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Cümhuriyetin ııe Cümhurlytt eıninin 'fıcJ.:~ri, şabcıh«ın ~Jca,. riJICIŞt gozetedir 

s~~~ -ı 
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Viyanada tevkif fer 
devam ediyor 

Viyana, 17 (A.A)-Dün akşam bir çok 
tanınmış yahudiler tevkif edilmiştir. Vind
sor dükünü bir çok defalar malikanesinde 
kabul etmiş olan Lui Dö Ricild de mevkuf-
Jar arasındadır. -.' 

YENi ASIR Matbaaımda buılmıttır 

Cek hududunda çarpışma mı oldu? 
Londra, Paris ve Nevyork radyoları, son hadiselerden 
nelmilel vaziyetin çok gergin olduğu hakkında • 

neşrıyat 

En büyük 
lehlike ... 

Tecavüz olursa 
Rusya Çekoslovakyaya 
mutlaka yardım edecek 

~Otta Avrupaya ve lspanyaya aid 
1'ii endi,eler, hiç bir zaman, bugün
~ hdar derin olmaml}tır. Yine biç 
'1.1.._~nıan, ihtiyar Avrupa, bugün 
~u kadar zencirlerini koparan 

-~t:!~.~ muhasım cepheye .. ÇEK .• FRANSIZ - SOVYET 
~lrıninci unn baJlangıcınd:ın bü-f E k ... h b. l . a·ras· ın 3 a· askerı" L~ barba kadar devam eden reka- T ... anl ar l ye eTl a~ 
~' anl-.mazlıklar nuı1 birbirini / 
~eden feliketli harplerin tohum- temas ara başlar.dı 
~· ı &erpmipe, öylece bugünkü gi-

~~~ ıulh~ ziya~~ harba. doğru Istanbul 1 7 (Hususi) - Londra, ikmale çalıştığım bildiriyor.. Diğer 
~~ 1f oldug~dan §Uphe ~~lez:nez. Paris ve Nevyork telgra.flan beynel- taraftan Çek - Fransız .: SOvyet er
..-. ~a baJgoıteren de~ildıkle- milel vaziyeti çok gergin göstermek- kanı harbiyeleri arasında da temas
htı.ı~nasmda hayale kapılmak bey- tedir. United Pres3 muhabiri Londra- 1 lar baslamıştır. 

,f'd,,. dan ~yia halinde verdiği telgrafla 1 Rusyanın, bir tecavüz vukuunda 
~i . . • . dün gece yarısı Alman - Çek hudu- Çekoslovakyaya yardım vaadı kati-

)e ~~ zemanlar kollektıf emnıye. dı- dunda yirmi dakika süren bir müsa- dir. Yine aynı haberlere göre gene-
8 ır feY ~~~!a ~tılmı§lı. .. deme olduğunu fakat derhal hadise- ral Rayşenav Çek hudutlanndaki 

~Unun buvuk hır ıulh ruyaaı ol- nin büyümesinin önüne geçilerek ka- Alman garnizonlarını teftişten . sc-
an}Hıldı ld - b"Jd' . H' b' • . . . l~f ""3' : • .. patı ıgını ı ırıyor. ıç ır resmı çırmışhr. 0 

t~ etm~h kı yalnız ? . ruyamn kaynak bu haberi teyit etmemiştir . Pnris 1 7 ( Ö. R) - İngiliz - Ame- ~' 
&oo~. 

1 . 1 . 
Orta Avrupa haritası 

sonra Bey
yapıyorlar 

ihracat 
Tacirleri bir top

lantı yaptılar 

PolonYa 
ile ticaret;miz 
inkişaf edecek 

Polonya ile ticari müınaael.tt.a 
bulunan ihracat tacirleri, dün .abab 
Türkofu mücliirlülünde bay C...J 
Ziyumı batkanhimd~ m&lainı '?lr 
toplantı 7apDUflardır. Toplantı, An· 
karadan ıelen Polonya ldearins 
ofis mlimeuilleri de ittink. etmİftİr· 

Dô ... t dnam eden konupna
larda Türkiye - Polonya ticaret ...., 
latmumm tatbikatına ait maeleler 
lıt.ikhale at itler inCeden inceye ,as. 
den ıeçirilmit, iki memleket lcare
tinde 7eni inlöpf imlr.inlan aran· 
llllftr. 

Polonya Klearing ofisi mümeul
li B. Romuo Ruc:lainaki Türki,.e

·SONU IKINCI SAHlFEDE -l~~leımesı, Avrupayı ıçı~~e ~u- Paris radyosu, Alman ordusunun rikan matbuat cemiyeti tarafından 
'tt.L..;-lfU çıkmazdan kurtarabılır, ın- Çek hududlarında tahı1idatını süratlc - SONU OÇONCO SAH1FEDE -
'81n rahatını kaçıran harp kabu- :;;.;._.;......-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;.;;;;;;;;. ;.;;;;..o....;;..,__.-,._...-...._.==;;;;;;.;--=----..;;.;iiiiiiiiiiii;;;;;;;;-..;;;;;;;;;-.-..-..-.--. ...... -..:.;.;-.:;-.;;;;;;;;..;;;;iiiiiiiiiiii-.;;;;;,;;;;;o; ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=-,;;;;;;;;;;----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiİiiİÖÖ;;;;;;;;;;oiiiii;;;;;;;;;;~iiiiiii-liiiiiii• 
~dağıtabilirdi. Bu tatlı rüyaya 

l . ~ek kabil olacak m•? borçları Vergi • • 
ıçın "- "tilız başvelrili, son günlerde bu

~}'tebbüs etti. Orta Avrupadaki 
~lerin yı1dmm süratile inkişafı 
~ l~bbüsü netice!endinne~e im- Hapisle taz yzk edilecek mükellef-
tı'"Lh.,akmadı. Hele Mussolininin 

~dan sonra herkes irendı ki lere daha evvel borclarını ödeme 
~, lann Brenere inmesi Bertin - , 

Hitler Rayştagı içtimaa çağırdı 

Almanyada yeni intihabat 
~ ınihverini yıkmak §C)vle dur- f f ·ı k l · 
~~ ?erçimlemiıtir. tdeotojileri bir- ırsa ı verı ece ır Secimin Avusturyadaki plebisitten sonra yapılması ve 
~Jıtyni olan iki memleket ara: Defterdarlık makamı, mükellefle- kipsizlf.k yüz~nden. yeri~e. getiril?1i- Avustur yanın da intihabata iştiraki muhtemeldir 
t~ ç olmazsa ~~~. ~zun ~m rin vergi borçlarmdon zamanında ha- yen mukellefıyetlerın muhım yekun- p . 17 ( Ö R) Ba h be l 
lİ ~·ı"e hareket hırlıgının cJegı,me- herdar edilmeleri, zamanında takip lara baliğ olarak alakadarları müş- .. arBısH. l R. - zı l~. ~ ere 

"enemez d'J k bo l öd ) . . . )A k"ld b kt v .... 1 •. f' gore . ıt er ayıştag mec ısını ya-
. ek ı ere h 'rl~ ardın.ı l e~~ erkı ıçbı.n a a uBe ıra "kıgıllgfolru. muşhu~·ı· "l rın ak.şanı içtimaa davet emiştir. Bu 

AL adar ta sı at aıre erını sı ı ır şe- azı mu e e erın ta sı ı emva l d . k h k 
k~~yarun Avusturyayı ilhak kilde kontrol etmektedir. Bazen ta- -SONU tKINCt SAHiFEDE - ede sbaze e Abevusturyanın ılha ıR ak ın-
~ı ~~ kadar tabii bir hadise t;- --== ' a .. • .. yana~t~n .sonra ayıştag 
~~ edılırse edilsin, bu birlqmenın ~eclıs.ı ı~ın ye~ı ıntıh~b?t yapılaca-
~l>a sulhu için nazik bir vaziyet 18 M t gını bıldırecektır. Bu ıntıhabatın ta-
~ ettiği muhakkaktır. Sulhu teh- ar rihi Avusuryadaki plebisitin yapıla-
~e düıürecek olan sebepler bil- cağı 1 O Nisandan sonra olacağından 
~ Almanyanın Orta Avrupada Avu_sturya da intihaba iştirak ede-
'İtı.ı_ kat'i bir rol oynamak isteme- cekt':1'. . 
~doğacaktır. Bugün iki Büyük Bayramı Vıyana 17 (ö.R) - Parlamento 

" il Fransa Çekoslovakyayı te- binası önünde sıralanan otokarlarla 
Ş· ttli~ordu. birden k u ti u yo ruz içeri~eki m?~ily~!ar kal~ırılmaktn 

)iil.~dı Sovyet Rus yadan ayni ses • • • ve hına plebısıt burosu halıne sokul-
~ ~liYor: «Çekoslovakya taamı- maktadır. 1 O Nisanda yapılacak ple-
~ ~arsa müttefikimizi müdafaa bisit sabah saat 9 dan saat 1 7 ye ka-
~~İz.» diyorlar. 1 dar d:v?m edecektir. 
~llıılar yalnız tenlinat sözleri de- Mu?ıh 17 . _(ö.R) -. Nasyonal-
~~ · Ayni :zamanda emniyetnizlik sosyalıst partısı merkezı Avusturya 
~ ~•Ilı büsbütün teneffüs edilmez - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - llitlcr Lintzdcn geçerken 

.\ı.: koyabilecek olan ıeylerdir. l!J-., anlar Çekoslovakyanın siya
h~ 1' 1nda değişiklikler arzu ettik
'i hatta böyle bir deği§ikli~i za
'- ~~~ıklarım gizlemiyorlar. Fran
~ vyet Rusya çoktanberi ha
l~ 0 lan Almanya karıısında ye-

1 '~llırivakile karııl8§mamak için 

Polonya ile Litvanya 

lh_,
1
111Yorlar. 

.... ter · · · ı· -..... S enın vazıyetıne ge ınce, o-
" · ONıJ IKtNCI SAHiFEDE -
, ,~ ŞEVKET BtLGtN 

BuhraD 
v~ 

e ~~uvazene 
Vergileri 

... ~~.,. ;-o-7 
...., trı•· , (Hususi) - Buh-

)'tlıı_ 1.1\'~ene verıileri üzerin1e 

l '-ı 'o~ tenn1at hakkındaki ka-
1' "'teki" • 
"' uu almq gibidir. Kanun 
~ Öniinıüzdelü haftalarda 

~1'edileceldir. I f 

18Mart 
iki Bayramı bir 

kutluyoruz 
18 mart 1915. tarihimizin çok 

parlak sahifelerinden biridir. 
Dünyanın en muhtqem ve en 

kuvvetli fil olan o gÜn • «Yenilmez 
armadalar baliQdu Boğaza saldar- ı 
llllflar ve yine Boğazda bÜyiilı bir 

• 

bozgunla kartdqmqlardı. 
Boğum methaline doğru yürü

yen seyyar kalelerden bir kaçı Türk 
hamaset ve celadeti brfısmda IMr 
inda yok oluvenniflerdi. 

DÜJmanı büyük bir inlôaara ui· 
ratan bu :r.aler, Türkün yenilmez bir 
kuvvet, Boğazların zorla ıeçil.ma 
bir yol olduğunu bir kerre daha 
kainata ıöstermit oluy(\r. 

-SONU IKINCI SAH1FEDE -

Arasında başgösteren ihtilifın fena 
netice vermeden bitmesi umuluyor 

Vartova, 17 ( ö.R) - Reisicümhur 
B. Moziski, ordu b3~mandanı gene
ral Rid:r. Smigli, 8af vekil general Badofı
ki, bqvekil muavini bay Pakonki ve 
hariciye nazın albay Bekin iştiralôyle ya· 

pdan bir konferansta Lehistan ve Lit
vanya arasındaki hadise tetkik eclilmit· 
tir. Bu konferans hakkında hiç bir teb· 
liğ neırolunmanuştır. Bir buçuk saat 
devam eden meclis eınumda hariciye 
DUll1 bay Bek Roma seyahati bakkuıda 
rapor vermit ve Avrupanın ummni vazİ· 
yeti bakkmda da iz.abat vennİftİr. Fa
kat Leh devlet adamlannın bilhassa 11 
mart tarihli Leh - Litvanya biıdiaesini 

münakap etilderi mubakkalnr. 
Roma, 17 (ö.R) - Uvanpclan ıe

._ ............. l .ehla&anla Utnn:ra Leh bcfııekili B. Skaladotııki 

arasında bat gösteren ihtilifm normal 
bir tekilde baUec:lileceği anJatdınakbıdD'. 
Litvanya hükümeti Lehistan - Lltvanya 
hududunda bir Leh askerinin ölmesiyle 
neticelenen müsademenin ne gibi tart• 
lar içinde vukubulduğunu tahkik ve tes• 
bit etmek üzere iki taraftan salahiyetli 
delegelerden mürekkep bir heyet tqki
Jini teklif etmiıtir. Bu salilıiyetli delege• 
ler hududda bu gibi hadiselerin ıe-

kerrür etmemesi için lüzumlu ıörülecek 
tedbirleri de tayin edebileceklerdir. 

Lltvanya hariciyee nezareti Litvanya 
arazisinde umumi seferberlik ilan edil
diğine dair çıkarılan haberleri kat'i ola
rak tekzip et.mittir. 

Kapeda (Memel) aerbesl mmtaka 
- SONU :ALTINCI SAHtFEDE -



YENi ASlll -· Si-................................................................................... ~: ' ~-----------------iiiilı----iiiııılliiı--... --mı--'!'1-------, 
1 Yeni Anketimiz l 1 ~ $EHiB ~ABERlERi ~ 

18 - MART 1931 

En büyük 
Tehlike ... 

~ ANALIK ! . . • • • • . . • • 

Emniyet işleri Vali ve Reis j lzrnir şampiyonu -BAŞTARAFI ııNCı sAlllfFJJt" 
Polis muamelat me- Ankarada temaslara Dün Ankaraya tada yeni bir cereyan betinıdftİ'· . • • 

!Aşka zar ar verir mi ?! b l d l h k • iden. iktidv küne ge._..-mur /arı tefrik ediliyor aş a ı a~. . a~e et ettı .. ni iatiy:ler yeni :ıer buhn~ 
• • : .•.................•........................•........................................ 

Yeni polis teşkilatı kanunu mu· .Ankarada b~lunan. ~alt bay Fazlı lzmır şamp~!onu ~~. takimı ıkı dır. Ve bunlar Bay Vinston ~ 
cibince emniyet büro iılerinde ça- Guleç ve beledıye reısı doktor Beh- maç yapmak uzere du~~u ekspresle batta obnak üzere, muha~ 
lıştmfacalc memurlar inzibat ifleriyle çet Uz dün muhtelif veki.letlerle ~e- Ankaraya hareket ~~ftir. ~akımda .partinin hala en nüfuzlu pbliY~ 

8. Şdkir Candoğan diyor ki: alakadar edileceklerdir. lzmirde de maalarına başlamışlardır •. Be~edıye on beı_ oyunc~ ve bir ularea vardır. ,yılan Bay Batdwin nezdinde t ... 
hu teşkilahn ikmaline teşebbüs edil- reisi bugün adliye _vekal~tme gı~erek ~ır pmpıyon tak~ı~ra se-

1 
büslerini ııkl8fhrarak fa§izınİıt ~ 

Kadın, Çocug.,UnU kocasından a"~l- miştir. Yakında polis muamelat me- lzm~rde tOO,~O?.lı~aya ~nşa edilec~k yahatın~ t~ !'adros~le ı~tıra~ ~t-jii ~ısında büyük demokr~~ 
y murları işe başlayacaklardır. yenı ceza evı ışını takıp edecektır. mektedır. Saıdın .ayagı eyıleşmıştır. 1 birliğini hareketli bir realite h~ 

k J d k Polis muamelat memurlarmm kı- Vali B. faZiı Güleç Ziraat vekale- Adil de t.am formıyle çalışacak ve ta-
1
kunnak i.ıtiyen gençleri iktid.ı roe• 

lnl aa ÇOCUğUn an ÇO SeVer yafetl .. ri de ayndır. Açık yakalı po- lince, Mersinlide kurulan ağaç fi-lkımdaki yerini dolduracak vaziyet- kiine getinneğe ça1ıpyodar. _.ı 
Yavru anayı yuvasına ve kocasına bağlayan en sağlam bağdır. lis elbisesi geyeceklerdir. danlığma yardım edilmesini istiye- teaddir. lz~ir şam~iyod~~ndan.' A~k~- Bu zÜmre mensuplarının kan~ 

Bu tabiat kanununun herkes tarafından bila itiraz kabul edilece- Şimdiki halde inzibat\ işlerde ça- cek.tir. :cı·in ~t~puva a onmesı umıt §Udur: 
ği muhakkaktar. Çocuk karı kocayı birbirine ve her ikisini de ai- lışbrılan memurlardan istiyenler, --o- ı mc ır. ccHarp muvazene itidir. AbılaJI~ 
le hayabnm kayt Ye nizamlarına seve, seve boyun eğdiren yegi.- muamelat memuru olabileceklerdir. Bir kadın aranıyor Ko··mu··r =-- ve ttalya, lngilterenin Fran~~ 
ne icra kuvvetidir. Yalnız bu tekil ve böyle bir mülahaza hayatın Bu sureti~ mu~mel:I.crin daha kolay- Çorakkapıda oturan Nesime is- n oldu~';"'a, Fran~ mukad~ 
normal ve alelade tarafına tatbik edilmelidir. Çünki insan hnya- lakla tedvu cdılccegı anlaşılmakta- minde bir kadın zabıtaya müracaat- •• •• ~-.."l eskisı kadar bağb bulunm.d•~ 
tının tabii ıırrmın bozulmasına en çok sebep olan «atk• itin içi- ?•r. Muamelat memurları da, i~zi.bati la, hemşiresi b~yan Ayşenin hayat t ese m ffi Um U kanaat ederlerse Almanyannt. ,e-
ne girince meselenin rengi deiitir. ışlerde çalıştırılan memurlar gıhı t~- ve mematmdan birkaç günden beri • • • ,. • • koslovakyaya karp hareketi._...., 

Atk öyle bir kraldır ki tahtının kurulduğu yerde kendisinden knüt hakkmdan istjfade edeceklerdır. haber alınamadığını bildirmiş, tahki- Bır kışı oldü, ıhı cilaniyecektir. Bu netice bir ·~ 
bqka kimseye yer bulunmaz .• Sonra bu kral yalnızlığı okadar -o-- . kat yapılmasını istemiştir. kı·şı· zehı.r/endi ld?yanır: Felaketli .bir h~ t:a'?~ ört' 
çok sever ki onun girdiği yerden herkeı çıkar gider... 8 I iddiaya gör, Bn.Ayşe Rodoslu B. .. . . 1 ~ıl_teı:e~m Fransa ile tam l§bırliğt 
Kadın çocuğunu kocasından .• Atıkını da çocuğundan çok se- u gurca Al' . . d b ' .d. p Çamaltı tuzlasında mucssıf bır ka- lıyebilir 

Ç .. k d k d' dd- ı .. d b' ı ısmm e ır ?.atın eşı ır. azar ld .. k Çam l • a-•" ver. ocugunu seven a m onu en ı ma ı var ıgın an ır par- .. .. . f' ld .. d .. za o ugunu yazmıştı . atı tuz- İngiltere 1914 te Beı..:t..~~· 
b• d 1 ld .. • · A ık k d · gunu, mısa ır o ugu ev en C§ını I l w I I .1. ba ~ · ça ve ır mo e o ugu ıçuı sever. f ım seven a ın ıse onu ç·f ~·.,.. . kh la 1 b A . asma tuza maga ge en ngı ız n- ruzdan muuniyetine Jcarıu . ...J 

h • • b" .h. b 'ht• k 1 b" 'l" ld .. . . 1 .. ıgı ıne a ne zor a an u zatın, yşeyı nereye d ı s· . d . . . d r :pır, ru u ıçın ır ı tiyaç ve u ı ıyacı artı ayan ır ı aç o ugu ıçm \ .... d"- .. h il' d ... 1. T 1 kik t ıra ı ıtatıer vapurun a vınç l§ın e alakayı timdi Çekoılovakyaya J~ 
sever ve ister. Bence a,k bir hastalıktır •• Kendisine ~ık olunan f bgotul r ugu e ı egı dır. a 1 ·a a çalıştınlan amelelerden Ömer oğlu I mil ederse ve bu alakanın fili bir,,~ 
k• d d . g- 'la" dır B ·ı- . . tme 0 U yor aş anmıştır. wf 1 ·ı E . :aı..:rl!dİll' ımse e onun eva vermıyen ye anc ı cı • u ı acın ıyı e ----o-- a~ap Ali.' Hasan og ~ .. s~aı ve ı:n~n ı lili olarak Franaa &le_ask~i lfl'-.~..:k· 
kabiliyeti bulunmadığı içindir ki bu denle tutulanlat" kolay ko- --o- [ oglu Ala, gece vaktı u§umemek. ıçın karar verirse harp unkin.s~ ~ 
lay iyiletemezler. Bulgurca çiftliğinin eşhasa satıl- Kumar oynamış ar on beş kilo kok kömürü yakmışlar,' lır.» 

Sevgi ruhu istek ve ihtiyaçlarımızın h&fmda gelir. insanlar mıyarak ziraat vekA.letincc sabn alm- Kestelli caddesinde Mecidiye hanı ve kapalı odada bmıkmıılardır. 1 Vinston Çorçil son nu~ ~ 
nıbi ihtiy&,Çlarını yerine getirmek istedikleri ~aman maddi var- masına teşebbüs edilmiştir. Burad:ı ittisalindeki kahvede, kahveci Halil Ameleler kok kömürünü yaktık- 1 noktaya ciddiyetle temas ~ 
lıklannan ifkencede kalmasına tahammül eder ve maddi gayıpfa- modern bir inekhane tesis edilmesi oğlu Hasan ve Mustafa oğlu Halilin tan sonra bunun .üzerinde yemek te Hatip lngitlet-enin ıre fnCiliz iolP-
nna göz ,wnarlar. mukarrerdir. . kumar oynadıkları görülerek suçüs·jpişirmişler ve aletlerin muhafaza ltorlum""'un mubdden.b hiç bir il'I Afk yüzünden kazanılan yorgunluk bir is~rahat .. Yine bu yüz- _L il d k k k ı ı d K ed td b d kal la d ı o-- ~ 
den ~andan pyp ıranimet yerine geçer. inekhane işini mana in e tet ! . tü ya a anmış ar ar. umar oyna- i iği ir yer e mıf r ır. bugün olduğu kadar ıııka ~,... 

Sonra ben kadın ••tu ile erkek •• Lı araıında fark bulundu-.•- için veteriner mütahassıs m~van mağa mahsus zarla 50 kuruş para Kapı kapalı bulunduğu için üçj F sanın mukadderabna IJei'a 
..,. ...,. ·- ,B.Adil dün çiftliğe giderek tetkikat da ele geçmiştir. amele kömürün müessir karbon ncş- rand - iki. metin· • • • • !-~af' na da inaıuyonun. Kadın atka ifıktır .• Şöyle veya böyle bir mey- _1 eba .. • . _zd ma ıgını, mı ~·icd 

zu, fU veya bu tip onun atkı için birer vesiledir. Kadın ekseriya yap_mı~ar. ~ nı ve arazıyı go en retmesiyle zehirlenmiflerdir. Yüzü nlmazlığını, meydana koyntak l'İ 
l:ime ve niçin itık olduğunu bilmeden Atık olur. geçmnışlerdır:. .. B l ~~~4; s 

1
bir yorganla örtülü olan arap Ali ettiğini söylemiftir. GörüliiY'!"~ 

Karı koca aruındaki afla İnanmıyorum. Kadının kocasından Haber aldıgımıza gore u gurca derhal ölmüştür. Diğer ilci amele sa- 1 b ·· "'k d 1 ti A tur yaya P"' 
b k k çiftliği bir inekhane ittihazına elve-. Ua[kevı' ko"şesı' bahleyin kömürden zehirlenmi• ola- ı uyu ev~ ~..!' hvuı • ;ıeJt! çok çocuğunu ee~ğini,..fakat ir &f maceruı artısında onu- ._1• .. .. 1 .. t" A k yerı fl ı !t yapılan emnvıuuı azmetnıJf ~ _ıır 

1 -• 
1 

• - azdır. Bunun başka şekilde teminine MPv~tm1?:Z:aW7 ld rh l Çam it t _._ _ . . ald t l enm en yugu • 
ela 0

hmal edcc..ö
0

mı" zanned·ıvorum Hiç bir zaman temenna' olun ln~ı goru muş ur. nca ' çayır rak baygm bir halde bulunmuşlar ve de ehl'k • bü' ...... h"'a'~ .,.....-
mayan bu tekil afk, bata gelirıe ozaman analık atka değil •. A~k ·· t ed'l ek . B h . . 

1 
d k e a a ı uuaaı revll'ıne n - dir 

analığa zarar verir. tke_v,ess~-. ı ec t~~- d ~l u;~ta ve- . f -. EvNimı.zllı~basosyaf yba~kım . ?- edilmişlerdir. lki amelenin hayatları . ŞEVKET WL~ 
Kızlaimda gönül verdiği erkeği •. Müteaddit çocuklara sahip a ete uır rapor gon en ec ·tır. mıtesmkce azı ı .. sdma a ~ı as~ ıçın kurtarılmıştır. Menemen jandarma / 

bir ana olduktan aoara bile aym f iddetle seven kadınlar yOk de- --=-- amele ayıt ve gon ermesıne arar k nda ı .. hlcik b 'dar t ek ~ 
erildir. c_._ senelerce eYli kalmıa çocuklu kadınların günün b~ U /us okulları verildi. t6-40 yaşma kadar bu itte ~~a n ıgı ta a ı e e m -
0 

.-..-, "' • • çalışmak istiyen kız ve kadın amele- t ır. 
rinde her Jeyi terk ederek; mütlıi, atk sahnelerine atıldıkları 11k, 9l7 _ 938 ulus okulları devresı bıt- nin şeraiti anlamak üzere h.er gün o 

Sak göriilen hallerdendir. m. iştir. Kültü·r· direk_tö,,'.'rlü.ğü. K~ltür !Halkevimizc ve amele birliği baş- Sağlık sandığı Bu -kil acı hadiselerin keıretine mini olan tek sebep Yaraa 1 d d bi d 
T- ışyar anna gon e11 ıgı r tamım e kanlığına müracaatleri D fte d l lc k'l"'tı d h'I b 

oda kadının kendisinden bir parça olan çoetığuna fazı~ ye.kanlı- bu sene ulus okullannm faaliyetl~i 
2 

t 
9 

M 
1938 

c' . .. e r arı teş ı a na a 5ı "luk-
ğı yüzünden bu gibi atk sahnelerine uzak kalışıdır. Yoksa kadın h kk d .1 • 1.. ·ı · · - art umartesı gu-ılunan memurlar, aralarında « ag l a m a ı ısaı ma umat ven mesmı .. k · · k ı · 
tiddetle aeverae her .,eyi unutur ve ihmal eder. Unutulan ve ihmal istemiştir. nd~ a8şamı eedvun2ız spord 0 u

4 
gecesı- ı koruma sandığı> adiyle bir k~rum 

edilenler içinde yuvası ve yavnuu da dahildir. -=-- ır. u !ec e .. ya~ın an ya~~ meyda,..na getirmiye karar vemutlcr-
ŞAKIR CANDO(;AN • • ,kadar guzcl ve gurbuz çocuk seçımı dir. Defterdar B.Nafi Demirkayanın 

Yarın • Bay H. A S . Dang tehlıkesı milli kıyafetle. milli oyunlar, mono- j 'dd 'nd bi t bb" .. ·ı 
l n 1 w da htelif .. 1 ede cı en yen e r eşe usu ı e mey-• ' k / J og, na ve mu egen r ya- ı d .. 1 k 1 b k M 

• cevabını k k a ma l ı k D · 1 · d 'l · , ana getın ece o an u urum, a· o u yaca sınız pı aca tır. avetıye er tevzı e ı mış- . 
Dang hastalığı münasebetiyle tir. liye rnemurlariyle aile~erinin ~er z~-

h f l k h O ı_ / M 'd k l db' 3 M .. · · 'd k man yardımına ko~abılecek hır mu· Bir a ta r i racat Rllma oda arı ısır mevarı atına onu an te ır- - otor kursu açın yem en a- t k " 
. . . . . • .. lerin kaldınldığı sıhhat vekaletinden yıt işleri yapılacaktır. İsteklilerin evi- esseae 0 ~ca ~r. . 

, Son haft~ ıçınde İzmır lımanın- Vılayetten kaymakamlıklara gon- şehrimizdeki alakadarlara bildiril- mi.zc müracaatleri. Sandıgm nızamnamesı hazırlan-
ılan muhtelıf ecnebi memlelcetlere derilen tamimde, parti ve sair teşek- miRtir. 4 _ K:ubi.l- ih 'f r . . k mıştır. Bütün maliye memurlannm 
282 ton üzüm, 21 S ton hurda incir. küller tarafından idare edilmekte ..: --=-- · .__ ay .. blca ınle .CV.11:t':edo- dahil bulunacakları bu sağlık sandı-
'AJO to L 797 t lam • mıte azauuı ve yon uru iftira.. e-
., n pamuır... on pa u.,. olan Hallcevi okuma odalannm ba- M d ek · ğı, memur maaşabndan aynlacak 
62 ton zıe....:n-a.. 693 ton ama_ 38 ene men e c tir. 1 •• •a b" 'd la ' ı· t ---•-, ... ,,_.. -...-. . lamsızca J.;ıfde bulundultlan. halltm l:. _ O l" y-· k k Atil- cuz ı ır aı at ıaa ıye e geç~. 
ton bakla. 60 ton nohut, SO ton deri. . . . .. J n u ur omutana I · .. !LL__ ·ı---'- h .. d-'- -
·426 ton -n1eka, 2011 ton meyankö- ~ oda1ar..ı dev~• iÇ•~ ~e':~ar ted- Bir ev hamilen yandı ıamn büyük bir rcmıi sayın başba-

1 
lBUllWllll e?• ~ usu•ı ~tor ~e-

k .. 95 - - 60 .. 100 birler alınmadıgı bildmlmıştır. Oku- . . .. .. .. . kanımız ve saylavımız Celal Bayar murlarla ailclen efradının saghk ışlC: 
u, ton tütün, ton yun, lan l . 1 bi L -le Menemenm Alu•.,,a koyunde bir 1 • · ·· • l cakt M 1.. · h 

__ .ı __ ~ ih --''imi · ma oda nın can ı ve aş ec r WI - • tarafından lzmire gönderilmiftir.Htt nnı uzerıne a a ır. a ı vazıye 
ton zımpara maacua raç caı ftir. yangın olmuştur Nalbant Tahır Var- 1 k k ._ l ·ı.. · 
~ nca l(M ba öküzle 2074 baş ku- getirilmesi için kaymaltamlann ted- . · d k" gün öğleden sonra yurttaşlara gös- ıı ışı owm memur arın ı aç ve saır 

y da ih cc1tm:...:. bir almalan istenmi§tir. d8:rm evınde çıkan yangın a ev a- terilmektedir. Jmasraflara da sağlık sandığından te-
~u raç -r-· mılen yanmıştır · d'l cek · 

-=-- --=-- Y la tahkikatta Tahir Vardarin 6 - Evimiz salonunda her hafta mm e 1 e tır. 
Bir 6liim oak' aı l l l karı~pba;an Fatma. mangaldan al- Cumartesi .. günü saat 's te ilk okul- --o--
~.enın ..--,a IUaDıllllCRllCIC ~· a eşu 1U1 u ll' enca.eye oyara~ r- • c;:..L..-. __ LtL.-:!_.I_ .,,, an ar .J.~ t 1~ L~:ı·· b' t _L k L (ara karagoz OyUnU oynatılmaktadır. y 

oturan Zaim oğlu MlUtafanuı e.in- lkiçqmcliltte Yüzbaşa Hua.nai•ıdolabın yanına bırakmıı ve uyu· 7 - Müstahkem mevki bando şe- angın 
Cle ölü olarak bulunduğu maN.Din- eOkaimda oturan Süle~a.mn binek muştur. Kül arasında mevcut atefler 6 bay Cali~in id.are:'i~e Halk~in~e 
aen haber vcrilmiftir. a-.. hu.susta arabaat bayvanlanndan bin. be, 78.f- bir kısmı etrafa ııçrıyaraıc evi tu- bando te,k.ı edılmııtır. ı.t.e1c1aerin Büyümesine mey
fazla tahilit almamaıDlfbr. Ancak lan.nda Şükri iemiode bir çocuiu ıtu~turmuş ve kısa bir zaman içinde kayıt için evimize müraıcaatleri. 
Mu.tafanın uaJ)i bir hutehja müb- uararll Yaralamtfbr. Çoculc teda•iıev kamilen yanmıfbr. 8 - 18-3-9}8 Cuma günü eaat dan verilmeden 
tela olduğu, al.tanın tahkicatından albna almmıttır. :Evde mevcut etyanm ancak bir 16dadil,-tarih,edebi,atny~urul 
sonra ölüm sebebinin teneyyÜr ede- qrefpapda lalam isminde 1} ya-ıkısmt kurtanlabilmiftir. Zarar 1500 komitesinin haftalak toplantdan nr- so·· ndu-ru·· ıdu·· 
ceği anlaıılmaktadır. ıinda bir tocuğu da köpek ısmnıştar. iiradır. dar. 

• 
BUGÜN 

SINEMASINDA 

Güzel şarkılarımızla 

bezenmiş 

Türkçe Sözlü 

ALI BABA 
Hindistanda 

TAYYARE 

TORKÇE ŞARKILAR ... KIVRAK OYUN HAVALARI RAKSEDEN YOZLERCE KIZ ... UÇAN HALILAR ... MUAZZAM 
FiL GOREŞLERI. ..... HERK.ESiN SEVECECI BOYOK FiLiM ................ .. 

TORKÇE ŞARKILAR : SAN' ATKAR CEVDET KOZAN iDARESiNDE MONTEHAP BiR SAZ HEYET1 T ARAFINOAN 
ÇALINMIŞTIR...... AY R 1 C A : PAAAMOUNT JOURNAL ........ . 

SEANSLAR : HER GON : 3 - 5 - 7 - 9.15 DE CUMARTESi, PAZAR l DE 11..A.VE SEANSI VARDIR 
- I' f .•• 

1 , • , ~~ 
klerıncıen yeaım. tının bay Hmere D• tellPU ıoncH:ının:a-- .ı·u-... , ... 7.,_ ,.._,. • ... --·--- ----r 

Dün ..baba lı:IU'fl uat 14. 30 da. Hisar 
camli arkasında tH sayılı J10k.akta Şam-
lı Şükrün.Un sahibi ve Halil Çamlının 
müsteciri bulundulu 3 sayılı kundura 

!evinden. yagın çıkmqtu. V:aktinde ha

ber alan itfaiye atqibüyütmcden sön· 
dürmeğe muvarf ak olmU§tur •• 
Zarar dört yüz lira kadardır. Binanın 

içerisindeki eşyalar 1500 liraya sigorta
lıdır. Ateşin ikinci kalla gece geç vaki
te kadar çalışan hlfalardan her hangi 
birisinin dikkatsizlik eseri allığı yanık 

bir sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. 

Vergi borçları iÇin 
-BAŞTARAFI l INCt SAHiFEDE-
kanununa göre haczen tahsiline ka
rar verilen borçları için, haczedile
cek eşyaları bulunmadığı zaman 
hapsen tazyikleri icap etmektedir.Bu 
gibilere, hapsen tazyik edilecekleri 
daha evvel bildirilmek suretiyle, bel
ki de borçlannın başka şekillerde te-

1 mini hrsab ;,eritecektir. Bu suretle 
hem vatnndailara bir lmlaylık yapı· 
lacak, hem de kanunun ruhuna uy
gun tekilde hareket edilerek hazine 
menfaati idart yollarla korunacak.br. 

Mart 

sunuyor. 

_..-<' 
ihracat tacirle:~~ 

BAŞTARAFI 1 JNCl SAfl. dl il" 

P 1 . • ...... betleri" J -~· o onya tlcara mun...- ol .. .,. . • 
kitafma hararetle ta~~ <t' 
nu, bu sahada kendisine • etle ~· 
-!~ • b'" "'- b. memnunır~· . ~· 
zueyı uyu. ar detı'"~-

.. 1 1'-a ,.,.. ;,-
şarmaga ça qaca5... .,.-
Bu zat dih öğleden ıocır• ~ 
cir ve üzüm mağazal-"'1 ~ 
ebnİftİr. Polonyay• pal:.-;-~ 

l 
lekı, yün ve tütiin ~ ., 
ha genİf mikr~ .. ua-- / 

kün olabilecekbr.______ , - -
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ispanya a~ileri 
------~--~--~~~~-----~~-~-~~~~ 

Modern ve motörlü harp 
ınalzemesi kullan~yor 

YENf ASlk · 
zAiU--

Denizbank 

'1' 

lspanyollar: 
Fransa barıştır
mak teklifi yaptı 
Bari, 17 (ö.R) - Fransa hükümeü 

İspaızyadaki karışmazlık &iyasetine de-
Va p Ur ısmarladı ftm edecektir. Bununla beraber Fnn-

. u hükümeü iki tarafı barl§tırmak için 
Jstanbul, 17 (Telefonla) - Deruzbank Y ....:ı:~ hUk" .ı..t-: ta t i.st 

;ın~ ume1.LUin vassu unu e-
Almanyaya daha Uç vapur ısmarl~- •c-tı .. B h b Lo drad d t •t • . . . nu:i-· u a er n a a eyı 
tır. Buna daır mukavele ımza edilnuş- ;ın ktad 
tir. Gc;milerden ikisi beser bin tonlulc 0 nmu ır. 

Cek hududunda olacakt ır. 

' 
çarpışma mı oldu? 
- BAŞTARAFI 1-lNCI SAHiFEDE -

MenJadan salıverildi ,.erilen haftalık ziyafette Çckosıo-

Sof H 
ııwuı· ift . f ,___ vakyanın Paris sefiri B.Oziski ga

ya, 17 ( ususi) - ;.u ı ç çı ıl'AaSl ·ı · 11 · 1 ak 

Samboliski 

lid · S 
1 

ki . ~ 1 Samb lski . zetecı erın sua erme cevap o ar 
en ambo s nın og u o nın d · t• k' 

1_ .. emış ır ı : 
Karapeniz c·ı\·rrında bir ~aç gun men- B' d k t'k ·ıı ti · · . . . « ız cmo ra ı · mı e erm ıs-
fada kaldıktan sonra a .... ı tahlıye <.'dıl- t'kb l' h kk d · h f 

ı a ı a ın a Jnanımızı mu a aza 
diği bildirilmektedir. d' Zi · l - f e ıyoruz. ra ınsan ıgın şere ve ve-

karına itikadımız vardır. Avrupa 
milletleri kendi selametleri namına 
işbirliği yapacaklardır. 

«Çekoslovakyanın mümkün bir 
Belgrad, 17 (ö.R) - Alman t>lçisi, taarruza mukavemet etmesine ge

başvekil Sto,>adinoviçin Berlin s yaha- lince: Eğer İngiltere ve Fransa Av-

Alman 
bir 

sefirinin 
ziyafeti 

B l c1 kad l b. · · itinde kendisine refakat eden gnzeteci- rupa sulh ve medeniyetini kurtarma-arsc on a · rn arm ır 1.mnayışı . . . 
Bars 

1 
• .. • A • • • lere bugün bir ziyafet \'ermiştir. Bu zi- ğa hazır iseler kendımızı müdnfaa 

hafilin;e~n ~ 7 .<~·~? ~ ~ükume! me- . B~~~~.nda :'_810.hı)'etlı ~ay~klaı:~an yafctte Alıruın hükümctinin gazeiecile- etmek arzu ve azmimiz asla noksan 
ll 1 bildınldıgıne gore 9 ~ıartta bıldınldı~,nc core nasyonalıstlenn hucua re verdiği nişanlar da elçi tarafından tö- olmıyacaktır. Fakat memleketim bu 
•t 'Yan ı· A 1 d r· I" h ı · · 1 , . son nasyona ıst taarruzu racon jmu mo em mo or u .. a~ ~a ~emesının renle kendilerine verilmiştir. iş için yalnız kendi kuvvetleriyle ik-
~ndeki nasyonalist kuvvetlerinin . kullanı~masınn ç~.k mu~ıt hır duz saha~ , ti 'n edemiyeceğini pek eyi bilir. Yal-
~ n Ve Alkaliye muvasalatiyle en yük- yapıld gındıın c~~~~. ~danl~~ T. Tal ıh kuru- nız başımıza bu işi başarabileceğimi-

oktasını bulmuf gibidir. T.aarruzun hasmın malzeme ustunlugu sebebıylc duz , zi zannedecek kadar kurumcu d c:Til-
!Utduru)ınak üzere olduğu tahmin edi- ' sahada çok ~yiat verdirecek b~. harbı mu n un b Ü l ten l dir. ~ ., 
"'Yo~. BeJıitc i1e Alkali arasında asilerin J kabul etmdctense hazırlanmıı mudnfaa 1 Belgrat 1 7 { Ö. R) - Ayan mec1i-
' ettikl • 70 k"l l'k ·ı . h mevzilerine orduyu çekmeyi tercih etmiı- cıktı . . d"' 1 k" . . d b ~tti erı ı ometre ı ı erı are- sının un a tşam ı ıçtımam a me u-
Q • tabii arızalı olmıyan ve asilerin elin- tir. K tJ'. J san tarafından kabul edilmiş olan 
~1 bolveınodemsilahlarmkullanılmn- . ~0~.a 17 .. (ö.R) - Nevyorktan bil- ıyme l yazı ar ~ar bütçenin müzakeresi esnasında bazı 

'lııcla -~-A t . l . d b' t dırildığine gore ispanyada Aragon cep- Ankara, 17 (A.A) - Türk Tarih ku- azaların suallerine cevaben başvekil 
L_. • .. ı esır emm e en ır mm a- h . F ! . k eti • dd .. 
~ olmu . • esındc ran ust uvv erm Y ınm ıu- rumu tarafından üç ayda bir ncşrcdil- ve hariciye nazırı B.Stoyadinoviç 
Cii...ı ıtur. Bu aahanın kaybedılmcsı ratiyle ilerlemesinden behseden Ameri- kt 1 b il t · " d" d" " } · · 
~""\ltİyet d . • I h" d'I" mc c o an c c crun uç ve or uncu Avustun.·anın A manyn ıle bırleQme-

~· or uau ıçın ço' ıssse ı ır ka t 1 . b k ti d Al 1 . d k l' · ı • ·.; ~ 
it kaYıptır. Bununla beraber Cümhuri- n gazel e erı u .. uvv.e. er arasın a - sayı arı bır ara a ve çok ıym.et ı ı nu sinden ve Çekoslovakya üzerine çö-

ht..:ı man ve talyan mılıslermın mevcut olma· makaleleri muhtevi olarak intışar et- k t hd 'tt 1 h t • d · t' 
ıroıel'.n ilk k .. 1• 11 • K . • en e ı en Ja se mış ve emış ır 
~. . a su ame en aıe mev- sma bılhassa :işaret ecfıyorlar. miştir. k · . 
1tk:.._ ikı kilometre §İmalinde kendini his- Paris 17 ( ö.R) - Bar~Iondan bildi- Bu nüshada Ttirk Tarih kurumu as-

1 
• Ç k l k C" h · · h k 

-'"'lrlİftir B __ ,___ ~ A . . .. . • ,. . « e os ova ya um urıyetı a -'°" · uraaı YUJUU"t ve aqagı ra· rildığıne gore asılerın taarruzuna katı bil' baskanı Profesör bayan Afetin mukad- k d b"ld' b"l' · k" b ·· 
-••ınd k' .. ak ı 11 h~k· . . .. . • . ~ ın a şunu ı ıre ı ırım ı ugun-

oldı.L a ı mun a e yo arına a un mak ıçın Cumhurıyet ordusunun kat'ı bil' des tabanca adlı ve Atatiirkün hnynhna l d Al Ç k l k ba 
"'" için d d h · • . b '-' . er e manya e os ova yaya zı "ard ıon erece e e emmıyeh gayret aarfetmesı e"'enmektedD'. ait çok değerli bir makalesiyle Hüsrev t · t · b t t t 

"~~· kumandanlık Cümhuriyet kuv- Baraelon aıi tayyareler tarafmdan ye- Sami Kızıldoğanın yine AtatilrkUn ha e?1ınap verdmış v~ b~ ia _ış ıhcı r 
.. -~j toldan b • h 1 1 'd bo b d . .. .. - mmat rag a eyı ır esır usu e 
~ en azır anımt o an m en m ar ıman edilmıf, 20 olu ve batına ait vatan ve hürriyet '\tUhat ternk t' · r Çek } . k kar-
~ daa iıatlanna yerleıtirmiJtir ki, asi- 30 yaralı olmuştur. ki adlı gilzel bir yazısı m~vcut ..:ılduğu ge tırml ıhş .~trl... . . os oı"· a yayba 1 

~ 
evarn ed ... .. h 1 . .. şı aa l u erımıze ge ınce un ar 

1__ eceguıe fUP e o mıyan Bu bombardımandan sonra abalı nu- gibi Türk tarih kurumu üyelerinin ve k" "k A t t k d d k ' k 
--rına hara . . uçu n an a rosun a ı ar§ı-

da muvaffakıyetle mu- m&Ylfler yaparu: •YatUm Necı'.'lll, ya- dig-er ilim adamlannın Türk tarihine 11-1 t ahh''tl · · l 'h l k ta-
·~ ~elı:I • ah • edilm • . ıK ı a u erımız e sarı o ara 
... en l mm ekte· ~ Azana, yqaıı~ ballı cephesi• dıye dair orijinal ctUtleri ve ayrıca bir çok yin edilmiştir ve hüki.imetimiz bun-

---._, _ •= '~2::~:: vesikaların \'e eserlerin fotografiX.ri de lata riayet edecektir.~ 

Lord Halifaksın beyanatı va~:;·nushası Türk tarihine ait ert ye- lnegölde zelzele 

\' 

ni malzeme ve etütleri ihtiva eden bel- Inegöl, 17 (A.A) - Sabaha ka~ı aa-
A •• •• • • leten ilim aleminde gittikçe ehemmfyet at dörtte burada beş saniye devamlı • ega ne sozun u geçiren, kv.anan b;r mtvki almaktadır. t;ddetli .. tuı. oldu. Ha .. r yoktur. 

kuvvet ve kudrettir Duçenin son nutku . 
l.o~~ 

lllıt~ ~. 17 (A.A) 7" Lordlaı· kamara- Çekoslovakyaya gelince : Berliıı hü· 
~Cil':'Yti.!turya hAdiselerini anlatan kümeti tarafından Çekoslovakyaya ha
ltı : nazırı Lord Halifaks demiştir zı teminat verildiği doğrudur. Eğer Al-
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. manya avrupada sulhun idamesini isti-

~dU~r ındeki konll§malarımda ileı·i yorsa (ki bunu samimiyetle istediğini 
~it nı tez münhasuan şu olmuştur: zannediyoruz) kafi olarak ve milkerrer 
~ bu eredc Avrupa statükosunu ilcl- defalar verdiği bu teminata bittabi ria
~~ higU~ü şeklinde muhafazasını is- yet edecektir. 
~ğj tı ç t~e yoktur. lngilterenin is- Biltün meseleler hakkında Büyilk 
~ ""b· e ıceleri kestirilemiyecek siddct 

~., ır h '!ıi Britnnya hükümeti Fransa ile sıkı te-
llı~ll'ı areketleriyle hiç bir şey ya- mllS halindedir. Her "'eyin üstüne rıkan bu l§tıı·. 7 l; 

~tıra ef'-• . . . h bir §ey varsa o da esasen bilyük olmıyan 
k 

&a. n umumıyesını eyecana 
tlt ... ~ enternasyonal itimadın büsbütün sarsıl-: ~.myet şu çok çirkin bakikak-

lıer h . . mı~ olmasıdır. Gerek burada gerek ha-

~~hed l.tıgı bu siyasctlıf takibinde ne riçte sulh için pek çok çalışanlar oldu. 
~o~l he~ metnine ne de entemas- Hiç kimse beslenen Umitlerin son hfıdi
~lrı: ~ka aslfl riayet edilmiyor.. sel~r :ilzUnden cld~ suretle ~ıldığı'da hıç bir tesiri kalmamıştır. Bu nı ınkar edemez. Bınenaleyh böyle bir 

~~ l'-l l'eglne sözünli geçiren kuvvet vaziyet karşuında BüyUk Britanya hU-
l'a...:?1t kuvvettir kümelinin vazifesi ne olduğunu herkes 

) ~lJll . 
~e e ernsaıi görUlmemiş bir emri- sormakta haklıdır. 
~le karşıl8§rnış bulunuyoruz. Vakıa Bu vazifenin objektif olduğunda kim
~t oı: ~etniyetr bu mesele ile alaka- senin şUphe etmemesi llwndır. E\'velA 

Romaya göre 
silere ders 

Demok-
• 

vermış 

Roma, 17 ( ö.R) - Dünya matbuatı Düçenin nutkunu ehemmi
yetle tefsir etmiştir. Fransı'Z sağ cenah gazeteleri Roma - Bcrlin mih
verinin sağlamlığını kaydediyorlar. <Figaro> Fransanın ltalyadan 
mihver siyasetini terketmesini talep etmediğini, fakat F ranaa ile mü
nasebetlerinin tavzihini istediğini yazıyor. c:Epok» ve •Jour;ı) Bcrlin 
Roma mihverinin son hadiselerden daha sağlam çıktığını müşahede 
ediyorlar. 

Alman gazeteleri tabii çok memnundurlar. «Völki~e Beobahten 
bütün ltalyada nutku karfılıyan tezahüratların Düçc tarafından Al
manyaya gösterilen dostluğun diplomatik bir icat değil, milletin ru
hundan gelen bir hareket olduğunu ispat ettiğini yazıyor. Bu nutuk 
demokrasilere bir ders vermiş ve otoriter rejimlerin nasıl sür'atle ka
rar kudretinde olduklarını göstermiştir. «Münher Neuste Nachrich
ten~ Oüçenin cümlesini tekrar ederek c:Mihverin yalnız normal saat
lerde değil, fevkalade Matlerde de kudretini gösterdiğini yuıyor ve 
fasizmin tarihi aezi,ini ve realizmini takdirle kar§ılıyor. 

Sovyetlerin teklifi 

lngilterede gayri müsa
it surette karşılandı 
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Londradaki heyetimiz 
Resmi bir müzakere için daha 

bir müddet kalacak 
lıtanbul; 17 (Telefonla) - Londrada bulunan mi1li bankalanmız 

genel direktörleri ile muhtelif lngiliz müesseseleri ürasında devam 
eden görüşmeler müsbct sahada ilerlemektedir .. Söylendiğine göre 
heyet daha bir müddet Londrada kalmasını İcap ettiren yeni bir res
mi müzakereye memur edilmiştir. Maliye vekaleti nakit işleri umum 
müdürü heyete iltihak için Londraya hareket etmiştir. 

Tenzil edilecek ~ergiler layihası 
Vekiller heyetine . verildi 

lstanbul, 17 (Telefonla) - Buhran ve müvazene vergileri etü !e
rinin birleştirilmesinden hasıl olacak vergi nisbetinin kazanç vergisi 
üzerine teksifi hakkındaki layiha maliye v·ekaletinden başvekalete 
veri im iştir. 

Layiha yarınki Vekiller heyetinde görüşi.ilecektir. Bu Jiiyihnya bir 
de cetvel bağlanmıştır. 

Layihada, küçük maaş ve ücret sahipleri , büyük maas ve ücret alım
lara nisbetle biraz daha fala himaye edilmektedir. Mesela yüz lira mn
aş alan bir memur bugün eHne geçen paradan üç veya dört lira daha 
fazln para alacaktır. 

Fransız Askeri Şiir ası 
ispanya işini konuşuyor 

Belgrad, 17 (ö.R)- Bugiin çıkan gazeteler ispanya vaziyetinin 
son durumundan bahsetmekte ve Aragonda nasyonalislerin fevkal
ade bir surette karşılanmıs olduklarını yazmaktadırlar. 

Belgrad, 17 {ö.R) - Fransnnın yüksek askeri şurası son topla n
tılermda İspanyanın durumu hakkında müzakerelerde bulunmustur. 

Almanya Yugoslav vaya da teminat vermiş 

Yugoslav başvekili 
mecliste izahat verdi 

Bclgrad, 17 (Ö.R) -Ayan meclisinin dün öğleden sonraki toplan
tısında saylav bay Anglaviçin orta avrupadaki son hadiseler hakkın
daki sualine başvekil ve hariciye vekili doktor Milan Stoyadinoviç şu 
cevabı vermiştir : 

- Alman hükümeti z.imamdarlariyle Berlin seyahatimdeki temas-
ta, Almanya - Avusturya müstakil rnünasebatının her eyden önce 
l l temmuz anlaşmasının Avusturya tarafından tamamiyle tatbik 
edilmelC şartiyle dürütt ola~ileceğine kanat ettim. B. Hitler Berlin z,. 
ynretimde kuvvetli bir yug,.oılavyanın Alm.pnya için daima la7.ım ol
duğunu söylemiş ve Almanyaya kar~ı huClutlarımızın hiç bir wman 
ir.hHale uğramıyacaR! teminabnı vermiştir. 

Bundan baıka talladdüs edecek bütün meselelerin dostane bir su
rette halledileceğine kaniim. Cekoslovakya hakkındaki Alman temi
natını haber aldım. Çekoslovakyaya bizim taahhü~ümü:ze gelince, 
Küçük Antant dahilinde taahhütkrimize ve ittifaklanmız hürmet .et
mekteyiz ve edeceğiz. 

Yugoslav meclisinde bir- mebus 

Otuz içtimaa iştirak
ten menedildi 

Kabahati yanlış haber uydurmakttr 
Belgrad, 17 (ö.R) - Bugünkü ayan meclisinde Yugoslav mu

halif saylavlarından Miloşun, evinin civarında taarruza uğradığı hak
kındaki tahkikata dair adliye ve dahiliye nazırlarının raporları okun-
mu~tur. • 

Adliye nazırı raporunda, yapılan tahkikatta bu şekilde bir hadise
ye rastlanmadığı, dahiliye nazırı da böyle bir hadisenin vukubuldu
ğu hakkında hiç bir ize tesadüf edilmediği, zaten böyle bir hadisenin 
vukuu da imkansız olduğu bildirilmekte idi. 

Bundan sonra harbiye nazırı Birmariçin saylav Miloş hakkında 
Belgrad sancak mahkemesinde. hakaret davası açtığı hakkındaki tez
keresi okunmuştur. 

Bunun üzerine aöz alan ekseriyet fırkasına mensup bir mebus yir
mio bet arkadaşı namına söz söyli:yc:rck mediti yanlış yola sevkcden 
ve yalan haberler uyduran. saylav Miloşun meclisi.n otı.-!z ~oplantı ına 
iotirakten menetmek suretıy]e cezalanclınlmasım ıstemıştır. 

Bu takrir ekseriyetle kabul edilmi§tir. 

lngiltere kabinesinde ihtilaf var 

Kabine ya istifa edecek 
yahut tadile uğrıyacak 

Londra, 17 (A.A) - Havas ajansı muhabirinden : 

~ t. ta tamıuniyle haklıdır. Fakat şunu söyliyeyim ki bugünkü vaziyet 
Se~ın :~.lrnanyayı tuttuğu yoldan karşısında gerek BüyUk Britanya gerek 
~ lll~ d-til hiç bir 4eyl yapmak iktida- dominyonlar halkının tasvip edeceği bir 
~ ~Utull'ı ~lı-. Bunun içindir ki Ingilte- siyaset takip eylemek lüzumu vardır ... 
~ orıa~U A\'usturya devletinin bu- Sonra enternasyonal müşküllerin her 
'Ilı de..,ıeu n kalkmış olduğunu ve Al- hangi bir vasıtadan ziyade müzakere 
'1t 'diLtıek t~afınaan tamamiyle temes- yoluyle halledilmesi bunun Milletlerce
~ld lllecb .uzere bulunduğunu tanı- miyeti delaletiyle ve paktın ana hatları 
~ ığı §art~etindedir. Plebisitin ya- mucibince yapılması için bütün kuv
.\~ fUph a ~~kılırsa neticesi hak- vetlerin tarsini yolunda elimizden gele
tıı~ lt'J'ad e~e duşmektc mana yoktur. ni ifada sebat göstermeliyiz. Nihayet 
~ ... ltıeJeler: 1 .. ekalliyetlere yapılacak Bilyük Britanyn bu hedeflere i~mek 
l~t~eki ıI e . 1~ıdal gösterilmesi için için maddeten ha.zır bulunmalıdır. Bi-

iyi malumat almakta olan mahafile nazaran ispanya ve Çekmlo-
Londra, 17 (A.A) - Havas ajansı muhabirinden : vakya meseleleri münaaebctiyle kabine erkanı arasında ciddi noktai 
Londranın rcami mahafili Avusturyanın Almanyaya ilhakı ve Çe- nazar ihtilafları çıkmıştır. Bir kabine buhranı zuhur e tmesi ihtimali 

hı.ıu tıgiJız büyük elçisi teşebbüs- naennleyh silfilılanma programımwn 
\j ""'u§lur. latbUtl levka!Ade tesrt olunacaltbr. 

. luslar kuru~unun Avusturya 
, ~~.~~ ~arışmasından faide yoktur 
ti':~ruıaınd ( <tR) - Londradan bildiriliyor : Dünkü avam kamarasi 

...ck011ı0: k ord Halifaks, orta Avrupa hadiselerinden ve B. Hitle
~\:~ ~ H~ Y~ya teminatından bahsederek dcmiıtir ki : 

loııılovakyaya karşı yapılan tehditlerinin ihdaa etmio olduğu vaziyetin vardır. 
tetkiki maksadiyle beynelmilel bir konferans akdedilmesi için Bay ~renildiğine sı;öre bay Morrison, .B. Hore Belisa, B. Oliver Stan-
Litvinof tarafından yapılmış olan teklifi gayri müsait bir surette kar- ley, B. Ormsby Gore, B. Malkolm Makdonald gibi genç nazırlar hü-
tılamıştır. kümetin Çekoslovakya istiklalinin ihlaline müsamaha etmiyeceğini 

Bu mahafil Sovyetlerin teklifine teban akdedilecek böyle bir kon- açıkça ilan etmesini istemektedirler. BiJilkis diğer nazırlar ve bilhassa 
feransın muhafazakar İngiliz efJ"rı umumiyesinin merkezi Avrupa- B. Nosamu, B. Samuel Hor bu noktai nazara m_uhaliftirler. Araların-
va kartı yeni taahhütlere girişmeie tedricen temayül etmekte oldu- da bay Hor Belisa da bulunan bir çok nazırlar ltalyanlarla Almanla-
iu bir sırada bu efkarı Praga karşı fazla itimatıızlık göıtermeğe sev- nn Jspanyay hakim kesilmeler.ine mani olmak için kat'i ve şiddetli su-
ketmesinden korkmaktadır. rette hareket edilmesini istemektedirler. Bay Hor Bclisanın noktai na-

Diiier taraftan ayni mahafil İngilizlerle Sovyetler arasında askeri zarlarının kabul edilmemesi takdirinde istifa edeceflini tehdit maka-
__ ,_ mında söylemio olduğu rivayet edilmektedir. Bu takdirde 8. Malkolm 

meaailin mÜZGKere edilmeai hususunun mevzuu bahsolmadığmı MekdonaJd da istifasını verecektir . 
ehemmiyetle kaydetmektedirler. Böyle bir vaziyetin hükümeti yeni bir intihabata müracaat etmeğe 

lngiltere hükümeti Çekoslovakyaya kartı alacağı vaziyeti Fransa icbar etmesi muhtemeldir. Muhafazakar fırka ise her ne bahasına 
ile Sovyetlerin Praga kar11 giritmit olduklan taahhütleri tetkik ettik- olursa olsun buna mani olmak istemektedir. 

~~h~_!l Oftnu ~tlerın Çekoslovakya hakkındaki teminatı memnuniyeti 
~~~'4111Unun 1 ~!· Avusturyanın Almanyaya ilhakı hillında uhular 
~ '~1-r kudahalcainden bir teY kazanılamz. Bu vazi ette Avua-

eil Urumundan knut olmak)a beraber ar 1 a ile 
ten sonra kararlattırmaia azmetmiıtir. Ortada deveran etmekte olan mütenakıs şayialara nazaran ya ke-
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18 MA 
SAYF .... 

18 Mart zafer • c 

gezısı 
Tarihimizin bu şanlı za-· Sarraf Lahna göğsünü 

ferinden bir sahife açtı ~'beni de öldür,, :dedi 
Makedonya ve Trakya

da nutuklar söyledi •.. 
Müttefik donanması nasıl yenilmişti B~r . altın ticareti~den ç~kan mesele 

d Boi 21 rat bu atqi klfi gi)rerek hücum uunana· i Tire 17 (Htırosi) ..:.-Burada Lalriia 'ıs-ıda aynı vazıyetle karşılaşıyorlar. 
~efikler • onaibarmnaa •~-~ '--·-1 nm geldiğini derhal üçüncü Fransız fır· ı' minde bir musc\11, ötcdenberl satraflık Ali paraları Bornovadaki bir arkada~ı 

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

Bu Nutuklarda 
~~elden iti en zor&AllJ06• ......- 1amu 11 1 ·· d d·· ·nı iddi tr•· d bir 
Jamqlard1r 19 Şubat 915 de methal kasının 9000 metreye yaklaımaAna ,Yapmnktiıdır. Bir gün silahçı~ en - ~ına gon er ıgı ·ru a ~-~gmy·enbir 

• ,. • ğnıl Seddülbahir emretti. Bu filodan Triyonf zırhlısı • j tın ticareti yapmağa karar venyor. :ti.ette de Bom.ovaya gı yor.uır.. ıne 

---0-

Türk Dostluğun
dan bahsetti. Milli 
müdafaa için biJ. 
yük fedakarlıklar 
istiyecefi,ni söyledi 

btihkamat ( Ertu. ' b alan tama: dolu sahili yakınlarında Erenköy ıırtla· Son zamanda bü altın ticaretini daha netice çıkmıyor. Nihayet işin bu suretle 
Kumkale ve OrharuyB e) tab ely • uba nndaki obüs bataryalariyle Dardanos •genişletmek için sarraf Lahna 3300' lira altmdan çıkamıyacağmı anlıyaıı slWıçı 
men tahrip edildi. u ta Y enn m • • · · ı k b 1 af hn 1 lirk dil 

,. ... !l..Ü-- •• u:.. ede- batüyesine, prens JorJ R11tnela sahiline silahçı Ali de 800 lira ortaya koyarn u A i sarr La aya para arı ge en -
fazlan lciriülen nuuaamah uau.u,-e - • 1 • Urdur..:ınu b i · k Uteessir ürettebah iç tabyelere verildi. yakın bir mahalde Soğanlıdere cıvaroı· . parnlarla altın alıyorlar. . ş ı;• , unun çın ço m 
re~ m Şaba 915 - - bu kalelerin daki obüs bata.ryalarma ve Mesudiye / Silahçı Ali, Istanbula gideceğini, al- olduğunu anlabyor. 
Dupnan 

1 ~ t tahl"cunudil. edilme- bataryasına ateı ediyordu. tınları orada kağıt paraya tahVil ederek O fmda Lahna göğsUnU açarak: 
tamamen ilkat ve ıye e iP ' kl · · B ni d -ıd" ta 1s l""Un 

.•• • ~ • · bir ketif ;müfrezesi ikinci lngiliz fırkası 9000 metre me·. bu suretle daha fazla kar edece erını - e e o ur marn o un.. ~ - ...................................... . dıgmı anlBu ı:::, a zamanda Ana- meye yaklqRUf ve at~e bqlal'Olfb. jsöyliyor. Lahna ~azı oluyor. Silahçı Ali kü bu paralar çoluk çocuğumun nafa- Atına (MART) _ Yunan gazeteleri 
~~tına daflllapıldt ise de •Y· VENCENSE MEClDlYE KALESi Istanbwa gidiyorve birkaç gün soıii'a da kası idi, diyo_r. Trakya ve Makedonyada B.Metakıwa 
d a dediJ..ı! Y MUKABELE EDJYORDU ' T'ıreye dönüşünde saraf Lahnn ile hesap 'nreye geldikleri zaman sarraf Lahna yapılan btikbal alaylan hakkmda aayfa• nı suretle tar w. · ı· --'-'" · d al t ..ı...lidd · ·u~ ·· t ediyor 

AL IS11HKAMLARDA Vencens zırhlm Ruıne ı ııwuııuenn e görmek üzere buluşuyor. Ali tın sa ı- uı eıun_ıumı ge. muracaa · . lar dolusu yazılar yarmakta ve Atinada ~-~ ~· 
MEDH hali w•m'l'an Mecidiye ôotihkAnuna, I<- şmdan 300 lira kazandJdarıru söyliyor. Bil tün bu yazd.klarm>< Lahnanın ldd•- yapilinakta olan haz°'hldanı dair de tal-~ . '• 

n::.. ~ ~•'--' iatihkima•ı tahrip rezistibil zırhlısı da AnadOla sahilinde Lahna hmeslne dilşen parayı istiyor. asıdır. · sil.at vermektedirler. 1... M-'--.:ı~.,adcı "'ı.'~ _.,1cı.ı:'""n·-=.· ...... ...-nh.iif0Pf·• 

e~~ ,:_ ___ ,_,_ ,!____ do··k:it ... n sür zırhlısı Erenkö• Ye Dardanos batar- buldan banka havalesi ile gönderdiğini - Lahananın aklında bır bozukluk . . . Maamafib Yunan gençliğinden ~ 
el nurue aar11111.ıa uına.na ... ... ı 1 şehrınde ahali ıle temu etmfı ve l d .. li b kl' Yeni nesU 

..-,man ~ ilt.ihki.matı tah'1P için bulı;man Hamidiye istihkinuna, Süvvift· Ali paralar emniyette ol'Jllll diye Istan· Silahçı: . B.Metaksas yukarı Yunanistanm nerl ~111 '"" ,,....... daha ~ 
;;;erin temizlenmesine ıeceli gün- yalarına •. ~abje,tik RI ~eli Msalıilindide bbu· . söyliyor. Bu sefer silahçı Alid .kdii'yor kki: ~~ır. Benden ne parası istiyor demek· verdiği kısa nutuklarla hlikilmetin ba· .:un 15:,~ :er:ıy;y:=:dır. ~.Jr.t' 
düdü çalJttı. 17 Mart 915 giinüne kadar lunan obus atarye enne, esu ye a-/ - Belki paralar hmlr e mer eze ı.euır. • . . §&l'tl1JŞ olduğu işler haklruıda tafsll!t ,,.er- Dost ve müttefik tilrkiyeden döoP ... 
Lu faaliyetine devam ettL Ve filhakôka ltaeyesine ateı edôywdu. gönderilmiştir. Oradan gidip sonılun.. V~ka hakkında müddeiumumilikçe ınlıılir. Bu nutuklan bu.aya nokledl- Balkan mlsak•m Avrupaıun bU ]dil" 
Kef • L!_ kil tr A ... -ubuna kadarj Tam ıııaat on be~te Vencens zırhlınn· ı Bu kanaatle Izrnire gidiyorlar. Orada tahkıkata başlanmıştır. yoruz· ld~ 

ezan Utr ome e ~ Kilitbalıir kö ·· • ciğinde korumaya azmetmlJ o _,... 
olan 1nmtanclelri t011tilleri topladı. Ve iş- , dan atalan mermilerden yu ~arkta bütün kazalar Ağrıda müthiş DEDEAGAÇ NUTKU: size haber verecek birmevkid• bul~ 
bu mmtalcanm torpilden tamamen te- yanmaia başlamtflı. f "'/' ğumdan dolayı meuurum. Antanta 

mw.:-ıôii ~ ""' .. ..,..... IRREZISTIDIL BATIYOR 1 elektrik/eni yor tfOğuk/ar <G&lennlf old~uz ltlmaddan do. bulunnuyan Balkan devletlerinin da ; 
Limnide bulunan Amiral Derobttke Yet'~ • • ı~"d 1 A - (Hususi) - Aleşker ka~ında Ağn (Husus1) - Burada kar ve so- layı teşekkürler edenm. Benim ~eglne na yardım edeceklerinden: enı~ ~ 

Saat on alhda aahahtan beri aynı &u • grı 1 d Al eli mill timi kvü d .. kt1r L.J ... '8'I""""' 
di. ' · · · nakkal H ·d· istib şehrin elektrik tenviratırun açılma töre- ğuklar yüzünden yollar kapa ı ır. aşl etn m e ye cu gorme · sayede :Avrupadan }Jyaya ~ ,..,. 

O akpm Kum Elbabet zuhlı.nnda I retle çall§an Ça • e ama .ıye - . b" tik . le yapıldı. Sabahleyin ker kazasında Tahirköy halkından Mus- Bilhassa karabulutlar dünyayı kaplarken rm Pznşek .gibi çaktığı bir sırada, S~ g balu b .. yiik kimırun yapbğı bır salvo atqıyle tne- nı uy .merasım . 1 b. mili tiu 'fak l ind dah et tJlll""' 
toplamJd1. i8 Mart 
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deais taarruzunun icruoıa karar verildı. f z~ti~ile uç ısabet w va u. 1 . ld Yı L-td .. ]ki ve askeri Uınera ye da donarak ölmUştür. tehlikelidir. MUdafaa kuvetlerimlze kar- olduğunu .söyljyebiliriz. BinaenaJeYh ..._ 
5 _ ... ___ __!_, D mıpm kıç omuzJugu ayrıldı ve sular o U&U ııaı e mu .. . ........ ..A:~-'- · 16][ :Llllri Art k b .-:-~ ı..a .-

17-18 Mart 91 -r--uı aıuanu ero· ı · . t amirimiz ve daha bau zevattan Yine :futak kaz.asının Kalman koyün· ı§l &o~...:a~ aua ayı ıo m.• 1 u nan milleti sulh ve sellmet i~e ar 
Mart balı d b- doldu cmnı~ e elirk h üste 'h 1 b"ürsi · Balk 

bek, 18 • • aaBo ı o;ınr;:a~ın~ ~- Ge~nin bu vaziyette dunqunu mu- mürekkep 60 kişilik bir grup kıı.aklarla den Mehmet oğlu Ahmet. şebr: g en ususta mk L n tlo .•b~ lnhız. d an CÜ ile uğraşabilir.> 
yük taarrus ıçm faza are el en - .. . . '--k • • .dl~~lr ha eket ctm"ışlerdir. Yollarda kar rjf'Hniıı altında -kalarak öldu. lAntantıço AUVVe 1 1l'5U uıuuru ur. KAVALA NUTKU: • • • , . • vahk gormıyen aminli DeroU'C gemınm ~~ere r · ır b""• B ]' • Ih Mki kl ğ b kındakı emrmı tamiınMARetnüfti.T SABAHI derhal bin metre katlar geriye çekilme- çaylar içildikten sonra Alaşkere . va- . . . . .k k u bir _ığin 6U a ~ o lu ~üu, u- -· ~~~ 

18 • . • . . . _ 1 . k-r=ı ,__ ka , rnkamı ve halk mereler \•erılnuştır. Heyet yıne ıza • na dahıl bulunmıyan millet er 1Jl e t~ «Vaktiyle burada sık sık ~..dı. ımı emretti. Genu tornıstanla çckılmege rı mış \:e illJ. e :ıwza } n :ı.,. • • ı · L& • ..ı• ı H t k hm t u-ı~. 
1 • • t _c da imle karc::ılanmı.,tır. Bi- larla Agrıya avdet etmiŞ'tır. un ctme&.ı.euır er. arp en ço za e grevler olur hatta toplar bile pa (. '---~ baıladı Bu esnada .iskele tarafında bar ar.um n meras 'ı< ··--ı< d b · ı..-nlılar 1h uhaf ' -.. '-t'llı 

18 Mart eabalu 8, 15 de •UUM' an · .. .sti ah tt onra Halkevinin ve şe- Çok neşeli bir halde devam e en u çekiniş olan Balıuı , su u m a- Bugün bunların yerine sulh ve SUJ"-;-1.4 
• r1!--'b -~-~ • torpile çarpb. Bolmelere su doldu. Ge- raz 1 r a en s . . . k la .. · d la al·.,._~l.•-.:ı ı Milletimlzln b ~ ---·' bJı--

Forosu Kum ~ ete çeaumıı ve aynı . • •. .. • . • .. Vib r bir elektrik tesisatının açılına töreni ya~ yolculuk ka{ılcsını ar r uzerın e - zaya ç ~ .......... ı.a<ıır ar. ao- kaim olmuştur. Devlet her sııw. ~ 
Zamaocla .Boiaza hareket ifareti ven1· manan ~u mu§kul vazıyef.Jni gore~ . 

1 ~ 1 ..+ T.. .ı nutuklar okunml;l§ zaklarda görmek kadar bir zevk ve heye- rını l."Urt gibi kemirmekte olan komtl· ihtiyaçlarını dilşliµınilştUr.,Maaın~_1Ü 
• • b h • L-t--dan k muhn"bı yardımma kopu. Fakat ıstihka· pı mııl.ır. or;enµe 1~r- . . . U'kte kurt 1d k. "'f'lt-'· hıı. · i . :;3;,. }tP".", mııti. Donanma 3 a n nnua tere • .. • . . . . . • \•e ece eni Halkevi salonunda mü~- can tasavvur edılemcz. nıs ı n u u ~· ı ı:\m amıs ha epey gidecek yolumuz var~ .. _--• k .. ed. orcfa., , mın ateılen o kadar şıddetlı ıdı ki bm g Y. devlettir. Millet öevl~tten haklarını is- · d b' f d-'-"'-"ık claha ~ 

up ıy • - -·tı S f 28 b' 
0

b · • ,, · ·ti Fak t i · sız en ıraz e arwrı 
Birinci Fırka; laıilizlerin en muazzamıbır m~~kü1a a 

82 
ne er za ıtten 1 8~ gilizlerin bu azim mağlubiyctlcl-!ni intaç ımdadınn ko!masını emre~} · ~. teınekte serbesttir.> 'mecburiyetinde kalacağız.. ,_ 

%U'bh Jm..uönerinden 4 ıemiden iba· r$~ mureltfbatmı ald~.,Ve kum\lndan ~- ~den birinci amil lıoğaz müdafilerinin' bu muavenetı Colva redde~, kendı~ GOMOLCINE NU"nq,J: B ' l" liük.. tlf!tden' aeğilii: .. 
ttl (K • Elizabet Aıı:...---.. -;Lercllf"~e götürdü. A!lliraI Derobek ~a .:..1 a~ imanla."1 ikincisi dde!H .Je- bir çok zahmetlerle Tavıan adalan CI· • • • • 1..~ztengeç Cl 1i umti e. bil .. uınr. '6i"' 

re • um ' a-· . blm .. • . H ~idl sarııumıy , , . . d . r b 1' . seucp mesu ye mız Y~" ~ 
Neslin, Enfi Delcsbil) ' er~ .O§m ~ s~sı .~ys ,d .;~re ıaitin noksan da olsa içinde uygun ~e- varıhda Drapano a ası ııma ıne aı a- c ~alüm engellen be&raf ederek size enaleyh fazla çalışmaya inecbur~ ı.-

Kuma'ndıab Amiral ( Derobek ~ tj. i8fffiUSfyle, çıq~ ' lı:ruutı?•1: ye .eııne, l<ilde tabiye edilmiı olmuıCtır. raya oturmuıtu. bir y,ıl evvel verdiğim vaadlerlınl yerine nan milleti sulhçuduı'. Birli~ :çi' 
Dcincl Fırka, lngiliz ikinci sınıf 8 zırh· ı al.arak ('ekmes~ı .~mrcyl~ı;tı. ~Jm ~.u Anadolu ulu1ini takiben hüeam icra SUFREN VE BUVF. getiraim ve ileri ddğrtl yilrüdütn. SÔn Balkan Antantı! da· eulliu koriıınil' it' 

.. .. kkil 1 (diiiı tha'.sariedc gemıfe yald.aıtiğuldn oyle hır . dak' hoıl ~ :ı,· ... •. falcll>' .. iih u de• ıfl lı~v~orlerldb~muvte9e 05~ •_h. _. , atPo:iınizle kuf:la&tı L:i fazla wkulmak etmelenl ~ .• ,' !.'. ugut b -~a·n em Suf hl d • J-'-!LJ_ fazla ~nlerln hay1rl.ı ~krl araskın~ b. assBa uğraşmaktadır.Maam~·baıuytz'• oef' 
lrremtibil, A ıyon, encetıf, uvıvnım 1 • -r .! nın et~ erı ıçın teroeı ırrumıaı • ren Dl' ısı a ay111 !""-.uu. Ankara konseyınl zı retme ısterım. u dafaa kuvvetlerimizi .uın1 e lllı.s- rıJll' 
Majestik, Kanopas, Ka.rna ... -.tia ) ıemile- ımkiinını bulamadı. • · redilmit ve bu gemiler err.redildiği" ıe· hasara uğramqtı. Buve zırhlısı ıüverte konsey netice.sinde, Balkan devletlerinin liz. Şimdiden sonra mildafna bakıJll 
ri."'lden ibaret idi. Kumandanı Miralay OŞfN DE BATIYOR kilde Boğaz içini! doinı sokulmağa b:ıı- aksamına bir çok isabetler alnut ıemi- 1 tesanild \1' sulhcul~ bir defa dalia te- hazırlıksız kalmıyacağı,:ı. 
Helı idi. Amiral Derobek Viber mtıhribine der·, lamıı;lardı. Şimdiye kadar• fwainlı atf!ile- nin bu kısmında yangın zuhur etmiJti .. ~ yid edilmi~ ve bunlara ilıiveten Türk - MüDAF AA lŞLER! lÇIN 

OçüncU Farka, 4 Ü Fransız ikisi lngiliı. hal Ofine giderek tehlikeli mıntakadan rine devam ei:len ve ariuıra 'l\lsan İ.$lih- Bu vaziyeti gören Amiral Derobek bu Yunan milnasebetleri yeni bir anla3ma FEDAKARLIK: 
( Sufren, Goba, Bove, Şerlmayn, Tm- uzakla}l!UUmı lrrezisb"bili taliine bırak- kamalın bu hengamede vaki •te;leti pek fırkanın çok bu.sara uiradığını anlamtf 1 ile kuvvetlenmi~ir. . p-
yonl, Prens Jori ) !emilerind~ ~baret ~!mı emretti: Esasen ~y~t.i yakından şedit olmu;;tu. Saat on ikiden ikiy~ kn- de~~~ bu ~ır~yı ikin~i ~iliz hrkasmını • Bu suretle Yunanistan sulh hamisi, Kml paçavralarla kızıl fikirler bit .fi 
olup Kumandanı Amiral Keprat ıdi. goren !.ley.a Sıdler. ~ezıs.tıbilı ~aha e;- dar devam ed~n ~~ muharche_ aafhası .deı::?tınnesı°! emretmişti. Cep~~den e;-

1 
yekvücut, kuvvetli, t~latlı ve her ih- ha geri dönemez!. Ziraat, endil5ttl :ıJJ 

ACAMEMNUN EN öNDE vel talıme terketmıştı. Oşm gerıye çelul· cehennemden bır nwnune olmaga seza- vela Sufren (Kumandan ıeımaı) çekil- timaie karşı hazır bir devlet halinde ar· milll kültürümüz için her feci~' 
melde iken bir torpile çarpb. Açılan rah· dır. Saat 13.25 ten sonra 25 dakika zar- meğe baJlanu;tı. sıulusal alemo arzıendam ctm~tedir. yaphk. Bu masraflara rağmen bU 

Saat 1, 30 da donanma Boğazın met· ne o kadar büyük idi ki geminin baı böl- fmda yalnız Ağamcmnun zırhlısına 12 Buve de bu çekilmeği lıimaye ediyor- MUdafaa ve nafıa işlerimiz için mllyar- mlzde açık yoktur. jl' 

haline gelmifti. Hücum donanmasına mekrin.e. su doldu. İ isabet vaki olmuJ, isabetler .temi ~n· du. SuEren tam birinci ingiliz fırkasının lar sarfe~ oldu~uz halde millete Dahill ~}erimiz için sizden on pıt' ıcJf 
Ağamemnun zırhlw rel.berlik: ediyordu. Geminin doğrultulması için diğer böl· !erini parçalarnıt, oldukça bar hasar t6- bulunduğu hatta i:eldiiinde Buve de ç~ 1 yenidm vergi yllkletmedik. Maamııfih temeın• llkin müdafaa 4Jerl i~ ~ 
Hafif bir ~odoı esmekte idi. 11, 30 da melesine de su dolduruldu. Makina daire: rülmüıtü. · • • '· • ·. kilmeğe başiaıwıtı. Ani bir infilak siyah 1 milletimin hiç bir feda'klrlıktan kaçın- e<lerse '. milletten fedakArlık lstiY ~ 
B~ Fob muayYen oı.. yed...ı.a ~~· bulunan m~retıeb~ttan yal~m üç/ Fru~ '!""' !e~ennm "°''"b da- lunnwnw ba ..ı..,...... Buvenin -c.ı. lnuyacaiu>dan da emlnlm.· (Hum<.. ses- Bizim idaremiz zaman~da ""-:.. il" 
a.ı..,ı., ve at.,. ı..,1:-"~" ( Mesa- k.,, kıniulm .. , mutebelu elnd, kinilen , ha u ?°utlü, deiild~. ~- •ohl"' bat- kisnurun albnd~ yölUôldL Bunu ini bi• !eri ... ) mevduat mikdarı 3 milyar dr .,.ol> il' 
fe 14,~) m~e ~um ı:;ıaabet Çanak- telef olrr~lardı. • . . • tmlf, dıfer renıiier ~uyuk . hasara~~- iftial takip ebniıti. Bu ilk infilib:ı biri DÖVİZ KAÇAKÇILICINA KARŞr mıştır. Milletin refahına daha 
l<al~eki Hamid17e ıstihkimlanna, Ata· Heyı Sıdler feJikdzeQe ıemışmı kur-ımqlardı. · . t il mi oba bir t ito koYUU mı 1 Dö\i:r: kaçakcılığına mAnl olarak kanı- 1il olamaz.> · 

11
; 

memnun · Rmneli Mecidiyesine, Lord tarmAk için yanlarından geçen Çet. Çil- ENFLEK:SBlL BATI'( ' · ' 
0

1drp x... 'ıayıııla b.orpB_ .. '..... t-t.:- eden 1 mızın .ı •• ftn l"lkmasına meydan verme- BlitUn gazeteler B.MetnkS&SW ıtet' 
N r N ah . ihkA E fil 1ui • K r h • ı . . - d n... . o Ugu an l m&nUf .... u ....... 1 ~ )I• • 1 dikl rl s8iJeti . __., 

es m ~z~ (ısKilt . ~~~)'. tibn ._: __ • m~, obaın m~~~"ertlauııbuçagır ~· ""uwı , . d-''...!ik-• d Enfl kabil bir menni isabeti Buvenin çok ani bir ıe· dile. Bizde geçim her ytjl'den ucuzdur. Yunanlstanda söy e e ,.,..,.,f teP""" 
bil de Hainidıye itlHUllr ıı JLUD1• mürette tı m...,........ gemiler tara- Aynı saat ve 11Kı war a e kild b tmas • tti' B bu • Daha bir .-;..~ ''11erimiz, ~r. Sizden sllrerek Yunan milletinin birııv- ~ • • d. Bo dah"'"- f nd ,_ ...... ~ ı]d B .. -~•-"'-- b" ' .. • • bet t e a ını ıntaç e • uve ea ~ ~ . unıJ 
na ateı tevcih elmİf)er L ğu wn• ı an auruar ı. u zırhlı mütauuoen 'ı z&thlııma ıdayeten uç memu ısa e • . • • • . 1 her ferdin bizi takip edeceğinden emt- eden başbakıınına minnet borC 

f • unl w b" ka • L_l ald B • d k d' . o·· - . . çal d Müteaki nada alabora olmut iki dakikada dem· kt-.J' deki bu iç istihkimat mesa enm uz uıu ır ç ıg~ ı. u gemı e en ı tL wnen yegeunı par a .ı.. • • • • • • '.. •• •• inim.> ' diğini, tebarüz ettirme euır. 
• • • ilk · ı·· t 1-~~iJd" b .. ! __ L_A ..ı~L- --'di. B •·-b•t te zm dibme mmi§ti. Batmı mürettebab su lıasebıyle gemilerm ale§me cevap ve-- ta une eraeu ı. en uç uauc"I: Q&lUl w a - ... •. , .. •. .. • tSVriV"E NUTKU: 

d ıcı BOYOK ZAFER das ad-'-! ·· .. ·· d · d" iit uzenne doJriilmi.iı mürettebatm kurla· ·~ ı remem.İf, menzilleri dabiline aokul oK an bor ı ~ ınotonınu enıze Uf e.; bilhassa, w d'• c Sizde gördilğilin anfüsiyatmı behi G ı ·IJo/u limarı 
ın-ad:ı bütün tabyeler ateşe batlamqla.r· rek parçalandı ve batb. ~.ll .Ai.-ıneınsnın Te qıer de antusi azmile doldurdu. Bizhn mil· . . e ı . k 
dı. , ' • , . SUt on sekizde bu bat döndürücü j GOLV-: BERB~T BiR HALDE aefam tıta~an ~muJlardı. • k!fatımız,y gösterdiğiniz bu itlmaddır. femız/enece ~ 

l>üpnan gel!İİIP.ri atqlerine 7.v:ın ... 1 mağlUbiyet karttimda Derobek .d~nan-1 Saat on ikiden beri. muharebe.Ye ~;. • ~u gemı !Jlüretteb~~dan .•ncM yır-1 Ba~ladığuııu: iş çak muğl~. Memleket- Gelibolu (Hususi) - So_n ~ .~,,-
al devam ettiler. Tam ... ton ıkıde Çi- masmm Bozcaadaya çekilme emruu ver- vam eden Fransız nrkuı çOk haiara ~u· mı nefer ~~abil~ti. Yirmi neferlteki sükfuıet ve ı·efahı görUyorSUnw:. Bu pek ;iyade dolan liınanunızın ~
menlik istihkamı gerisindeki cephaneliği- di. Saat 19.30 a kadar O,in süvarisi: çar olmuıtu. Golva bir çok . isabeti~. al· de Boz~~'~a evvdce ~ mu• işimizin neticesidir. Eskiden teslihat ha· mesine karar verilmiştir. ~ 1" 
mi% lıtial cttôl Bu tabye.a. her ôkô topu- Hey& Sôdle. ıemÖ•lnln makfu Alöbetlne. m'f yana Y•lm'll.• • • • _ bafuu• .. •Ç>n .b~"'1 ~ cemaa """ lamından ;>plaklık. Ayni fırka ve gunıp- Bunun için tahsôsat gelmlllir~' 
da İJ göremez bir bile ıreldi. MUhafula- ı müteba .. irane baktıktan sonra ortalık Hatti bu gemıyi ~k ı~m ·~- nef~er kurtulmUf, mutebakı 600 nefer lar halinde boğuşan bir milletken, bugiln kında bir çamur temizleme pıa ;,.,,» 
rı top mevküni terk ettiler •. AmiralJÇep- kararmıJ olarak Bozcaadaya döndü. tn- .ral ~~part Dahlin sefmesıne bu ~~ boiUlmutl•~·- (Saat 14. te) bk tek kütleyiz. Sulh içinde işimize de- tın alınacak ve de.rlial ıemizled 

W.zzırz:T..cT./7.zzı:r.AZ:z/./.Z7:L7'iiiY.:7ZT-7/.;~JOr/:7.7'~"7T~/ •. XlO'J7.7.X~JfV//:7.;f.7:7.77/:Z7./JIZ7!l"f~ vam etmek istiyoruz. Allah ta bize yar- yesine başlanılacaktır. 
MANİLER H e r g u· . n . . ::a 1:1!1~-krzılcık ı: etmiştir. Bu sene mahsulümüz iyi Edirnede alaf 
Yağmur 'yağar ta5lara Kız saçların kıvırcık SlZE 1Kt NAStHATIM VAR: . bayramı.. :ı,di~ 
Kurban kalem k~1ara Her yanın şöyfe dursun Edime (Husus!) - Bııgüı' ~' 
Yanımda çok dolaşın Göğüsl~rin tombulcuk Bir: Para biriktirin. Mahsul her sene büyük ölçüde bir ağaç bayraııı.;,.-ru~. 
Diisersln rı.~eşlere ~.J'.a':i',g bol olmaz." Öğleden sonra saat birde /\ öı>Ö' ıttıY 

' lki dalda bir elma JKJ: Yalnll bltilln ekmekle iktifa ~t- heykeli önünde toplanan a1'1 .4,,.~ Yasdığa koyc!unı başım Birin al birin alma meyin, başka şeyler de ekin. Bu sözli z.ika olduğu halde Karaağaca f uı.~ 
Ne yar vnr ne yoldasıı ı Buna can mı dayanır 1Skeçede söylemek için herhalde bazı ğitmenler kursuna gele~.ıJı~ ,,. ,,,. 
Sevda peşinde koşmnnı Gece gündüz sannağa bildiğimiz sebepler vardır. açılan çukurlara fidan 1 psUC 
Çünkü rahattır başım :$ v -& ~ Sulama iclerinizc ı.a.,lanacaktır. ~se- merasime bütün mektepliler, 

Harman yeri yayılır l'erinizden memnunsunuz. Limanlcırıruz memurlar iştirak ctmi§tir. 
Yfuim ziıllünü tarar 
Huyun huyuma uynr 
İkimizin aşkı bir 
Ayınnağa kim kıyar 

Urlanın ynş üzümü 
Ynş dolduruı· gözümu 
lşittim yar geliyor 
Açtım bağlı ro7.ümii 

BlR ATA SöZO 

Aç, tokun l üzüne bakmakla doymaz. 

- Koltuk değnekli bir adam gelmiı. Sizi görmek i$fiyor. 
-Koltuk değneğine ihtiyacım olmadığını söyleyiniz. 

MEVLANADAN BlR PARÇA ilaç tavgjye edilebilir mi? 

1 
Eğer o, güzelliğinden bir zerre gös

« HPkimin gönlUnü kapan o sevgiliyi lterecek olursa vallahi o hekime de bir 
hekim nasıl tedavi ed bilir? Hic ona b~ka tabib lazım ~elecektir.» 

Sarhoş . gelir ayılır lüzumundan da ftızladır. Hayır cemiyet,.. =-- de 
Gidi hai.r.ıin kızı ükU k d ...... ;~ . B G ·· ı re lerl h .. mete ço yar un e ... ~tir. ~- o m erme u 
Parlaklara sarılır na burada da şahit oluyorum. Bu fakir ıtl 10" V 
Bağa vardım budanmış 

1 
mtllet fıkarafa dtıima yardım eder. ilk sını:ın öğref~~csind~I~ 

Bağa bülbül dadanmış YE.~l MUDA'FAA HAZffiLICl: Akhisarın Gölmermere nawY ta~-~ 
Eski yar durur iken im7.asile aldığımız bir ınektUP o,ei1e 

1
.!' 

Yeni yare dadanmış Milli müdafaa hanrlığımız yliz.linden deki ilk okul birinci sın~ ö1;.:~at:ı~11 
, . d .. ~ etmenın e katlandığınız ağır yüklerden doıayı sızc en geçen sene ogr • bU seft p' 

BlR BtLMECE 
Akşam ~mur 
Sabah kömür 
Cevabı: Yarın 

Dünkil bihnecemlz: TOTON 

teşekku.rler ederim. Hariçten . bir para hasebile sınıf ta kaldıkl~~d-._ :'u 
ödünç almadan milyqnlarca para ,sa.det- öğretmenin yine rahatsı dağ• ~~ 
tik. Böyle bir millet pyanı takdir ve t.ebe devam imkiııu ]calınakatl cıel 
tahsindir.KUltür işinde muallimlerimiz.in rek mercıının nazarı dile 
hWtümete cok yardımları dokunmuslur. mektedir. 
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PiÇ KURUSU • • • • 
! 1 AltlHI TEFRiKA i • • 
~ : ......................•......... : 
~ .. -
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Derh 81!.~k!!!!..§. ... §.!11 .... ~!.!.rl .. !.!:!..!.tf. .... !.f. ... l.X..~~~ b A;;~!;,":,,. ";,~;,aı 
a omp ocu arın ev erını asın taa~vy~~bn=ı:..ıo: 

.imtihan meraklısı •. 

Karısının yerine 
imtihana girmişti 

Oralarda bulacaöımz kadın erkek bütün insanları ":: N°!o.ın.::::. =::·:".;...... 
6 • kun ticarethaneler yilbelea Jmmında 

Yakalayın ve bili istisna hepsini de (Anemas) bulunuyor. oort bır ıara1ıa bulutlar tır-
malayan binalar yükseliyor ve bunlann 

kalesine götürüp kapatın! r.~::~':1':t.:. bU:. kaç Fakat loyaaı meydana çıkınca mahkemeye 
~illi~~• Bu lokanta sahibinin i.fleri 80n zaman- ., r ·ıd·ı f' 1J la'-ü ldı f .. ....._ ........._.. '°" Wdebne-1 - Siz, eski bir bapekilainiz. lcla- Kumbaro. bübütüa unrdı. lal'da pek iyi gitmiyor. Daha doğrusw iyi ..,e ı ı e e ma R m O U ar 
-...- ..... rede bt'i.olarak hiç hir feye emin Kulaldanna • ordu gibniyor .değil de, kendlsinl tatmin ede- Parla 12 - Kansuua yerine bir mü- garip namzedi huzuruna çaiımuf ve: 
~~ mubbil bana yapa- olmamek lizıımıeldijini daha iyi bi- .. •. man~ıy • ... cek derecede ilerlemiyor. Halbuki mllş-. aabaka imtihanına girerek muvaffak o- -Bayan iki.net imtihanda hazırladıp. 
~ LL ıt8t ae olduianu anla- lirsiniz. Mumafilı aöyleyiniz. Sizi B~n hulyalan birden ıukuta ug- terilerin oldufundan fazla olması mUrn- lan Jak Piyer Robert nam~daki . ~ nız metni namzed ~ huzu. t.;.,"tti-. Tı'ıW.•is ......... SöF- dinliyorum. Devam ediniz. 1 ~ • • • kün: bu mahallede çepeçevre ticaretha- foyası meydana çık~nca karwyle bırlik- ~ oku~k zahmetini ihtiyar eder 
.... ile o clerece e1M-mi- - Kcımplonun ruhu Anpliki, ~ manmak.utemıy~du. nelerin bulunmasına göre, buraların ,te mahkemeye venlerek mahk6m ol- miainiz, demifttr. . . . . 
~.Sim clinlıeJon-. . uıtua d Ç lporistir Angeli- Va11I, alayla hir tanda. mensuplarından pek çocğu kendi IOkan- muşlardı. Gazeteler bu hadise hakkında - Muu.r görmemza nca ederim. bay .. 

"'..... ki lron el. i:'8 !. ~ u ~ • _ - Görüyorsunuz ya ualetlu tasında yemek yeyebilider! şu tafsitltı veriyorlar: Çok çekingenim .. 
""'1,,,.,_,.,,..-~ ~~ t llZI baldand .. lerek 8 . ~ Kumbaroa cenaplan. .. Bana yeni birj Alçak binadaki lokantanın sahibi dik- cJak Piyer Robert edebiyat ve hukuk - Güzel bir sesiniz var galiba .• 
... "' 8-ftcle _:~- ~J.df· - tuu~--..1· ani gtme ek : ... ~Çol- teY öğretm' olmuyoraunuz ve ma- kat ve alaka uyandınnak i,.in çare dil- fakilltelerinden mezundur. Hukuk hu- Gföıel ses .. Bu uvalh ses imtihao. meo. 

o YVlllllll ~lllL. 1U:11Ume ma e .-ıyor. '-hf 1 r-.., • • d"' ı " ksek d' 1 d h kl f d '-- ......... 'it • Size . . porİIİn taraEtarlanıun teıkil ettikleri aaeK geç kalduuz. Düpnanlanm, şünüyor. Çareyi bulmakta gecikmiyor. ~us.ıyeı . uv~ yu ıp o.mas~ı .. a . a- ra . ~ının .o~asınt mey ana UJyM~ 
1' ~' ~ Ye ~~ ku te d tar Şaha kar- daha doğrusu düfllUUl)arunm hatları Her biri bir metreden daha boylu harf- ı:r:dir. Şimdıye kadar girdiği butün ım- Reısın tazyıkt karşısında cevap veriikea 
~ Lir ~ bir lmmplon~ ~: ;e rıy?'° di L .. ~~ .. --.. ve komplonun ele batlan pençemde ler yaptırıyor, bunları binanın dümdüz tihanlarda parlak bir surette muvaffak sesini inceletmek için büyük gayret &al'e 

~-..ı.....__.-.un mevcudıyetuu ~t~:ady~ - erediklı. C~J. •' ~bizzat" Anııua- b l lar $imd' b L ___ ...1 damına sırtüstü yerl<>cliriyor. Her gün olmuştur.Fak!t bu muvafakıyetine rağ- leden namzed samiini kısmen aldatabll-
• -.7.._ ı aı ,. erJ açuı, u unuyor • ı ıın u .-caau ~ f 11 J k p· R b B :k Pil' . . d :...ı '"" 1 affak , __ 

....._~. •~L! kab l t • H ha • b. - _ı,:ı:. •-~•~!-den kuru .., el saat 9 dan evvel harflerin yeri o gün men zava ı a ıyer o ert er: J- mLI ıse e re11.111 ~·a e muv Ollllll'" 
• L-- ,__ d ge11111U u e ti. er ngı ır va t~bnı IUJ&un tmağa g - • • da k"' "k b' . .1 d v b" t 

• • 11W111pw.un en mı • d' 1 lokantada mevcut yemeklere göre deği- uçu ır sıcı memuru ur. e ır nuş ır. 
~ ilti7onunuz? zıy~ bu adamla karp ~!•bu- ı..... .. şiyor. Pi~irilen yemeklerin isimlerini or- türlü terakki etmemiştir. Geçen ikinci Ve Jak Robert, nihayet bakikaU itirao 
~~ laJet lakin bir halde IÖy- lundugu?uz ~an ~nd.~ aaka- .. BC!yle IO!~ IORn muanm taya koyuyor. Öyle ki komşu yüksek bi- teşrinde, bir akşam idari müsabakalar fa, karısı yerine kılığını detiftirerek im. 
,._ ~ tiz Ktllllharo.un üzerinde nuuz. _K~ bilir' btlki ~U:U ~ uzerinden bır kiğlt alda. 1 nalardaki ticarethaneİerin mensuplan ilinlannı neşreden bir. gazetede gördüğü tihana girdiğini söyleı.neğe mecbur kal~ 
b...._~ tesiri J.,tl. Ang~:ınm veya Çulporiam bir za- ~ ~tta alt alta yazdmq bir ta- saat 9 da pençerelerden başlarını çıkar~ bir ilin üzerine batını karısına çe~, mıştır. 
~ V .. h• ılayu bilirordu. yareti ~e brıılapnamz. • . lam 11ımler varda. dılar mı, o gUnUn öğlen Yemeli listesini çen~ aevinçle oynatarak şunlan aöy- MAHKEMEDE 
""'~ llJIJtJCeii eklerin kay- • • S. ay..t ~~ t.ir auikaacl Ufaia: kolaylıkla, okuyabilereJı:, istedikleri ye- lemiftir: Bayan Kriatiyan Robeıt ve Jı:ocaa Ut-
"-..~ + ..... açmdir. Bun~ 1~ haber Yermelde - Bu liateyi. dedi, derhal tehir ıneklerin listede bulunup bulunmadıtmı c- ~ün. ~e . çocuklara yar- re,erek auçlular yerine ~Uflardır • 
....... ~ , • aaclebt vuifema yapayonun. muhaf ötürünüz. Bunda .c:i- öğreniyorlar. dun mileaeaesl IÇlll bir kadın yardirek- Kadm bu kılık detiftinne fikrinin koca-
'lh& ~~· - Tıdtü bafyekil olmak maba- luı -~ _LL_ __. · • .ı.......L_ı Bu oriı"inal reklim usulü. derhal tesi- tör aranıyor. itte sana göre bir İf· Sen sına ait oldupnu .16ylemlf ve funlan 

,"~ --. lmm- d'le ~I ''P 7-~ Cft'BIDI awnal hi ü-"'- • • b 1 LIL--- •IA ..-;.,.; • 
ett__ ı ucgu iDi. ba klar n._ı __ _._ , _ _. __ _. __ ,_ rini göstermi• k.ıaa bir müddet i.--i..in- ç ~e. aenm yenne en m\l.ll.tiMI ıuave ~r. 

l"' •• ~ bu lmaıplonun -laCU .. vnumrua aauuı cnn:a ---.. ... -- . L i-LA- 'L-- la K d · •=L- d i .a 
~ ~ ............ - Evet.. Getirdiğim haberin de- kim bili • • abla alder de miifteri sayısı bir kaç kat ertOUf lo- gırme-. UUU1Btnı wu;ır nm. - ocam a ım\Ulan an geçme p .... 
~ ha- ğeri ......te.im bu küçük müllifa- H ~A- ~!. __ !_!•~ ıkanta sahibinin 'kazancı .c:fa bu aur'etıe 17 ikinci teşrinde, milsabaka arefeain- liat vardır. 

~l'tılall .. ta il,..... epamı llftllelDU~ ~ 1 bir kaç misline ÇlkmıJtır!... de Bayan Kriatiyan Robert bütün nam- Reia - lmtiharvlan geçmek ve muvaf-
--~ lrnn• erlrin..lan hah- Vuil, biç 1e1 çak.anada. Oduun cekler. Dikkat ebin .. Lmede ~~-} • • • zedler gibi sıhhi muayeneden geçnıq ve fak olmak ... Bunun bir hastalık olaca· 
..... ~ ~ 1011n Çulpo- içinde bir müddet daha ... yakan terem Kumbaroa cenaplanrun ııam- Mıdenın hazım kabı- ayan on sekizinde ilk imtihanda huır bu- tını zanneder misiniz! 
~ .:.._ 1renc1..w de .... zik- dolafb'nlan aonra maaa:::' yaJdat- leri ~yazılıdır. L :ç birini ihmal et- /iyefine aöre maa• l~nmuş~ur. Fakat bir~ evveUn~en be- Jak Robert hiçte deli delildir: 

._ ~ ncabımz... fi. meaın... . o. . . r rı kendialni terketmeOUf olan bir şaha - Suçlu benim bay hAldm. Bır çocuk 
~ a.;,.ıt::'DMlı. Kumbaroi aanr- .. Upk. V ilin bu • • if • . (Honflör) ve (Homaıs) adlı bır eczacı dik.kat ebeydi görecekti ki madam Krjs;. gibl banket eUim. Blriclk mazeretim 
~ Vuil her • bili- Küçfik Ye PmÜf bir çekiçleme- hü etle !:'lir ._.: .... ~~yeni bir siyasi fırka tetkil etmiş, bu fır- tiyan RobertyinnidörhaaUçindebayli dört çocuğwn olınaaıdll'. Ailem blaba-

tı fe1I . IUllll Üzıelincleld çana ÜÇ defa vur-K~ ~ ~e ~ • ~--: kanın. gayesini halka bildirmek için bir boy atmıJ, daha şiŞmanlamıJ, ensesi ka- lık ... Kaunctmla iyi bir bayat temin ede-.. t~ • ~ u O L- du... . ~ ~ gibi çok risaleler bastırıp datıbnlflır. lınlanmlf, elleri sertleşmiş. hele ayaklarl miyorum. Zaten vab akabinde derhal 
r-. ,_ ..,.__ , llRll" K·--'· bir .• -.. L -:..a· bar halde kendinden - .. ye .._ (H --'-) lıkl gut ı k.t ~ ....,..ın ut-a guuı. • • • aı-r---s UUT oua .... , eczacı a meş o uyor, kocaman ayaklar olmuştur. lierşeyl iUraf ettim. 

'~....... .. L Yerlere kadar eğilerek bekledi. bir ÇUYal giLi Jere JllnlmqtL bir de haftalık gazete çlkarıyor. Bu P- ()(;LEDEN SONRA Mahkeme madam Robert ve koca•"' 
::"ile L...1_ _ ~ llMIZL~ y uil: -BITMQ>l- zetede gördüğUmUz Onlardan baulan ölled~ aonra imtihan heyeµ reisi bu d6nler ., ,ıa.p. ve bu cezqı teclle b-

.._. Falda. ,Akp..Li ayneb. YazıJ'OnlZ' •nmeLf • Vasili biz - Emirlerim Jamamen tatbik e- · keyfiyetten haberdar edilınit olacak ki rar venru,tlr. 
-.:_... --.ı:ı .... ., - dild. "? c lngilhıceyl, bir lngiliz gibi lı:on\lflDÜ _.iiiiiiiiiiii-.;;;İİiİiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiii;;;;iiiiiiiiiiia 

~....._.:.:..::-:: ~; aordu. - YENi E:SERLER: ~~~::::-*---•aesldüaeltmekusu- lkı• çı•çek bı•r bo•·c· egı"' • 
-....' c._ Upk: . . . . . u~ K14'ın_ k~İ:anrnak için yazın aıcağını 
~ ~-- w. deci, Majeste- - lndeleriniz yennı buldu. Dedi. Toprak toplamak usulü: ıoo frank.... ) ) 
~t...._ ...... ,,. hizmet edenler -Ne yapbnız? .tnsanlara, mesut · olmak ve bahtiyar pay. aşamamış ar 
L,:'4'~ ~ ........ - ~elikiyi laf oclaya lcap..IW. mahkumları yaşamak için bu gibl tavsiyelerde bu- • •• 
~·~abt iten_..... --- Çulporia biraz mukaftlllet etmek is- lunduğu yetişmiyormuş gibl şimdi de • 
,,._ lılıı..lt ~•w liıa..ek bJ- tedi. Haldanclan Pbuk geldik. O da Dr.Sıtkı Şükrü PamirtarÜn bu gü~ bir de (Milli, insani fırka) tefkiUne kal- Parllte garip bir hlıdlse olmU§tur. RU mek&k dolruınu,tur. Foclıon nihayet• 
'~-,.._ Ve apen+L•. ş..11 Anaelikinin kapabldajp odarun ya- zel C9el"i aatılığa çakmıfbr. Toprak k.ışauf... Del.uante de oturmakta olan Roje Focl- oluna olsun metreale eltk•IUU. kesmet-
~ ._.. ~-. _eL":* •• 1 ....... nmdalci ~p kapat.W.. ı ~ahk~~lan aletli kalemle yazalmıı Bw fırkanın proğramında ıu esaslar ron namında bir şahs, madam Basler na- karar vermİftir. Bayan Buler, bu -. 
I'...._ ~ em- - Mubmıınel: bir millı romandll'. bulunuyornuq: mmda bir kadını sevml§ ve onunla bir- ldlcada zorlw bir bdm o1dutuau ~ 
~ c Tavaiye, himaye ve iltimaa usulü littte Porruvayal aokağuıdaki evde nUt clo9tunu beraberinde alarak Rö l)e. 

~C)Ai.AK·····~·--.;:;·····k ........ ;. .. ................... T.A .. K .. 51 .................... ~uı:ı~~.T~=erru:y~u~u~=.: =:..~~a~:S:k:!~evinctıı: ::.-:-' .... °=.,;::;: o1::.: 
'l Y _. • 1. a S ı çarpılırlar. komulf butunuyordu. Fakat Roje Fod- tld blm Podrocw pa~Jepnek _... 

B A S M A NE c Memurların, :r:abltlerin .rn.aqlan rUt- roa yeni hayatından çabık ukılmlf, tek- olmadıluu IÖl'ÜDC9 hep birlikte haratlao 
T E L E F O N beterinin. mevkilerinin, dr.~lannm rar kuuı yanma dönmek brarmı ver- rma .,. vermeli ~ .. 

• ;---miiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii._.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ıi derecelerine göre delil. midelerinin p- miftlr. Madam Bulere gelinoe: cKadı- ~· lı:apuuruflar, Fodıona ........_.. 

1 
9 4 5 6 T E L E F O N nişlik ve bazım kabWyetlne göre takdir nm J.Wıicliifnl allah ta bteu remzine u- birvc* lffelerl bopltbktan IOlln b-
~ olunur... dık olduiu için kolay kolay bu ife razı rarlanm tatblb t.eftlllil etmiflerdir.Y• 

1 
e • • • • 3 3 5 3 c Yanllf hUküınler nren bir blkim olmamlf, o günden itlbaren zavallı pdaa güriiltüclea. battl bir be el ..... 

lo akı ardan Uç .-ye kadar hapb olu- Foclron. bnamm RU Deluantedekl evile aWm....tın biur ola diler lıdnedM 

k. s. ...-uncıi u.·.~em:.. s.E ....... Rİ .. ·:i • • • • s 
0

U:"ill lwtueled hemen boplblacak metremaln Porruvayalclaki evi arasında = :=--=~~ ~ 
_ GECE _ ElıllUlftZ!! _ : ve çıık•••na yerine ciolr.todar konula- de ola Uç Çtlcmt 'wt•nere ~. 

OONDOZ : cakbr.- MleclM mna olup oleecl•im• tqinM Bu -'---' tertip eclm lfM ....... ............. _ ............................ ~ ................................................................. ............,. 
........... iiİliİİi;i;;;;========;:=;;::;;::;:;;;:=:;;~;::d:::i;:~:'f:k:~==hi;i:i::{~l~nu~n~bu:;aa:;tırlan~:.:ok~ur~keni.;bu;:.a-n~~ı• terecldlWe dOfOyor. Bot. bunun en.- hftt«n n mi1tllnll beJeoenlenaa ..,... 

HALK MASALLARI 

vvel Zaman 

. _ 80ll ~ pne bncllll ftdJor ya!f. -·-·-L l...L. ......... Jd-n..uı-, 
göndenniyOrdu. Fabt IODl'a hidcle- Gözümüzü yollarda blrakbmz. M~ı---------mıııiıı-•_.., __ -_-.... _____ -_ ...... __ , 
ti geçti. Oiluau habrladı. Onu af 

1 

nk ettik. e· .. .. 1 
etti. K~ncliaine de ~- için bu ~ t ~ilan Iİbi clalbYUkça eözler sarf- ır. opıı_• e 
de.e lüb ..,._,. hecli,. ol.ilk gon- ettikten eotd : ~ 

derdi. . 1 - Paditah babanızın hediyeleri b it 
Hamamcı, kan• Ye km derhal cle- ı geldi. ayı an 

d nları 
erkek 1 

vecilerin ele ,. ......... ile Jilderi ,.k-ı Dediler. 
tılar. Delibah me11111uniyet göetenli. -------------

1 • d - Ad eevinçleline hudut ,.ktu. - Bahaman beni af edeceiini :ra- nat/akları arcuına U'VUfaCU l..!r 
ç ı n e , .J:r _'k"-~ı::.. ı::: ~ t:."!: ,.. ınaJde yerleıtiri10;muı ? i 

• Yez•: llETIN ORBAY oldular. \rur mu> Peru .. Uma f8lui pelisl, elinde bir lı)'Ck. Çikıkil itik rolii oynayan~ 

l t P d • h v 1 - Allah bize llCICh. Yine cenaba Ben eize beb.mm bana kendi.inin tMlldf _..Wılıerell. 3T F8fUlCla bir ada- kayıplara kanfnut, kenclbine yeni bir 

il a ışa ının og u llleYlinan ~Pik~ ~ kiıiznini ~ evlencl~ için ~-.~····- ...... lr.tad.ır.Cewlloveri kurbanaramatagibniftirveöpttllflb-
~ muhterem Hint padifahuun oğlana nldtimt timdiYe kadar 10Ylememıt- ıPP4wleki iMi adam, aca1p UIUllerle mQ- dınm çantasında veya üzerinde bul ...... 

daha fena muamele yaptırma. 'tim. üzülmenizi iatemiyonlum. Ar-: tMMf lbnmlık Yapllllf, bir çek kifi7' şe,tert de kendi cebine bopltmafbr. 
_ 4 _ Ya onu aobia atayclak. Şimdi ha-ltık bmimle banflDlt demektir. Ban- IOJIDUf bir haydultur. Bu adam, kadınları öpmekte usta bir 

"-~~, ka . . . limiz nice olurdu. dan sonra hiç bir kuavetim kalmada.' llulılahf fiklyetler üaerine, Uma felı- Don J\.Aln mı? Kendisine mahsus cm. 
~ -~ ~ ': Ve km. kapılan- Dedi. Hamamcı. etekten za çala- Diye söylendiler ye ıübettilel-. Der. Al1lk hamama da damadnun rinde bir erkelin kadmlarta clolltluk ecll- beliji te.ııı tear kabiliyeti var ela. 

:"'lttf~ rlt tane yüklü de- rak koftu. Artık dört (IÖEle delikanlımn aktmn Hint padiphmın oilu olduğuna mu- 1nenlr. oalan sotduiu. bu adamua ismi L 'd -~ :. v~ 1 . kad--'-- .. 
b.: nu 1ft.:~ L!.....ı__ it'-- b d"' ...... L....L( -x... L-, ld h , , k . L_ • ele'"- llo eri olcl ·-•--•-·· vunu vua __ any e mı UllU"il ıeçın-

• • IQ\ı)'"'lt L· ._ ..... c.e uuuaı ~ıyı aç • eve onutunu uca em...- ıııwya u-acca ıurette emm, u:nda8ini .~ Y ulb --,a....., Ye BOJ- , Doktorla bu adam C ubl Ame-
~ " 111r hayrete diiftü- - Hayır yanlıt gelmediniz.. Bu- lar. tehzad8 bynatua bil.ek mağnırima UIUlil de~. Bir kadmla yor. r, m en 
l.i:~~' Ça&.".1.!!. raaıdır ve Hint pacliphının oğlu da DelikanL iee. Yaiyeti biliyor ya. mağrur }'afllr. ltuuflJor, bir ır., gUa ....,. bnclllıiae rikada yetifeo u~utucu ~w~d~e~i muh~YI 
'~t\in 

6 
--Kı zaman hayret- benim muhterem damadımdır. malmu geç blda. Hepei bu kadar değil.. Allah -,~bahis açayor, mara da evlen- Wr nebattan istifade ettiğini, öpeceği aı-

~ """'i, kttt.ı. . Dedi. ötede beride dolatta. Ve alrpm1kimaeye cyürü ya kulum .. » clemeein. me' teklif ediyor. YUz.bulclu mu. bdmı racla .du~akla~ı araamda b~. ~i ~ 
~~ rtıın evani arayonu· Kirvancı: han branıba, her DllMl'ld gibi' Bir kere dedi mi, amit yürür gider.. kollan aruma çekip .p.ndan öpU,or. ~. ~ .tekild~ a~ak, opÜfÜ iatediii 
~ 'otd"'- - Bu kırk dne yükü. Paditah ve sanki hiç bir te,dea heberi ,.,k-ı lnaamn talii açılana eaacletler birbi-f Buit bir usU1 bu gerçi, ama clabuı var. gibi biçimi.ne geWdiğini aaamakWırUr. 

1-ti'a\ '-hifli·. babaaaıun kendisine aönderdiii he- mut P,i bir taftrla evine geldi. rini konlar. Bir ken ele tali kapan- Bu Upüfler; kaduılana blıfım cliindüril- Şikiyetler her hafta arttıkça artnuılr.-
' l\t ~~ diyelerdir, dedi. Hint padiplu, ilk Kan.. bp-ta•, kajuaw onu eh mı .. Sorma,.. arbk at.ini... 1 yor, ılrmdileriol 1e~.U,Or, ba,.ıta- tadır. Kadınlan 8GJan haydut, ficldetle 
~. &ı;. •ntn. oğlunun evi- önce oilunun kendiaindm izimiz ew- bpı4- bqaWdar. J · J Celelim Hint .-Jitahamn oğlg.. ;ror. Bwıda:a IOJU'a da hu ..._ •wa-1 aranıyor. ÖpmNiodeki hUluiiret. ifia 

ft8..L_ aaa dıye tirif ettt- leadiiine binZ aanıı -... ... e. iti- - Buyumanl.r er- lh+,. &.1•- -... dau pn.. lll*IJW· a.,.lttllt bcluu U; rUaU. kmdili pka....., taWirde 
.-~ 11a& aeldik) l:.arla dört bet _,... - eelam 118' * • r ••le = .. Nerehnla nw.-. 1 --Brl'Mfa- ............ ....wa -. ...._ ..,._.• .. "nal t ,, .. _,, tllridt. 



Dünya Hapisanelerinde1 Tarihten silinen 'bir impa-
L~:K?.$.t,~;,.;] T E T K I K LE R ratorluğun tarihi 

Avusturya Nasıl Kuruldu? Ne safhalar 

Macar 
-11-

hapisanelerinde geçirdi ve nasıl idare edildi ıoı 
k . ·mpat• 

Macar ceza kanununun 

Alm:myanın Avusturyayı kendine il- 1699 da Trnnsilvanyayı da alan .Avus- &alktı. Bu muahede ile, es ı 1 t 
hakı prensibi olan cAnşlus> ron hadise turya bir kat daha kuvvetlenmiş bulu- luk yerinde müstakil hükümet1~0~1 

S ı 
ile tahakltuk etmiş bulunuyor. nuyordu. Yedi sene harbı \'C diğer harp- kUl etti. Asıl Avusturyn, «;eko p osya ga Harpten C\'velki Avusturya • M:.ca- lerle biraz zayıflayan .Avusturya 1772 ve Macaristan.Avusturya L~hist~~ b 

• ıistan imparatorluğunun son parçalanı§ı de ve 1795 de Lehistnnla Galiçyanın da ya \'e Rusya arazisi ile bır~eş~'~ııı' 

b
e d • 

1 
olan bu hadi~e ile Avusturya kelimesi birer parçasını aldı. 1814 de de lliryn günkü Lehistan vücuda geld:· uıt iıı!ı' ter ıye ır tarihten silinmek ilzcre sayılabilir. Dalmaçya, Lomb~rdiye ,.e Venedik de ya: Macaristan imparatorl~:u;oıııaJI)" 
Almanların cösterrayh - Şark dev- .Avusturyaya geçtı. tatiyle ltalya, Yugoslavya . 

Jeti> dedikleri bu memlekı:t, ismini Şarl- .Avusturya, 1814 de yapılan Vjyana ya da mühim bir arazi geçn1iştı~e ,ort 
tecziyeden • ziyade yesı, 

Pulluk bqmda ve kendi hallerinde M • man'dan alır. Şarlman Avarlar imp<ıra- muahedclerinden sonra, Cerm~n konfe- Ayni Sen Jermen muahede . 11ttıll 
çalıpnlar ... Cinı atlara binenler, ko- a C a r 1 S t a n torluğunu fethettikten sonra c Markya dera~:ronu içinde büyük bir mevki ~a- Tuna nehri de milletlerarası bır 
yun sürülerini çayırlarda güdenler, Avstriyaka> yı (~ark eyaletini) kontların hibi bulunuyordu. Fakat, bundan sonra olmuştur. . ~ 
Tunanın aakin ıulan Üzerinde ve ka- idaresine verdi. Şarhnan imparatorluğu ınağllıbiyetler birbirini takip etti: &ki .Avusturya - Macari~ :111 

p.,6' 

yıklarda bahk avhyanlar .. Gölgede Suç ile suçlu arasında ki fena te- arazisinin, Ems nehri ilenyrılmış olan bu 1859 da Lombardiya, 1866 da Venedik torluğu ırk ve milliyet itibarı.Y!.tef~ 
bir tezlonga uzanmıt kitap okuyan- şark parçası, kontların elinde dahn ge- Avusturyadan ayrıldı ve Sadova da Le- başka bir çok unsurlardan :nıu dJ IJ 
lar .. Muuınm baJına eiilmit yazı J" kk• d• J k 1•0 e ni,Jedi ve ezcümle Tirol j}e Jstirya da hlst.anın kazandığı galibiyet üzerine Av- bir memleketti. ParçaJanınatıtır 
yazanlar, elleri ceplerinde, çiçek a , 1 1 var arın l y ı an ve yer cşark eyaleti> ne iltihak etti. usturya Cermen konfederasyonundan çı- şüphesiz büyük bir rolü olrnU§tU . ~ 
tarhları aruında hulyalara dalarak • • " b• • l k 1273 de Alman imparatoru seçilen karıldı. &ki imparatorluğun .Avustutf, I~ 
dolqanlar ... Bunlar kimler mi? yepyeni ve ınsanı ır SiS em u- Habsburg'Ju Rodof Avusturyayı oğulla- Bund~n sonra .Avus1.ury~ diğerbirhü- mında Trenten ve Istirya arazisİPD'~ 

MabkUmlar.. b Jk• "" ) k t• rmın mülkü olnrak il~n etti. Ve bu .su- kilmetle birleşmeyi kabul etti, Isl!lvları, yanlar. Islovanya, Karniyola -ve Jlo1''1' 
1 

Ekseriai ile. k~n~tum.. ran e ) yegane mem e et lr retle, Habsburg hanedanı tee~sü~ etmiş bilhassa Çekleri fedaya razı olarak Ma- yada Yugoslavya, Boheınya, ı,eıJt' 
En uf~ bır tikiyet bıle duyma- len bu uaul, çabuk kızan, çabuk a- zabıt katibi vazifesini almııtır. 'oldu. cari!'ltanla bir tek hükümet haline geldi. ve Silezytıda Çekler, Galiçyadaoıdıl· . 

dım. Hepaı de : .. . . !_..J nbileten Macar milJetinin üzerinde Ahlaksız bir kadın bir filıiıe, ka- 1522 de Şarlken Avusturya hanedanın- 1908 de Bosna - Herseği alan .Avus- Bukovinada Rumenler oturUY .,;, 
- Y•-yoruz. Hurrıyetun1.U1en k · · · ' d-'-' A1 · · ık" .. k d · F d' t 1918 d O ta .A · t M · ta kı ın n JslovakY' ·"' : . , • . y ço ıyı tesır yapmtfbr. · dınlar hapiaanesinde uzun müddet wu man mu unu ar eşt er ınan- urya, e r vrupa ımpara or- acarıs n sm ı sıa\f(l""-

mabrumiyetı hıaaetmıyoruz. arın c· 1 im M • 1 da d' D"rt d F d' d lultl ""1.f:. l k' .A . Ç k 1 k H l a ile ,,4 _ b mayet er aza ıtlır. acarı.ta- kaldıktan sonra kendine namuslu bir ver ı. o sene sonra n, er ınan arı ma6 up o unca es ı vusturya - sı e os ova ya, ıra Y ~l"..-
b~ çıktıgunız_ zamFanaka uraa~ı nm heyecanlı cinayetlerinin sonun-' yuva kunn•öa muvaffak olm• .. tur. ,karısındnn Bohemya ve Macari~n kral- Macari tan imparatorluğu, Sen Je.rmen da bugün Yugoslavya olmuş, İfur· 
belki çok arayacagız, t suç ıt- 'h' ·· ld" ı - · ~ 1 ki d t · ·· tt' ah-..l · ·1 (10 E 1/\1 1919) r1 d ·ı B t •- R ya geçııı 

krar b l 
_ cusunun tarı 1 uç sene evve ır. Şimdi üç çocug-u ile ve kocuıyle rok ı arına a e\arus e ı. mu ı=esı ı e y u o a an ya ı e ana wı omanya 

leyerek te uraya ge memege T ı 
de çahpcaiız. . Budapeıten~ aıil ailele~~den bi- meıud yqayor. _ 

Diyorlar. rme .~en.sup bır ge~ç se_vdıgı v_e ev- Cemiyet onun «ıuçlu» oldugunu A t • ç k h d d ff if /er 
Macar hapiıaneleri, açıkça aöylü- lendıgı bır kadını hır dag tepe~~~n unuttuğu andan itibaren o.da.suçunu! VUS Uf Ya e U 0 Ü . ..,.,.0 

yorum beni büyük bir hayrete dü- uçuruma fırlatarak almlf ve oldür- mazisini unutmuı ve yenı hır hayat Rayştagı ıçttıı• 
türdü.' ~üttü. Bu. facia üç ıene evvel v~ ~ü- kunnağa muvaffak olmuıtur. J 

Ben, bir çok yerlerde ve Fransa- tunMa~~m•tanı~eyecan~vermıJ~~· Macariıtan, bqka memleketlerde Viyanadan kaçan insanlarla dolu acağır ı .111~ 
da bir çok hapiaaneler gezdim, mah- ~.~ıht~n berı ~acarısta.n~a böy- suç ile suçlu aruma kanunun ve le- -BAŞTARAfı 1 iNCi S~,11~ 
k\ımlann iJkence içinde geçen ve le buyul~ cınay~t ıtlenmemıJhr. lekkilerin yükselttiği dıvarlan büyük Nazilerinden ihtiyaç içinde h~ bil 
insanhktan uzak hayatlarını tetkik Buna mukabıl hırsızlar çoktur. bir cesaretle yıkan ve yerine yepyeni Eski Şansölye Dollusun Avusturyadan kaçan menfatine bir milyon matk 
ettim. ftlenen büyük ıuçlara karı• Sosyal hayatın her ın~ıfına m~n- ve insani bir ıiatem kuran,bu sistem- kar un ve sedye içinde getlrllen çocufiu az daha !ii' 
inıan adaletinin ağır hükümlerine sup hırsızlar. Bunların hır inamı ih- de muvaffak olan belki yegine mem Çekoslovakyaya bırakllmayot"lardı kredi kabul etmiştir. ··11 ,o 
boyun eğen pek çok bedbahtlar gör- tiyaçtan bir kısmı da ahlaksızlıktan lekettir... Viyana 17 (Ö.R) - l)ii ~ f~ 
düm. Cemiyete kartı iılediği ıuçu hırsız olmu~lardır: . . .. .. .. Prag 12 Mart (P.S) - tında can vermişti. O :rnmandanbcri lta- mü~ haber verilmiş olan .eJ fet 1 
yine cemiyet kanunları ile ödeyen .. Vaca ~pıaaneamın dırektoru, go- y -Madam ... Pasaportunuzun muamc- ~dıncağıı. tamamen sakin ve münzevi bir sölye muavini binbaşı Emıl · ff( 
bu insanlar, hapiaaneden çıkt1kdan FU§~emız~. son~.~a ~na ,u taYa- ....... arın ....... lesi noksandır. Si1.i m;.alescf hırakamı-ıhayat )'aşayordu. Faknt bugün bu karı- Temmuz 1934 tarihinde. ~~11~rııd' 
sonra ne oluyorlar? Ve Macar hapi- nı dikkat ıozlerı soyledı: yacağız. 1 şık vaziyet belki kendisi için bir tehlike sölye Dolfusun öldürüldüğll 6~ 
aanesinden çıkanlann hayatları na- - Bizde, ıuç iıliyen adam, bu su- Faşist ltalya Kadın çok yorgun bir halde kendisine jyaratabilirdi. Onu kaçmağa işte bu en- onun muavini idi. Naziler tarll ,,rr 
11) geçiyor .. Bunları daha mukayese- çundan dolayı bütün hayatını zehir- refakat eden adama döndü. dişe sevketmişti. Dolfusla birlikte Kançelartılt eJi!ıJlil 
ye imkin bulamadım • Fakat ·u- lemez. Onu. iılediği suçundan dolayı hapisa nelerı·nde.. Bu znt, cebinden ve<:iknlarmı çıknra- Fransa konsolosunun gayretleri boşa yına hapsedilmiştir. Tevkif şflK~ 
na eminim ki bu insanlar belki dııa- kanun tecziye etmiş ve cezasını da rcık pasaport ,memurunn gösterdi. Me- çıkmadı. olan nazilcrin serbest bıra1'ıl~tJJıJl1' 
ndaki hayatlarından daha rahat ge- çekm~tir. O bu cezayı tekrar ve a- TETKJKLER : sul bir !ımirle görü .. mek istediğini ve Madam Dolfus 've çotu\larınm Çeko~- balkondan müdaha)ecle ~ş· 
çirdikleri bu disiplinli ve ıuurlu ha- tıldığı hayatla çekmemelid'r. E hatta icap ederse Praga telefon edilme- lovaky<'yn girmelerine miliaade edildi. •kendisidir. Gazeteler Oo1fı>1~ ıı' 
yat tarzı ile öyle terbiye ediliyorlar l§te pren!ibimiz budur. Hapisane- ........................................ : sini rica etti. Dolfusun dul kansı , koca.sının kendi~i- .1. 1. . . ·cdafll 

k 
. . v tı ı mesu ıyetını onun vı 

ki ... Tekrar cemiyete at•lrh1<ları za- lerimiz bu gdamı tecrübe eder ve i i- - Ben, dedi, Fransıı. konsolosuyum. ıu kuı-ban ct.11ck rnretıyle yaphgı feda- k ld v ı orlar· _,ı 11~ 
man daha mükemmel ve daha müte- ıinden daha namuslu olarak hayata Sırf insani maksatla mr.<lanı Dollusn re- karlık ve Şuşnigin bi.iyük cesaretinin §ıma•v ta 0 u.~unu .yaz: deJl fr"'~ 
kamil bir insan oluyorlar.Hapiahane- iade eder. polon ya ile fakat dti:n. Kendisi maktul Avusturya kurtaramadığı \"atanına başını çevirme- R ~~er «muntehır~er denberi ·n ~ıf 
nin gayretli müdürü doktor Şuzler - Sen mah..lcfun oldun .. Şu suçu şan,sölyesinin karısıdır. Sedye jçinde olan den komşu devlet toprağına geçti ve eı ıse uzun sene er te' 

d.. · · I · d d" Ve dedi ki: İ§lemi•tin .. Binaenaleyh sana artıl: L 't şu ÇQcuğa olsun acıyınız. Geçen giin bir •Bratislav) }'olunu tuttu. en ustn reıs erm en 1
• ıırııftı· 

- Macar ceza kanununun aoıyal it verilemez. Sen lekeliıin. 1 l Van ya 1 ~ukutnctice~i ayağı kınldı. Avusturyada edileceğini önceden haber a .111 f'!C' 
gaveai tecziveden ziyade terbiyedir. . G~i yersiz ithamlarla nedamet et-, -BAŞT ARAFl 1 tNCI SAHiFEDE- ıkimse zavallı):~ tedavi etmiyor. Avusturya ban kasının ~ihayet •İntihan» bild:u~ t,.re~ 

Sayın hukuk doktorunun hakkı mış. bır ~d~ın hayatını kırmayı~. O- · arazisinde de hadiseler çatığı tekzip Bu sahne ~un akşam Çekoslovak hu- • f~s~r ~a~er Avusturya J11 da.Ji f 
var.. . . na ı~lec:lığı suçu ~n~llur~rken .~•z de olunuyor. Gerek Lltvanyada, •erelı:ıe d~dunda ge~ıyordu. . . Jövız stoku t~nın fık~r. ~d~mları arasın ıf' 

Yme bana dedı ki· cemıyet te onu hır an zaafa du..,.rek M Jd t "'-·- t d 1 Hudut bo) u, Avusturyadaki Nazı taz- B 1. 16 (AA) .A t h rınden hın ıdı. ı .. ıe"~ 1 • T- eme e am 11111.une var ır. . . er ın, . - vus urya an- O"' Jııl 

- Kötüyü iyi yapmak için en iyi aendelediiiini unutur. Eğer böyle ol- Lo d 17 (ö R) L h Lit _ yıkrnclen ve tehdidinden kaçanlar, ken- kasının y<>kunu 410 milyon şilinf1e ba- Bu «İntihau larm yanın ••e; :,, 
' • k l 'l 1 d n ra, · - e - van d"l · ' b' 1 l d l .., l k d'r p• :alv vasıla ona çall§ma zevkını verme - mam1s o sa verı en ceza ann ne e- L~d· 1 . d bah d T' • ı erme emın ır yer arayan ar a o u lig~ olan altın döviz mevcudu Berline er de devam etme te 1 • Jı'Jıfl" ,. • . .. . - ya na ase erm en se en • nneu ıa- 'd' . . k'f eu ı1 

lir. Bız burada, pek az olan (kafa gen kalır. t . w -h' l an] --'- Lit- 1 ı . nakledilecektir. banker Luı Roçıld tcv 1 • J." A 

• ) .,1_ la da C . . ._ d .. .. ze esı .1..e ıı anın ~nıa& arzusunu 1 1 . d k'ml kt k' s· d ·.lıt· ...,il~ tutma) ve (aerketlik VaKa nn emıyetın. h:anun an uıtun cez.a . . . ·-· . ı ç erm c ı er yo u ı .. ıyaset a- • I Büyiik Yahudi milyar er~ ~n· 
_._ b' ı... Bö' 1 .. b kk kt vanyanın takdır elme.ı 1eap etbgau ya- d J f~b 'k t" ı · k t d' kt" 1 l 'rıfl 1 · JJ' tal ır cezaya ~ vururuz. ye vermege a ı yo ur. . . am arı, .. rı a or er, şır e ıre or e- • • turyada tevkif edilen er ı.,. ·f et> 

lara b 'k ·-· • c . . . d k' . . 1 zıyor. «Daıly Telgraphı> Litvanyanın . ta . ı k t likl ·ı 1 Sayım vergısı ..,.. v1'1 j'~' yapan tat ı ettıgımız ceza on- emıyet ıçın e ının yerı o arnaz. . rı. cır er, a o er, muscvı er, sosya k ·hı ] tır ı e hlloı 
• . ' . .. .. b .. 1 • 48 saat içmde müzaker~ yoluna cirme- d k l . l h . . . . • . ,. ararga arı açı mış • "s _,. lan İfden menetmektır Onları ça- Muhterem dırr.ktorun u soz erı emo rat ar, \atanperver er cep esı 'c Sayım vergısı yoklamalarına vıla- 1 l' t k .. ·5t ı;e J ı.Bı• 

'. ,. · .. .. .. .. ıini zaruri görüyor. Bu gazeteye göre k. • • 1 ·r S k' . . . . .. .. en sosya ıs • omunı. OtJ ı• 11 
1ısbrmamaktır. Bmada hır mahk\ımu benı çok duşundurdu. er anı \C aza arı, maan nazırı tos ın- yetın her yerınde Nısanm ılk gu un- 1b I .. d .

1 
ktedir. v ~111ıı 

iflemekten ahkoymak ona en büyük Filhakika bugün Macariıtanda bu- Almanların Varıova hükümetini tetvik ger, prens LövensUıyn, kont Kalergi den itibaren başlanacak, yoklamalar k urt-:i'a gon ~n mel b' it e!118 p.~ 
cezadtr. Çünkü çalıtanlarm mazhar nun çok parlak örnekleri vardır. 1 ettikleri doğru değildir. Bilakis Ruslar hep sıra ile ve pasaportlarını damgalata- on beş günde bitirilecektir. Maliye et er en ma ~at p e 

1
; edere~ çoj 

oldukları müaaadeden mahrum kahr. Dolandıncılıkla sudu bir aile ço-
1 
tarafından Litvanyalılarm teıvik edildi- rak Çekoslovak topraklarına geçtiler ve memurları bunu müteakip kontrol her mu~a1e~etı bcrtar~ de J3'ı~ t" 

Arkadqlarından uzak kalır. Tek ba- cuğu cezasını çektjkden sonra bir ii iddia ediliyor. 
1 
derin bir nefes aldılar. işini yapacaklardır. Vilayet makamı manya ıle bırleşme lehı.n t tetf1111 

•ma canı sıkılır. Ve tekrar çalışmak banka veznedan olmu§lur. 1 VUJova 17 (ö.R) - B.Bek Ayan Hudut karakol binaSlnda oturtulan ilçe ve kamunbaylıklara gönderdiği tesir ~apacak bir ekserıye ~· 
hakkını kazanmak için her türlü ne- Bir köy panayirinde bi: köylüyü meclisinde Lltvanya ile münasebetlerin madam Dolfus ise hal5 bekliyordu. bir tamimde bu işe ihtimam gösteril- rncktır. 60 i~r,,. 
damete peşinen hazırlanır. yankeıicilik suretiyle soyan, hapiaa-!tarihçesini yapacak ve ıon vaziyetten Kırk ü~ ay evvel kocası bugün .Avus- mesi ve yakından takip edilmesi is- Meşhur Profesör freut·f eJil~~· 

Macar hapiaanelerinde tatbik edi- neden çıktıkdan sonra bir mahkeme bahsedecektir. · turyayı ıstila edenlerjn kuf§unları al-. tenmiştir. da olmasına rağmen te\1 '·aıe Y' ; 
~7.Tr.--W '"i.Jiiw~YY~tıa. 1 •;YU"et1e--;ı;;;-pek-;.ıdqı,";c1ı. ....;..-;-;ııyemjyorum, o.;;;-bajnma HaJ;i ~;;.--FiliP::-H;r k-;;in acı ti~. Çü~kü: .. : Yahudidir:.~ı.ı•"' ~,. 

P 
e ı · K d Luiginin ııhhi vaziyeti ona kartı istediğim gibi buannyorum) diyor- günler geçirmesi mukadderdir. Sa-ıdı oldugu ıçın Nobel ~usÖr r-Je\)111 

arı S 1 a ın I ihtimamlı diifünceleri bu ziyaretle- ıun... adet, bu acılan yenmekte, nbır ve zanan ~r.L~vy jlc Pro e dadırJıl'' 
• ırin birbirini kovalamuma bir veıile .. - Luail .. Luıil.. Madainki ıztıra- tahammül göstermekte, Taliin kötü da evkıf edılenler arasıP 

oluyordu. bımı duydun bunu dqmelrte ne tecellilerine göğüı gerebibnektedir .. 
-y~ Fakat hakiki sebep bu mu idi? fayda görüyorsun? Vakıa böyle bir mukavemet kuvveti 

- 80 - Hayır .• Genç doktor, Madam dö · - Çünkü artık bu ıztıribma ni- için imanın bir ümidi veyahut da bir 
V ~omen ile bat bata görütmelerin- ha yet vereceksin.. ideali olması lazım. Pariıli kadında 

Luigiyi çok aevmifti. Çocuk ta bütün batka bir adam olmUftu. den husuıi bir haz duyuyordu. • Çünkü artık yavrum diyeceksin. ha ideal en büyük ıeklinde mevcut 
ona kartı derin bir muhabbet bağla- Az zamanda bir çok haatalariru lztırap çelmıİ§, felaket gönnÜf Bir ,ocuğun olacak.. idi. Evveli qlo onu muzaffer lalan 
mıfh. • tedavi Ye memnun etmesi onun bu- ruhlar birbirleri arasında çabuk anla- Fılip ... Sana müjde Yeriyorum ... en mühim kuvvettir. O saadete li-

- Ben, diyordu, eskiden bir yu- rada mqhur olmasına da ıebep ol- fırlar. Ve bu anlqma onları daha Yakında baba olacabın. yıktır. Mesud olacaktır. 
va mahrumiyetinin acııını ne kadar muıtu. Müıterileri çoktu ve hepsi de kuvvetli bajlar. F'dip ıevinçle haylardı: · - Biz de öyleyiz Luıil.. Biz de 
çol: çektim. Tek bir yuva.. Sevildi- gi,izide kimselerdi. Mealejine daha Luıil bir gün kocasına dedi lö: - Lusil. Doiru mu aöyliyorsun? saadetimizi hak ettik. j 
ğim bir yuva hasreti yüreğimi ya- fazla dütmüıtü. ihtimamına tevdi - Pek az sonra çok İyi babttler - Yavrumuzu ne kadar çok ae- Suıtular. Ba,Ian birbirlerine yak-
kardr. Şimdi iıe iki yuvaya birden edilen Luigiye kartı iae daha yakın duvacağız. veceğiz. lqb. ! 
ka'VU§tum. bir alaka duyuyordu. Bu sözler yüz batının merakını Ve derhal ilave etti: Dudaklan birl~ti. ı 

Velhasıl Luigi burada tam mina- O, Pon ıür Riale ficiumın kah- tahrik etti. - Fakat o bizim Luigiyi sevme- Seviyorlardı .. Seviıiyorlardı .. Me-
ıile ve ,imartalacak derecede genİf ramanlanndan biri dejil miydi? - Ne söylemek iatiyoraun Luıi1. mize mini olmıyacak. ıuddular .. 
bir muhabbet ve ıefkatle aanlmı,tı.. (Pwli kadmın) bu faciada oy- Diye .ordu. Luıil, çok ciddi bir Eauen Luigi de yakında bir baba- Ve bu .. Böyle .. ölünciye kadar 

Ve bilhassa onun sıhhati ile pek nadığı hazin rolü yeniden görmemiJ- tavırla: ya kavupcak. devam edecekti ... 
yakından alakadar olan bqka biri miydi? Binaenaleyh onun oğlunu - Filip ... Dedi, Sözümü kesme- Filio gözlerini hayretle açh: S O N 
vardı. tedavi ederken her hangi bir bqka den dinle. Luigi buraya geldiği za- - Ne söylüyorsun Lusil... 

Bu da doktor Buaaey idi. doktordan fazla alakadar olmak hak- man sen onun yüzüne çok mahzun - Yahu.. Görmüyor musun 7 
Madam Kristin dö Valromen, Fi- kı ve vazifesiydi. bir halde bekıyorıun. Doktor Buaaey ıık ıık madam dö ...... Yarın •••••• 

libin tavsiyesi üzerine doktor Bua- Doktor Buuey, Luiginin yanma - Lusil. Valromeni ziyaret ediyor. Bmıun 
aey' e oğlunun ihtimamını terk et- gidip geldikçe cParisli kadınım da - Sana sözümü keımeden beni minasını anlamadın mı 7 
mitti. mahremi esrarı oldu. Onun bütün dinle dedim. Evet .• Onun yüzüne - Ah .. Ke,ke öyle olaa .. Bu za-

Genç doktor, kendiaini,Lusile doğ- derdlerini dinledi. Elinden geldiği mahzup baloyorıun; içinden (bu ço- valh kadın nihayet bunca feliket Ye 
ru sürükleyen hislerin hakiki mahi- kadar onu teselli etti. cuk benim çocuğum.. Fakat bunu ıztuaplardan sonra biraz ...dete 
yetini anladıktan, kendi hutıdığını 1 Ve öyle zamanlar oldu ki, ıenç açığa vurmaktan mahrumum .. Ken- mazhar olea.. 
kendi'teda'Yi-ettlden aonraW'blı ltüa- doktor. Parisli kadmm oturduiu eve di .bnuDdu Olan e•lldana c J•Y- - Bina deiP, çelı m11.ı elaealr. 

Keaik Elli Adam 
Çok heyecanh bir 
mevzu, sUrUkleylcl 

1 bir .macera va eevda 
.-omanın• a ııyor.az. 

~' '/lB_O ~ ~ ,ıı' 
ozoM 

6. ıS· o 
304 inhisar idaresi ' 

12· 1%·' 
153iK.Taner 11 .ıs 1 ı.SO 
1 OG Alyoti bira. 

1 
ı . .50 

1
,. ı 

81 Ş. Remz.i 12,ts 1, 1 
- 24 l M. j. Taranto ıJ.12 1ı·,, 

20 C. Kadri 11.so z 
1 ",ı! 18 D. Arditi 12.1.z 
1
,, 

14 j. Kohen 13.so 
2 ! D. Karayling 

722 i 
238360 

239083 i ZEYTINl'Aöl 
15 000 kilo M. Karaoğlan 
5 000 P. Klark 

20000 Yekun .. 
Çekirdek.is ü:ıiirn f-:erı . 
No. 

8 
No. 

9 
No. ıo 
No. 11 
No. 
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ANKARA RADYOSU 
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Yenilen Favsta 

Marlen Dietrich . 
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NF.St DAHII.:.t HASTALIK
LAR MOTAHASSISI 

DOKTOR 

Celal Yartm 
Bu kerrc muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu· 
rnaraya nak1eylemi tir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztcpe Tramvay caddesi 
No. ·ıoıs· TEL:EFON 2545 

i\fiizayede ile fevka-
• JZMtR BELEDf YESJNDEN: 1 Ad t 

1 - Dört yüz kırk iki lira mu- a e ö3 iŞ 
hammen bedeli keıifli ~hrin muh- A ce 1 • J 1 1 
telif mahalJerine talil< edilmek C )'O Cll U { 
üzere yaptırılacak 34 adet ahşap do 1aylsi1 c 
Han . levh~lan ha§ mühendislikten 20 Mart Pazar günü sabahı saat 
tedar_ik edılecek k~if ve ıartnamesi 10 da Göztepe vali konağı kar ısın
veçhıle 22-3-938 Salı günü saat on da 765 sayılı evde madam Hayim 
ltıda açık eksiltme ile ihale 

1 
Barki ve diğer bir aileye ait nadide 

edilecelrtir. İştirak etmek istiyen-
1 mobilyaları açık arhrma suretiyle sa

ler otuz üç lira elli kuru§luk mu-' tı1acaktır. 
vakkat teminat makbuzu veya 1 Satılacak mobilynlar meyanında 
b:ınka teminat mektubu ile söy-1 fevkal~ de lüks modern ilci kanılı fİ
lenen gün ve snatte encümene ge- I fonyerı>.lı nyııalı dobp tuvaleti ilii 
lirler. 1 adet karyola maa somya ve yatak 

2 - Oç bin altı yüz lira bedeli ve cibinlilıleri, füi adet komodinosu 
muhamn:enli Tepecikte Sürmeli aynnlı büfe servant, kare açılır :rc
sokağmda e~razı zühreviye dis- ıne!c masası ve birı:ok perakende av
panseri binası baş kiiti:>likteki ı up:ı yeme:: ~s•;cm'elcri~ hasır luu!e
ıartnamesi veçhile 22/3/938 salı pe takım•, ıl.ı kr.n lı cevız ayn.alı ao
günü saat ı 6 da açık arttırma ·ı lap, lnumnn, tuvnlei ve kom~inosu, 
ihale edilecektir. Satın alın~:: is~ ~':ru!1~ .. rnrunulatı direMi c'ört kö~c 
· 1 "k" ·· . 1. i, ıki kı~ı.uk bronz karvola maa somya 
tıyen er ı ı yuz yetmış ıra m mu- · ı·ı l · b" h ld ı • 
nkk . 1 b ~cmsıye ti{ er, yent ır a e aya . ı 

v at temınat mat. uzu veya ban- · k d'' · 1,- · 
k t 

· ekt b .
1 

.. l 1 &ın~er na •s ve ıın§ mru.ınes:, gc-
a emınat m u u ı e soy enen t ı tli b ı · J li b"" ··k ·· .. . I ye cıymc u ıs eme ~yu ay-

gun ve saatte encumene gelırler. l '" b 4 

• 

6-10-lS-lS 730 (424) na ı camınyero ayusu.Ave a~ ma~ 
. . . .. .. . .. . l·n ortıı masası, f evhaıade cyı sesh 
Ikıbın ~çyuz. el!ı dort.~ıra on ku- A T.an niyzm-:u m"" taburesi, ay-1 

ruş bedelı keşıflı Ataturk cadde- n:." o.:;•b"r, iki l:i.,;lik kesme nikel 
sinde Alsancak anbarları pas~jın-

1 
karyo!z., c uvar seati, po~er rnnsMı, 1 

dan ~aşlıyarak Al~ancalc meydanı, 9 ve 7 fCr parcalı ka epe takımları, 1 

D.~mıryo~(arı paS~Jln8 kada~ olan büyül: camlı yazıhn:ı~, br.nc:vİd' 
doşememn Beledıyece verı1ecek markalı lüks salon gramofonu 50 
paket ve kesme taşlarla esaslı ta- adet plikiyle beraber i!.i l!det ci-1 
mi.ri bafmÜ~endislikten te~larik; çekli kolona komodi~o!ar, peskirli~ 1 

e~ılecek keşıf ve şartnamelerı veç-
1 
eyi bir halde cünbüı, perde ve bronz 

hıle 29/3/938 salı günü saat 16 da kornezler şezlonlc kaydiruba des- 1 
c.çık eksi1tme ile ihale edilecektir. 1 • ' lar' . ' J 1 

t t . k k . . ı . 1 penç, cm vazo ' sıgara m arı, r 
fıra ebne ıstıyen er 177 lı- · ı h ı · b"' '"k ı t • d f · 

1 k akk 
. ı ev a ar, uyu çu , e c1er, sa e ış-

ra 1 muv et temınat makbuzu 1 r t b uk tl:r ba b'" .. , l 
veya Banka teminat mektubu ile 1 eml 1 a ure, çoc k ac··'dı, uyDuı: ~ 
·· l .. . ı sa on aynaıı ve uıın , or es, e-

soy enen gun ve saatte encümene · · A h 11 ::. ..ıd ı · 
1. I mırcı, cem a ı an ve seccıw e erı J 

ge ır er. l 
13,.-.18-22-25 (465) 812 ve sair birç~k lüı,umlu e~yı..lar sah-
&her metre murabbaı üç yüz lacaktır. 

kuru•lan bm" .:...ı· ·· · · ltı ı· 1 Fırsatı kccırmayınız. Final artır-,. ycxn yuz yırmı a ı- I -
il. k - h bed il' 1 ma sa onu. ra e ı uruı mu ammen e ı e - A · c k T l f 2056 

li yedinci danın 575.50 metre mu- zız .,,mı · e e ·on: 
rabbaındaki" 5 sayılı arsası bq ki.tip- - ' 5 '= 0 me; 

likteki §Artnamesi veçhile 25/3/938 l'a lt•hc· v~li lt•ri ne 
cuma günü sa.at on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

ı,tirak etmek ietiyenler yüz yir
mi dokuz lira elli kuruıluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
leminat mektubu ile aöylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 

De~ .. yıla içinde ilk ve orta okul 
öğrenicüerioin eslıi özel bir öğret
men dinde olgunlutırmalarını iıti

yen velilerin İzmir Bohçedler H n 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

1 • 6 (4) 

~· 
8--11-15---18 747(431) , 

1 - Askeri ayinat ve yem kanu- tZMIR iKiNCi iCRA MEMUR-
ba dd ı .. d ~· . LU(>UNDAN: nunun zı ma e erını egl§tıren 

1257 sayılı kanuna ek 3310 sayılı AlaiyeliMahmudun Emlak ve Ey-
ve 21-1-938 neşir tarihli kn.nun. lam bankı:sından ödü.nç aldığı paı:~: 1 

2 - 22-4-935 tarihli cami bade- ya mukabıl bankaya ıpotek eyledıgı j 
mesi nizamnamesinin 21 inci mad-ı İzmirde Bomovada İsmet pap so-I 
desini deği§tiren 2-3-938 tarihli ve kağmda yeni 17 .38 No. da kain ev-
8124 numaralı kararname. velce maa mÜflemilat bir ev ,imdi ı' 

3 - Emniyet muamelat memur- il.i ev, sağı Boza!an caddesi, solu ev· 
lan hakkındaki 4-3-938 tarihli ve velce ağazaryan Haria ve gazeteci 
8133 numaralı kararname, beledi- Murat fİmdi Mösyö Piyer ve hemşi

yenin ilan tahtasına asılmıstır. resi önü yol ile cevrili ismet ~ .. a ' - , ,...,. 
846 ( 521 ) caddesine küpde ve cephe duvan 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Mrm/rktt lıastanl'sı t!lş tabıbı 

M n~A:t ff er Eroğul 

kamilen demir parmaklıklı cümle ka
pısı ve bunun arkasına tesadüf eden 
gül sokağından 36 ve 38 numaralı 

Akhisar Tütüncüler Bankası ~a 

Serına yesi 1,000,000 Türk lirası 
Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Klrkağaç 

Şubesi ~ 
~ 
~ ... z 
R 
N Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 

kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'l!mum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar R 
Emtea üzerine l:omiGyonla alım satım işlerine ta-1\ 

'nssut eder. 
Prensibi emniyet, sürd ve müşterilerinin menfaa

tini korumaktır. 
Adrt;~: Gazi Bulvarı - elefon: 23~S 

( 19) 

iz mir Vilayeti Defterdar ığından: 
H. T evfiğin e~ki yıllar kazanç vergisinden ve satılık emlak be~ 

delinden borcu olan 1610 lira 29 kurufun temini istifasi için Os
maniye caddesinde kain 158 sayılı fırını tahsili emval kanunu
na tevfikan haczedilerek yeniden takdir ettirilen 3000 lira kıy· 
met üzerinden 21 gün müddetle müznyedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/3/938 Paznrteni günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4-I 1-18-25 703 ( 406) 
r7,T././,7.T.L/L7.ZLZ7h'Z,.r.r:rz,17.zzZZ7-ZZ7.7..Z.,./.r./ZY7ZT.r..O.Z7':ZZ2..zzz.zz?.!D 

~ Mü3lümanların 13 Anası 
~ . . 
~ Yazan: T-OK DJL 
~ Gı:.zeternizde "alaka ile takip ~dilmiş olan bu meraklı 'tarihi 
~ ronuı:t 21 M~rt 938 :P.azarte$İ d:\inünden itibaren muharriri 
N 'fokdil tarafıntlan tam olarak, fo:-ma forma kitap halinde neş
~ re ba,Ianacakhr. Romanın ne derece meraklı ve güzel olduğu-

nu gazetemizde takip edenler bilirler. 
Herkese; beher formaıı beş kuru~ olan bu romanı tavsiye 

ederiz. 
1 - 5 (449) 

C/7J///J.Z~:a;r~J//2Z'/./LZLZ/.//.2z~.l!"Y .. f7/..;T.ZY.T/ZZZT/71~ 

lznıir Defterdarlığından: 
Bulvar tirketinin eski yıllar müstahdemin ve kazanç verıile

rinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili emval yasasına 
göre mülkiyetleri haciz edilmit olan yol bedesteninde kain yeni 
31/18 No. h fevkani oda 250 lira ve Osmaniye caddesinde kain 
9 Nu. lı dükkan 400 lira ve 13 Nu. lı dükkan da 350 lira üzerin
c!en 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı9tır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü aaat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4--11-18-25 702 (413) 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi::n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE ,UZDUR 

Yeni yıphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ff/.f/t./~ SATIŞ YERLERi tr/.r/.r/~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
VL 

Kernal Çetindağ 

diğer iki kapılı, tahminen altı dönüm 
bahçeli kısmından mürekkep bir ha
ne olup 36 No. lu kapıdan girilince 
aağda geniı ve tahta~i bir oda ve 
kar•ıaında harap b" kilar d"v ne ihalesi yapılacaktır. Satl§ 844 nu- IZMlR BtRtNCI iCRA MEMUR-

ıt ır ' mer ı en- ı A bank LUGUNDAN. 
le üst kata çıkılınca üç oda ve bu maralı Emlik ve Eytam uı ka- . . 

, 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Dis· 

!erimizin de Rad· 
yolinc ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediiimiz ağız ~ddelerinin- ueareai yal· 
nız yemekleri hazma· hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araeında ditleri temb
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNJZI 
FIRÇALAYINIZ. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANi YE 
Sirkecide 

odaların altında camqırlık ve harap ' nunu hükümlerine göre yapılacağın- lzmır ~pu !"1emuru Mehmet Ca-
Haıta' arını her gün sabah d b ._ı _ _ ~ - it" t" lind . h 1dan ikinci artırma yoktur. Sabı pe- fer nezdmde ıken halen nerede ol- .ı.j.Y 

am ve u oamın ısa c yıne a- l "d d ki bil" . 1 . d Gazi B L - ik" t 1· .. • • T"" k" . k" t 1 iti P saat dokuzdan başfıyarak b" h 
36 

N l k tin para ile o up müşterı en yalnız u an ınmıyen ve zmır e - u ner ı o e ın mustecırı ur ıyenın en eı ı o e c •• •• ue 
B 1 N d 2 l

rapd ırb. ahmam baoh. u .apınm so- yüzde iki buçuk delliliye masrafı ler mahallesinde bedava sokağında öMER LOTFO'dür. 43 ıcnelik tecrübeli idaresiyle butiiJı 
ey er • uman za e S. 1 un a ır avuz ve çenın ortasın-

1 
8-10 Iı · __ ı._• ı · H"" • halkına kendisini ıevdinnittir. LtJ• 

1 b 1 · d . a ınır. aayı evm aaoıp erı uaeym h ti P 
numara 1 muayene ane erın e d~ 1Jl4a ?lunmuf ~rum katı da da- ipotek sahibi alacaklılarla diğer oğlu tbrahim ve Zahide taraflanna. Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki ra • 
kabul e1er'tr. hıl oldugu halde uç katlı ve 9 odalı alakadarların ve irtifak hal-.kı sahip· Emlak ve Eytam bankası tzmir !urlar. 

T c'efon : 3921 v~ haricine nazaran m_uhtacı tamir 
1 
}erinin gayri menkul üzerindeki hak- ıubesine T.L. 1709.65 borcunuzdan Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit uc~dut· ı.r· 

W!!u !!!ıpııııııııılll)!ll~--..,..-n:m..,.111111!1~~· bır hane ve bahçede bırçok C§Carı larım hususiyle faiz ve masrafa dair dolayı namınıza çıkarılan ödeme em- letanbulda bütün E4c ve lzmirliler bu otellerde bulutut ~ 

Acele 
. Sahlık hane 
tkiçcşmelikte Kalafat ma

hallesi Cingöz sokağında iki 
hane olmaia elveritli içinde 
kuyu ve kumpanya suyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

Taliplerin ra:ıetemiz mü
rcttiplcrindcn B. Karaoiuza .. 

müamire mevcut 7500 lira kıymetli ' olan iddialannı iıbu ilin tarihinden ri ikametgahınızı terkeylemeniz ha- •m!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iıl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!:efi!!!!!! 
bu evin mülkiyeti açıl; arwma ile ve; itibaren yirmi gün içinde evrakı müı- sebiyle bili tebliğ iade edilmiı zabı-
344 numaralı Emli.k ve Eytam ban- biteleriyle birlikte memuriyetimize taca da aranılmanıza rağmen bulun
kuı kanunu mucibince bir defaya 

1 
bildirmeleri icap eder. duğunuz yer öğrenilememit oldu

mahsus olmak ıartiyle artırması 20-j Aksi halde hakları tapu sicilince gundan ilanen tebligat ifuına karar 
4-938 Çarıamba günü saat 14 te malfun olmadıkça paylatmadan ha- verilmiıtir. 
icra dairemiz içinc!e yapılmak üzere 

1 
riç kalırlar. 9-4-938 tarihinden iti- Tarihi ilindan itibaren yedi gün 

30 gün müddetle satılığa konuldu. j haren ıartname herkese açıktır. Ta- içinde mezkUr borcu ödemeniz veya 
Bu artırma neticesinde satıı be- lip olanların yüzde yedi buçuk le- Cliycceğinizi aynı miiddette tifahen 

deli her ne olurea olsun borcun öden-: minat akçası veya milli bir banka iti- veya yazı ile memuriyetimize ( dos
ineai tarihi 2280 numaralı kanunun bar mektubu ve 38-3504 dosya nu- ya No. 38-2475) e bildirmezseniz 
meriyete airdiii tarihten· sonraya: maruı ile lzmir 2 inci icra memur- rehinin paraya çevrilmesi yolu ile 
müaadif olmuı hasebiyle kıymetine ,Iuiuna müracaattan ilin olunur. İcraya devam edileceii llinen ihbar 
balolmıyatirk en çolc artınnun üzeri-• 1086 · 852 (523) ve teblii olunur. N8 

iLAN . 
lzmir Defterdarlığından: z45 
H S ··ı ak" · k k ·· ·· ndan ol•P 1al asan u cyman ının aça tütün para cezası. •Ji eıP / 

lira 75 kurut borcunun temini iıtifası için mülkiyetı tah,,'1nd• ı~ 
kanununa ıöre haczedilmit olan Burnavada çay ıo~•1.ı• ii~erııı· 
20 ıayılı ıayrİ menkulü yeniden takdir ettirilen 1 SO ır• 
den 21 .Un müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. . heYevıı' 

Taliplerin VJ/3/938 pazartcıi ,ünü saat 15 de ıdare 
ıelmeleri. 731 ( A23) 

6 12 18 27 
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Bu tizin kendi kabahabnızdır,-zıra dtştirtntzl • • 
lhmıl eldiniz. bunlara l~I bakmadını; halbuki 
t 
,,..ndan daha kolar bir '8Y yoktur, ztra bu 
Jlhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT I" 
lyl dit macunu vardır. 

-·-.,,,, .. ~~~-~-'W .. f·~~ ,~ ~: 'il« "f't "-._t.c.w o"4.ıc. u.L';~ ~ -:ı~. 
' . 

ı PEALO·DENf·.~·. 
• -- - - - _J - -- -

TURAN r abrikaları mamutAtıdır. Aym umanda 1 uran 

tuyılet ıabunlannı, traş sabunu ve kremi ile glbellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

btlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazıh ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 22• Telefon 3465 

I 
\ · .. 

' 
~ 

Saç,Eksiri 
'-çı~lann d6klilmesine ye kepeklenmeaioe mani olur. Komojen 

~il k6klerini kunetJeodirir ve besler. Komojen saçlarm 
it dır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihaaı vardır. 
~ojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala-
~ulunur. w 

EYLUL 
Baharat Deposu 

~~~tın ınüt terilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çqit· 
"''• aA"ttırınıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıt.. 
)-..ı_.. SAN ECZA DEPOSU müıtahzeratından; çocuk Ye ihti
~llu, ek112 .. i~in öZLO UNLAR, t:eker haıtaları için GLöTEN 
lıf kok ınegı ve ıaireıi .. Methur LiMON ÇlÇEKLERt ve muhte-
s~titJi ~·u kolonyalar ile eaanı, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
lıt, ko Uvalet Cf Y&ll, ÇiL lL\ÇLARINI latanbul fiati üzerine ıa-
~~ ~ın"'tur. 

~tı::.11 ~titli dit fırçaları, dit macunlan, garantili dövülmüf, 
~l't ı;;~. baharat, yeni mabıul ıhlamur, ıalep .. 

ıae boyaları ve daha pek çok Çetitler. 
TELEFON: 3882 

• 
eczanesı 

lzm~ götürülecek 
en tık en ince Te en 
makbul hed'veniz ec-
zacı Kem::O: :'8.milin 

Bahar çiçeği 
ko1onyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerin~ ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmı~ bulunmaktadır. 
Hilal eczanesını. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını i[önneliıiniz. 

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

:r.. 

ESPAGNE vapuru 15 martta bekleni
yor. Anvcrs için ylik alacaktır. 
DEN NORSKE MtDDELHA VSL1NJ.E 

OSLO 
BAGHDAD motörU 15 martta bekle

niyor. lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 
SERVlCE MAR1T1ME ROUMAIN 

BUCAREST 

SAHiFE. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lineı Ltd. 

LONDRA HATI'I 
POLO vapuru şubat ortasında Lond· 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll· 
verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka· 
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - L1N1E 
ANDROS vapuru 9 §Ubatta Hambwt 

Bremen ve Anversten gelip yUk çıka· 
racak. 

Tarih ve navlunlardakl değlşikliklel\ 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

DUROSTOR vapuru G nisanda bekle- ~!!!a_!!!!!,_.1!!1!9.,...~!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!1-• 
niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga
lat?. aktarması Tuna limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGET motörU 15 martta bekleni
yor. Budapeşte, Viyana ve Bratislava 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
ve Linz limanları için yUk alacaktır. HELENlC UNES L TD. 

•!!!'-!!11m~!!!"!"!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!1!!!!!'"!"'!!!'!!!m!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!''!!"!!!!!!!!!!!!BI- J O HNSTON V ARREN LINFS Bf.LCION vapuru 2 2 / 2 S mart ara. 

Fena havalarda kendiniz.i 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KUL!LANINIZ. 

iCABINDA GtJNDE tJÇ KAŞE ALINABiLiR. 
lıim ve markaya dikkat.. Taklitlerinden aakınınız .. 

D .. ~IMON 

No. 9268 No. 9368 
DAIMON markalı bu fenerler iki Ye üç pillidir. Ufak camlıdır ... 

Y apılıt itibariyle camlarındaki huıuaiyetle Yerdiği ziya yirmind 
aarm barikulide icadı olduğu fiipbesizdir. iki pilliai iiç yüz, Uç pil.. 
liıi bet yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmaaına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu ban civarı No. 28/9 Hüanü Öz 
ödemitli .. lıtanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ye Şıı. 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
Nigi.rın eski yıllar veraaet yergiıinden olan 201 lira 29 k..,.. 

borcunun temini tahıili için talıaili emYal kanununa göre mülki
yeti haczedilmit olan Batdurak caddesinde kain 60 aa:rıh dük
kanın yeniden takdir ettirilen 250 lira kıymet üzerinde müzaye
deye çıkanlmıttır. 

Taliplerin 28/3/938 Pa.zarteai günü ıaat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 8-12-18-27 743 (434) 

:w:a=e ... 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
lımail Hakkının eıki :rıllar kazanç ve veraaet vergiıinden olan 

350 lira 96 kurut borcunun temini tahaili için Ahmetaia mahal
lesinde Keten ıokağında 3 ıayılı dükkanın tabıili emval kanu
nuna tevfikan haczedilerek yeniden takdir ettirilen 1500 lira 
kıymet üzerinden 21 tin müddetle müza1edeye çıkanlmıtbr• 
Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü aaat 15 de vill1et idare he-
yetine •elmeleri.. 8-tZ--18-27 744 (433) 

LIVERPOOL smda beklenilmektedir.Rotterdam Ham-
AVIEMORE vapuru 27 martta bekle- burg ve Anven limanlan için yük ala· 

nlyor. Burgas, Vama, Köstence ve Ga- caktır. 

latz için yük alacaktır. CERMANlA vapuru 1 /3 nisan a"" 
nandakl hareket tarihleriyle nav- sında beklenilmektedir. 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- Rotterdam, Hamburg ve Anven U. • 
suliyet kabul etmez. manları için yük alacaktır. 

Daha fazla tafsillt almak için Birin- PHEIPS UNE 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra Pbelps Broı Co. ine. Nev - Y ork 

HEIMGAR vapuru 17 ile 20 mart 
caat edilmesi rica olunur. 

arasında beklenmektedir. Ve Nevyork 
için mal alacaktır. TELEFON No. 2007/2008 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HERCULES vapuru 20 marlta bek-

Gerek vapurların muvasalAt talrhleı\ 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 

kında acenta bir taahhilı allına girmez. 
Daha fazla tafsil&t almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi detın acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

lcnmekte olup Burgas, Varna ve Kös-
tence limanlarına hareket edecektir. için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 21 martta gelip Rot- SERV1CE MARtTtME ROUMA1N 

tcrdaın Hamburg için yilk alacaktır. ALBA JUL YA vapuru 14 martta 
GANYMEDES vapuru 31 martta bek- gelip Malta, Marsllya Umanları lçin yUlc 

lcnmekte olup Burgas, Varna ve Kös- alacaktır. 
lence limanları için yilk alacaktır. SUÇEA VA vapuru 9 nisanda bek· 

SVENSKA ORIENT LINIEN len.mekte olup Malta ve Marsilya JJ, 

GUNBORG vapuru 17 martta gelip manları için yUk alacaktır. 
Rotlerdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig Dandaki hareket tarihleriyle navlun
Danimark ve Baltık limanları için yUk ]ardaki değişikliklerden acenta mesull· 
alacaktır. yet kabul etmez. Daha fazla tafsllAt için 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte FRATBLLI SPERCO vapur acentalıh
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, na müracaat edilmesi rica olunur. 
Dant.zlg, Danimark ve Baltık limanları TELEP'ON : 4111 414! 2663 4221 

• 
TOPRAK, lYI MAHSUL VERMEK tÇIN BOL GIDA iSTER. 

HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTF.St 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TICARETHANESlNDEN, EN UCUZ FIA Ti.ERLE 

TEDARiK EDILEBUJR. 
GAZI BULVARI, il, IZlllll 

ı - 15 

............... ~~·ii·~~····~~~;·~-~~~i············· ... 
Norvcç1anın baliı,Morina balıkyağıdll'. lki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi • . . . . 
• • . . . . . 
• . ....................................................................... 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mabudun eski yıllar kazanç vergiıinden borcu olan 433 lira 

29 kurufUD temini tabıili için mülkiyeti tahıili emval kanununa 
göre baczecli.lmit olan lkiçe,melik caddesinde kain 368 aayıla 
dükkin yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet üzerinden 21 
g6n müddetle müzayede1e çıkarılmıttır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi tünü aaat 15 de vili1et idare 
heretine celmeleri. 4-11-18-25 784 (407} 
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Fransız 'Başvekili bilhassa Milli . birlik kabinesinin neden kurulamad~-
\J 

gını 

13. Blum 

Paris, l 7 ( ö.R) - Kabine konseyİ· 
Aİn dün akpm saat on yediden 18.15 e 
kadar devam eden içtimamda bu a]qam 
parlamentoda olmnac:ak hükümet proı· 
ramnun esaslan teabit edihniftir. Bu İç· 
timada hariciye nazm B. Paul Boncour 
harici Yuİyet baldonda izahat vennİ§· 
tir. Burnmla beraber bükümetin progTa· 
mmda beynelmilel Iİyuetteki faaliyeti 
ve bilha.ua ıDali Sahadaki kuvvet ve ka
rarlan l,aklm;da sarih inaJUnıat vermesi 
beldemnemelstedir. Programda nzİye
tin vebameti aebebiyle bütün Framızla
nn kabule mecbur olduklan fedakarlık
lardan bahsedilmektedir. 

Baıvelıil bay Blum bütün istizah tak· 
rirlcri üzerinde miinakaprun talikini, 
yaln12 harici ıiyaaete müteallik olan İl

tizahlann müzakerai için bir tarih tayin I 
ve tabit edilmeaini utiyerek itimat me
aelesini ileri ıürecektir. latizah!arm tali
ki talebi hakkında her hatip beş dakika 
ıüren beyanatta bulunmak hakkını baiz 
olduğundan umumi Iİyaset üzerinde 
mılhdut bir münaka§a olacak ve ba§ve
kil hanlara cevap verdikten ıonra iti
mat reyine geçilecektir. 

KABlNENlN DEKLARASYONU 

böyle bir kabineye lüzum olduğunu izah • 
ettı ve 

FRANSIZ 

Güç •• 

y ka a 

BAŞVEKiLi DiYOR 1: 

nsayı şimd·Fr 
da·~a y··kseltti 

B~z zayif deği iz. demokraside ekse-
----------------------------------------------riyete dayanan zayif_ olamaz 

,Fransanın yıne 

olduğunu bütün 
cesaretli ve kuvvetli 

dünyaya şimdiye kadar olduğu 
ispat edeceğine emniyetim vardır 

birle sik, 
' 

gibi tekrar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer 
Ekalliyetler 
bize yardım 
etmezlerse 

Biz 
Onların verecek. 
/eri fazla kuvveti 
milletten alacağız 
ve vazifemizi on
larsız yapacağız. 

li, cesaretli, birleıik bir millet manzarası zeki bir siyasete imkan olmadığııiı t~ 
vererek taribindeki mi.aalleri bir daha min ettikten sonrn demiştir ki : 
tekrar edeceğine emniyetim vardır. - Eğer Fransada miJli topluluk ta• 

COMHURtYET FEDERASYON hakkuk edene ileride beynelmilel ~· 
GRUBUNUN TEBU(;t hada her tehdidi bertaraf edebilecektlf• 

Sonra kabinede komünistlerin bulun· 

mamasına temas ederek : 

- Komünistlerin bulunmadığı bit Paris, 16 (A.A) - Cümhuriyet fe
derasyon crubu neşrettiği bir tehli&dc 
.,-ubun tamamen tarafgir olan ve ne 

memleketin temennilerine ve ne de va
ziyetin vahimliğine uygun olmıyan bir 
hükümet te§ekkülü aleyhine daha ilk gü
nü aldığı vaziyeti muhafaza ettiği bildi
rilmektedir. 

hükümet yaptım. Çünkü bu yapılabil~· 
di. Fakat komünistlerin hariç kalaca~ 
bir Fransız milli birliği olamaz. Eğe1' b~t 
felaket baf gösterirse, eğer yarın bıt 
harp olsa yüzbinlerce komünist jşçiııİ1t 
seferberlik cüzdanlarını geri mi alacak· 
smız? 

F ederaayonun delegeleri hariciye M· K .. • 1 • b' b' b"'ı.:: ... etl• omun11t erın ecne ı ır ua .... . 
rınnı ziyaret ederek grubun tapanyada · ,.nl• 
h .. 1.• ""d hal uhalif ld w akrabalıklarmdan ihtiyatlı bir la 

er turu mu a eye m o ugunu hah ttikt ı... k"I ·ı· .a-.is• .• , se en sonra ---t"e ı ı ave ru• .... 
ve .Fr~ya yabancı hucmnunun e~- tir : 
yetı ve amme huzurunu boznıamaaı 1Ç1n 1 So 1• t • • 1 d ·11·1 bit• • • • - sya as nyaaeb a tın a mı 
elzem olan tedbırlerm hemen teabıt edil- 'ı ıik lı: b' • dd-~il d. F •--t bun" 

· 1.. b't..J:-:.1 dir a ıne.sı re oı::<ı:1 me ı. atu1 'I 
meıı uzuınunu ı ........ "'er • • bb'" t ek IA d E lk' tetrı 

1 .efe us e m azını ır. vve ı • 

B. BLUMUN BEY ANA Ti devrede iki defa elueriyet değiftiriJd" 
Bir faydaaı olmadL Bu defa teıebbİi' 

Paıis, 17 ( ö.R) - • Blum kabinenin edilecek mi11i birliğin bir ekıeriyet d_e-
~.!ı_ r w • lı' • • • 1~· 

programını okuduktan sonra bay Heni- &"f .. ıgı 11aın1 vennemesJ ve ıos ~ 

ot istizah takrirlerini okumUflur. Baıve- haklara dokunulmıyacağı kanaatinin b•• 
kil kürsÜye çıkaralı dem.İftİr ki : ıd olması lUımdır. 

- Bu takrirler üçe ayrılabilir : Dıt Ekalliyet partilerine bitap ederek : 

ıİyaset hakkında, mali ıiyaaet hakkında - Eğer bunlan kabul ediyor&afl11' 

ve umumi aİyaset hakkında olanlardır.. İcap eden neticeyi Çıkarmuuu ~e· 
Mali gİyasete müteallik olanlann talilci- ğim. Fakat reddederseniz sizin bise .,er· 
ni talep ediyorum. Harici aiyuet hak· mek istemediğiniz kuvvet fazlasını meıt'' 
kmda salı cünü münakqayı kabul edi- lelı:etten anyacağız. Bugünkü prtlaJ' .ı: 

F •--t k __ 1,,L· ti' bati' 1 bnda yapmak vuifeaiyle mükellef 0~ yorum. •- anca aaıanıye ı p e- v • • • • • aliJııl• 
· ·· al rt' ı U A • t dugumuz qı sızsı:z yapacağız. lıtikl nn soz ması p ıy e. munn sıyue . .. • • v irle• 

h kk d • d h 1 • hat h zı, cwnbunyeta ve ondan doıan (ık 8 an a ıse er a ıza a azının. ri müdafaa etmek azminde olan ıru1yoıı• 
8. Blum bir mi11i topluluk kabinesi 1 · d • J arca msanın yar uruy e .• 

teıkiline n.uıl çalı~tığını ve ekalliyet par· B b .. • til ee1a· 
til · d al halk d k ti u eyanatı mutealup cebe ta 

b 
erm en '1 ~ız • • çı emo ra ann rnİ§ ve tekrar açılınca reye geçilnıiflİt" 

amu kabul ettıklerını hatırlattıktan ıon· Ev 1 • • • • artiJeri· 
ra dernqtir ki : I ger rey enn nebcesı ekallıyd p 

• • • nin bqvekilin davetini kabul ettifit'' 
- lıte bu ıeheple hükümet tımdikı I bir İ§arebe bir milli birlik kabinesi tet• 

teklini aldı. Bu :zaif bir hükümet değil- kil' • • b BI • t'f ed •---.!r 

l 
ı ı ıçın ay um u ı a eceKu • 

dir. Zira demokraside ekseriyeti temsil 
eden zaif olmaz. Dört giindenberi umu· RADtKAL SOSYALiSTLERfN 

HlTABF.Si 


