüm orta fi:ıtleri 
iş yerleri ve Cümhu

riyet bayramı No. 7 
No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
1 ı 

ZAHiRE 
600 çuval Buğday 

5 O çuval Suaam 
8000 kilo P. Çekirdeii 

5. ı 25 

386 kental palamut 300 
608 balya pamulr. 33 

-46 çuval Dair.la 

11.25 
ı ı. 75 J.ş kanunu mucibince iş yerlerinin ver· 

12.25 dikleri iş talimatnamelerinde Cümhuri· 

13.50 yet bayramında da faaliyette bulunabile

f 6. OO cekleri gösterilmiştir. Alakalı bakanlık
5.875 

15. 75 
6.60 

490. 

lar ulusal bayram ve genel tatil kanunu-

na göre 29 birinci Teşrin Cümhuriyet 
bayramında resmi ve hususi dairelerin 

olduğu gibi bütün iş yerlerinin de taül 
edilmesi mUtalesmda bulunmaktadırlar. 
Keyfiyet telı:!k edll~ktedir. 



Dünya Hapisanelerinde 
TETKiKLER ~···~··~·-~·~·~········~ 

~ RÔPORTAJi • • : ......•.............................. 

-8-

ispanya hapisaneleri 
Dünyanın en modern hatta ultra 

modern ve mükemmel ceza evleridir 
Burada mahkumlar serbest yaşarlar; gardiyanlar 

silahsızdır. Gazeteciler hapisane koridorlarında 
serbest dolaşarak gazete satarlar 

Esrarını 
R6portajı yapa 
Paul Bringe 

Marlen Dietricb 
Anlatıyor 

-9-
HOLL YVOOD - ŞUBAT ley Hila, Santa Moaica, bu bat üzerine ~ tefhıriacl• batb -... ~:: 

dü§ecektir. Bu hattın cenubuncla Cul•er Bu numaralan elde etmeie __...,"; 
Buaia p. .,.... .. Holl,woocl .,_,.. Cit,. -re Vest.oocl, ,imalinde ..ui bala- olan~ aeeatel.e 50 ...,.. ~ 

mat slli leSIİır " ~ir. Maide- 1 nacaktır. ~abilincle satarlar. Telefoa 1!1.111 
lif ~ ..._ komik, buut 1 HoUyYood yepyeai Ülfa editmİf hir de dostu oba çaplon bu aarede ,_-

hiimnli bir kCMMdioin ~Ye delıo- tebirdir. 8-ada prktan garba, Loa An· para yapabilir. NDD~ 
na olanılt oaa inllııap etmit bulanu,-o- gelesten denize giden birbirine miinzi t STARLA _...... 
awn. ~ lmmqlurmadan ft "OY- yanm düzine genq caddeler •ardll'. $i- _Starlandlll güzerg~ k t1ollr 
•tmecl• önce m bu delıoran anabta- maiden cenuba gicl.en Hollvvood Bul- mankabelerle .dolu y~len nrd•· _.
r-. b. tiyatro ıahotıinia ildimini ver- var, Sanla Monica Bulvar, Merlos Bul- v°?dun fevlunde, ~U' teı>ed:e Şad ,.; 
melİJİm. var, Piko Bulvar. WildSbire Bulvar ve daıma l<apalı ve daama ICSSIZ olan ~ 

FrlUUtıllut maTul röportajcıla- Loa Aaceles dün,.anın en çok .,.ayll- daha bir kaç caddelerden ibaret olan vardrr. Beverley Hilsin tepesinde de. 
rJ11dan Hani Crey ıimdiye kadar IFDlf .-.W. 60 kilometrelik derinliğe bu yollar tisteminin amudi fikarisi Sun- umanlar bu hayaller tehrinin en~ 
tetlıilı edilmemiı olan l•panya ha- •e 100 kilometrelik bir uzwduğa malik- set Bulva"dır. li, en sadık aşk yuvası zannedileO 
pi.ahanelerinde genif bir tet.kik tir. Bununla beraber Los Angeles dün- Caddelerin en mübir.uni olan Vines villa fnı.-ulmuıtur ki iki isimden Y~ 

d .. od 1 tek b. • • P'kf • . • t ordo. _. 
yapmış ve unyanın en m eTn yamn en kalabalık tchri olmaktan uzak- Street yuknrıdıı i~i gcçtm bulvarları 

1 
ır ısmı, . 1 ayr ısmını llfl1 ~-

hatta Ultra modern hapishane•i tır. Mahalleleri ve umum:yetle alçak olan amuden kateder. Hollyvoo:lda ne bir 1 rası Mary ~~ordla Douglas f ~ 
olan Banelondalıi (Karsel Mode- evleri çok havadar ve birbirinden açık- lıeykcl, ne de bir meydan vardır. SC-l'ın yuvası ıdı. Hollyvood bu en __ .-
7o) ceza evini geuniftir. lıklarla ayrılarak bu muazzam saha üz~ ner:ı:tl:ı.-ın afGlm h!:ykcllc:-i:ı yerine ka-

1 
atkı da parçcladL Douglas Y1""-

Ba rÖpoTtajın taTihi ile ulıi de- rir.e yaydınqtw. Los Angeles baRliyÖle- im olınaltta ve yerli kabrarr.anlıınn va-t terketti. """ • ,___, 
'jil, pelı yeni, henüz bir kaç aylık- riyle çevrilmİflİr. Bu banliyölerin adla- siyetnarneleri peliküller üzerinde yap- Bu evde, artlk lıiç dtpn ~ ... 
fır. Sözii Harri Creye bıralııycwıız: n Holl)'YOOCI, Be.erle,. Hila. Santa Mo-, makttdw. j ~ederleriyle batba,. vererek aon ,.. ~ 

- La Soli. .• La Vanguardia... ~ Westwood, Culver Cityden iba- Hollyvood yüksek Luildingleri, stüd-
1 
tın hatırasını kısk:ınarak saldıyao 

Treball ... E. Diluvio ... Yazıyor.. rettir. Banl.ın t.eplİ de sinema merkez- yolan, ticaret mer[::deriyle bir tehir t kadı~ ~aln~ bat~~ Yat,ıyor. flİI"' 
Son haberleri yazıyor.. teridir. Halbuki içlel'inden yalnız biri, manurası 'ftl'İ.r. Beverley Hilse gelin- ı ~uçük b~ geçici~ iki yan..da kllffll' 

Ba iıimler lıpanyada gazete Hollyvood dünyaya karfl sinemacdığın ce Bulonya ormanını endınr. Her yol Balın ve Srmone Sımon kart• ~ 
iıimleri ve bunları bağuarak sa- payıtabb ünYaD11U tatunııktadır. Tarih kena.n vilıal:ı...fa ıüslenmİftİr. D:ıba uzak-1 oturuyorlar. Sahn~ vazilerinden ... 
tanlar da gazete müvezzileri.. balununclan buna izah etmek kabildir. tan Santa Monica tekrar bir sclıir halini , buraya ko°?~. ~.'r ~ta ~ ... 

Bir cazde7i bir gazetenin ba- fSJ>4nyanuı modem hapishane- Pratik bakandan hakikat bambatbdır. iktisap eder. Sunset Bulvar bütün bu üç Danyel DaJTıyoaan e'" da::::-. 
ğırarak aabmı kadar tabii bir teY sinde nfnunq muhteliJ :rednaler Zira Hollyvoodda yalnız bir kaç stüdyo banliyöden geçmekte olup bazı yerler- ler ismini lafıyan villalar • , 
olamaz değil mi? ve Juıpishımenin berber salonu vardır. Bunlar da Şaplin, Paramount, R. de darlafu-, bazı . yerlerde ıteni~ler. pasifik ose~ı sahillerine mütev~ 

Fakat ıize ben bu müvezzilerin K. O. atüdyolan olup bunlarda çaltpn Artık Hollyvoodun ana!ıtanna aıdıip Şart Buvaye ile Anna Bella yu~ 
hu gazeteleri hapiıhane koridor- yaldızlar Holl,.voodda oturmaktadırlar. bulunuyorsunuz. Anladuuz ki Hollyvood ıpede ot~~orlar. Vandoman ._... 
larında. k()fal'ak Ye bağuarak sat- Metre - GoldV)'ll cCuJYCr City» dedir. sakinleri Buildingle:de. ıtüdyorlarda 1 Clever Klube ve Trokadero:ra 
tıkları, gazeteyi alanların da hat- Oniversal t:Universal Cityı. de, Fob çalışırlar ve Beverley Hilale uyurlar. He- bütün eylen~~ y~rteri ~el~ 5': 
ti kaplf&Dlarm da mahkumlar ol- «Vestvood• de, Wamer vadidedir. Yd- men hemen bütün ydd•zlar buradadır. set Bulvan uzenndedirler. Bütöll""" 
duğunu ıöyleraem benim gibi ıiz d~ çolu Be.erley Hilste ve Santa Yez aktarnlan kapılannda derbeder kı- yerler Holl~v~ddan ~· r" 
de hayrete diiferainiz.. Monıcada oturuyorlar. Los Angelesten yafetle oturarak birbirlerine ıeslenen bu ~relerce rmbdat eden nihayeti~ 

Rilya değil. Hakikat ve ben Pasifik Oseanına. tarldan garba doğru baylar Muni, Fairbanka, Mongomeridir. mıyen caddeler Hollyv~ ~...-lıf• 
gazetecilik bayabmda ilk defa ola bir W çizjlec:elr oba HoH,..ood, Be•er- S.bablan tunletl..ini ,..,,arken açık Hils ve Santa Monicaya ~-_:--
r.k sazete aatıcılarmın ıerbeat peacerelerinclen ~terlikleriyle kö- HOLL YVOOD BULVARINI>~ 
olarak bir hapishaneye girdikleri- cnap verdi: ..,aıerini bahçelerine .çebran ba ba,....._ 
ni ve gazete aatbklarmı burada - Ne kadarı filan yok .. idama madam Lombard, Dün. Crarior'd., Stan- HollyYood J,ulvan ...-. "-: 
gördüm. mahkum oldum. Galiba yarın .de- vick'tir. Arlık baya,linizcle burada dola- bhramanlık devirlerini .alabıD Wr 

- Hitt l'&Zeteci.. Çabuk ~ana ~ ' iil öbür gün lrurtuna dizecekler. tabilirainiz. kadatunla gidiyordum. Amala ~ 
bir 1..uoti.. ~ Büyük bir ıoğukkanlılıkla ...aöy- SU BASKINI AFETlNDEN SONRA dan s&arak yavatladlk. öniimibd• 
· - Buraya da Lir Vanguardia menedilmit on altı mahküm Tar. roz edilenle tek kelime konutmaz. l lediii bu ıözlerden sonra yoluna Simdi aldığım mal~ ıöre, dün çük adamlarla ilerliyea iki ~ ~ 

aetir.. Onlarla kimse konuımaz. Gardiyanlar tamamen ıilihıız- devam etti. Kalifomiyaya düten aajnaldı yaimurlar di. Cünqliyea iki ihtiyarda bunbır· 
Höcreainin kapuandan dıf&l'

0

I Ve hapialıane bat gardiyanı da dll'lar. Mahkümlar da hapiıhane- * Be•erley Hilsi harap etmiştir. Şimdi na dönerek dedi ki : • 
fırlayan pijamalı bir mabk•i• -- ilaYe etti: de tam bir aerbestiye sahip bu- Siyaıi mahkumların galerisi ay- Fothil YC Mapre Roadi istila eden -- - Bak iki eski sinema artiati. v~ 
;vezzie matblt Wr •api.baae fiti - Barada malıkümlar, ken- lunmaktadırlar. lıterlerae çalı,ır- rı .. Askeri ıuç itleyenlerin yerleri lann Harold Looydan bahçelerini nud le töhret ve servet~ lıİt 
mukabilinde gazetesini aldı. Yine di odalarının, kendi höcrelerinin lar, iıtemezlene çalatmazlar. Can- 1 ayrıdır. Rejim dütmanları için iki kapladığını, villalart .....ı mubaaara et- gün hiç birıeyleri yok.. Keaa.n-.,... 
höcreaine .• Oduına ıirdi. Sunu bikimidirler. Eaki zamanların taz- ları iıtedikleri zaman höcrelerin- galeri tefrik edilmittir. Beynel- tiğini, boğulan hayvan caetleriaiın sel- bira ve,.a bir kab•e ikram edenek ... 
'da kaydedeyim ki burada mala- Filr, zulim ve itkencelerin~en ar- ~e aktama kadar uzanıp uyuyabi· milel hay~utlar, hırsızlar, s-erseri- ler içinde sürüldendaderiai dütiiıııiif'o- dilerini bahtiyar uraaldar. f-:-" 
laladana odaları sabahın ... t ~· tık eser kalmamqbr. Ha~ larler. lerle yabancı tebaa mensupları bir rum. Zanll.a ,.Jdalar tdaft.. sukutu o kadar çok rakwlan • 
'ditin;lee ak,aman yediıine kadar de nizama riayet etmiyen, usulsüz önümüzden altmıt yqıncla tah- arada bulunurlar. Daha unkta, puifik oaeam aahilinde biç cesaretim yok .. 
açık bulundurulmaktadu. hareket eden üçer kitilik inzibat min ettiiim bir mahkim geçiyor- Hapishanenin laakikaten güzel Sanla Monicada yan,.w yi.e ,.elada- - Onlara rm • lıiç bir.,_... ,r 

Ha11itlrane dinldilii. ~ Lir mecliılc-=nin karan ile tecziye edi- du. Omuzunda bir haYlu Yardı. ve , mükemmel bir berber aalonu nn evleri aıral&nllllft•. Cret.a Garbo ba- pdmıyor mu ? ~· 
nezabt .. cm'51sneelilde elimi 11- lider. . · Dut y..,....Jrtan celiyordu. Yar.. Burada berberler mahkUm- nıda otsuyor. y ........ hiç biri ... - S..da ~ ,....dım • t,} 
karak bana dedi~: Huisbanenin alta büyük galeri- Bat prdj.yan ona seslendi: ~ lar arasından ıeçllmiı deiiller, aı- IUSİ telefon numaruaun telefon rehbe- Tatbik edilen premİp ... ......,~, 
. - Sed..tainft._. HapieaMTi si .-e laer salerinin de, yine mala- - Hey ••• Benitaz! : tarıd~n tutulmut maatlt adamlar- 1erine kiJded11metine müsaade etmeLZi naz çal..-" istibaal edeae..,. ~ 
~ ~ dolaf8biliniaiz ••• lnimlan araamdan seçilmit üçer Yanımrza seldi. ıdır. ra gece cündiiz ba,.ranlannm. tlılaliırkir- Hatınd. hic IMır A-le ..... P ~ 
Sdnl=eyma.. ıc-di niai& 1 ele kitilik inzibat komiayonlan yar- - Naulıın? Rahat mıllll? Sekiz lierber aahahtan aktama lar.- hir ..,. Çllsm ..,-..çaerin, edilmecliiiae ı&e ........_ 
imi.-.U siıbi ..... ediaiz. Ne dar. - Allala razı ol.un .. ~ _.... 1 kadar durmadan <:allfll'.. ~ ....,._ .;-•-._. bic ı naa -- ,.aids. 
tarafa ......._ o tarafa ai4ebi- Banlar, keadi salerilerindelri kadaflar gibi ben de ralıatma. aaloaunun muhtelif yerlerine fU kalmeLf.M lrork.l.r. Poeta. lıeltnf " -B. iD ilatiy.... a6n aedirf 
lininiz .. JatecliiW. ~ ve te- malılmmlann . diaiplin auçluınt Sordum: leYlıa aaılmqtar: telefoa idllNIİ ,...._ ._ ..._.. .._ - Mac Senett " Griffida.. ..,,.,,. 
kilde reaim çabWliniaiz. 8-ada muhakeme Ye serbestçe cezai ka- - ~nedir? cMahkUaa oldunuz diye kendi- ..Japnalara mavafabt etmİftir. Şap&.. - DEVAM~ 
iki bia ....._ YanlB', Her biri rarlar Yerebilirler. Bu cezalar ne - iki ukadatla birlikte bir 1 nizi bırakmayınız.. Burada size Cranord, Hepbara. Culto, Sllelır, Gal>-
ile i9tediiiniz sibi k01M1tabilini- olabilir diyeceksiniz? bankanın kaauanı aoydllk Ye YF.> ioaan l'İbi •ı•mele ediliyor. Siz le her hafta telefCNa 11U111aW delitli- Pomaklara, niz. Yahuz tecrid odalan ..--. Bir .an.. iki pn Ye nihayet üç nedarı öldürdük.. ~ele iaaan sihi ohu.z. T•Yaletinizi lirler. Prensip itiwir"le ba deiiı2rtiti 
na.. Bu iki bin mükUm :...:nc1e n -::-•ik aforoz .• Ve bu ceza miti. - Ne kadar ceza yedin? Ye newetinizi iluaal e---.:-iz. keadi a:__. __ .. __ hatd 111uuai ....._ 

wy. ..... ~..,- ............... ----'" f j 

.. tecricl oclalanncla ildilittaa deli icinde hiç bir mahkum afo- AltmQbk bardut sakin sakin ·Tırataaz '«ezmeyiniz .. • · .._. bile miiracuderimi _......._ ,,., = _ ı- __ :z:za --==- _ ·- - Bulgar kiiltiJr.lı . 
- Ent .. Öyle amma.. · mit olmasa el.ette daha iyi idi. J - Siz!... , k • • l f 

Parisli Kadın -içimi l.wıu slJi clelen bir tef·· jt'kÜiaulndan Montlorije lejiyon do- fen bhul etmenizi ricaya gelmİftim. Solya 11 (M.H) - Hi.Udiaıetia klJlll': 1 
-A•• esı ne? J ,Elde ~ muYaffalayetten dola- - Eftll kamandan .. Beai de Mit- Verme ıslıyor O.,-

Bir nalda"'•··· ı·- nİfam YeriWi. P. P. %7 de böl' Tali. hir teheu&utle .a,iiyontu. bavaliaindeki poıma)dara &Wp1' fı' 
- Nedir o ....... ?_ lııriikifatla taltif edileli. O •.• Aizmdan tek bir kelime bile rünil aşılamak hususunda ~~ 

----•' - Ş.. anla bdanl.. Pwli b- "P. P. rT kendi bnclioe Pariali b-1 ahmnıyan, bncfmi inatcı bir aüküta nemli faaliyet malılmclur. Bu ~ ....... 
7 7 a diitiiaü,__.. daıı clütüNiYor, ona brtı ilr zaman- '-ihmt Ye • bir fefiket yüldi al- yeniden bir çok mektepler •ÇW-...--

. - - - Onu ben de clüfiiaüyorum Pi-'. lar gösterdiği sertlik w-e fiipheden ' tmda hoynu Milriilm• olan eski Doktor Slavçerin (bu zat. firndi J1' 
-Mükemmel, dedi. Un ıdacı in- Veaiblaft lriiçik bir nlize dol- yer.. (timdi neclan,et ediyonha. «Pariali lradm• deiiMi. seçi.imiştir) hüküıneün organı olaP ,. 

sanlan ~ ... diaraFa -sön- danla. MuaYiairae: - Elimimen ıeldiii bdar uinf- J - Ah ... Diyordu. Bu ""1.esele be- Odaya girdiler. . gazetesinde yudığı bir makal~ ~ 
dermek IÇlll .. pnlik Wr ....L. - Sen. dedi, pnt •"t- haraya mak Ye --mip- alıl.i•• mey- aim hütün tecriibelerimin botlui-nu Montlori yerine 1reçti .e: pmdiye kadar Bulgar mualliınl~ ,.-
~ Aneae _,..: tda.- gelir ft clüa etnfla bir arq- elana koymak her kmt.en önce hiziln tcöeterdi.Şimdiye kadar kurdun ko- - M.dam, eledi. Emin olunuz lô, şı soğuk. davranan pomaldar, ya'faf JJ1J 
- Bundan aNı De '-1 ıht ......_ yapanın. Ben derW Manil- yuifemiz. J yun poetelmine uldand.ia hakikati muumintinizin bnun ve adalet vaş bunlara ısırunağa baflaıı'IJ~ ~ 

~Ykıedildi? _ • . pya gidiyorum. Bu ZerçiJllftO mel- * i yardı. Bazan de b,an insana lont lau.anncla meydana çılcmuı için hiç bavaHde çalışan muallimlere J,{ ~ 
- Sayısmı bihnıyorwn. Fakat unu ölmezdeft evvel aizandan birfej Kwnand.n Montlori Manilyaya p.i de ~öriibbili,.._...... ıbqe.- eairgenmiyecektw.Bunun der- kaleli, diğer muallimlere ~teO .,_.,.. 

Z~nonun bu tekilde ölüme sön• bpaLilir miyiz, onu cleneyecejim.. ıeldiii zaman Kont Zerçiyanoyu öl-j Ah.. Bu bdı!'I... Pariali bdmt hal doayasmı hazırlamakla meıgu- fazla m1U4 vermektedir. Bunuııı-_._... 
Clercliii adamlann çoğu kendi aya- !:!~ ~k·t~ bütün t.hminlerin mm buldu. 1 .. bulsa;· Ona ~ affediniz ma- 'ı ham.. ber bunlar fena ve ip~dai ~ ~ 
nnda olanlardı. _ _ uatunde bır mel unmuf. Kazadan aonta MJ11ftldrdan ayd- elam •• Size brp hiru fena hareket Pariali kadan, tatlı bir telle ceyap çalışan hakikl havvarilerdir. il . .,_ .. 

Evin diğer taraflartna da aradılar. Anen iliYe etti: mamı, ve bir tek IÖz aöy~ ! ettim• diyebiMe .. Kendisini claba çok yerdi: köylerde lokanta bulamamak~~ .. 
Muemn gözlerinde ve kasada bul- - Kansı da ondan llf&iı ayarda ölmü~. (rahat h~ f - Kumandan ben ıize bililcia bu 1 nun için iaşeleri askeri kıtalar .,e ~· 
Cluklan evrakı tetkik ettiler. değil.. Onu da yakalamak liznn. Diğer taraftan P.P. 27 nin kuman- Montlori de hemen hemen mua-! hususta ve beni~ lehimde hiç bir' 7.onlar tarafuıdan temin edilme;.,; 

Zerçiano kendinden ve viUa.anda- - Şimdilik ölüm döfeğinde buha- dana gelen bir teitrraf• da kontes Zer- yİıti gibi dütünüyordu. hareket ve teı1ebbüste bulunmam•-' Maaril vekili poınak çocukların&. ıit· 
ki yaziyetinden o kadar emindi l:i nan Zerçiyano ile uğrqmak icap e- ciyanonun ilaLetini haber veriyor- Fakat Pariali kedau nerede ye na- nm ricaya geldim . olarak kitap verilmesini ernr:. 
itham edici bir takım enala ortadan diyor. Ondan sonra ııra brısma ge- du. 111 bulmab idi? Montlori ptkm bir halde karpam- BULGARtSTAN tSTlKL · 

kaldwmajı bile dütünmemİfti- Mele- lir. Böyle bu iki sefil, inaanlann ada- * !da.irine baktı. yıl~ 
tup kopyeleri, telgraflar, çalımnlf Montlori böyle söyledikten ıonra letinden kurtulmuş oluyorlardı. Birkaç gün IOOl'a... Pariıli bdın devam etti: Bulgar istiklllinin altmışıncıtad ~ 
pli.n krokileri, YeDıuıl bu teririn bü- ~yer Pantene döndü: Bu iki ölüm haberi kumandan Kumandan Montlori hir gün dai- - Pon AD' RUle dhuı bitti. ka-, mü münasebetiyle basında ın;int• ~ 
tün mahiyetini meydana koyacak - Buradaki itlerini bitirince kon- Montloriyi ilk önce biraz üzer gibi reıine girerken intİDr odumda ken- pandı. Hakiki mümmler de suçlan-' yat vardır. Osmanlı - Rus ha e ~ 
bütün vesika ve deliller mevcuttu. tesle sen meşgul olursun. !oldu. Son'!"& tali ve tesadüfün bu ,e- diaini bekliyen bir kadın gördü. lru ölümleri ile ödediler. ! muharebesine, Ayastafanos viOlif",.. 
Kumandanın elinde timdi idetal - 8q üıtüne patron. kilde teceftisinden memnun oldu. f Gözleri hayretten fal tap aibi açd- 1 - Evet --.. B• ficiania kur-- t muahedelerine aid makale~~ 

m•ıı ... IJir ilham tloayau meydw - laimizi iyi gönlük. Aıt.f: mis- itin ll!Wültiisiz nabnL11Z . . Ye hu da. bam olua liz YMIWL ~ mekteclir. Z.ra pzeW1 , 
ad ·ıti. tmih oWHliriz. suretle ._. ._.,..._ ...... , Bu. .. P.wi h+ * . _ . . -BITllE8l--o aW but Jriiipler lLoJrml•fh•· - . . " . ..... . . 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
Ku~b·;;~~····y;;ii'i~ ... h~;;;;~da .. 

Eski Başvekil, yağlı bir kuyruk kapmak hülyası içinde 
Vasile komplocuların iç yüzünü anlatmağa 

... . ~·a--1 o ... ,.-.,,C,,. . ~ - .. 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

12,30 Muhtelif plak neşriyatı. 12,50 
Plak: Tü.rk musikisi ve halk şarkıları. 

Yenilen Favsta 
..................... ! ......... 

Yazan: Ml,el Zevako 
13,15 Dahili ve harici haberler. ,_ -ı•--•••••••-•-•••IDI••-~ 
Akşam neşriyatı: - 92 -
18,30 Karışık kl!sik plAklar 19,15 TUrk Kralın askerleri bunların Uzerlerine sal- onu bıraktığınız gibi bulacaksınız. 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Riza dırdılar. Hepsi, kaçıyorlardı. Dilk dö Pardayan Belova yolunu tuttu. Kle
ve arkadaştan) 20 Saat ayan ve arapça Mayen, kardinal dö Giz, kardinal dö man elinde hançerle Moroveri muha!a
neşriyat. 20,15 PJlkla dans musikisi. 21 Bilrbon Lig teşkilltının belli başlı sima- za ediyordu. 
Sıhhl konuşma: Doktor Vefik Vassaf. lart dolu dizgi.o. etrafa dağıldılar. Kili- FAV5rANIN SON HAREKETI 
21,15 Stüdyo salon orkestrası. 22 Ajana sen.in çanları çalınıyor. küfürler sema- Fav.ta daha sabahtan bütüA tertiba-
haberleri. larda çınlıyordu. Ukörler şehrin kapı- tını almııtı. Her tarafa postalar çak.ardL 

ISTANBUL RADYOSU: ıarına doğru kaçıyorlardı. Bunlardan bir taneei de Farneze g3n· 
Öğle neşriyatı: Katerin dö Midiçi ise yatağında sanki derilmiı. Parise hareketini tem eyleme-
12,30 PlAkla Türk musikisi. 12,50 Ha- son nefesini verecekmlş gibi hazırladığı ei lüzumu bildirilmiıti. Zira Favata. Far· 

vadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,30 müthiş plinının neticelerini bekliyordu. nain bir kaç gündenberi Fransız top-
gelİyordU Fakat çok geç kalmıştı.. MuhteliC pl8.k neşriyatı. .......................................... raldannda~bulunduğunu tahmin ediyor• 

• .. • • • • • • .. •. • Akşam neşriyatı: Pardayan bu gilrUltillerin hiç birisine du. Kral öldürüldükten sonra ltendiai de 
V uil Angeliki ile Çu~ .~ • ~umbaroa, ~ dütum:elerinden t kurnazdı. • . .. .. .. 17 Ink.ılAp tarihi dersleri: 0-niversl- ehemmiyet vermiyerek yiğit K.riyonun Gizle beraber Orlean yoliyle Parise ha-

ktvrak bağlanarak blf odalara götü- bir anda kenc:lına sıyırdı. l Tek kelime _al~~u~a ~bnek la-jteden naklen: Mahmut Esat Bozkurt, sayesinde Rociyerinin kendisine verdiği reket edecekler, Giz krallık. tacını ken· 
riildükleri haberini ~ upkla- Kalktı:. • w ı Zlf':"' ".7 ?." ta?1 ~ır .~nı ıy 1

; • • 18,30 Şişli Halkevi gösterit kolu tarafın- odaya çıktı. Yanı başındaki odaya geç- di hakkı olarak ilô.n eyliycc.ek.ti. TaQ 
tına yeni bir emir verdi: • Öne ~Ufell b?'. uşagın arkı:s~ı ta- Butun bıldıkle~?11' ken~ı~ıne bar ldan bir temsil. 19,15 Konferans: Beyoğ- 1 mek için. kapıya bir tekme vurdu. Bu- giyme merasimi Pariste yapılacak, Dük 

- Şimdi KumbarcM cenaplannı kip ed~ek .Vası!ın yanına .cırdı: fayd~ı olmadan soylemek ıpne gel- lu haLkevi namına muharrir 1hsan Arif 1 rada karyolaya uzarunl§ eli ayağı bağlı, dö Giz Notrdnm kiliaesinde Favstay1 
odanıa getiriniz... • Vual.. ':me ~ıraz evveU.ı aynı ye-I mezdı.. • Gökpınar (Gazetecilik) 19,55Borsa ha-1 ağzı tıkalı bir adam yatıyordu. Bu Mo- haliçe olarak takdim edcoelcti. Son emir-

Vuile, IOll !>!arak g~ K~- rinde, ayna tekilde ve ayakta duru- Ne wısh~ordu. berleri. 20 Klasik Türk musikisl: Nuri jreverdi. Pardayan bu adamın ayaklarını ler verildikten aonm Favsta sabahın ac-
~un, bu eaki ve ~ batvekilin yordu. • •. .. .. Y aglı bır "';ıyruk. V 'ld . Halil ve arkadaşları tarafından. 20,30 ı sonra da ellerini çözdU. Ağzındaki tıkacı kizine doğru kardinal dö Burbonun, ev-
VurucJu haber veribnifti. Kapıdan gıren ve onunde kopek- Bunun temınatmı ası en PC§l- , Hava raporu. 20,33 Ömer Riza tarafından ı çıkardı. 1 velce nikah merasimini yaptığı büyük 

Vuil ilk önce hayret etti. ceıine e~i!en K":mbarosa yan .alayh nen almazda~ önce ne komplodan, :arapça söylev. 20,45 Vedia Riza ve ar- Morover ölü gibi sararmış yerinden,salonda bekliyordu. Giz ederek: 
llıriıtidinin söylediklerine bakı- ve yan .. ıltıfatlı bır nazar atfetti. .. 1 ne komplo udan ve ne de kom- kadaşları tarafından Türk musikisi ve kımıldamıyordu. 1 - Madam, her §ey hazır, bu akşam 

lırsa komploya dahil bulunan K~- - Asıl K_umbaı:os cenaplanm ~Y- ı plotuL:rm. ınaksa~~dan babı aç-
1 
halk şarkılıın (saat ayarı) 21,15 Tahsin _ Şövalye kalkınız! dedi. (kraliçe olacaksınız, demesini bekliyordu. 

h:u'oala komplocular arasında bir le erl:en bır vakitte bur?,Y~ getıren mak nıyet~n~e <leg~ldı. • . • Karakuş ve arkadaşları tnrafmdan Türk Morovcr itaat etli. Tepeden tırnağa ka- Ortnya en küçük bir engelin çıkabilcceo-
filnr a.ynlığı vardı. Adeta Kumbar~s sebepler. her h~lde.c:ok ~ühım olma- • Yap?c~~ı ihnnetm muka~ı!ını pe- musikisi ve halle şarkıları. 21,50 Oi.lres- dar tilreyordu. ğini bile ümit eylemiyordu. Vaziyetten 
Angelikiye düıman keıihniJti. B~- lı .... ~ı. "1aamaf-ı!ı .. epı zat?ı:nd~- ~·~ ı>e§!n ogrenmek ve vaadını almak tra. 22,45 Ajans haberleri. 23 Plô.kla so- \ Şövalye hançerini çekerek Morovere çok emindi. Birdenbire kulağına kar
n~enaleyh onun bu aabah Angeliki- berı ıız~ g'-~e!: e.~usund~ ıdım.B~- ıstıyor?u· . _ . • • . . lolar, Opera ve operet parçalnrı. 23,20 'gösterdi. ma karı~ık bir takım gürültüler seldi. 
nın Çulporisle miiftereken yaptığı zanıın ıdares~nı e~.e nldıgım .. vakit Es~~ ~ v~ı~. • s~l bklebılirdı la Son Jınberler. f Bu adam köpek gibi yalvarıyor affını önce bunlara ehemmiyet vermedi. Köy-
•uikaad teıebbüıünden malfunatı b~. memleketi ne fCX~de buldugumu l·endısı ~çın buvuk bır koz olarak j 

1 

isteyordu. Pardnynn: l lülcrin bağırışmnlarına benzetti. Arka· 
l'oktu... ~ılıyonunuz. Ba§t~. ım~ı:rato~ ol~u- dayandrgı temel çoktan Y~~1? ve ı BugUn Avrupa istasyonlanndan din- _ Kolunuzu bana veriniz, dedi. , sından silah sesleri, nal şakırtJnrı, mu· 

Niçin geliyordu? gu ~ide mem~t;ke.t ~len ~le hıç ,!rlm- l<?m~!ocular bu saatt~ Vasılın elmde lenebilecek $CÇme proğram... Morover sersemlemiş, olduğu yerden harebe gürültüleri ortalığı kapladı. Yü-
Belld de arkadqlannı ele vermek ae alikadar degıldı. Zengınler eglen- bır hıç ve komplo bır hayal olmuş· SENFON!LER: · ı kımıldamıyordu. Şövalye kendisi onun zünden soğuk terler damlıyordu. Acaba 

lat.iyordu. ce ve sefahat.. Fakirler İse İfkence tur... 1715 Roma kısa dalgası: Senfonik kon-' koluna girdi. ne oluyor~ Suali onun içini lcemirmeğe 
En azılı dü§IDanlannı kendisine ve sefalet içinde idi. Fazla olarak - BiTMEDi - ser, •20,25 Bükreş: Keman ve orkestra : Ve. ilave etti: başlamıştı. FClkat ne olduğunu aonnağa 
~ vermiyecek bi~ ~e avucu bür~kler b~'Ie~emi:orlar ~ ve h~rb~- 1 (Mozart), 22 Mil&no, Torino: Senfonik 1 _ Beni takip ediniz hiç sesinizi çıkar- dahi cesa~et edemiyordu. Sap~an ke~-
lÇine aldıktan~~ f?11di ıu:t•~u~- lc~!n ayag.m ka~ dumAga~. bıı:_bır- ~ & ___, •a&pfiWfjorı konser (Bethoven, Brahms) 1 mayınız. Bu sizin menfaatiniz icabıdır. len çehresıyle etrafa kulak verıyor, gu• 

barosu daha buyük bır emnıyet ıçuı- lerının <:nnlanna. t~dctmege u~a- ' ı HAFtF KONSERLER: ,, Moroverin esasen sesini çıkaracak kud rültülerden mana çıkarmağa uğraııyor .. 
de dinllyebilirdi. fıy.orlardı: Ben, ılk once b~ .z~gm-, 91EMElf9 7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli sabah reli kalmamıştı. Pardayan adeta onu sü- du. Vakit geçtikçe gürültüler uzakla11• * lenn entril<a ve sef?11ntlermt hır ta- E LE KT R 1 K konseri (18,15 devamı), 9,35 Paris ko- • rUkleyorou. Merdivenden indiler. Dört yor, lakin Giz gdmiyordu. Dişleri bir, 

U•aklar Kumbaroaun geldiğini rafa btrskbm. Fruar hı:ılkın rahata, 
1 

lonyal: Plak (1015 10:45 13 te keza 
1 
ko- -eli bahçede Morover bir hareket yap- birine çarpmağa bqı dönmcğe baıladL 

tÖrd~kteri' zaman kendilerine onun hayatı ile ~eşgul oldum. Bugün Bi- MOTOR LE RJ 1pJak musikisi), 9:30° Be;li~ kısa dalgası: ı m:k istedi. Şövalyenin bir bnkışı onun Zafer dakikalarında bozguna uğradıkla• 
hakk;da ve evveke bir emir veril- zanıta.. Valayetl~rde artık aç ~:alan.. Eski sevimli havalar, 12 Bertin kısa dal-1 tekrar başını yere eğmeğe kafi gelmişU. nnı tahmin eder gibi olmutlu. Bütün c&-
tneıniı olduğundan eskt haıvekili açlıktan k">mr;usunun malını çalan.. .. j gası: Hafif musikisi, 13,10 BUkreş: Sibi-ı Büyük kapının yanına geldikleri z.a- saretini toplayarak bir adam gönderip 

~İn bulunduğu odaya değil, e~i ~ kimse lm.lmadı. . • ' ceano orkcstrnsı (14,30 devamı), 13Ber- man Kriyonla karşılaştılar. Kumandan mcsel~yi .ö~en~elc istedi. Zile .ba~b'. Biı 
'-tka bır odaya almlflardt. • ~~· ıır.a.: Zengmlere ve bır~~- ilin kısa dalgası: Hafif konser (14,15 de-J burada askerlerine bir çok emirler veri- uş~k ıçcn ~ı~d~'. ~ Ona so~akta~ı. guıültU· 

Kumbaros: nnı ibtıraı ıçınde yemekte olan bu- 1vamı)'14,35 Faris kolonyal: Konser nak- . yordu. Pardayan Friyona dışa.n çıkaca- lerın aebebıru ogrerunesı emrını vermek 
- Hapnetlu Vaail hazretlerine, yük!ere .geldi. • • lu {15 Keza), 14,45 Roma kısa dalgası: tğını söyledi. Kumandan askerlerine se- isterken uşak d~ha ~vvcl söz:c ~aı!ad~ı 

~nıühim manl7.&bm var. Bu. ma- Sız ~ızanıın -:'in b1!' ~yu':1a m~- '! Karışık musiki, 16,45 Bcrlin kısa dalgası: ı tAm dur kumandasını vermişti. Şövalye - Madam bır asıl.zade gelDUJ, mnı· 
~bnı hem acele hem de kendı ha- ıup, Bızanaın ıdar-:s~ı elınde. b!" Ne.şefi proğram, 17,30 Peşte: Radyo or- şapkasını çak.araralc aSkerlerin selamları- ni 11öylemek istemiyor, siz:inle görüpnek 
)atlan ile alibC:lardar. müddet tutmuş eski bır ~vekilıa- ıkestra.sı 17 45 Bertin kısa dalgası: Halk 1 na mukabele etU. Yanında da Moroveri arzusundadır. 
~ niz.. B~ ko~\ıı. ~ni~ ıslaha için Konseri

1 

(lS,SO devamı), 18,20 Bükreş: sürUkleyordu. Favsta: 
kumbaros beklerken sabırıizlanı- eskilenn fikkterım alinağı çok fay- Sa d S M Berlioz'un eserlerinden plAklar, 18,25 Belova köpr!isündcn bir kilometre k.a- - Celsin f dedi, 

dal b ld • • b .. ı d • nayi e iemens otör ve 
)or, kafumda da Vasile aöyliyeceği ı u uğum ıçın u gun er e il- malzemesini kullanan rahat eder Roma kısa dalgası: Hafif musiki, 19.05 dar ileride boş bir kulübenin önünde Dediğine de hemen pitrnan oldu. 
~leri taauLyonlu. zinle görü§ecektim. Tesrifiniz bu~: • Belgrad: Büyük radyo orkestrası, 19,30 !durdular. Burada bahçenin direklerine Bu sırada Pardayan salona girdi. Fave· 

Ona, komploculann iç yüzlerini ~dan faydalı oldu. Buyurun. S1Z1 M. TEVFiK Nis: Plak, 19,45 Tulozdan konser nakli, ilki hayvan bağlanmış duruyordu. Par- tanın gözleri evinden oynamıı neye uğra• 
lrllatacak, kimler olduğunu, ne yap- dınley~:'1m:. . .. 20,10 LAypzig: Sopran, Bariton, Orkes- dayan Moroveri kulUbeye soktu. Adamın d~nı anl~yam.a~ıf~L A~ı açık kaldL 
"'',k iatedilderini aöyliyecekti. Söz- • Vuıl1!1 gozten.' K~mba~tun uze- BAY KENT tra, 20,30 Varşova: Koro tarafından Leh diŞleri birbirine çarpıyordu. Şövalye o- Bagırmak ıstcdı. lak~ b~gazında kuvvet 
~ iabat edecek vakıa elinde bir rmde be.denmedık bır tesır bıraktı. havaları, 21 Varşova: Ka~ık konser, nun ayaklarını sun sıkı bağladı. Burada yok.tu. Ahretten gelmıı bır adamın k.arp-
delili yoktu. Fakat bunu anlamak, WBu ~zler, Vas~lin artık eç!ktan a-1 METALLUM 21,15 BUkreş: Koro konseri, 21,30Florans kendisini beklemekte olan Jak Klemana a~nda b~u~uyor~uı ~ibi ürke ürke ıı• 
~ etmek Vaail ğibi Bizanaın çıga Bızanıın esb asılzadetenne kar- Napoli, 22,30 Nis: Varyete programı, bakarak dedi ki: rıye çdcıldı, ellerınl bar koltuğun arkalı-
~areaini elinde tutan bir adam için f 1 bir harp açtırma gösteriyor~u. 1 lambaları deposu 22,30 Berlln kısa dalgası: Koro kon.cıeri, _ Kleman ıize gUvenebilir miyim> ğına dayadı. 
biç de güç bir teY değildi. Ayni .. zam~.?.da ~onu:', ,fomdı h~-' 22,30 Belgrad: PlAk, 23,35 LAypzig: ts- _ Tanrının adına yemln ederim ki Pardayan ona yaldaştı. Şapkasını Çt-* kında ıoyledıgı sozlerı <i.e çok fUP- Peştemalcılar 77 /79 panyol musikisi (Kastanyet piyano, gi- kararak eğildi, selamladı: 

- Buyunm! ... ffa§llletlu Vaail beli görüyordu. Telefon : 3332 tar)ı. r . . - Madam. dülc dö Gizi öldümıU, ol· 
~tleri ıizi bekliyorlar. Kumbaros. hariı olduğu kadar da "-• 1 OPERALAR OPERETLER· musıklsl kuarte~ duğumu size bildinlıeie pldim. 

' . RESlTALLER. 1 Fanta boiUJac.ak ünit iibi keıodindctı 
""'•• .............................................. ................... 13,15 Roma kısa dalgası: Lirik opera- 10 45 Bertin kısa dalgasl: Viyolonsel b' hal 

1 
. . Sc h · . d : ............................. --........................... : T A K s J lardan parçalar, 16,30 Parla kolonyal: ıtons'ert 1515 Berlin kısa dalgası: HaUc ~e~I ı.r d ~ g~mııtı. ld n ~e rımn e-

~: KQı AT AK- 'raksı·._!_ (Sulte ala demaln) isimli tiyatro piyesi, şarkıla;t. 20 Bü~: Hafi! şarkılar, 21 ~~. pendn e oh muı o ka nu udnnbuct· l Y 4"'l .f j tıgı ar ayan ayatta Ye arp11n a -
:lliii="' -- : B A s M A NE 20 Bertin kısa dalgası: Karıştk opera Belgrad: Halk şar~~-23 lStokhkollm: lunuyordu. Önce rüya görüyorum zan-! musikisi, 20,30 Peşte: Operada verilecek Operetlerden piyano refa&.aUy e şar ı ar, netti. 
,, T E L E F O N =ınmr s ~ _ n _ ~-==u gala konseri nakli (Macar eserleri), 22 23,15 Belgrad: Keman konseri. Pardayan hiç alındırmadan aöz:üne de-
! Roma,' Bari: Mascagni'n1n (Cavalleria DANS MUStK!St: vam etti: 
~ 3 4 5 6 : T E L E F O N Rusticana) opereti. 21,30 Berlin kısa dalgası: Beynelmilel M ~ ... x... • • h b : • N - a am yap~~·m teY• aıze a eı 
: • • • • • • · I vermem; uzcre uzurunuza ~na"' UCOUD 
- : 3 3 · 5 3 ODA MUSIKISI· danslar, 22,45 Varşova:, 23 Floraru, a- ._ .. h -·L- ._ L __ !_ 

: : U,15 Roma klia dalgası: Oda musikisi poli. için cidden çolc acvinçli bir hadiacdir. Si-
! •• . : e e e e konseri, 18,15 Berlln 1wa da)guı: Haen- MUBTELtF: J ze birçok defalar teltrar eylemittim kl. i LUKS • ucuz • SERi : derin e.serlerinden oda muslldsl, 18.15 19,06 Roma. kısa dalgası: Arapça mu-fben eai oldukça Giz kral, aiz de kraliçe 
" : GECE _ EMRtNtzE _ V8J10va: Oda muaikial konaerl (Mendel- sikili prolram. 20,38 Bari: Türkçe ko- olamıyacalwnız.. !~obillerimiz rece ve ıündüz emrinize bazuchr.. : GttNDOZ ssohn kuarteti), 19,15 BUkref: Oda U- nupıalar ve muald parçalan, 21,tS Ba- Dudaktan bembeyaz keailmit olaaa 

'••••••n• .......................................... •••••••••• .......................... -.................. ................. yatrosu (Bethoven) 23,20 Viyana: Oda ri: Rumca haberler ve Elen mualkbl. Favıta boğuk bir irulti çak.ardu 

.._ yarar ki... oso as Uiôklar, elend;L;°rin;;-b., .::rinl . y;,;.~ ~~· ~k°ye ~ ııümüt - Pardayan.I .. Dedi. .. 
'- Ufak bir kulübede otururmuı.Herlyerine getirnµıler. Oç liraya aLp doi-

1
bir tepea ıçancle. bir~ limonata - E.-et be~I.:. ~ayrete dutmckta 

gün dağa gider, Çalı çırpı toplar, şeh- ruca uyuyan delikanhnın önüne ba- alıp hamama gidecekıın. Hamam<:I'" ç~ •• h~lıunl%..Çün~u btr çok de~l~r be-
. · bah 1 ak la f ya· na oldürmelt ıatedik.teo tonra, 8lZl s.1t .. re gehrır, ucuz a ı satar, parası r mıt r. · 

ile ancak ve pelc az ölmiyecek le.adar Aradan bir müddet geçmit- Fakir f - Bunda bugün Hint padiphı· .et Kentin pençesinden k.urtardaiun glia 
karnını doyurabilir~iş. delikanlı uykusunu aldıktan sonra· nın oğlu .vamuf .. Bu limonataya ona beni Gizin adamlar~na teslim ettiniz:. 

Bir gün sırtında yine odun yükü gözlerini oğuıtura oğuıtura uyan- 1 verecebın. b iti' Favsta tekrar bagırda: 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
dağdan gelirken yorulmuı. Şehre mıf.. . Oiyecekain .. ~onatacı u te ı- - Pardayanl .. 
girdiği zaman artık bacakları kendini Birde ne görıün .. Ayaklan ucun- fi ~I eder ve lrrayı ahr. • LL - Evet eti ve kemiği ile odur. Ku 1 Ç le n d e , götürecek hali k.almamtf. da p&nl pınl tam üç dane altın par- Delıbnh bundan sonra bir ıum- şınızda bulunan Pardayan olduğ.andan. 

•••••• Bir konağın kaplstmn yanına eır- lıyor. veciye gider. şüphe etmeyiniz.. Bakın size izah ede-
Yazan: METiN ORBAY tındaki ağlr yükü indirmif. Yükün - Yarabbi ... Sana bin hamd ve Ona da bir lira vererek limonata- yirn. Mon Martcr rnanastınnda ı:avalla 

li yanına yorgunlukdan adeta çöker şükür olsun. Duamı kabul ettin. le- aya söylediği gibi söyl.er. Ondan da Viyolcttacı~ı &Sta~r~za gerdikten ·~~~a. • t p d • h v I gibi oturmuş. tediğim üç lirayı derhal bana kısmet ertesi günü hamama bır kahve gön- hainler araatnda sızı o !tadar cesur, olum 
)J} a ışa JDJD og ll - Of.. Allahım, demiş. Nedir be- ettin. Madamki duamı kabul ettin. denneaini ve kahvenin hamamda bu- karııaında o kadar pervasız gönnüıtüm 

nim bu çektiğim. Her keste para çok T aliimi de artık değiıtireceksin de- lunan Hint paditahınm oğlu için ol- ki. daha evvel olup bitenleri kafamdan 
- akıl yok .. Bende akıl var, para yok .. mele .• Şimdi ben bu üç lira ile Hint duğunu söylemesini tenbih eder. silmif, hatta Gizi bile affetmiştim . Hal-

~ - J - Ah bir üç liracığım olsa Hint padi- padi?8hının oğlu olmağa bakayım. Şimdi delikanlının elinde bir lira buki aiz: beni mahut ağın.ız~a ikinci bic 
i~i ""el Ulman içinde, kalbur saman,muş biri sanmayın. Fakir olan bu şahının oğlu olurdum. Dıyerek yerinden kalkar. Artık kalmııtır. seyahate daha mecbur ettınız:. Madam. 
i~ tıde, deve dellal iken horoz imam adamcağız daha pek te gençmiş... , Ve böyle söylendikden sonra o- yere bıraktığı odun yükünü kim dü- Bu lirayı şöyle uzaktan tanıdığı bu bir oyun değildi. O zaman anladım 
lı:1· ben anamm ba~mın beşiğini l Hem gençmiş, hem de yani yüzüne dunlannm üzerine başım dayamış ve şünür. Doğru gider şehrin en büyük I bir adama giderek verir. ki aiz inııanlığ~n. dı~ında b!r kuvvetsiniz. 
'~t~•t .. rnıngır sallar iken, var varanın, bakllacak kadar güzel. yakışıklı bir uyuya kalmış.. ve meşhur limonatacısına, altınlar- - Al şu altını, der. Binaenaleyh sızı ezmc·k· lazımdır. lıte 
h li blttenin, destursuz bağa girenin delikanlı imiş... Meğer, onun bu sözleri pençerc- dan birini ona uzatır. ..~damcağ~ ~ltının sarı re~g~~ı sizi eziyorum. Bunun ıçın de §u aöz ye-

\) tıdur. Fakirlik, par83ızlık insant .düşü- si önünde keyf kahvesi içen ve çu- - Al fU lirayı, der. gorunce sevmemden az daha kuçuk ter: 
I' •l le Vurdum pnlanı, beri vurdum rür mü düşürür. Bu güzelim del ikan- buğunu tüttüren konak sahibinin - Ne olacak bu lira. 't dilini yutacak olur. - Giz ölmüıtür 1 .. Kendisi kral ve siz 
t ~nı, 8?Yliyeyim şimdi size, kosko- lı da parasızlıkdan, açlıkdan midesi kulağına gitmiş. - Bununla bir bardak limonata' - Bu altın bc:nim mi olacak. De~. haliçe olmadan Giz öldü. Onu öldU-
l tı "r'_bır Yalanı.Bir varmış, bir yok- ekmek ve yiyecek, vücudu da sabun Zengin olan konak sahibi uŞakla- vereceksin. - Evet .. Senın olacak amma. ~ır ren de benim. 
·~·t ~· .Cecrniş zamanların birinde fa- ve su yüzü görmediği için güzel iken rını çağırmış. Limonatacı delikanlının yüzüne 1 şartla ... Şimdi hamama g~eceksın:. Favsta Pardayanın bu zehirli alaylan 
1 • ~ır a~amcağız varmış. Adamca- çirkin olmuş. - Alın şu üç lirayı ... Demif, lca- acaba delimidir bu adam der gibi ba- Hamaır~ı!ı bulac;aksm. Hmt padı- kar§ısınJa bitkin bir hale gclmiıti. Bütün 
~~ 1 lllış isek hani bu adamı öyle Güzeller akıllı olur derler. Bu fa- pının önünde bir adam uyuyor. onu kar. Fakat delikanlı: ışahınm oglu geldt. Yarın sabah. h~- kuvvet.ini toplayarak yavaı yanı o da 
.,tıbc~Şını ~lmı~. saçı sakala kant- kir delikanlı da çok: akıllı bir fCymiı. uyandırm~~n hu üç lirayı önüne - Evet, der, bir bardak limonata mama yıkanmaia ~el~. Tcm~lik şunları söyledi: 

lı falcırliktcn iki .büklüm ol-- Akılh imiı amma •• Parasız akıl neyo koyup çekiluı- amma .. Sartım var. vo hazırlık yap .. Filln dıyecekıan... - Bltmecll -
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K• ··ıd·· d••l'I cru~~ ım o ur r ÇOCUK MASALI: 

Afrika ı 
Pat Averon, o sabah çiftliğini terke

derken, çiftesini muayene etti, fişenkli
b'indeki kurşunlatı saydı. 

- Eh! Her şey mükemmel! Anlaşılnn 
jyi bir nv yapabileceğim. 

Pat ormanda sadık zencilerinin ara
sında yaşadığı bu beş sencdenberi her 
Noel arifesinde tnvus kuşu avına çıkıp, 
bayram günil bunun kızartm~sını yeme
f:i adet edinmişti. 

Bundan başka, bir kaç parc,:a nv hay
' :mı vurur ve böylelikle, yerli işçileriyle 
uşaklannın da bayramdan müstefid ol
malarını isterdi. 

1'"ilhakika Pat iyi kalpli bir adamdı ve 
7.encilerini seviyordu. Thasen zenciler de 
onun bu sevgisine mukabele ediyorta:~ı. 

Pat çiftlikten ayrıldıktan sonra büyük 
ormana giden patikaya doğru yilrildü .• 
Tam patikaya gireceği sırada da, z.enci 
ktıhyası Alu.fla knrşılaştı ve ona şöyle 
dedi: 

- Al uf, ben ava gidiyorum. Tegayyü
büm esnasında se!l ~lere baka~ın, de
ğil mi? 

- Bann itimad edebilirsiniz, yalnız . . 
rlz ava bu yoldan mı gidiyorsunuz? 

· · ....= EveL. Mavi çay istikametine doğ
iı.ı, orada bir hayli av hayvanı var. 
· Alufun çehresinde blr endişe ifadesi 

belirdi. 
- Ora.sı ıehlilı:eli bir yer.. Fena tesa

düflere maruz kalabilirsiniz. · 
- Merıık etme Atuf! Sil!lhım var. Ne

den korkacağım. 

* Pat uz.un .müddettenberl ma"i çayın 
boyunca ilerliyor, fakat tavus kuşu na
mına bir ıey görmüyordu.· 

Birdenbire sendeledl ve neye uğradı
tını dUşUnmeğe vakit kalmadan, kafa
sında müthlJ bir ağn duyarak kendinden 
g~. 

Ayıldığı :ıaman, evvela haf ızasım yok
ladı. Dob'l"Ulmağa te~büs etti.Fakat, 
kafnsındakl korkunç nğırlık, buna marn 
oldu. Bunun Uzerine ellerini başına gö
türmek istedi, fakat bu defa da bağlı ol
tluj','Ullu anladı. Ayni zamanda, garip kor
kulu bir yerde bulunduğunu farkctti. 

- Neredeyim? 
Bu sualine, uzun müddet cevnp bekle

medi. Filhakika kulUbenin kııpısı bir kaç 
dakika sonra açıldı. Ve korkunç bir çeh
re görilldU. Sonra, iki zenci onu knvrı
yarak dışarıya çıkardılar. O znmnn Pat 
bir köyde bulunduğunu ve bu köyUn 
sakinleri tarafından hapsedildi!ini an
ladı. Onu, yüksekçe bir yerde, bir tah-

vahsileri arasında 
.:;, 

-tın üzerinde oturan şi.,."Dlan ve heybetli yanında duran i'ki iri yarı zenci onu ha
bir zencinin önüne attılar. Derken, mü- vnya kaldırarak biran sa1ladılar. Pat göz
nak~alar başladı ve Pnt, kendısi hak- lerini kapadı. 
kındn bir karar ittihaz edeceklerini nn- Artık mahvolmuştu. 

ladı. Nihayet ortalığı derin bir sükUt Birdenbire hafif bir gürültü duydu ve Moris, genç fakat serseri bir çocuktu. 
kapladı ve toplantıya riyaset eden z.cnci nyni uımnnda boşluğa düştüğünU his- Mektep kurlarına devam edecek yerde 
ayağa kalktı, gülümsedi ve :ıs!i vazifesi- setti. Kuyuya düşüyordu. Bir saniye son- zamanın mühim bir kısmını kahve köşe
ni gören bambu ağacından kesibniş değ- ra boğa yılanının korkunç çemberi için- lerinde kumar oynamakla geı,;irmekte
neği.Patın üz.erine düşürdü. Pat ürper- de ezilecekti. dir. Morisin bir hnlası vardır. Bir npar
di. Yerlilerin tıdetlcrini iyi bildiği için Ağırlığın altında hafifçe eğilen bir ye- tıman kapıcısı olan halaeından aldığı pa
bu işaretin ölüm k::ırarı olduğunu derhal re düştüğünü hissetti. Hayretle gözleri- ralar bu haylaza kafi gelmemekte, çok 
anlamıştı. ni açtı ve tam kuyuya düşeceği sırada zamanlar parasız kalmaktadır. 

Onu tekrar l'Crden kaldırdılar ve her kuyunun üzerine kapanan parmaklığın Moris bir akşam sokakta eski tanıdık-
kcs kö.} an öbür ucuna giderek: knpı51 üzerinde bulunduğunu gördü. larından Dübuva ile karşılaştı. Dübuva 
açılan büyük bir kulübenin önünde dur- Esasen seyirciler de onun kadar hay- bir yerden vurgun vurmuş \'e zengin ol
du. Köyün ileri gelenleri kulübeye gir- retler~nden dona kalmışfardı. Pat şefin muştu. Otomobili vardı. 
diler, diğerleri de dl§arıda kaldılar. Pat iki oku muayene ettiğini gördü ve bu Nasılsın Mori.s? 
da bu büyük kulUbcya götürüldü ve ku-ı okları derhal tamdı. F.u okları Alu{ kul- Pek o kadar iyi değilim .. 
lUbenin ortasında dallardan yapilmış bir ]anırdı. Pariste yalnız m11ın) 
parmakhkla örtülü bir kuyu bulundu- O zaman Pat hakikati nnladı. Bu iki Hayır .. Halamın yanındayım. Ha-
ğunu gördü. ok tam zamanında, parmaklığı tutan bağ- lamın, kapıcı olduğu apartımanın fut 

Onu parm'aklığın önüne götürerek ye- lnra isabet ederek onları kesmiş ve par- lcahnda bir oda var, orada yatıp kalkı
re uzattılar. lki iri yarı zenci, iki tarafın- maklığı kuyınıun üzerine düşürmüştü. yorum. 
da durdular. Pat, parmaklığın yavaş ya- Bu büyük ustalığı ancak Aluf başa- - Halan zengin mi) 
yaş havaya kalktığını gördü. Bunun üze- rabüirdi. - Parası o kadar yok am~. insana 
rine iki zenci onu ay:oğa kaldırdılar ve Biran sonra arbede başlamıştı. ·Patın yeter .. Sen ma,allah epi zengin olmu~ 
kol1annda sımsıkı . tutarak hareket et- zenci işçileri kulübeye girerek, daracık benziyorsun) 

C77.XZ7""'./7_,z.;;g 

mesine mani oldular. yerde sıkı§mış olan .valı§i köylüleri ko- - Vazjyetim fena değil.. Jstenen ıen 
lııylıkla kılınçtnn geçirmeğe b~lamış- de zenain olabilirain.. haber vcrmeğe geldim. . O zaman Pat, yerdeyken göremedii;<i 

kuyuya doğru bir naz.ar atfetti ve ayni 
zamanda dehşet içinde ürp:?rerek geri
lemek istedi. 

)ardı. Vahşiler fa:LJa mukavemet göster- · Dübuva, Moriai ·apartımanın önline Filhakika •Marta hain- ôda~ında v• 
~eden mağlup olduln~. kadar otomobili ile getirir. ~n;.ıı-~ı;ı koltuğu üzerinde uyur gibi bir· vaziyet' 

- Yarın aabah erken gelir ıeni alı- yoruldu. Koltuğunda uyuyakalm1'. te • ölmüştÜ. 

Filhakika, derin olınıyan · kuyunun 
içinde; küçilk gözlerini kendisine dikmiş 
olan, korkunç bir boğa yılanı görmüştü. 
Kendisini Ölüme İnahkOm etmiş olan 
zenci elini krudırdı, bunun üzerine Patın 

Hadiselerin inkişafını büyük bir sil
kunetle bek1iyen Pat, nihayet sadık Alu
fun, üzerine eğilerek, kanlı kıhnçla ip
lerini kestiğini-ve kendisini kurtardığını 
gördü. Al uf, bu işi bitirir bitirmez, · kor
kunç bir halle vahşi şefin üzerine yü
rüdü. Ve onun bir tek hareket yapması
na meydan bırakmadan bir elile parmak
lığı kaldırarak diğer elile onu itti. Arbe
denin gürültüsünü biran, korkunç bir 
çığlık bastırdı. Vahşi şef zavallı esirine 
hazırlamış olduğu, müthiş ölüm cezasını 
kendisi ödüyordu. 

Pat, katliamın iini.ine geçmek istedi .. 
Fakat kan kokusile coşmuş olan zenci 
işçi ve uşakları çoktan köye girerek, iş
kence kuliibesfnden kaçmış olan vahşi
leri tamamile imhn ediyorlardı. 

Pat, adamlarını ancak akşam üzeri gö
rebildi. 

Çiftliğindeki evının güzel taraç::ısın

dan, onların gelişlerini uzaktan seyretti. 
Hepsinin ellerinde av hayv~nları var

dı. Filhakika, gayet hassas bir adam olan 
Aluf, efendisini, Noeldeki Adetlerinden 
mahrum etmek istememiş ve vahşilere 

Dig·ide Lekliyen müşterinin gördü.ğ·ü hadlerini bildirdikten sonra, ava giderek 
korkulu rüya bir süril tavus kuşu vurmuştu. 

mn .. Der. * Poliı müfettişi Piget bu· odayı gü~_el• 
Apartımanda merdivenleri çıkarken Moris erteıi sabah erkenden ko~rak ce tetkik etti. T~k biT nokta ~uan" aik· 

orlı:asından gelen dördüncü katın kiracı- pofüı merkezine haıvurdu. katini çekti. ölü ltadını 00°topıi 0yapılrn•k 
eı Morise ıeelenir: • - Halamın odasına girdiiim zaman üzere tıbbı adliye gö~derdi v~ Mori-

- Yatmağa mı çıkıyonun Moris ~ onu koltuğunda ölmüş buldum. Havaga- tek bir ıual ıordu. 
- Evet.. zı musluğu da açık kalmıştı. Musluğu Bu ıual ona katili keşfettirdi. 
- A,ağı katta halana uitadım. Za- kapadım. Odanın pençerelerini açtım, Katil kimdn Bunun cevabını yarırıkf 

vaJJı kadın bugün kiraları topladı. Çok İçeri~ini havalandırdım ve hemen size aayımızda bulacaksınız. 

• 

lngilterede evlenmek •• 
uzerıne bir istatistik 

• 

Cambaz Aslan Kin - Tuffy lngiliz Erkekleri genç yaşta 

·evlenmiyorlar ? neden 
Yeni numaralarla bütün Paris hal

kını hayretler içinde bırakıyor 
Geçenlerde einema fı.leminin parlak 

yıldızı olnn \'e T nrzanın maruf kahra
manı olan King T uf fy' den gazetemizde 
uzun boylu bahsetmiş ve bu hakikaten 
çok iyi terbiy~ edilmiş olan arıılnnın sa
hibi ve mürcbbiGi ile birlikte bir Avru
pa seyahatine çıktığını bildirmiştik. Son 
gelen Fransız gazetele'ri King-Tuffynm, 
mü

0

rebbisi olan Amerikaiı Bob Matthevı 
j)e birlikte Fransada Medrano ıcrgİ!İn· 
~eki .fevkalade canbazlık . numa.ralann· 
dan büyük takdirleri~ bahsetmektedir-
ler. · . • 

King-Tuffy'nin bilhassa kalın tel ipler 

üzerinde yürümek euretiyle yaptıKı mü
vazencli canbaz1ıkJan çok alaka ve hay
ıd uyandırmaktadır. 

Terbiyeli arslan bundan 'ba~ka büyük 
dostu ve arkada ı olan mürebbisi ile be
ıaber asma salıncağa binerek sallanmak
ta, fıçıların c;enberleri içlerinden geçmek
te, iskemleler üzerinde ııyak kaldırmak 
ııurcıiylc müvazcnc hareketleri yapmak
tadır. 

Arslan gibi rnuhte~em, f aknt korkunç 
Lir hnyvanın bu kadnr insana yakın olu

cu bir terbiye görmesi ve canbazlık yap
ması sirk üleminde ender denecek ka
dar n:ı göriilmüş şeylerdendir. BundR 
nuvaffak olan Bob Matthevs, canı gibi 
ıevdiği arslanının hakiki bir dostudur 
ve King-Tufty'yi ona korku vermek su· 
retiyle değil muhabbet göstermek ve 
~mniyet aşılamak suretiyle terbiyeye mu- . 
vaffok olmuştur. tır. Sonra maymun terbiye ctmi~, niha- şimdi altı yaşındadır ve Bobun eline da-

Çekirdekten yetişme bir hayvan mÜ· yet kendine mahsus olan terbiye ıiate- ha doğar doğmaz geçmiş ve iki yaşına 
ıebbisi olan Boh Matthevıı ilk · defa Lu mini arılan üzerinde de tatbik etmi~tir. kadar onunla birlikte ve kafese girme
mcsleğe köpek terbiyeciliği ile baelamı~- Kinıı-TuHy; evvelce de yazdığımız ııibi den ya~amıııtır. 

Ingilterede yapılan bir istatistik o 
memfokette erkeklerin gı::çkince bir yaş

ta evlendiklerini ve kadınlardan da 
l,645,000 kişinin koca bulmaktan limit 
kestiklerini tesbit etmiştir. 

Bunun üzerine 43 yaşında bekar bir 
kadın Ingiliz gazetelerinden DeylJ Eks
pres'de bir makale neşretmiştir. Ingilte-

rede koca bulamıynn bir milyon küsur 
kızdan birini teşkil eden bu kadın haya
tını hulasa olarak şöyle anlatıyor: 

dşte bugüne kadar kocasız kadınlar
dan biriyim. Açıkça söyliyeyiin ki, böyle 
olmasaydı daha eyi olacaktı. 

Zamanlar, eski zamanlar değil. Bina
enaleyh, koca bulamıyan genç ve yaşlı 
·kızlar, evlerde. müzayaka çekmiyor, ya

hut az para ile yabancı yerlerde müreb
biyelik etmiyor. Bugünün bek.Ar kızla

rından bir çoğunun kendilerine göre 

bir istiklali var. Fakat bu istiklfıl, daha 
ziyade bir hayalden ibarettir. 

Hiç bir kimse kocasız kalmış bir ka
dının takdir edilecek tarafını bulamaz. 

Bir kadın, bir aile kurduğu zaman tak
dire layıktır. Zevce olduğu zaman, an-

ne olduğu zaman, biiyük anne olduğu 
zaman!... Tabii evlenme yaşını geçir
miş olan bir bekilr kız, kadınlık vazife

sini ifada muyaffak olamamış demektir. 
Arlık, o modası geçmiş bir süs gibi kim

senin bakmadığı bir rafa konmuş bir 
şeydir. Bir rnuvaffakıyeloıizlik örneği. 

Ben dört yaşımda iken kendimi evli 
olarak tasavvur etmiş ve adının cMa
dam Mnknamara> demiştim. Annem şaş
mıştı. «Bu ismi de nereden işitti?> di
yordu. Bebeklerimle güzel bir aile teşkil 
etmiştim. 

16 yaşına geldiğim zaman evde ıor

dujum bazı auallere karşı aldığım ce-

vaplar pek şedit oldu. üzerime vazife 
olmıyan şeylere kan~amaklığımı söy
lediler. 

20 yaşında, evlenmek istedim. Fakat 
bu, müphem bir his halinde içimde dal
galanıyordu. Nihayet, «vakıt var diyor-
dum.~ 

Dimağımı kendime sennaye ederek 
bir meslek sahibi olmak istedim. Mcs-
lek sahibi olduktan sonra, kitaplardan 
aldığım zevke kendimi verebilir, kazan
cımla seyahat edebilirim, diyordum. Ev
leneceğim adam da her halde çıkardı. 

Bu sırada, cebimde beş para yokken 
kazanmağa başladım. Kendi paramd~ 
harcamak, bana kuvvet zevki verdi. Ça
lışmak ve bir insanın kendi parası ol -
mak güzel şeydi. 

bir kadın oldukça genç farzedilebiJJY0t• 

Şimdi 43 yaşırildayım. Acaba, 50, GOı 
70, yaşındaki bekAr kızlar, neler diiŞİl' 
nüyorlar?!. Bir çokları cesaretini Jtııyı>e" 

,_,s• 
diyorlar. Sıkı sıkıya kapanmış duda~ 
rında, donuk gözlerinde, geyecekleri So" 

ğuk renkli elbiselerinde bu husranı se
zersiniz. Genç neslin makyajına ve hnre-

katına karşı şiddetle davrandıklnrı sr 
rülür. Ve siz bu şiddetin ardındaki ·ya' 

nızlığı, hezimeti ve hiç bir çocuğun Jcell· 
disini «anne> diye çağırmıyacıığındaı1 
mütevellit acıyı hissedersiniz. 

Anne olacak yerde başkaların.ın e~~ 
cuklarına, teyze, hala olmak tatının 
ci bir şey midir? 

b 1'· 
Kardeşinizin hastalanan karısına 11 

,. 

mak üzere çagıw rılmak veya onlar s:ı~, 
25 y~ında iken 45 yaşında 1>ir adam e" 

beni sevdi. Fakat ailemi tercih edip yi- fiyeye gittikleri zaman boş kalan 

l1i? evimde kaldım. Bir yandan da tecrü- nezaret etmek hoş mudur? . ev• 
be ile anlıyordum ki, çalışmak, evlilik Fakat şunu da unutmıyalım lcı, aı· 
saadetinin yerini tutmıyacaktır. Bir yu- lenmemiş kadınların o husranlarına ;r.lc· 
va kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak men cemiyete faydaları dokunuyor. \sil .. uıı· 
büyük şeydi. Evlenmediğim takdirde, hiç ları evli insanlar gibi saadet gor ,Jı 
bir §eyle kıyas kabul etmez bir kıymet içinde geçip gidiyor ve güzel bir ta~vi• 
kaybettiğimi hissediyordum. Bununla ihtiyarlıyorlar. Bazan genç yaşuı ıs rıı" 
beraber, •daha vakıt var> dedim, kaldım. liyor ve birçok diğer kadınlar koC8 8 oıY 

30 y~ında, biraz düşünmeğe başla-
1 

kaybetmiş, hayut yalnız kalmışketı rot' 

mıştım. •Acaba hakikaten vaktim var !ar, geç te olsa, bir saadete ka\•uşıı> 
mı?> diyordum. Uikin, işim yolundaydı, lar. ;cıı 

kazanıyordum. Ufak tefek şeyler almış- Fakat geç gelen hakiki saadet, 
0 ı.· 

da d• b• k ' .. eniltnC tım. Herşeye rağmen, beni alacnk ada- r na ır ır şey ı, ona guv et' 

mın yine bir gün karşıma çıkacağını Bugün Ingilteredcki istatistikle~c~ 
ummakta devam ediyordum. Sonunda keklerin, genç bekar kızlarla evle . ,ot• 

. ··sterı> 
evlenecektim. Ilu kararım kat'i idi. için pek acele etmediklerinı go yo'f" 

Birdenbire 35 yaşına geldim. Artık Kendi istiklallerinin zevkini çıkarırtııf· 
Jı.ı)'O 

asabiyet başgöstermişti. Erkek ahbapla- lar, aile kurmayı masraflı bu k JJı 
nmız varsa da, beni istemiyorlardı. 35 Öyle mi? Fakat şurası muhnJ<lta,. bil 

. d"necc" ' yaşındaki bir kadını artık geçkince bir aile kurmuş ve a~am üzen ° l }J1 
'kl . k ğ' zevJdtı , erkek mUltıhauı edebiliyor .. Ancak geç- yuva tedarı emış er e ın 

kin erkekler na.zarındadır ki. 35 yaşında bir bekfir tadamaz. 
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Tahsin Pi yalanın Aşçı başı mu. ka pirinç utıları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•. -,;-

~ Akhisar Tütüncüler Bankası ı~a 
Serınayesi I,000,000 Türk lirası 

tZM1R BELEDiYESiNDEN : 
1 - Kar§ıyaka sahil gazinosu 4 

müsavi kısma ayrılarak başkatiplik-
teki prtnameye bağlı krokilerde 
gösterilen 294 der metre murabba-

DOKTOR Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kn·kağaç ındaki bir numaralı yerin senelik 

R • f A kd • ş kirası 250 lira, 2 numaralı yerin 
aı enız 1 . besı· senelik kirası 225 lira, 3 numaralı 

Doiwn ve kadın haatalıklari z mır u yerin senelik kiraıı 200 lira, 4 nu-
... .. mütahasa11ı marah yerin ıenelik kirası 175 lira 
~RŞIYAKA: Senet iskontosu, para nakli, tevdiat muhammen bedelle 18/3/938 cu-

Baılka caddesi No. 
31 kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri ma gilnü saat on alhda açık arttırma 

Ha.ta kabul saati : He.r gÜn ile her bir yer ayn ayn ihale edile-
Se.at 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze Ve saire gibi bil'umum banka muamelatı cektir. Muvakkat teminat mikdarla-

kadar 
1-13 ile iştigale başlamıştır n bir numaralı yerin 18 lira 75 ku-

.., ww f\I!, iki numarala yerin 17 lira, ü~ 
GAYRI MENKUL MALLARIN Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar numarah yerin 15 lira, dört numa-
ACIK ARTIIRMA IUNI n;«prı Emtea üzerine komisyonla alım ıatım itlerine ta- ralı yerin 13 lira 25 lnmııtur. lfti-

Madde 126 ...... yassut eder. rak etmek istiyenler her bir yer için 

l lZMlR iKiNCi iCRA MEMUR- Prensibi emniyet, sürat Te mütterilerinin menfaa- gösterilen mikdarda muvakkat te-
UöUNDAN : tini korumakhr. minat makbuzu ile söylenen gün ve 

D. No. 938/5202 Adres: Gazi Bulvarı - Telefon: 2333 saatte encümene gelirler. 
Açık arttırma ile paraya çevri· (415) 2 - Senelik icarı otuz lira bedeli 

~~eaayrfi mh~nk'!lünMne olduğu: f2!!Zn':Xr.rLZZZ'lı"..LZ7Z/.7'"/r/T/7/.JLQZJll s ıra± ıw:z:ıza• muhammenli Halil Rifatpqa cadde-
. -. nıaı ı11esı. aa arsa ve sinde Tıre kap11ı s::>kağmda beledi-
~~llradan ili.ve olunan oda Te dük- ~ yeye ait 99 metre murabbai arsa 
qn nıaıf biueai. ~ 

Gani menkulün bulunduğu ,, ......,. (eski mu sevi mezarlığı) bqki.tip-
hıey]d, mahallesi, sokağı numara- ~ ~ ı:........ --1 likteki f&rlnamesi veçhile 18/3/938 
,•ı : lznıir Toraman mahallesi Bo- v, J' r- ~ cuma günü saat on altıda açık arttır-
du Al ...,... .ııtlf/lfA ma ile ihale edilecektir. 
1 r i ıokak 17 eski taj numara- ~ ~ ~ 
ı.. .,._. """- iV ~ iştirak için iki lira yirmi beş ku-

Takdir olunan kıymet : Ceman ..._ ~rJ' ~ ruıluk muvaltkat teminat makbuzu 
~oo ~ ~~, ~ lira. --' -. ile aövlenen gÜn ve saatte encüme-
Arttırmanın yapılacağı yer, gün :=tJ r-- ti) ~ ne ge1inir. 

,._t ı lzmir ikinci icra dairesi bi- C:: ; zu N D4 p p , 3 - Bahribaba parkı içinde su, 
t'İQd arttırma 14/4/938 Pertem- ~., "'( gazoz ve çikulata gibi hazır ıeyler 
he 'Ut 14 ikinci 29/4/938 cuma "ı-j t') satmak üzere, belediye tarafından 
'-at l 4 te. · · verilecek resim ve ke~fe göre 2X2 

1 - ltbu aayri menkulün arttır- Emsalinden her hususta yüksek motosiklettir. ebadında ve iki yüz lira kıymetinde 
ıtıa t&rtnamesi 1/4/938 tarihin- lzmir ve civarı Genel Acentası :· BAY KALOMENI kiracı tarafından yaptırılacak yarı 
dea itibaren 5202 numara ile ikin.. "Büyük Kardiçalı han No. 42 
ci icra daireainin muayyen nu- r/.ZZ/..LY-Z~ZZXTZZZ>f7zUXT.77..ZZ7Y!VZ7.z7-ZTJYYZT..L!/~ sabit bir &atıf yeri aenelik kirası yüi 
bı ...... nda her kesin görebilme•i Müslüınanların 13 Anası lira muhammen bedelle 18/3/938 
~~ açıktır. ilanda yazılı olanlar- cuma günü saat on altıda açık art-
İ° fazla maliımat almak istiyen- Yazan: TOK DiL , hnna ile ihale edilecektir. lttirak 
er, itbu fartnameye ve 5202 dos- Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu merakla tarihi · için yirmi iki lira elli kuruıluk mu-

)-. ııumarasiyle memuriyetimize val,kat teminat makbuzu •veya ban-
QaUr roman 21 Mart 938 Pazartesi gününden itibaren muhanirıi 

•caa.t etmelidir. Tokdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde nef- ka teminat mektubu ile söyelnen 
2 - Arttırmaya ittirak için yu- re batlanacakhr. Romanın ne derece meraklı ve güzel olduğu- gün ve saatte encümene gelinir. 

:~ıda yazılı kıymetin yüzde ye- nu gazetemizde takip edenler bilil'ler. 2 - 8 - 11 -15 668 (387) 
ı/ buçuk niıbetinde pey veya mil- Herkese; beher forması be" kuru~ olan bu romanı tavsiye _Beş yüz seksen lira muham-

bir bankanın teminat mektubu ederiz. b d r k · ff K h 1 te.dl edilecektir. (124) 
1 

_ 
5 

(
449

) men e e ı eşı ı a raman ar-
.~ - ipotek aahibi alacaklılarla ~XZ7J.7/J///./~/.//.///Y//./.ZZ7.'X.A7J1L7/7.ZZ:7LXTJ.ZZ7..7Z~ da 839 sayılı sokak cıkmazında 

~ıer alikadarlann ve irtifak hak- 1ZM1R stqtL\ TJCAR T ME- l tı lzmirde Corakkaı>ıda 360 u- yaptırılacak 97 metre boyda lağım 
~ aahiplerinin sayri meıikul üze- MURLU6UNDAN : maralı mağazadır. Ve Nevi Kol- ~edeli muka~ilin~e bq mühe.ndis
liııdeki haklarını huıusiyle faiz ve (lbrahim ve Mehmet Heivacı) lektiftir. liJden tedarık edılecek keşıf ve 
~rafa dair olan iddialarım it- ticaret Ünvaniyle lzmirde Çorak- Medde 4 - Şirketin imzası, şartnamesi veçhile 18/3/938 Cua 
~ iliu tarihinden itibaren yirmi kapıda 360 numarada helva, tahın şirket namına ve şirket işle- 1 ma Jı?ÜnÜ saat on altıda açık eksiltrn. içinde evrakı müsbiteleriyle ve susrun yağı imal ve bu mevzu ri için yapılacak bütün mUka- ye ile ihale edilecektir. 

I ırl~te memwiyetimize bildirme- üzerine ticaret yapmak üzere te- velat , ve senedat ve taahhütna· I Jşt;rak için kırk üç lira elli ku::1 ıcap eder. Akai halde hakları tekkül eden işbu şirketin Ticaret meler, firma ile birlikte .şe- 1 ruşluk muvakkat teminat makbu
~l»u ıici~iY_le sabit olmadıkça sa- ~nvanı ve şirket ~~~avel.ena~~si rikle~in ~ünf eriden kullanacak-

1 

~u veya banka teminat mektubu 
ti hedelmın paylqmasından ha- tıcarel kanunu hukumlerıne gore ları ımzasıyle muteber olacaktır. ıle söylenen gün ve saatte encü-

ç kalırlar. ıicilin 2215 numarasına kayıt ve Madde 5 - Şirket işlerinin le· mene gelinir. 
) 4 .- Göıterilen günde arttırma- tescil edildiği ilan olunur. min edeceği kar ve melhuz zarar- 3 8-11-lS 688 (397) 
~·~~ edenler arttırma tart· lzmir Sicili Ticaret memurluğu lar ferikler arasında yarı .yarıya Beher metre murabbaı üç yüz 
~ esını okumuı ve lüzumlu ma- Resmi mühürü ve F. Tenik tevzi olunacaktır. · kuruıtan bin yedi yüz yirmi alb 1i-
tc-:.,:t almıt ve bunları tamamen imzası Madde 6 - $erikler her sene-

1 
ra elli kurut muhammen bedelli el-

~ 1 etmiı ad ve itibar olunur- 1 : MUKAVELENAME nin sonunda tanzim edecekleri ı li yedinci adanın 575.50 metre mu-
. Bin dokuz yüz otiız sekiz sene- blanço mucibince tahakkuk eden rabbauıdaki 5 sayıh anası bat ki.tip-

' 

Ml·n E nizeDIKKAT 

;f A~;M Ediniz 
Çabuk, İyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 

biberli yeyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahrit ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, A<:llRLIK ve bat dönmeleri ve 
yemekten ıonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek
lerden birer saat sonra birer kahve katığı 

MAZON MEYVA TUZU 
alınırıa bütün bu halleri giderir. Sabah
ları aç kanıına alınırsa mide ve bar..kla
rı alıttırmadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir tite MAZON alınız. Hiç 
bir mümasil müstahzarla kıyas kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
markuına dikkat.. Her yerde bulunmuı 
elzem bir aile devuıdır. 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası idare 
Meclisinden: 

Umumi heyetin çağırılması 
Eau mukavelenamemizin 56 ıncı maddesine tedikan, hiıae

Clarlar heyeti umumiye toplantııı 24/3/938 tarihine müsadif per
tembe günü aaat 14 de lzmir Ticaret ve Sanayi odası içtima ıa• 
lonunda icra edilecektir. 

Esas mukavelenamemizin 61 inci maddesi mucibince asaleten 
veya vekaleten 50 hi11eyi temsil eden muhterem ortaklarımızın 
ruznamede yazılı hususat hakkında görütmek ve karar ittihaz 
etmek üzere muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulun
maları ve toplantı gününden liakal bir hafta evvel merke:t ve 
tubelerimize müracaatle duhuliye kartı almaları rica olunur. 

Toplantıya vekaleten İftirak edeceklerin d~ 9rtak otmalarl 
mefruttur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - idare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması . . 

2 - · 1937 Dli.ııçoıunun tetkik ve tasdiki ile idare meclisi i~a
aının ibraıı: 

3 - Vilayet umumi meclisi tarafından idare mecliıi azalıği 
İçin namzet gösterilen bay Talat Mutkaranın intihabının icruı. 

4 - Kanuni müddetini ikmal etmit bulunan idare meclisi-
mizin intihabının yenilenmesi. ' 

5 - Müddetleri bitmİf olan iki mürakiplik için ıeçimin ye-
nilenmesi. · 

6 - idare mecliıi raporunda gösterilen kazancın tevzi teklini 
ve müddetini tayin • 

7 - idare meclisi azasına verilecek huzur haklarınin ve mü
rakip ücretlerinin teıbiti. 

Vekaleten iştirak edeceklerin sala-
hiyetnameleri, Şu suretle tanzim 
edilecektir: 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankasi Türk Anonim Şirketinin 24/3/ 
938 tarihinde ve fayet ekseriyet hasıl olmazsa talik edilecek tari~ 
hinde lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda akdi mukarrer 
ve ruzname müzakeresi malum alelade hiaaedaran heyeti umu
miye toplantısında Beni temsilen hazır bulunarak müzakereye 

bizi 
ittirake ve bu bapta rey vermeğe evrakı lazimeyi imza etmeğo 
velhasıl bu heyeti umumiyede hissedar sıfatiyle yapılabilecek 
her türlü hususat ve muamelatı namıma ıali.hiyeti tamme ve mut-

namımıza 

laka ile imzaya..... . .... . ........ .. ..... . ... de mukim......... .. . oğlu 
. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ı vekil nasp ve tayin eyledim. 

~ S-Tayin edilen zamanda gay- ıi ıubat ayının yirmi sekizinci pa· makbul ve zaruri masrafla her ! l"kt ki rt . hil 
25131938 •ı -enkul Ü ..ı f b ... Idık · ·· ·· t d"" t b k ·k· k. h. · ah b ı e §a namesı veç e eyledik ._ ç lie a agın tan zartesı gunu saa on or uçu terı ın ar ısaesıne m su en .. .. . 

::ıra en çok arttırana ihale edi- raddelerinde lzmirde Halimağa alelhesap ay he ay· alacakları kır- cuma ~'!u saat ?n al~a açık art- 814 (502) 

~~~~be~~~~ın~14~hda~~~~liram~~ ~~~~b~~h~ed~·~ ••••••••••••••••••••--~--~~ 
~~en kıymetin yüzde yebnif saımda ki.in Türkiye cümhuriyeti mek suretiyle haıılitı safiye ara· lıtirak etmek İstiyenler yüz yjr-
-ı 'lll~ bulmaz veya sah, İ•tiyenin kanunıan ile vazife gören ve a'8- ıarında tevzi olunacaktır. mi dokuz lira em kuru,ıuk muvak- Menemen belediyesinden: 
~Rtna rüçhanı olan diğer ala- ğıya resmi mühür ve imzasını ko- Madde 7 - Şirketin müddeti, kat teminat makbuzu veya banka MENEMEN BELEDIYESt SU iŞi EKSiL TMESI 
~ lu bulunup ta bedel bunla- yan lzmir üçüncü noteri vekili B. bir mart bin dokuz yüz otuz ıekiz teminat mektubu ile söylenen gün Menemene 24 kilometre mesafeden su isalesi, haptaj maslak 
~o layri menkul ile temin edil- Fehmi Tenik nezdine gelen ve tarihinden itibaren bet sene için ve saatte encümene gelirler. intası, depo tamiri ve tebeke yapılması malzeme tedariki ve mü-
f'ala -.lacaklannm mecmuundan zat ve hüviyetleri kanun nazarın- muteberdir. Bu müddetin hitamın- 8-11-15-18 747(431) teferri huauaat kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuftur. 
~ Ya çıkmazaa en çok arttıra- da tchadete ehil aörülen kimseler- dan üç ay evvel şeriklerce tirke- t _Dört yüz kirk iki lira mu- 1 _itin muhammen bedeli 105187 lira 3 kuruttur. 
~hüdü baki kalmak üzere den lzmirde ikinci Kahramanlar tin kat'i tasfiyesi kararlqtırılma- hammen bedeli ketifli ~hrin muh- 2 _istekliler bu ite ait f&rhıame proje vesair evrakı 526 ku-
•• on bq gÜn daha temdit mahallesi Bahçevan sokağında 1 dığı takdirde hükmü daha be, se- telif mahallerine talik edilmek ....... mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
laııl~ !>etinci günü ayni saatte ya- numaralı evde oturan Baba Hoca ne muteber olmasını şerikler ka- ·· t lacak 

34 
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~ ~ .-. d b d 1. · "l M. H d B. · · 5··1 b I . . uzere yap ın aae ~P tefliğinden alabilirler. ti) . aaıı.urma a e e ı ıabf ıı- og u ır ay ar ırıncı u eyma- u etmıştır. •ıA 1 h l bat üh d' likt 3 _ Ekıiltme 21 mart 938 tarihine raatlıyan puartesi günü 
itteaıın alacaiına rüçhana olan di- niye mahalle•İ 477 inci sokak 36 Madde 8 - ltbu tirkete dahil ~~ k:· a ~1 

f k 7 ~ ~af en ıaat on birde Ankarada Dahiliye vekaleti binasında toplanacak &ı · t"1-.cakhların o gayri menkul numarada oturur Muıtaf a oğlu başka şerik ve şirket yoktur. Ar· 
1 
.. ı ece ır:. ~ ıra .e me ıs ıyen-

~ ıc:r otu 1 11 ku 1 k u belediyeler imar heyetince yapılacakhr. ' ..._ __ eaıın edilmit alacakları mec· Mecit Nam tahitlerin tarif ve şa- zuları bundan ibaret olduğunu be- akka z uç • ıra e ~U§ u m -
4 

._ Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin ataiıda yazılı te-
~dan fazlaya çıkmak ıartiyle, hadetleriy)e taayyün eden lzmir- yan ve ikrar eylemeleri üzerine v t te~at . uzu. v~ya 
-.. "-L banka t t kt b il minat ve veaaiki ayni ıün saat ona kadar komiıyon reiıliğine tea-Je b-" arttırana ihale edilir. Böy- de Fettah mahalleıinin Teke so- itbu mukavelenameyi yamzakla I .. emma me u .~ e soy- lim olmaları lazımdır. 
ltı) ır bedel elde edilemezse iha- kaiında 6 numaralı evinde otu- beraber hazır bulunanlar yanın- l~~en gun ve ıaatte encumene ge- A _ 

2490 
ıayılı kanunun 16 ve 1

7 
inci maddelerine uygun 

6 •Pılaınaz ve sabf talebi düıer. ran Ahmet oğlu lbrahim Helvacı da yükıek sesle okunarak ve an- D' er. . • .. . . 6509.SO liralık muvakkat teminat. 
i~I - C.yri menkul kendiıine ve lzmirde Çorak kapı ıemtinde lahlarak yuıldığı gibi ar:ı:uları 2 - Oç ~ın altı JUZ lira _!>ede~ B _ Kanunun tayin ettiği ve.ikaları. 
"eriİ olunan kimse derhal veya Kepekli ıokağında 1 numaralı ev- bulunduğu her biri tarafından ta- muh~mmenlı, Te~ . Sürm~lı C _Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye gir-
"'eı,:n .:mühlet İçinde parayı ver- de oturan Ahmet oğlu Mehmet mamen ikrar ve kabul edildikten aokagı?da ~mrazı ~!e. dıı: meğe bir mini bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
ftetıd• . ıhaJe kararı f esholunarak Helvacının müracaat sebebi ıo- sonra hazır tahitlerle tarafımız- pansen bmuı bat kitiplikteki D _ Belediyeler İmar heyeti fen ,efliğinden münakasaya gir· 
lifte f:•nden evvel en yükıek tek- ruldukta anlatacakları veçhile dan ve kendilerine imza ve tasdik §arlna.mesi veçhile 22/3/938 salı mek için alacakları vesika .. 
d"iu blunan kimae arzetmif ol- aral.µ-ında kararlaştırılan ••ağı .. ettirildi. günü ıaat 16 da açık arttırma ile 5 _Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mu-
!>tıe. edelle almağa razi olursa daki fartlarla bir firket mukave- Şahitlerin imzaları ihale edilecektir. Satm almak iı- k L!ı· d k • kt• 
ı • re. • ı a1;;1 ın e omısyon reisliğine verilece ır. qt~ 21 o maz veya bulunmazsa lesinin tarafımızdan yazılmasını Akitlerin imzaları tiyenler iki yüz yetmit lirahk mu- h ti 

·••en Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teah ü ü tırlll on bet gün müddetle art- istediler. Adı aanıları yukarıda fzmir Üçüncü noteri vekili '. vakkat teminat makbuzu veya ban-
ih,ı:Ya ~!kanlıp en çok arthrana yazılı tahitler yanında diledikleri Fehmi Tenik resmi mühürü ve ka teminat mektubu ile söylenen l~::dı;~ nihayet bu saate kadar komisyona gelmif bulunmaM 
f-.,k edılır. iki ihale arasındaki ıonıldukta her ikisi söze batlıya- F. Tenik imzası gün ve saatte encümene gelirler. belediyeler 
~te Ye geçen günler İçin yüzde rak : Umumi No. 246 6-10-l5-l8 730 ( 424) Bu if hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 
~~ ~: .. heİap olunacak faiz ve di- Madde 1 - Şirketin mevzuu, Hususi No. 1/46 Belediye hava gazı fabrikası imar heyeti fen tefliğine ~~racaat etme)~~~) 
tt'lı.ıt.k ar ar ayrıca hükme hacet Tabın, Helva imali ile toptan ve İşbu mukavelename suretinin İçin tek teshin Jenatörlü ve Kavi ·a+ 
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~td~ t:ıı~n memuriyetimizce alı- perakende alım ve satım ticaret dairemiz dosyasında saklı 28 fU• gazla ilaveli teshin cihazını havi ... .. . . ... ... .. .. , 
t~ hııl olunur. Madde (133) ifleriyle uğrafmaktır. bat 1938 tarih ve 246 numaralı ve 24 Aaatte asgari yedi bin beı ocagı~ muteahhı~e aıt alat v~ mal- ~nu sa~t 16 dadır. ~uvakKa! te-

,/S38'afı Yukarıda gösterilen 14/ Madde 2 - Şirketin ıennayesi aslına mutabık olduğu tasdik olu- bet yüz metre mikip gaz iatihsil zemesıyle montaJının bedelı mu- mınat mıkdarı 4775 lıradır. iştirak 
letll ın. • 29

14/938 tarihinde ikinci c250Cb iki bin bet yüz Türk lira- nur. Bin dokuz yüz otuz sekiz se- edebilecek kabiliyette alb fa}ı."'llli hammeni 70.500 liradır. Şartna- için 2490 sayılı kanunun tarifi da
~e Röa~U~luğu odasında işbu ilin sı olup şeriklerce yarı yarıya ko- ne.i tubat ayının yirmi ıekizinci Vertikal Kamaralı bir hava gazı ' meai 176 kuruş bedel mukabilin- iresinde hazırlanmıt teklif mek· 
'

1 
dair e~ılen arttırma fartnam'1- nulmuftur. pazartesi günü. istihsal cihazının malzeme ve de hava gazı müdürlüğünden te- tupları ihale günü olan 15-4/938 

lltıt. eıınde &ahlacağı ilin olu- Madde 3 - ,Şirketin unvanı lzmir Üçüncü noteri vekili montajı kapalı zarflı eksiltmeye darik edilir. Tafradan istiyenler cuma günü azami saat on bete ka· 
clbrahim ve Mehmet Helvacı» ve Fehmi Tenik resmi mühürü ve konulmUftur. Şartnamenin fenni aynca p~ta ücretini de gönder- dar encümene verilmelidir. 
merkezi lzmir ıehri ve muameli- F. Tenik imzası • kısmında yazılı olduğu veçbile melidirler. ihale 15 - 4. 938 cuma 27. IS - 29 - 15 615 (360} 

818 (505) 
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MEMLEKET,.,HAsTA"': 
NESi DAHtLt HASTALIK

. LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu· 
maraya nakleylcmiştir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztcpe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

,--·-----
Acele 

Satılık hane 
lkiçefmelikte Kalafat ma-

l hailesi Cingöz ıokağmda iki 
hane olmağa elveritli içinde 
kuyu ve kumpanya ıuyu bu-

1
1 lunan 13 numaralı hane ace

le satılıktır. 
·Taliplerin gazetemiz mü

rettiplerinden B. Karaoğuza 
müracaatleri. 

.. 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - idaremizce Çamaltı Tuzlaamda yaptırılacak elektrik san

tralının fal"tnamesi değiştirilerek dizel esasına müstenit ola
rak yeniden tanzim olunan fartname ve tablo teması mucibince 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu,tur. 

il - Bu intaatın montajı da dahil olmak üzere muhammen 
bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 

111 - Eksiltme 31/111/938 tarihine raatlıyan Per,embe günü 
saat 15 de Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Muaddel tartname ve projeler 3.25 lira bedel mukabilin
de inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen tubesiyle Ankara ve lz. 
mir bat müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya, Homsby, Roolıton, Sulzer, Deutz, M. A. N. 
Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutache Werke firmaları girebi
lir. Bundan gayri girmek İsteyen firmalar fenni ıartnamede ya
zılı takatta bir dizel tesisatı yapmış olduklarına dllir idarenin İs· 
teyeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz fen tubcaine ibraz etme· 
)eri farttır. Akıi halde münakasaya ittirak edemezler. 

Vl - Eksiltmeye ittirak etmek isteyen firmalar tartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmu• fiatsiz son tekliflerini yedek 
aksam fiatleriyle beraber ve projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden 15 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür
lüğü tuz fen tubeıi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya itti
rak edebilmek için de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazamımn mezkur tube
den vesika almaları lazımdır. 

Vll - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni ve.•aiki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak veı;kasiyle güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek•iltme r;in:i ~n geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen alım komisvonu baı;kanlı~•!le makbuz 
mukabilinde verilmi• olmalıdır. «Bıı 712 

9-15-22-1-7-14 (393) 227 

inhisarlar un1um müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince lzmirde yaptırılacak tütün 

Bakım ve itleme evi intaatı • 1 l/IV /938 t:ırihiııde ihale edileceği 
ilin edilen temel kazıkları iti hariç · kapalı zarf usuliyle eksilt
meğe konmuştur. 
il - Ketif bedeli 676.960 lira 83 kurut ve muvakkat teminatı 

30828 lira 43 kuru.tur. 
111 - Eksiltme 11 /iV /938 tarihine raıtlıyan pazartesi günü 

aaat 16 da Kabatatda levazım ve mübayaat fUbeıindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni günde ıaat 15 e ka
dar adı geçen komiıyon batkanlığına makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde inhi
sarlar levazım ve mübayaat tubeıiyle Ankara ve lzmir mjidür
lüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahut mü
hendis veya mimari in,aatın hitamına kadar daimi olarak it ba
şında bulunduracağına dair aralarında teati edilmit noterlikçe 
tasdikli bir teahhüd kağıdı ile Nafıa vekaletinden alınmıf asgari 
200,000 liralık bu gibi in~aat yaptıklarını gösterir bir müteahhit
lik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar 
inhisarlar intaat 'ubesine ibraz ederek ayrıca vea;ka almaları la
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı ekıiltmeğe iftirak vesikasını ve muvakkat teminat 
parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yu
karıda yazıldığı veçhile münakasa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen alım komisyonu ba~kanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmif olması lazımdır. «977» 

27 4 15 21 26 1 627 (367) 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğün
den: 

Tetbit 
No. 
1290 

KABIN Tarife 
Kilo Gr. Adet Nevi Nu. 
1154 00 2 Demir 194/B. 

HAD. Resim 
Lira Kr. 

1 12.5 
Lira 
100 

Kıymet 

Kr. Cinai 
00 Şekerli 

varil ,urup 
hpirtolu olduğu için beher kilosundan yedi buçuk 
kurut inhisar resmi de alınacaktır. 

Yukarıda yazılı bir kalem efya 23/3/938 inci Çartamba günü 
saat 14 te açık arttırma suretiyle müzayedeye konulacaktır. 

Dalıile satılmadığı takdirde ecnebi memleketlerine götürülmek 
tizere 1/4/938 günüde ayni saatte tekrar satılacağından isteklile
rin o gün lzmir ithalat Gümrüğü ıatıf komiayonuna müracaat et-
meleri ilan olunur. 10--15-19 762 (429) 

-·. YENlASIR 
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Kumbar~ bini 

• 

TÜRKİ)'E ı 
CUMHU RIYETI 

2IRAAllBANKASl 

Norveçyıının halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüftür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı karJ11ında Batdurak • hmit 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daimon 

No. 9248 No. 9280 
D A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, dağıtır ve toplar •. 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON maı-kalı olmasına, Pil Te ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

-- . 

Çünkü ASPİRİ~r· sene"lerdenberl. 
.,,. " '""" 

"'~er . türlü soğukalgınlıklarına -ve a!) .. 
- 1 -. rılara _karşı ~tesiri 1 şaşmazı bir .l il§ç' 

~ .. 
olduğunu isbat etmiştir .. 

- . ... . 
AS P 1 R 1 N in_ tesirinden emin] . {]). ... ....... 
lütfen. rj:j markasına d~kat edinİ2'. 

inhisarlar umum müdürlüğünden: . 
1 - ltmirde tartname veprojcai mucibince yaptınlacak ve ~1 

/iV /938 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan tütüıt 
bakım ve itleme evinin temel kazıkları iti ayrıca kapalı zarf usU
Jiyle eksiltmeye konulmuttur. 

il - Ketif bedeli 87265 lira 50 kurut muvakkat teminatı 5613 
lira 27 kuruttur. . 

111 - Eksiltme 11 /iV /938 tarihine rastlıyan pazartesi günii 
saat 15 te Kabatafta levazım ve mübayaat fUbeaindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı sünde en geç eaat 
on dörde kadar adı geçen komiayon ba,kanlığına makbuz muk•· 
bilinde verilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde lnh~· 
aarlar levazım ve mübayaat fUbesiyle Ankara ve İzmir ba, nıli·. 
dürlüklerinde alınabilir. 

V - Fenni tartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapı· 
lacak olan temel kazıkları iti F ranki, Rodic, Stern, Simple~f 
Brecbtl, Abolorenz, Miharlis, Maat ve ıair firmaların usul veııı· 
temlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapılacaktır. Ek· 
siltmeğe ittirak etmek iıtiyen firmaların fenni tekliflerini mün~· 
kasa gününden on gün evveline kadar tetkik edilmek üzere lnhı• 
aarlar tütün it.eri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - 1ateklilerin bir mühendis veya mimar olmaları veyahut 
bir mühendis veya mimar intaatın hitamına kadar daimi o)ara1' 
it batında bulunduracağına dair aralarında teati edilmit noter: 
likçe tesdikli bir tealıhüd kiadı ile Nafıa vekaletinden taadikb 
alınmıt bu gibi itleri yaptıklarını gösterir müteahhitlik veıikaııD1 

ekailtme gününden en reç üç gün evveline kadar inhisarlar u· 
mum müdürlüğü intaat tubeaine ibraz ederek ayrıca vesika al· 
malan lazımdır. . 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI n~1 

meddede yazılı eksiltmeye ittirak vesikasını ve muvakkat toını· 
nat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yu· 
karıda yazıldığı üzere eksiltme günü en geç sa at 14 de kadar~
karıda adı geçen alım komisyonu batkanlığına makbuz mukabı· 
linde verilmit olması lazımdır. «977» 

27 4 15 21 26 1 626 (368) 

Insan vücudu diş· 
!ere muhtaçtır.Diş· 

!erimizin de Rad· 
yoline ihtiyacı oldu· 

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

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLER/fi/ti 
FIRÇALAYINIZ. 
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--. "PERLODENT... dlf macununu 
tercih edeceksiniz. 

zira atızın bffcilmle-~ İlhhlyeslnl 
haiz olan bu macun dtflerl ~OrQme1cten 
korur, dl; etlerlnf kuwvetlendirtr, nefesi 
serlnfettr. v~ Uısanın gOrOnOt ıf eslnt 
lJrtJr,r. 

TURAN rabrikalan mamulltldır. Aynı umanda Turan 

tuyalet abunlannı, traş sabunu ve "remi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde nhlmaktadır. Yalnız toptan sa· 
bflar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

\ · .. , 

Po•la KuL 224 Telefon 3485' 

Saç Eksiri 
&.çl.rın döldilmeaiae ye kepeldenmeaine mani ol\lr. Komojea 

"elanu k&klerini kuvvt.tlendirir ve besler. Komojeo saçların 
tad.,ıdır. Tabii renklerini bozmaz. latif bir rayiba11 vardır. 
to.ojeo Kanzuk uç ekıiıi maruf eczanelerle ıtriyat mağazala-
~ bulunur. • 

EYLUL 

~an nıütterila'.indea ıördiiü çok deierli ilci üzerine çefit
"'-t vtbrmlf Ye bütün hekimlik Ye kimya ileminde iri tam'4 
>4ltt liASAN ECZA DEPOSU mibtalızerabndan; çocuk ye ibti
"'- ._.,llUZ için öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
li.f ~ ekmeii ve ıaire.i •. Mefhur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhto
Çcf 0 • .lculu kolonyalar ile eaanı, layanta, pudra, krem, ruj, o;. YO 

l&~~ tuvalet qyaaı, ÇtL ILAÇLARINI 1ıtanbul fiati üzerine ıa-
01ınuttm. 

ıl!l~ia çqitli dit fırçalara. dit m•cwılan, carantili dôYülmüf, 
~ıtr"nif baharat. reni ma1aau1 ıhl···· ..tep .. 

f dbiae boyaWı Ye daha pek çok Çetİtler. 
TELEFONı .3882 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELF.R1NE KATRAN HAKKI EKREM DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE 
G.m.b.H. 

Flatt her kneye elver~ 
1 Barok radıoların evaaf 

· •• kudretini• · 
LOks g6steri•1J' 
~ bir radyo 

·~ . SPARTO~ 
._IM!.~rr .. UR~REıc · :58MODELI ... , 

SATIŞ YERi: 

SAHiBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyii/ı Kauliralı Han) 

< . ,.. r' ',, 

P-er işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı lc&mür perakende · ıuretile rekabet kabul et
mez fiatJer dahilinde ıatalmaktad•r. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar ıolcak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Ne.zle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk algınlığının fena akıbetler doiurmaıina 
mini olmakla beraber bütün ıabraplan da dindirir. 

icabında günde 3 luqe alınabilir 

, .. Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan aören parfe sif erik, ıilenClerik, dubl fuYane 
tqlarla albn, nikel, pili.tin, haı baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ye moto.iklet gözlükleri, puıula, pertavıız 
barometro, yarometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok~ 

torJan İÇİn iÖZ mua}'ene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir Defterdarlığından: 
Alaancak Aakerlik tubai aYluaunda meTcut tahminen 90 ton 

lfiyari mania Ye diz ince tellerin beher tonuna 450 kurut ma
ha••IM!llı kıymet takdir edilerek 16 cin middetle açlk uttırma
ra lrm arl-ıftur. lhalea 21./3/933 tarihinde Salt chfl eaat 14 de
dir. Talipleria rnmi aaaltirde mahallinde toplanacak koıım.. 
YW mlrMeed-i. 9-15 716 (448)_ 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET HAMBURG 

Yap_ur acentası ATLAs ~R:- LINIE, A.a. 

BlRJNCI KORDON REES DEUTSCHE LEV.ANTE • LINIE 
BiNASI TEL. 2443 1 HAMBURG, A. G. 
Ulcrman Lines Ltd. HERAKLEA vapuru limanımızda olup 

LONDRA HATI'I Anveıs ve Hamburg limanlarından yük 
POLO vapuru §Ubat ortasında Lond- çıkaracaktır. 

ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- ANDROS vapuru 15 martta bekle
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull Diyor. Rotterdarn, Hamburg ve Bremen 
için yllk alacaktır. için yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ARMF..MENT H. SCHULDT. 
tidasmda Londra, Hull ve Anversten HAMBURG 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamancla GLOCKSBURG vapuru halen limanı· 
Londra ve Hull lçln yUk alacaktır. mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre. 

L1VERPOOL HATI'I men için yük alacaktır. 
NORBURG vapuru 23 martta bekle

MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- Diyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremeıı 
vcrpool ve Svanseadan gelip yük çıka- için yük alacaktır . 

racak. ARMEMENT :DEPPE - ANVERS 
MARD1NtAN vapuru 20 ıubaıta ge- E.5PAGNE v~ 15 martta beklen!· 

lip Llverpool ve Glasgov için yük ala- yor. Anvers için yUk alacaktır. 
cak. DEN NORSKE MIDDELHA VSL1NJB 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Ll- O S L O 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- l3AGHDAD motörU 15 martta bekle-
racak. niyor. tskendertye, Dleppe ve Norveg 

DEUTSCH LEV ANTE • LtNlE umum limanlarına yUk alacaktır. 

ANDROS vapuru 9 §Ubatta Hamburg SERvtCE MARtrıME ROUMAIN 
Bremen ve Anversten gellp yUk çıka- B U C A R E S T 
racak. DUROSTOR vnpuru 6 nisanda bekle. 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler· nlyor. Ktsstence, Sulina, Ga1atz ve Ga .. 
den acenta mesullyet kabul etmez. latz aktarması Tuna limanları için yUli 

alacaktır. ______ imi_____ STE ROYALE HONGROISE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDF.S 
KUMPANYASI 

DANUBE MARITlME 
SZEGET motöril 15 martta bckle.nl· 

yor. Budapcşte, Viyana ve BraUslava 
ve Um limanları i'ln yilk alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LlNES 
LIVERPOOL 

HERCULES vapuru 20 martta bek- A VIEMORE vapuru 21 martta beki• 
lenmekte olup Burgu, Vama ve Kös- niyo:· Burgu, Vanıa, Köstence ve Ga· 
tence limanlarına hareket edecektir. latz ıçin vUk alacaktır. 

'LT'lll'D•...:oc! 21 rlta 11 Rot DlndakJ hareket tarihleriyle nav· 
~ vap_uru rna ge p -

1 teroam Hamburg için yilk alacaktır. un_lardaki de~klilderden acenta me-ı 
sulıyet kabul etmez. 

GANYMEDES vapuru 31 martta bek- Daha faila tafsilAt almak için Blrln· 
lenmekt.e olup Burgu. Varna ve K&- el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee 
tcnce llmanları için. yllk alacaktır. ve Co. n. v. Vapur acentaıığına mllra~ 

SVENSKA ORlENT LINIEN caat edilmesi rica olunur. 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip TELEFON No. 2007/2008 

Rotterdam, Hırmburg, Gdynia, Dantzlg m!!;lll!!!l.!!!!!~._.-... ı:m-!!!!l!!!m!!l!..
Danlmark ve Baltık Umanlan için yUk 
alacaktır. 

lSA vapuru 30 martta beklenmekte 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, 

Dantzlg, Danimark ve Baltık llman\arı 
için yUk alacaktır. 

SERViCE MARmME ROUMA:tN 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENtC UNES LlD. ALBA JUL YA vapuru 14 ınartta 

gelip Malta, Marsllya limanlara için yllk GRIGORYOS C. II vapuru halen 11-

al ktır nianda olup Rotterdam, Hamburg ve 
aca • A ı· 1 • • k almak 

da b k 
nvers ıman arı ıçın yü tadır. 

SUÇEAVA vapuru 9 nisan e -

lenmektc olup Malta ve M.arsUya il- BELGION vapuru 20 • 22 mart ara· 
manlan için yUk alacalctıl'. · d b ki kted" Rotte dam Ham 

sın a e enme ır. r , -
IWııdaki hareket tarlhlerlyle navlun- burg ve Anvers limanlan için yUk ala

lardaki değişikliklerden accnta mcsulJ- caklır. 

yet kabul etmcr.. Daha fazla tafsillt için 

FRATELLl SPERCO vapur aeentalıtı
na mUracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 4111 4142 2663 4221 

PHELPSUNE 
Phclpa Bros Co. ine. NeT - Y ork 
HEIMGAR vapuru 1T ile 20 mart 

arasında beklenmektedir. Ve Nevyork 

,.IJll!WAmırı!X•Z:&Plll\'l!&irDBSSZ••------•• lçln mal ataeak.tu'. 
Talebe velilerine Gerek vapurların muvasallt talıbled, 

gerek vapur isimleri Ye navlunlan hak
Den ....ı. !.!-.1.... ilk n orta okul ,,,_ ~ kında acenta bir taahh(lt altına girmez. 

öcrrenicilerinin eski özel bir öiret· •· Daha fazla tafslllt almak lçln Blrlnal 
men elinde olpalafb'ma.lannı İsti· Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
yen Yelilerin bınir Bahçeciler Han umuınl deniz acentalığı Ltd. müracaat 
4 ......,..da M. Z • ......_......_ edilmesi rica olunur. 

ı · 6 { 4) TELEFON : 3171 - 407! 

TOPRAK. IY M L 
HF.R NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TICARETHANEStNDEN, EN UCUZ FIA 1U"JlLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
GAZI BULVARI, 18, IZlllR 

1 - 15 

il Daimi encümeninden: 
Nafıa dairesi ihtiyacı için ıatan ahnacak 300 kazma, 25 k\U

kü, 100 el arabaıa. 100 urı~ 500 kazma aapı. 500 ldirek aapa. 
300 çekiç aapa. 100 Y&l'J'OZ, 100 keser ıapı, 1237 lira 50 kanat_. 
baml!Mft bedelle IS ria müddetle açak ebiltmere konulcluiun
daa iıteldileria 2490 .. ,..b ,. ... hükümlerine göre bazırlaracak· 
lan teminatlariyle birlikte 28 Mart 938 pazarteai cünü saat 11 de 
il daimi encümenine bafvwmalarL 799 (500) 

il Daimi Encümeninden: 
Nafıa dairesince olbaptaki f&rlnamesine t"fikan ıatan alına

rak 25 çadır 1675 lira muhammen bedelle on bet gün rftddede 
açtk eluiltme,.e komdcluiandan iıteklilcrin 2490 ıayıh J'U& hl· 
kümlerine gCire hazırlaracaıldan teminatlariyle birlikte 28 Mart 
938 Pazutetl cfiai aaat 1 t de 11 daimi endimenine ~ 
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SAHiFE 12 t"ENt ASIR •o mnn ı 

AVuSiuryad8 25Ô bin Aıinan 8sk-eri 
Avusturyayı baştan başa askeri işgali altına almış bulunuyor. Şimdi de 

Avusturyanın Almanyaya resmen ilhakı hazırlanıyor ... 
Alman polis kıta/arı S. S. ve S. A. /arın yardımiyle SİLAH DEPOLARINI tesellüm etmişlerdir. 

KANUNU ESASI MESELESİ plebisitten sonra halledilecektir ... 

Bitler Mussoliniye b·r miinda telg a ında: "Mussolini 
bu hareketinizi asli unutmıyacağım.,, demektedir ... 

Liozdeo gönderdiği nıektupta ise: BRE ERDE ltalya ile olan 
ve asla yeniden nıünakaşa mevzuu olmıyacaktır 

HUD DUMUZ KA'r~ıoıR. 

diyor ... 
Bu mesele ileride 

Pr.ıg 13 (A.A) - Sudet Almanl~ 
partisi şefi B. Sebckovski Dizavt gaze
tesinde c Avusturya yeniden Almandır> -
~aşlığı altında yazdığı bir baş nıaknlede 

başka heykel tahrip edi~tir. 

H!TLERtN MUSSOLtN!YE MEKTU-
BU VE TEMJNATI 

yet makanizrnasını Alınan iktısadi :nınka• 
nizma.sjyJe tevhit meselesi tedrici olarak 
vukubulacaktır. Bu maksatla daha şiın' 
diden ihtisas komisyon1:ın faaliyete geç--

ezcümle diyor ki: 
Avusturya htıdiselerl devamlı bir mü

cadelenin ı;onudur. Mevcut rejime karşı 
milletin· azm.lnl muzaffer etmek icap ey
liyordu.- Bu mUcadeleye Şuşnigin milli 
menfaatlere muhalif gayri meşru plan
ları sebep olmuştur. Bu gün zafer Al
man milletinlndir. Fakat ayni 7.amanda 
Avnıpa nizamt prensibi de muzaffer "ol
muştur. Asırlarca mUddet Rayh Alman
ları ile ayni müşterek kültilr içinde olan 
Sudct Almanları Avusturya hfidiselerini 
açıkça. ve sevinçle tasvip etmektedir. 
Sudet Almmlları Avrupa sulhumı karş:ı 
mesuliyetlerlni olduğu kadar Avusturya 
hadiselerinin Çekoslovakyadaki Sudet 
Almanları için büyük ehemmiyetini 
tam surette mUdrik bulunmaktadır. 

StLAH DEPOLARINI TF.SLlM 
EDlYORLAR 

Viyana 13 (A.A) - Polis kltaları S. S. 
ve S. A. ]arın yardıı'nı ile vatan sever 
cephenin silah depolannı tesellüme baş
lamıştır. 

Alınan hava kuvvetleri fnoları Aspem 
tayyare meydanına inmiştir. Normal ha
va servisleri Avusturyalı memurlar ta
rafından temin olunmaktadır.Yalnız tay
yare meydanının kont.rolüne Alman ha
va kuvvetleri erkAnı harbiyesi bakmak
tadır. 

AL.MANYAYA lLTtHAK YOLUN
DA ATILACAK 1LK 
ADIMLAR 

-
Berlin 13 (A. A) - İyi hnbe.r alan 

mahafil Avusturya ve Alman paraları
nın birleşmesi ve iki hükümet arasında
ki gümrük hudutlarının kalkması, Avus
turyanm tamamtylc Almanyaya ilhakı 

Roma 13 (Ö.R) - B.Hitler Avustur- mişlerdir. Avusturya memurları Alınan 
ya Jı:l<liseleri münasebetiyle B.Mussoli- yada, Alman memurları Avusturyada 
ıniye gönderdiği hususi mektupta huHi- vazife görecekleri gibi ordunun tevhidi 
saten şu fikirleri ileri sUrmektedir: ma.ksadiyle de aynı şekilde hareket olı.ı-

dtalyayı evvelceden haberdar etine- nacakt1r.Avusturya kıtaları Almanyadııı 
-''e ğe vakıt bulmaru:n hareket mecburiye- Alman kıtaları dn Avusturyada vazı.ı 

tinde kaldğına müteessirim. Fakat göreceklerdir. Bu suretle AvusturynJ1Jll 
Avusturyada Alman ekseriyetinin bir cermenleşmesi işi en az bir zamanda ik• 
aknlliyet tarafındnn tazyiki o dereceyi mfıl olunacaktır. 
bulmustu ki bu halin daha ziyade de- BAY MIKLASIN ısTif'J\Sl 

~ .~~hur 
vamına müsaade edilemezdi. Her karak- Paris 14 (ö.R) - Avusturya diııı,. 
ter sahibi adam, bu meselede hep.im gibi reisi Bay Miklasın istif asından sont" 
hareket ederdi. Ve bilhassa siz, benim Anşelusa tehakkuk etmiş nazariyle bıl· 
yerimde olsaydınız ve 1talyanın mukad- kılıyor. 

deratının tehlikede olduğunu görseydi- AMERJK.ADA TF.StR VE TEFStRLf.R 

niz, eminim ki benden başka türlü ha- Vatington, 14 (ö.R) _ AvusturY• 
reket etmezdiniz.~ hadiseleri Amerikan matbuata tarafındatJ 

B.Hitler bundan sonra Avusturyanın ~Üyük bir alaka ile takip edilmektedir·· 
Alman ilhakı altına girmesinin It.alyayı tık hayret ve ,~kınlık dakikaH geçti!<• 
hiç bir şekilde müteessir edemiyeceğini t~n ıonra gazeteler bunu ergeç oiınas1 

bildirmekte ve şunları ilave <•tmektcdir: esasen mukadder bir bidiae olarak lıaY-

edilmi~tir. Bu mahfiJler bu sc!er de Al-1 Gazeteler B.Hitlerin vatanı olan A\·us
manyanın Avustury da büyük hir mu- turyaya girişine uzun sütunlar tahsis et
vaffokıyet kazanacağından ve plebisit- mektedirler. 

«Fransa ile hudutlarımızı kat'i olarak debnekte ve bu hususta en çok ibt.İr"" 
tespit ettiğim gibi Ita1ya ile hududumuz kayıtlan serdedenler bile son bidiıeJe• 
da kafidir. Bu mesele ileride asla hiç bir rin kan dökülmeden cereyan elmİJ ·ol• 
zaman yeniden münakaşa mevzuu ol- tna1mdan dolayı memnwıiyet göslct" 
mıyacaktır. Bu dnkikada neler duydu- mektedir. 

)'eni Avusturya hariciye naz.ın Volftan ğumu söylemek için yanınızda olmak is- Hariciye nezareti mahafillerinde AJtıC' 
ıldığı bi~ telgrafta Avusturya hükümc- terclim. Ita1ya ile hududumuzu, ben ~im- rikan bükümetinin Avusturyanın >-1• 
tinin Samajede kral ve imparatorun hü- di kabul etmiş değilim. Hıırptcnberi bu manyaya ilhakını kabul etmemesine iıT'' 
kümetiylc dosfane miinasebetleri idame husustaki kanaatim bu idi. Şimdiki ka- kin olmadığı kaydedilmektedir. BaJıuııJJ 
atıneğe dev~m edeceği temin edilmekte- rarım onu teyitten ba§ka birşey yapma- .ki eğer tahmin edildiği gibi Mitler ~· 

ten elde edilen ncticelerinAvusturya tec- MAJESTIK OTELiNDE 
rübclerlnin mukıwemet 1eşebbüs1crini 

kıracağından emindirler. 
KANUNU F..SASI MESELESI 

Vjyann 13 A.A) - Kanunu esasi me
selı:si henüz halledilmemiştir. Bu mese
lenin pfobisit yapıldığı zaman haUedile
ceği .söylenmekte ise de plebisitin ne za
man ve hangi şerait dahilinde yapılacağı 
henüz malüm değildir. 

MUHTARiYET MI YOKSA? 

Viyana 13 (A.A) - Majcstik oteline dir. maktadır.> fından on nisanda Avwturyada yapl'7, 
bu sabah vaziyet edilmiştir. Otel yarın Kont Ciano Italya hükümelinin de ay- A VUSTURYANIN CERMAN- lacak olan plebisit Avtisturyalılann A. 
sabah gelecek olan B.Hitlere tahsis edi- nı nrz.uyu beslemekte olduğunu cevaben LAŞMASI manya ile birlepneği büyük bir eki~: 
lecektir. B .Hitlerin burada yalnız bir gün bildirmiştir. Paris 13 (Ö.R)-Avusturyaya Bavyera yelle istediklerini gösterecek olursa dl 
kalarak yine Linze döneceği bildirilmek- DOLFUSUN HEYKELI YIKILDI gibi bir muhtariyet, kanunue~asisi veril- hak keyfiyetine kartı ileri aürülebil~ 
tedir. mesi muhtemeldir. Avusturya - Alman en son itirazlar da kendiliğinden 1 

AVUSTURYA RADYOLARI Viyana 13 (A.A) - Dün akşam Dol- paralannın tevhidi ancak bir sene içinde etmiş olacaktır. Almanya ve AVUltııf" 
Viyana 13 (A.A) -Avusturya radyo- fusun heykeli yıkılmış ve parça parça ve 100 şilin 43 mark üzerinden vuku- ya ile bir harbe ıürüklenmeii btenıİYe~· 

su bugünden itibaren program birliği edilmiştir. Strlya'da otuz kadar başka bulacaıktır. Avusturyanın iktısadi faali- ler için b11 ilhakın kabulü bir zaruretti'· 

yolunda atılacak ilk adımlar olduğunu Siyasi mahfiller Avusturyanın bir de-
E:sası dahiJinde Alman radyoları ile sıkı 
bir teşriki mesai halinde çalışacağını ilan 
etmektedir. • abine hakkında beyan etmektedir. receye kadar muhtar ikinci bir Alman e llhak hareketi bilyük bir süratle ya- devleti olabileceğini veya Almanyanın 

pılacaktır. İlhakı kolaylaştıran sebepler- hakimiyeti altına girebileceğini beyan 
den biri Bitlerin Alman ve ayni zamanda etmektedirler. 

Bu teşriki mesaiye ~]angıç olma~ 
üzere Avusturya radyosu Lcipzig rad
yosu ile birleştirilmiştir. Avusturya Nasyonal Sosyalict partileri- VOLFUN BEYANATI 

Fransız gazetelerinin nin şefi bulunmnsıdır. 

PARA VE GÜMRÜK 
BtRLEŞT1RtLMESt 

HITLERIN TELGRAFI 

Vazifesine başlıynn yeni hariciye na-
:zırı VoH demiştir ki: Linz 13 (A.A) - Hitler Mussoliniye 

ı af d • · PaTis, 14 ( ö .R) - Yeni kabine 35 B. Andre Guerin cOeuvre> gazete-Almcin sulhu demek Avust.urynnın bugün şu te gr ı gön ermıştır: 
Un b h k · · 1!i nazır ve müsteşardan mürekkeptir. Bun- sinde şunları yazıyor : Bay Blum radyo Para ve gümrüklerin birlec:tirilmesi, Almnnlık vazifesine uygun olarak hare-ı - c:Mu~ ' i u are etınw as "' ı - Janrı yirmi dokuzu mebus, dördü ayan nutkunda imkanı olunca yine şimdikin-Nasyonal sosyalistler biltün vllnyet ve ket t'deceğini taahhüt eden 11 Temmuz unulmıyacagım.> 

ve ikisi teknisyendir. Partilere ayrılı;ı iti- den bnşka bir hükümet teşkili azminde belediyelerin bac:ınn gertikdcn sonra ya- 1936 tarihli itilafın hükUmlerini tatbik MOTöRLü ALMAN FIRKASI 
6 -s ~ bnri,yle ' sosyalist, 14 radikal • sosya- olduğunu söylemekte tereddüt gösterme-

pılacaktır. etmek demektir. A'VUSTURYADA 
list, üç cümhuriyetçi sosyalist, bir müs- miştir. Elize aarayile mecliste hazır bu-

MEMURLARIN MÜBADELESİ ALMAN HAKtMlYETt A VUSTUR- takil ve biı: genç cümhuriyetc;i vardır. lunma arasında işte emsali nadir bir 
YADA YERLEŞECEK Viyana 13 (A.A) - Motörlü bir Avus- 1 k k b 

Nnzır arın on İ isi avukat, altısı gazete· beyanat. Fakat Lu şimdiki a inenin 
Bir çok Alman iktısad ve maliye eks- turya - Alınan fırkası dün akşam bum- d b 

ci. dör Ü profesör, iri şurayı devlet ha- gündelik işleri idare ile iktifa edeceği 
Perleri iktısadi ve mali temessül jc:Jerini Vı"yana 13 (A.A) _ Han"cı"ye nazın ya gelmiş ve kesif bir halk kütlesinin al- b ,_ k B 

1 
k h h 

:s SJ, ir ;gaçı CS İ memurdur. demek değildir. İ a is alk cep esinin 
başannak-ilzere Avusturyaya g~nderil- VoUun beyanatı ikinci bir Alman devle- kışları arasında Opera civarında mevki Brüksel, 14 (ö. R) - Yeni Fransız bu dördüncü kabinesi ba§ında B. Blum 
mic:Jerpir. AlmJın meın11rlan. d" Avus-, ıı·ru·n ipk .... ı suretinde tefsir edilebilirse almıştır. b' · • f • d d• d J k h-,-k 1 · d k · 

:s "' ..., ka ınesını te sır e en dn epen ance mem e eti ıuı. iy c i are etme azmın-
turyaya gönderilecek ve Avusturya me- de Bitlerin dün akşam Linz'de Avustur- MÜLTECiLERE KARŞI Belge> gazetesi 19 36 senesindeki Blum dedir. Şimdiden bay Chautempsla bir-
murları .staj görmek üzere Almanyaya.yanın Almanyaya iade edileceğini söy- kabinesinin ayni formüle dayandığım likte BB. Blum, Daladier, Delbos ve 
gidecektir. lemiş olduğunu hatırlatmak lhımdır. Bükrcş l3 (A.A) - Polis Avuslur- yazmakta ve devletin harici sırlarını Paul Boncour arasında diplomatik ve 
ASKERİ BtRL1KLER1N Bu söz.Un manası Alman hakimiyeti ya müJtecilerinin memlekete girmesine Moskovaya ifşa etmelerinden korkulan askeri meseleler görüşülmü,tür. BB. 
MOCADELESt Avusturyada teessüs edecektir, demek- mani olmak için ciddi tedbirler almak- komünistlerin bu ıebeple kabineye alın- Chautemps ve Marchandeau ile birlikte 

tedir. tadır. ınadıldannı müşahede etmektedir. mali görüımeler yapılmaktadır. Kabine· 
Alman askerleri birlikleri Avusturya- A VUSTURY ADA 250 BIN ALMAN ÇEKOSLOVAKY A MOJ:,TECI KABUL Pıı.ii;, 14 ( ö.R) - Sosyalist partisi nin programı per§Cmbe günü ha:zu ola-

ya gidecek ''e Avusturyjl birlikleri de ASKERi VARDIR ETMiYOR parlamento grubu Yeisi B. Serol ~ Blum caktır.> 
Almanyaya gönderileceklerdir, ka~inesine mesai nazırı olarak girmez- Paris, 1-4 (ö.R) - Komüni t c:Hu-

Avusturyada tatbik edilecek olan Al- Viy~na 13 (A.A) - Avusturyada ne Prag 13 (A.A) - Istisnai ahval hariç den evvC.I cPopulaire> gazetesine gön- manite> gazetesi yeni kabine hakkında 
man nafıa planları aylardanberi hazır- 1 

kadar Alman askeri bulundul,tunu tah- olmak üzere Avusturyadan mülteci gir- derdiği bir mnkaledc diyor ki : cKomü- B. Delbos imzasiyle §unları yazmakta-
lanmışlardır. min müşkül olmakla beraber bu miktar mcsine müsaade edilmemesi emredilmiş- nistler 1936 mayısındaki tavırlcnnın hi- dır : «Komünistler hükümcte çağmlmn-

AVUSTURYALI 1ŞStZLER oldukça doğnı olarak 250,000 raddelerin- tir. Şimdiye kadar 50 kadar Avusturya- liıfınn olarak kabineye girmcğe taraftar' mı§ olmalarına teessüf ediyorlar. Halk 
de tahmin edilmektedir. Bunda Alman- lının Çckoslovakyaya girdiği tahmin idiler. Fakat buhranın muhtelif aafhaln- cephe!İne tıpı tıpına benziyen bir hükü
yadan gelen 40.000 Avusturyalı Jejyo- edilmektedir. Buna muknbil birçok ec- n bay Blumun gösterdiği iyi niyete rn8· met teşkili teşebbüsünün devamı bekle
ner de duhildir. nebiler ve bilhassa Polonyalılar Viyana- men Halk cephesinin tıpı tıpına ayni bir nirdi. Blum başka suretle hareket ede

Avusturyalı işsizlere Almanyada iş ve
rilecektir. Alınnnya, tck para meselesi 
halll'dilir <'dilmez Avusturya endüstrisi
ne büyük sermayeler yatırmak fikrin
dedir. Avusturyalılar ise artık ·kambio 
meselesi mevzuu bahis oJamıyacağı için 
Almanyadan çok miktarda mal satın 

alncaklardır. 

PLEBtStT 

Viyana civarında 200 den faz.la bom- dan buraya gelmişlerdir. Söylendiğine hükümet te§kil etmekteki imkansızlığı rek 1936 haziranında yaptığına benzer 
bardıman tayyaresi mevcuttur. Belediye göre Viyana istasyonunda müthiş bir göstermi tir. Kabine bu şartlar içinde bir hükiimet yapmağa lüzum gördü ... 
amelesi çok erkenden şehri donntmağa kalabalık vardır. Bu sabrih hududa ge- teşkil edilmi§tir ve 19 36 senesinde ol- Biz kendi hesabımıza kabinenin Komü-
haşlamıştır. len 200 Avu.sturyalı geriye gönderilmiş- duğu gibi ayni sıfatla çalı§an yığınların ni tler hariç kalarak te§kiline müteessİ· 

BERLINDE BAYRAM tir. Gümrük binaları nazi milisler 'tara- oe-vkli emniyetine hakkı vardır. tleri ha- riz. Çünkü Fransanın çalı§an yığınları 
--------

1 fından işgal edilmiştir. reketi devam etmektedir. Yarınki hadi- bunu istiyordu. Çalışan yığınlar komü-
Berlin 13 (A.A) - Alman ajanSı bil- Fon Papenin refikası, . Viyanaya git- seler ne olorsn "olsun B. Blum tarafın- nist partisinin açık göru§ ve cesaretle 

diriyon 
lyi haber alan Alman mahf Ucrinde Daha erkenden donatılmış ollın bütün 

mclt üzere hududu geçriÜ§tir. dan )1apılaiı teşebbüs ve sosyalist parti· memleketimizin menfaatlerini koruduğu-
. KONT .CIYANONUN CEVABI • 11inin halk cephesi etralınaa daha .genif nu bilir. Harp oyuncuları ve beynelmi· 

söylendiğine göre ple)>isH hakkındaki f BerJin iki Almnn yurdunun birleşmesini 
Alınan metodu Sarda bir Jcerrc tecrübe tesit etmektedir. 

bir birlik huauaundalti da\teti ailinınİye· Jel fa§İzm tataftarları ·da son hadiseler· 
Roma 13 lA.A) - Kont Cianonun ır.dt derin bir iz bırakacalttır.> den ne kadar kuvvet )uızanmıılardır, ma-

neşriyatı . 
1 b

• hafi' 
lumdur. Bu sebeple millet fafı ır 

11 
ci siyaset beklemekte.dir. Frıı.nsnrıı. 
müttefiki Çekoslovakya Almanya tnr~. 

k tutll 
fından açıkça bir hedef olnra ı{ıtı 
makta iken F ransanın hareket h. •tı 
enerjik olmalıdır. Bu 8ebeple haric~:ıı 

· · · F • · bilh•~ nezaretıne gcçışı · ransn ıçın pel• 
acıklı bir devreye tesadüf eden ba.Y .J 

• J e' 
bosun yerine Paul Boncour geçiy~r:fok•' 
ni hükiimetin Çekoslovakya ile ıttJ ·vo 
na sadık kalmak niyetinde oJduğurıU • 

• gc-
onunla akdedilmiş munhededen j}e~ı ~·rıl 
1 . hh"" 1 • · h f ~decei' en tea ut erını mu a aza bıl 

açıkça söyleme~i ebemdir. Anc•k. ,,e,• 
·ıerı ..-suretle harp fesatçılarına daha 1 ..il• 

.. tt:•· 
çilemiyecek bir hudut olduğu go• 

miş olacaktır. . dıı 

D ·w f F. a:ı;etesırı . 
ıger tara tan 4' ıgaro> S hiı' 

B. Vladimir Dormesan milli birli\ etİ' 
k .. . . .. d · pıesu ı)' 
umetının tees~us c ememesı diYof 

nin akalliyete ait olduğunu re~d.e ciO' 
ve diyor ki : Muhnlef et partilenrıın rıe 

• • aıJO 1 
di olarak ileri !IÜrdükleri tek ıtır te~1d 
kadar haklı olduğunu bay Blurn . 911 

·aur· 
ettiği kabine ile kendisi gösterrnı rııW 

k b. d k .. . 1 verilrııe . a ıne e omunıst ere yer gır· 

tir. Halbuki komünİ5tler kabine.Ye? '/)• 
mek istiyorlardı. Niçin alınmaclılar etut1' 

· · ki · d"l d"ı B. ra ıştıra en arzu e ı me · gW 

b·ı· d k" k ·· · 1 · kabine.Ye ı• ı ıyor u ı omunıst rrın • •i Jol 
mesi beynelmilel bakımdan en. ı) Y"p6>' 
larımız üzerinde fena bir tesır '"ti'"~ 

k b• e)'C 1, 
caktı. Akalliyctin de a ın t "ot' 

. · 1ıır 1-
İçin komünistlerin girmcmesını şu lı" 
ması bu ı~bepten ileri geliyordu. Jo1'' 
de kendi istemedikleri bir şeydekn 0]ıJf7 

k. · hak 1 
yı muhaliflere aileme unın 

Bu tezadin manası nedir?~ 


