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: ŞEHiB ~ABERLERi ~ 
Vergi 
tenzildtınıtı 

Zaman Terfih gayesine Vergilerde Müruru 
;~~~~ ..... ~~-~~~ ... ; .. ~~~~~---~~-.!.~ Maliye V ekileti, v_..;e__.:._;...r_g_ile_r_d_e_m_ü_ru-ru 

uygun olması 
zarureti vardır 

• . _.a....:Oni: 

-BAŞTARAFI 1 iNCi SAffll'';'~ 
rin yekunu devlete mühimce~
dak&rlık tahmil eder. Damlı)'&~. 
lıya göl olur darbı mes~li bu. d bit 
da devlet hazinesi için yerın e 

Çocuk aşkı öldürmez, aşkta inkılap 
yapar ve aileyi felaketten korur 
Soayal bünyemizin mübrem ihtiyaçlarından olan çocuk varlı

ğı hakkında da açbjınız Anketten dola11 trazetenizi .tebrik ve 
bu Ankete verilen kıymetli cevaplardan okurlarınızı takdir et-
meği bir borç ıayarım. 

Çocuk atkı öldürmez. Fakat afkta inkilip yapar. Atkı fizyo
lojik bir tekilden piıkolojik bir hale ifrai eden çocuk, Aile haya
tında ıoühim deiitiklikler meydana getirir. Günlerce zmdanda 
yatan bir adamı günete çıkarınız ziyayı onun gözleri görmez. fa
kat günden güne bu ziya ona öyle tathlıklar verir ki artık caki 
hayabna hiç dönmek istemez. itte çocuk aile hayatmda ilk defa 
belki ızhraph olabilir fakat gün geçtikçe bu iİztirap bütün tathlı
ğile bat gösterir. Bu hal aile hayatmda kuvvetli bir atk doğunır. 
Çocukıuz atk Fijyolojiktir. Bunun devamı nncak bir baharı.n 

ıhk rüzgarı gibi geçer. Hayatın kışı başlarken ruhta batka bır 
temayülün bat gösterdiği bu ailenin kartısına mühim ve siyah 
bir istifham çizildiği görülür. Çiftlerin cece gündüz gördükleri 
bu hayal glinden güne aksettirdiği iztiraplı ve elemli dakikalarla, 
ıönen bedeni atklarına hüzünle bakarlar. işte çocuk yokluğunun 
azabını rün geçtikten sonra hisseden bir aile yuvası bedbahtla
rın serisini tefkil eder. 
Yakın ve uzak tanıdığımız çocuksuz ailelerin ne,eleri ve zevk

leri de bir bahar rüzgarı gibi çabuk geçtiği, bir çok hakikatlerle 
ortada iken çocuğun a,kı öldürdüğünü hiç bir ailenin iddiada 
hakları tabii değildir. 

Aile hayatında çocuğun oynadığı rollerden birisi de yuvayı 
her felaketten önlemek ve itini gücünü bitiren Babayı bir in Ön· 
ce eYİne aeYketmektir. 

Oıtat Ziya Gökalpan (çocuk ıahibi olmıyan felaketin kıymeti
ni bilmez) sözleri çocuğun aile hayatındaki mühim rol\erini ispa
ta bir delildir. 

Barlara, kafe tantanlara hülisa bütün sef abat yerlerine baf
vurunuz, buradaki erkeklerin aile hayatlarındaki çocuk bo,tuğu
nu gidermek için buralara toplandddarım görürsünüz. itte baba
nın gayri muntazam bu hayatı ruh üzerinde bıraktığı mühim bir 
teairdir. 

Bence çocuk atkı öldürmez. Atkta inkılap yapar ve bu yaptığı 
inkdipla aile ha1atını her felaketten konır. 

H. A. S. 

lzmir şampiyonu 
Bugün Ankaranın yeni stadında 
Muhafız Gücü takımiyle oyniyor 

zaman müddet ve başlangıçlarını 
tespit eden pratik bir formül hazırladı sözdür. . biJıılt"' 

Terfih gayesinin elde edıle laf"' 
si için tenzilat niabetini meı:nur a 

hayatında hissedilecek bir ~· 
Muhtelif vercilerin müruru zaman göre. eski kanuna göre tarhiyatı yapı-,içinde tahsil olunmıyan vergilerin mü- iblağ etmek lazımdır. Buna ot* 

müddetleriylc bu müddetlere başlangıç lara1' kat"iyy,et kesbetmiş olanlann mü- ruru zamana uğnyacağı yazılıdır. için mali imkan müsaid bulunını:ı,t 
olan tarihlerin tayin ve tesbiti hususun• rurn. zaman müddetinin evleviyetle eski Muvakkat ikinci madde mucibince sa tenzilatı yalnız yüz liraya re' 
da muhtelif yerlerde tereddüde düşül- hükümlere kıyasen hesap edilmesi muk- daha evvelki senelere ait vergilerin mti· aylık alanlara inhisar ettirı:nek ~ 
düğü maliye vckôletinin na'Z:'n dikkati-' tezi bulunmu§tur. ruru zaman müddeti de ayni hükme gö- tiyle yapılacak fedakarlığın fit' 

ni cell..ıetmiştir. Hele bazı yerlerde. ba- lKTISADl BUHRAN VERGiSi re hesap edilecektir. ...".:lha ziyade masruf olacağını ı,alJ 
zen mükellefler lehine olması lazım ge- VERASET VE INTlKAL VERGiSi deriz. b .. ~)O' 
len vaziyetlerin. sırf bu te:-:. ..:düt yü- Bu vergiyi : Küçük memurların aile ~..ii1'• 

. . d .. be l" kii biiı -
zünden yanlış tatbikata meydan verdiği A) Hizmet erbabına.. Bu vergi sureti kat iyyede tahallu- r~~ e aç ..' ıram~ ~ev .ı-ıı· 
de ı:;örülmüştür. Maliye vekaleti, müru- B) Hizmet erbabı haricinde kalan lca- kundan itibaren beı sene zarfında tahsil j tur •. ~ akat uç be§ y~z lıra ay!(" de et• 
ru :znmnn müddetleri hakkında bir for- umç vergisi mükelleflerine tarhedilen edilmediği takdirde müruru zamana uğ• j lar ıçın bu rakam bır kıymet 1 8 

mül hnzırlıyarak bir tamimle vilayetlere vergi olmak üzere iki kısma ayırmak lıi- raınış sayılmak lftzımdır. Ancak 2566 mez. ··~ 
bildirilm;.,tir. zımdır. numaralı kanunun dokuzuncu maddesiy-ı Bizce yapılacak tenzilatın '?d~ ~I 

..... . 1 . d d "' ·ı eh ır Muhtelif vergilerin müruru z.amnn Hizmet erbabına t rhedilen vergilerin le 1929 mali senesi sonuna kadar ta- tesır erme e eger ven m I ff"ıf 
müddetleri şu esaslara göre hesap edile- müruru zaman başlangıcının yakınında hakkuk etmiş olan vergilerin 1934 mali . yapılan fedakarlık hedefine o 

8 

cektir. haznnç vergisi kanununun mer"iyet mev- senesinden itibaren iki sene de ve mÜ· lıolsun.. ()(;Lll 
KAZANÇ VERGiSi kiine konulduğu tarihten evvele ait olan şavi taksitlerde tahsili kabul edilmio ol- HAKKI OCAKi 

9 3 '3 ve clnhl\ evvel mali yıllara laalluk duğu cihelle 19 34 mali senesi iptidasın- --=-
ettiği takdirde verginin kat"iyyel keshet- da henüz müruru zamana uğramamıt 

Bu vergide tahsil müruru zamanını ·~. h 2 39c: 1 '- oları 1929 ve daha evv_ıı_, --llara -:. 
tayin eden son hüküm. 2 395 numaralı 

nun mer"iyet mevkiine konulduğu tarih- veraset ve intikal vergaerinin beş eene Devlet 
1 

tıgı tari in, vergi , numara ı Kanu- ~ yu -... 

kanunun 3258 numaralı kanunla deği,..i-
ten sonra olan 1934 ve daha eonraki lik tahsa müruru zaman müddeti. bi- H )) 

rilen 78 inci maddesinde yazılıdır. Bu nn· cı· •• ı-sı"tı· bı"r hazı"ran 934 ve ı . ._, __ ,, ava yo afi mali aenelere tallulc ettiği takdirde de ... K IUD(;( 

maddede ( ······· ·· tarhedilip te lcat"ilct· · • .__ · · ı .... ı· l ı_• d taksiti de bir haziran 935 tarihinden ve .-J/ 
·~· 1. 1 k" ed 1• ld • "t" vergınm ııutt ı cştagı ma ı yı ı ta~ıp e en -BAŞTARAFI l lNCt S~AHlt~ .. 
tıgı ma 1 yı 1 ta ıp en ma 1 Yl an 1 ı- -•· J ·· b t t 19 30 ve daha sonraki senelere taallUk 
b b 1 .. d ._L_,1 l mau y an mururu zaman at angıcı o a· -·ıı:... ......_, ,_ .. --L----aren ~ yı ıçın e uuga o unmıyan . . • d . ._ ~· ·y-· -Y-r ____. ~ ~ 

.. .. rak kabul ve hesap edılmeSt lazundır. e en verıuet ve int~al vergileri tahsil ı __ __!..:1....:-. .,.......-~ .. 

l
mururu zamana ugrar. Ruhsat tezkerele- .. .. .. . tir. Yalanda nan ~. !-M ~ 
. . k 1 . h 

1 
d . 2416 ve 2728 Nu.lı kanunlara muste- mururu :r.aman muddeti de, kanun met- t cil ed!t-:.t• 9 __ • L!.. ~-

rı ve vergı ·arne en arç an a aynı . . . . . d .. .. , . A a ... IUf ... o.- lf .,.. •1 
h"'k "b'd" r. _ b" I k tl d nıden hazmet erbabı hanemde kalan nın e yazılı oldugu uzere kat ıyyet kea· l edil 1_.:_ 

ı u me tn ı ır. ı:.cne ı mem e e er e 1_ • • • • .__11 f . . • b .... ·ı_ • "b b mA ece&u.<. • ~JJ. 
unan nr ıçın tn sıl mururu zamanı on . . . .. I B . . . ~ • Mllnuaa - ~• !.J. bul 1 

. . h . .. Kazanç vergısı muııu:ı e lerıne ılaveten tar 

1 

ettıgı Larınten ıti aren cereyana aı· , __ !_. 1_. L-• A -•--- .e ~ . 
. . . I hedılen buhran vergısıne aıt rnururu za- ar. u kanunun yırmı altıncı maddeaı L- --~ rl . • Lal 

1
_.....s.: ~ 

senedır) denılmekte ve tadılden evve • . . 'b' .. d h-''' . , ... va ııcJ"e enıun &HıpıMD• ar-, ır 
k

. . 
1

. . . dd d . h"'- mnn möddet ve başlangıcının tayınınde I mucı mce uç sene e ta :JUi ıcap eden . ·..:-.ı t L!o. _ _.il--..:ı~<L!.. ı_.;t ... 
ı yetmış se :ızıncı ma e e aynı u~- . . . . k ti . • . ayı ı'iuove esua t:U ~· . ~ 

ı!ıe 2 4 t 6 numarala kanun bır hazır an 1 gayrı men u ere aıt veraset ve ıntıkal ı -Lul h --~ r1 • tG _:.. ... uıı--
mü ihtiva etmektedir. tauu ava ııeı:e enne ~ 

9 34 ve 2 728 numaralı kanun da 29 /5 / j vergisi tahsil müruru zaman müddeti ve d b··• _ _._ d" 
Yalnız eskisinde (Kesbi kat'iyyet et- b I , e ..,.anmasa mualU'l'el' il'.~ 

935 tarihinde tatbik mevkiine konulmuş a angıcında da 1929 ve daha evvelkı N-~ .ı.a· • L. Al! • ,-. 
tiği mali yılı) tabiri muaddel madde l h 1 I . . .. bd . b' ıuıa Vca una u.J "'° 

o masa asebiyle 1O36 numarala eski ka-
1 
sene eraçın mururu zaman me eı, ır d • lannd -~ 

metninde (Kntilcştiği mali yılı) şekline h . 9 34 b' h . 935 a nuan aya orta • lf'l'U'-
zapç vergisi kanunundaki müruru zaman azıran ve ır azıran ve mü-

konulmak suretiyle esasa müessir olma- j meleri m~ir. 
hükmünün tatbiki mevzuubahis olamı-, leakip .eneler için verginin icat' aeıtiği 

yan bir değişiklik yapılmaşhr. Her iki h 
yacağından bunlar hakkında 3258 nu- . tari tir. Oç senede.taksitli olarak ta tah-

hüküm ara!llnda tahsil müruru zamıın l dd I k •• '-- 1 ·1 edilm • __ ,_A ..ıı ·· '-·· 1 ·· · .. dd . b l k d h' mara t mua e azanç vergısı ıuanunu- 1 sı eaı mc.u;;uc uK.um ere muC891r 
mu eh ve aı B!'\gtcl no tasın an ıç nun yetmiş $Ckiı:inci maddesine tevfikan değildir. 2656 numarala kanuna ait izah. 
bir fark yoktur. Bu itibarla 2395 numa- . . k ··ı .... 1• 1 k. d 1 • •• b -• .. ı d ._. 

vergının at ı cştıgı ma ı yı ı ta ıp e en namenın mururu uman a14ıgı a tın aıu 
rnlı kanunun mer"iyet rnevküne konul- 1 f 1 b d müruru zaman müddetine başlangıç it- as ının una air olan fıkrası hüküm-
duğu bir hnirnn 19 34 tarihinden itiba- tihaı: edilmesi iktiza eder. süzdür. 
ren kazanç vergisi tahsil müruru zaman --0--

-=- . Je 
Gir kararnamesıtı 

tadilat yapıldı . 
Mer'iyette bulunan G. 1. ~· ~ 

meainin dördüncü maddesinın 

fıkrası §U ~elcilde tadil edi1ıniıtir :dele'" 
müddetinin başlangıcı verginin kat"ileı· MOVAZENE VERGlSI Afgan elçisi geldi 
tiği mali yılı takip eden yıl iptidasıdır. 

Bölge &aşkanlıtı, /stanbu/Ja A/sancak fakı- J Haziran 1934 tarihinden, yani 2395 1980 numaralı kanunun dokuzuncu Afganistan hükümetinin Ankara el-
numnralı kanunun mer"iyet mevkiine gir- maddesinde (Verginin taalluk ettiği ma- çili bay .Ahmet l lan eşiyle birlikte lz

mınrn lıartılaştığr haksız[ rğr tahkik etti diği tarihten evvelki zamana taalluk li seneyi takip eden mali seneden itiba-
1 
mire gelmiş ve vehrin görülecek yerleri-

~Birinci, ikinci ve üçüncÜ rıı• _,Je
hülcümlerinden istifade etmiyen Ol 111ıı• 
ketlerden birine yapılacak ihra~t ~ 
kabilinde bu ülkeler~e her h~ 
den, sif kıymeti ihracatın fop l~ 
müaavi ithalat veya bu memleket .,,.... 
birinden icra edilecek ithalat rn~ ~ 
de yine bu ülkelerden her lıanıa ,.a
fop kıymeti ithali.tın eif luyrneti..e 

fzmir §<Ullpiyonu Üçok takımı dün mir takımı en kuvvetli şekliyle işti- eden kazanç vergilerine gelince, bu kıs· ren bet sene zarfında tahsil cdilmemiı 1 
ni gezmiştir. Elçi dün öğle ekspresiyle 

akşam Ankaraya varmıştır. lzmir rak etmektedir. Bilhassa Adilin eyi- ma ait tahsil müruru zaman müddeti vergiler müruru zamana uğrar) kaydı 1tstanbula hueket etmiıtir. 
çocukları tam kadrolariyle Ankara- leşmesi, lzmir müdafaasının kabili- 755 numaralı kanunun 1038 numarala mevcuttur. Bu hükme göre .müvazene: --=--
ya gittikleri iç.in kendilerinden mu- yetine bir şeyler ilave etmiş olacak- kanunla tadil edilen 64 üncü maddesin- vergisinde kabul edilen be~ senelik tah- lokantalar liste 
vaffakıyetli neticeler beklenmekte- tır. de ynz:ılıdır. Bu da ( ... tahakkuk ettiri· sil müruru zaman müddetinin batfangı· k il k 
•_ı• 1 J" t k--L· '--t'" t t ••• t·-'Lt ~. CIRIR. Verginin taalluk etti~i mali seneyi U anaca SAVi ihracat yapılabilir. ~ .,,,. 
oır. Eğer zmir şampiyonu bugünkü ıp e cıwı ..... ıyye e tıgı lllU1 en ıtı- . B ka . . d ~~ 

lzmir pmpiyonu lJugün saat 15. maçla L · ·: üç puvan hediye ederse baren bq sene urfmda tahsil edilmiyen ta~ıp e~e~ mali sene İptidasından hesap 1 Bdcdiye zabıta memurlan. tehrimiz· laya: ta,:n~:::.1~;::;•:.:t h~ 
30 da ille maçını Anlcarantn yeni ata- lzmirin milli kümedeki vaziyeti, ge- leazanç vergisi müruru zamana uğr~r) edılme&1 lazımdır. d~i lokanta ve aşçıları umumi bir tef- göre tatbik edilecektir. 
dında Muhafızgücü ile yapacaktır. çen eeneden daha güzel olacak ve eelıdindedir. Yeni hükümle ara81ndaki HA VA KUVVETLERiNE YARDIM tiıten geçirmiılcr, brr çok lokantalarda mg:m_ 

Daha iki hafta eTYel, lzmir stadında Ankaramn iki takımı geride kalacak- başlıca fark, müruru zaman müddetine 1 liste kullanılmadıimı ve talimatnameye li;;;;;;;;;;;;;m..--~~· 
karplapn bu iki takını, güzel bir sa- ttr. başlangeç ittihaz edilen tarihlerdedir. Bu Bu vergiye ait olan ' 2882 numaralı 1 aykm hareket edildiğini teebit etmifler- ; 
vapna yapmıtlardı. Maçan teknik ne- TAHKiKAT y APILOI başlangıç yeni hükümlere kat"ilettiği ta- kanunun on ikinci maddesiyle müruru dir. On ili lokantacı tecziye cdamiftir. H alkevi köşes 
t . • bi l (-__._· 1 A L. "k" "h · ·ı_ d 'I · · c _ ı_. h k .. zaman için konulan hüküm, müvazene 1 Yerlere tükürdükleri görülen wirmi ıceaı r go ~•Y c n~ra t an- bö" . • n esaıı ıttanaz e t mıştır. c.8lll ü mun , 
cisinin aleyhinde olmakla beraber Spor lge merkczınd~. Y~.ılan b~r İ mer'i bulunduğu. zamanlarda ve yahut vergisine ait müruru zaman hükmünün beı ldtiden de birer lira para cezuı alan- koll'ite" 
ortada büyük bir değişme vardır. t~lantıya Alıancak lculubu ıdarecı-l 2J95 numaralı kanunun mer·iyet mev· aynidir. nuştır. 1 - Evimizin soıyal yard1

'_". •"'el' 
Yani bu defa lzmic prnpiyonu An- lcrıyle Alsancak tabmı oyunculara t kiine konulduğu tarihten eonra eski za· MUAMELE VERGiSi Sattıldan sütler şüpheli görülen dört since Nazilli Basma fabrikan ıçlfl ~· 
kara sahasında oynamaktadır. İştirak etmişlerdir. İzmir bölge baş- ı manlara ait olmak üzere tahalclcuk etti· sütçünün eütleri belediye lcimyahanesine kayıt ve göndermesine karar .._.~il' 

Her ne kadar geçen hafta yedi kanlığı lstanbulda Alsancak takımı-ı nlmiş vergilerin müruru zaman hüküm- Bu vergiye ait tahlil müruru zaman sevkcdilmiştir, tahlil edilecektir. 16 • 40 yaşına kadar bu iıt~ çıalt~ ,_. 
gollük bir mağlubiyete uğrıyan An- nın yaptığı son iki maçta karşılaşılan lerinin yine eski kanuna göre hesap edil- hükmü ilk defa l /6/934 tarihinde mu· tiyen kız ve kadın amelenın ~' ~ 
kara ikincisinin kuvvci maneviyesi vaziyetleri tesbit etmiştir. Bununl mesi Jwm gelir. teber olan 2430 numaralı kanunuD yir- Ag""' ırcezada lamak üzere her gün Halk~ .• .-dıP 

ı L amele birli;;i ba..LanlıX..na rruır......-.. it• bozu muııa da. bu vaziyet lzmir ta-

1 

hakkında bir rapor hazırlanacas;: ve T arltiyatl yapılmamıı veya kat"11)"et mi yedinci maddesiyle konulmuştur.. • ,.. "' ~" 
kımanm mutlaka kazanacağı mina- Türk spor kunımiyle futbol federas-o kesbetmcmit vergilerde müruru zaman, Bunda bt"iyyet ke8bettiği malı yilı kararlar 2 ~ .'9· mart 938 cumart~r ... IJd "'. 
sına gelemez. Şu da YM' ki maça, iz- yonuna bildirilecektir. eski hükümlere tabi tutıdmUf olduğuna takip eden mali yıldan itibaren on yal • • •. •• •• • • tamı evımız ıpor lcolu gece91d tıad-' "· 

.. l~mmn Gune~ koyunde Ah Çctın cede iki yaıından dört ya~ana li ~ 
oldurmek kaıtıyle yaralamaktan zelve gürbüz çocuk seçimı anil ~ 
suçlu ı\Jxlullahın ağır cezada devam le. milli oyunlar. monoloi'. dan• ~·tifelef 

BUGÜN 

SiNEMASINDA 

Güzel şarkılarımızla 

bezenmiş 

Türkçe Sözlü 

ALI BABA 
Hindistanda 

TORKÇE ŞARKILAR ... KIVRAK OYUN HAVALARI RAKSEDEN YOZLERCE KIZ .•• UÇAN HALILAR •.• MUAZZAM 
FiL GOREŞLERI ...... HERKESiN SEVECEöl BOYOK FIUM ................. . 

TORKÇE ŞARKILAR : SAN' ATKAR CEVDET KOZAN iDARESiNDE MONTEHAP BiR SAZ HEYETi TARAFINDAN 
ÇALINMIŞTIR...... AY R 1 C A : PARAMOUNT JOURNAL ........ . 

SEANSLAR: HER GON: 3-5-7-9.15 DE CUMARTESi, PAZAR t DE iLAVE SEANSI YARDIR 

I e~~kte olan ~uhakemes~ ~eticelen- telif eğlenceler yapılacaktır. D•~e ~ 
1 
mıştır. Suçlu bır sene ve ıkı ay hap- tevzi edilmiştir. ~f 

ahk .. d"I • • ide" ·ı• se m um e ı mıştır. 3 - Motör kursu için yen v-iıll' 
j § Yumurtacı lbrahimin yankesici- işleri yapılacaktır. lsteklilerirı e 

l
ı lik suretiylcp parasını ça_lmaktan suç- müracaatleri. . . ~o"'r 
fu sabıkalı 1 go Nura ve Cemal 4 _ Kubilay ihtifaline ev-ıııU'e<:'*ıi'· 
lıaklannda devam eden muhakeme te az.alan ve yönkurul iştirak ed fill-"'11 

' neticelenmiştir. Cemal iki ay hapse 5 _ Onlü Türk komutarıı /\ rttJ" "' 

ı mahkum edilmi~. Tango Nuri bera- büyük bir resmi sayın ba1bak•"
1 ı~' 

~ • fı dıall ... 
et etmııtır. saylavımız Celel ~ayar tara " 11 ,o 

.. ··"leOe --=-- re gönderilmi~tir. Her gun og...ı· 
S ·ı ... h f ektevır· c,rJ' ı a araş ırtnası ra yurddaşlara gösterihn ıı-f~ 

Karantina mıntakasmda zabıtaca 6 - Evimiz salonunda tı~rk 0tr:aı'ı-'" 
1 ·ı~L t d L__ . .. .. be•te ıl 

yapı an sı mı araş ınnaaın a oazt ta- martesı gunu saat on " d a 
kta ıC· fİ V' 

bancalar elde edilmiştir. 178 numa- Karagöz oyunu oynatılma. do~ cıo 
rah taksi otomobili şüphe üzerine 7 - Müstahkem ınevkı ba~ b,ıı .• 

' oO 9'1" 
durdurulmuş ve otomobilde bulu· Galibin idaresinde 1 Ja~ke~ırı 1'a>'1t 
n·an Mustafa Alinin üzerinde bir bro- teıkil edilmiııtir. tsteklılerın 1 
ning tabancasiyle bet fişenk bulun· evimize müracaatleri. . ı\i"il. ~' 
muıtur. Mehmet Şahin ve Hasan 8 - l 9 / 3 / 936 cumıırteSI 011 11"'_... 
.ı . . .aıat -'~"' hüseyinin Üzerlerinde birşey bulu- on yedide Ar komıtesa ve k tOP" 

namamlJbr. Otomobilden inmeleri- Gösteri komitesinin haftalı -~ 
ni müteakip Paspasın üzerinde bir vardır. .. ii ~~ 
tabanca ve iki fi~nk bulunmuıtur. 9 - 20/ 3/ 936 pazar ~~~e .....,._,. 
Oomobilde bulunanlar bu tabanca- ıaat 20. 30 da !zmir Ualke:°k.otl'°' 
dan ademi malumat beyan etmitler· vi müzik kolu tarafından bir 
dir. 1 rilecektir. 
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Çi~liler ) SON f-IA·BER 

~''Çemberlayn 
Çete harbı ile __ _ 

Japo,,lar:ı şCJŞkın bir 
ha~e ko yuy~rlar 

Vekiller heyeti 
Avam kamarasında •• 

numayış 
• ya-_ Şanchay - Mare,.J Çan • Kay Şekin 

ı>linlllfbrdıiı ııenif mikyutalci çele mu· 
barebeleri Japonları tatırtmak!adır. 

Buhran ve Mu'vazene 
vergilerini görüştü panlar • 

• 
...... "•\ 

londra,. 18 (A.A) - Çorçil Avam 
l<.~hlarasında bahriye bütçesinin tah
lllınatı hakkındaki müzakereler ea-
~&aıııda b' ·-1- •• J d·•· d · h' ır nutUK 103.- e ıgı sıra a trıw 

~nden İçtima salonuna mühim mikdar· 
k evrak atılmıı ve bir çok kimseler bir 
h ·~ kcrre Çemberlayin gitmdidir, diye 
•Rırrnı.,lardıı 

Nüınayitçiler mukavemet gôalcrmcdcn 

.. ıondan dışarı çıkanlmışloxdır. 
Londra, 16 (AA) - AYam kama-

'laında .. 1 ' ,. Ç ·ı Cf· ~oz a an ~ ınaton orçı pyanı 

ilılcat hır ıarahaıle lngiliz donanmaoı
lluı mübrem ihtiyaçlarını anlatmıı. ltal
~•ıııiı Akdeniz ve Kızıldenizde durma
:n tahkimat yaptığı nokt&-•ında JSrar 

• erek bu tahkimatın ıüpheoiz lngilte
'•nin İyiliği için yapılmadığını söyledik· 

-~~n:a lnııiliz Amirallığı ve lngiliz 
ı,~ bnın bu huauıta daima müteyakkız 
İir . llnına•ı lazım rıeld_ğ;ni ilave eylemi~-

Sununla beraber hatip Jngiliz donan-
:--•nın kendisine verilebilecek olan va
d foleri batarabilccek bir vaziyette · ol· 

Ufundan ~min bulunduğunu tasrih et· 
ll\İttir . 

L Çorçil, netice olarak deniı meselcti 
""llıuııda lngiliz ve Amerikan hükü

lnttleri •ra•ında.ki münasebetlerde kay· 

böyle haykırdılar Japonlar bu daiınık tekildeki çele 
harplerinden çok zarar ııörmekte oldulc
lanrıı saklamıyorlar. 

Ptkin, 18 (ö.R) -Yalonda Nanlön
de pyan bir aalah hu.oule gelmi, oldu· !at yapılma" ihtımalınden bahsedilmek- de rtıerkui Çin hükümeıinin teeaoİİIÜ· 
ğunu beyan etmiştir. tedir. Buna sebep harici ıiyaııet hakkın: .. ·ı- 1 b ki -'-ıed' Tahmin - nun ı an o ması e cnmea ır. 

Amirallılc sivil lordu Leveyn hükümet da Çemberlaynin alelade beyanatta bu. edild."' .. p k' d 1 kk"I ..._:. 
ıcıne gore e ın e eıe u ... ~ 

na?'ına c~vap vererek tor~ito. m~hrip· lunrnak İ!itememesidir. . • olan timali Çin bükümeti h&diteyi ıeJcil 
lerı noktaı nazarından vazıyetın bılhaı· Londra, 18 (A.A) - Sıyası ma.h- ıt' 'b · 1 ı--• d kür' z• b b" · ı any e pro cat.O e ece • ıra u u .. 
aa pyanı memnuniyet olduğuna dair ile hükümd partisinden olup ta Çem.

1 
klimeı büt•• Ç' • k d. b"'k.. • t ' · . un anı ~ ı u umraruye ı 

meclise teminat vermiş ve amirallıkta ı bcrlaynin heyttc:on YI"' <"esa.retlı bc:ra· lb al k ·dd. d d 
harp halinde ticaret a:emilerini tcslib natta bulun1nan1asından kızan1ar Aratın· 
edebilmek İçin mühim mikdarda tayya· da Çorçil de vardır. 
re topu mevcut olduğunu ili.ve etmiş.:. Diğer taraftan vaz~yeti bütün İncelik-
tir. leriy1e tetkik clmcdcn Avrupa eQ·a11ctin-

Parlamento bundan aonra bütçenin de fevkalade mühim bir rol oynıyacak 
deniz komisyonuna gönderilme.ti hak- olan beyanatta bulunmn.maK"a azmetmiş 
kında amele partisi tarafından yapılan olan Çcmbcrlayln düşünüyor. Şurası mu
teklifi 114 reye kartı 241 reyk reddet- hakkak ki Çemberlayin Avrupanın karı
rniı ve bütçe kabul olunmuıtur. tık. mıntakaları işin~en tamamiyle ayn 

Londra, 16 (A.A) - Siyui maha· kalmak ve bu iılere doğrudan doliruya 
filler bay Çemberlaynin selecelı:. hafta kanımak yolları aruında mu~avasoıt bir 
avam kamarasında dıt politika hakkın- rol arattırmaktadır. Eğer iki tıklan biri· 
da beyanatta bulunacaılc vaziyette ola- ni ihtiyar etmek zaruretinden k.aç1nmaz
ceğını zannediyorlar. aa böyle hereke~ etn1ek. azminde bulun-

Dcyli Telgraf gazetesi bu beyanabn duğu a~ikirdır. Binacnal~yh Vf!T~eği kit
eaas itibariyle orta Avrupa.ya ve Jngilte- rarın neticelerini daha evveld-:n ıyıce 

renin Çekoslovakya hakkındaki hattı h .. ap etmelc ve bucünkü J&rtlar içinde 
hareketine taalluk edcceiii kanaatinde- diğer devletlerin temayüllerini öğrenmeli 
dir. 

Londra, 1 B (A.A) - Röyter tebliğ 

ediyor : 
Parlamctno ınahafilinde bariz bir hu· 

zursuzluk eörülüyor ve kabinede bazı 

ihtilafların mevcut olduğundan ve tadi-

arzuıundadır. 

lıte Çemberlayin ile diğer kabine ar
k.ada§ları ve taraftarlar• aruında bütün 
müşkülat buradan çıkmaktadır. Maama
fih ,imdilik kabin~ azası anında ihtil;.f 
yoktur. 

a na ma 1 ıasm a ır. 

Tokyo, 18 (Ö.R) - Domei ajansı 
bildiriyor : Cepheden ııelen haberlere 
söre Tıyen Çin - F oke demiryolu bo
yunca ilerliyerelc F u - Ken üzerine yürii
Jen Japon kuvvetleri dün in - Sens tdı· 
ıine sirmiJlerdir. Burası Fu • Kennun 70 
kilometre tirnalinde Tiyin Çin - F okeo 
demiryolunun Loncbay demiryolayle 
birlctıiii nolttadadır. 

--=--
·Mes'ut bir _r 

nişanlanma 
lotanbul , 18 (Hususi) - Trakya 11e· 

neJ müfetti,i general Kaz~m Dirik.in oi .. 
lu bay Tura.o "Dirik ile lzmirin F eociler 
ailesinden bayan K8.mran F ete.ilerin ni

§Bn töreni bugiln Nişa.ntaıında fzmirpa· 
!uta yapıldı Törend~ lıtanbul Yalisi, ls· 
lanbul kumandanı v-c general Kizım Di
rikin yakın dostları hazır bulundular. 

Ankara, 18 (Telefonla) - icra vekilleri heyeti bugün Meclisin 
İçtimamdan sonra Kamutayda geç vakite kadar süren bir toplan· 
tı yapmıttır. Bu toplantıda vergileri tahfif eden kanun projeleri 
üzerinde tetkiklerde bulunmuttur. Kanunun ıon ~klini yarın al
ması ve meclise verilmesi muhtemeldir. Vekiller heyeti ayni za. 
manda layihaya merbut cetveller üzerinde de çahtmıtlır. Esaı 
itibariyle buhran ve müvazene vergilerinin birlettirilmesi ve ha· 
sıl olan nisbetin kazanç vergisi üzerinde teksifi takarrür etmistir. 

Layihaya bağlı cetvellerde muhtelif dereceler.deki memur ' n 
müstahdim maatlanndan kesilecek yüzdeler gösteriliyordu. Bu 
nisbetler yüksek maat alanlardan ataiıya doğru yü%de 26, 24, 
22 ve 20 olarak tesbit edilmİflİr. 

Meclis muhtelit encümeninde de hLyvan vergileri hakkındaki 
ilga ve tahfif layihalarının tetkikine devam olunmuttur. 

Balıkesir hastanesinde: 
bir iştial ·oldu 

' 
Balıkesir, 18 (Hususi) - Bu&\in memleket ·hastanesi lab.ıra. ' 

-tuvarında bir İttial oldu. Bakteriyolog bay Tabirle hemtire ba-
yan Muzaffer aiır surette yaralanmıtlır. · · 

Şuşnig meydanda yok 
Şansölye ile evlenecek olan Kon
tes V. Zernin de ortadan kayboldu 

Bars el on içinde 
Şehir bombardımandan harap o.lmuş
tur. Sokaklar insan ölüleri ile dolu 

YENi ASIR - Genç nişanlılara ıa· 

adctl~r dileriz. 

--=--
lngiliz - ltalyan 
ticaret anlaşması 

Belgrad, 18 (ö.R) - Eski Avusturya tansölyesi Şutnig orta· 
dan kaybolmuştur. Nereye gittiği veya nerede bulunduğu meç
huldür. B. Şu,nigin bu ani gaybubeti Avusturyada bir muamma 
gibi telakki olunmaktadır. 

Viyana, 18 (A.A) - Şuşnig ile evleneceği söylenen kontes 
Fugger Von Zerninin kaybolduğu söylenmektedir. Kontes cuma 
ak,amı evinden çıkmı~ ve ondan sonra artık kendisinden haber 
alınamamıttır. Dostlarından · bazıla'rı kendisinin Şu,nig ile bir· 
likte Belveder sarayında bulunduğunu zannetmekte iseler de bu 
hususta henüz kat'i malümat alınamamı.tır. Kontesin saklandığı 
veya hududu geçmeğe uğra.tığı zannedilmektedir. 

Cun1hu riuetçıicrin ba§1.:U nıandnnı 
general l\1iajo 

ı, 8arıelon, 18 ( ö.R) - Katalonyanın 
Ç.' tehri bir matem manzarası içindedir. 
;d f§6tnba günü ıaat yirmi ikiden heri 

k~anı eden hava bombardımanlarından 
it " çok mütee•sİr olmuı ve pek çok 
lı ~•lıanlar olmu,tur Şimdiye kadar bu 

0~rrı.bardımanlardan az müteessir olmu~ 
lıl-n bazı aristokrat mahalleler timdi tam 
~i~h~arabiyct manzarası gösteriyorlar .. 
~Katalonkadan geçen cad-

delerde ha~arat müthi tir. Barsclonun 
en güzel caddc8İnin, Kortcs Katalona
nın cephderi tamamiy]e harap olmuı,tur. 

Bu caddeden artık geçmek imkanı yok
tur. f.'..!asen hücum muhafızları caddeye 
girilnıe!llini mcnelmektcdirler. 500 met

re İmtidadınca cadde yıkılan binalardan 
dü~en kesme ta~larla örtülüdür. Taşlar, 
demir potreller arasından bir geçit bul
mak iınk3.nı yoktur. içinde bulunan bü· 
tün yolcuların bombardıman esnasında 
telef oldukları iki tramvay arabaıının 

kararmı!f demir yığınları göze çarpmak· 
tadır. Ondan fazla otomobilin karamuo 
iskeletleri şekli kalmamış demir yığını 
halindedir. Mağazaların demir kepenk· 
leri ya yamru yumru olmuş. yahut ye
rinden koparak caddeye devrilmiştir. 

fRANKOCULARIN iDDiALARI 

Roma, 18 (ö.R) - Aragon cephe
ıinden bildjriliyor : Nasyonalist kuvvet
ler mühim Kase ıehrini i~gal etmişlerdir. 
Bu şehirden beş kilo metre mesafede 
Cuadalopa nehri üzerinde derhal bir 
köprii ba,ı kurulmuştur. Nasyonalistler 
bir çok köyleri de iıııal etmişlerdir. Bin 
kadar esir toplanm11 ve k121lların iki 
tayyaresi düşürülmüttür. 

Paris, 18 ( ö.R) - lspanyada açılc 

tehirlerin bombardıman edilmcme!İ için 
Fransa ve İngilterenin yn.pmağı düşün-

A.,ileriıı kumandanlanndan 
general Kuipo de Elama 

dükleri te'!ebhüsc Vatikanın da iştiraki 

istenmittir. Bugün hic; bir hava bombar· 
dımanı haberi gelmemi3tir. Buna mu
kabil cPlikub adh lngiliz kargosu Bar-

Londro. 18 (ö.R) lngiJ,, • ltd 
yan ticaret anla~ma~ını temdit eden bir 

mukavele bugün Foraynofiste imza rdiJ .. 

mi~tir. 

Polonyanın ültimatomu 
Lehistanda Litvanya aleyhinde 

büyük nümayişler yapılıyor 

Leh B. kumandanı 
Hudut şehri olan Vilnoya 
geldi ve orduyu teftiş etti 

Ultimatomun 

yapılan askeri nümaJi.in umumi efkarın heyecanını 
hesaba katarak teskin için yapıldığı zannedilmektedir. 

Var4ova 18 (A.A) - Gec" a•aifıdaki resmi tebliğ 
ne4redilm İştir : 

Polonya hükümeti tesbit ediien mühlet zarfında bir 
cevap be!demektedir. Teb!iğde tesbit edilen müddetin 
uzunluğu tasrih eııilmemekledir. 

Eyi haber alan mahfiller vaziyetin ciddi olduğun~ 
ıaklamamal:tadırlar. Oltimatomun metni ihtilaf hak
kında enerjik tefsirlerde bulunulması ve Polonyanın 
Litvanya ile gayri tabii diplomatik münasebetler ida
me etmesine imkan bulunmadığı noktasında ısrar edil-

M •• dd t' 48 tt' b mesi hususunda matbuata talimat verilmiştir. 
U e 1 Saa IY Ve U Zannedildiğine göre matbuatın bu hücumundarı 

mu''ddet bu~u"n o''gv leyı'n maksat Litvanyayı korkutarak onu Polonyanın teklif-5 !erini kabul etmeğe icbar etmektir. 
selona giderken dün akşam saat on •e· Kaunas 18 (A.A) - Havas ajansının muhabiri bil 
kizde Scrber burnu açıklarında top ate- bitiyor. diriyor: 
şiyle ve bombalarla bombardıman edil- . Litvanyanın muhtelit bir komisyon teşkili hakkın · 

· t" Vapurda yangı çıktığından mü- V arıova 18 ( ö.R) - Leh ordusu baıkumandanı daki teklifine Polonya tarafından verilen cevap T ellir 
mış ır. n . . \} 1 Marepl Ridz Smigli bu sabah Vilno'ya gelmit ve yoliyle saat 22 de Kaunasa gelmiştir. Bu cevap altı 
rettebat v~p~ru t~r~etmışlerdır. apur 1 Litvanya hududunda olan bu 4ehirde ahali tarafından noktayı ve 48 saatlık mühleti ihtiva eden hakiki bir 
her halde ıştıal edıcı maddeler naklet- co4kun tezahüratla kar,ılanmı,tır. Burada askerleri ültimatomdur. 
mekte idi ki alevler Fransız sahilinden 

1 teftiş etmiştir. Lltvanya kabinesi derhal toplanmıştır. 
bile görülmektedir. Resmi kaynaktan teyit edildiğine göre Litvanyaya Londra 18 (A.A) - Litvanya sefirinin bu sabalı 

Sovy et Rusyanın bir teklifi 
verilen Leh ültimatomu cevap için 48 saatlık bir müh- Lord Halifaks tarafından kabul edilmeıi münasebeti!• 
et bırakmaktadır. lngiliz diplomasi mehafili Polonya - Litvanya ihtilafı

Roma 18 ( ö.R) - Buraya gelen ve henüz resmi nın muslihane bir surette halli hususunun gözden geçi
olarak teyit edilmiyen haberlere göre Litvanya bükü· çirilmis olduğu tahmininde bulunmaktadırlar. 
metine gönderilen ve mühleti yann öğleyin bitecek lngilterenin Var4ovadaki büyük elçisinden mufassa: 
olan ültimatom şu şartları ihtiva etmektedir: raporlar gelmi§tİr. 

~o M_.,,,kov;,, 18 ( ö.R) - Hariciye halkı hun muhafazasını istiyen diğer dev
·~~ıscri bay Litvinof dün ecnebi gaze· letlerle iş birliği yapmak için Milletler 
ta 

1 er~ . .1\vusıur)'t'nın kurban olduğu cemiyetine girmiştir ve Sovyct hüküme· 

O ..... ~~uz hareketine benzer hareketlerin ti Mi1letler cemiyeti kadrosu içinde bir 
"'"n .. 

fınd u almak üzere Sovyet Rusya tata- müşterek emni)ret sisteminin tqkili.t al· 
'lc:on;n dav(lİ arzu edilen beynelmilel tına alınmasını ve mmtaka mıntaka kar
>ıııı, •tan, hakkında şu b•yanatta bulun- ıılıklı yardım paktları akdini sulhun en 

'tur · ·· · · · 1 k t I.._,_. k •B · _ mues.!ur garanhsı o ara e H.K.KI etme .. 
l,tl .u nota önce, birleşık ıXmerika dev- ten bir &n bile geri kalmamt§tır, Yine 
ı.,:" dahil olduğu halde, buyük devl•t- şurası da hatırltılmaktadır ki ıu son ıe· 
ltııı tebliğ edilecektir. Fakat Almanya, nelerde Sovyet hükümeti tecavüze liar
lıil ~il ;c Japonya bunların arasında da· şı miişterck mukavemet teşkili.tı yapıl~ 
ke.yd egıllerdir~ Notada bir defa daha masına matuf bütün tedbirlere i:ştirakten 
..., edilmektedir asla geri kalmamı§br.> 

GÖz""' vx ~_,,., ~~~ 
l'E:NLERINt KORKUDAN .. DUDAKLARINI HAYRET-

KALBINt DE HEYECANDAN SAKLAMAK 
iSTERSEN . ..... . 

LALEDEKi 
V CANAVARLAR V.ADISINI 
~ BEYAZ MELEK FiLMiNi 
- ltEN1ttı· ·MrK1YtVE JURNALi. GöR ... 

1 - Litvanyanın Lehislanla diplomatik münasebet- Kaunas 18 (A.A) - Litvanya hükümeti pek bü· 
Bay litvinof diğer cihetten •unları da !erini iade etmesi.. . yük bir heyecan tevlit etmiı olan Polonya notası hak· 

2 - Hadiselerin önüne geçmek İçin hudutta muay- kında Sovyet Rusya da dahil olduğu halde büyük dev· 
yen tedbirler alınması. !etlerle istiııarelerde bulunmatadır. 

lemin etmiştir : 
cEğer Çekoslovakya her hangi bir ta· 3 - Ekalliyelterin himayesi için karıılıklı garanti- Londra 18 (A.A) - Avam kamarasında Polonya 

arruza uğrıyacak olursa bu hôdise karşı- !eri ihtiva edecek bir mukavele akdi, ile Lltvanya arasındaki niza dolayısiyle hükümetinMil· 
sında Sovyet Rusyanın vaziyeti Fransa· 4 - Lehistan ve Litvanya araıında bir ticaret anlaJ- !etler cemiyeti mukavelenamesinin 2 inci maddesinin 
nınkinin aynidir. Yani Sovyet Rusya ması ve bir gümrük mukavelesi akdi, 11 nci fıkrasına tevfikan bu cemiyet konseyinin der
mevcut taahhütlere kendisini bağlı te- 5 - Lehistan tarafından iıgal edilen ve Lehiılanın hal toplanmasını istemek ve konseyin mümasil bir niza 
Jakki etmekte olup Çekoslovakya ile ay- bir parçası olan Vilno tehrini Litvanyanın payitahtı münasebetiyle takip etm~ olup 1925 Te,rinievvelinde 
ni tarafta derhal harekete geçecektir. olarak gösteren ana yasa maddesinin kaldırılması.. Yunanistan - Bulgaristan harbına mani olmak .g!h! bir 

Yugoslavyada bir 
kömür madeni 

bulundu 

Va110va 18 (ö.R) - Başkumandan Mareşal Ridz netice verm~ olan usulün aynini takio etmesını ıste· 
Smigli saat 15 te Vilnodan mec.hul bir istikamete hare· mek tasavvurunda olup olmadığına dair sorulan bir 
ket etmiştir. Litvanva aleyhinde büyük nümayisler ya- suale cevap veren B.Çemberlavn: .. .. . 
pılmısbr. Litvanvadaki Lehliler cemiveti reisi bir nu- İru?iltere hüküm etinin iki alakadar hu kum et ıle te
tuk söyliverek Litvanvadaki karde,lerin Lehistana illi· mas halinde bulunduğunu ve tPklif olunan u~ulün ~a· 
halnnı. Litvanya ile hududun li~vını ve Lehistanın bili tatbik ve kabili kabul olac~k der.~cede .se!ı oldugu
Memelde denize yeni bir mahreç kazanmasını istemi,- na !>ali hazırda kanaati olmadU?ını sovlemıştır. 
tir. Maamafih hükümet vaz'veı;,, inkiııaflarını vakır Bclgrad, 18 (ö.R) - \ ugoslavyada l ,_. j 

Lehistanın Litvanyaya verdijii ültimatomda hudvt dan taki1> etmektedir. Varsovac :ı-~ı .'lgiliz sefiri bıı 
bir kömür mad<ni bulunmuştur. 13 ki- hidiıelerinin önüne ııeçecek tedbirleri kararlastırm~k mPselenin daha geniş taleoler ıçın hır bahane ola
lom,tre uzunluiiunda olan bu madenin Üzere 31 Martta salihivetli delegelerden mürekkep bir rak kullan•lımyacağın.•. ~~it :-Jilnı,.~tr oldı•iiu n'?ktaaı 
kömürü en iyi cinstendir. komisvonun içtimaı, diolomatik ve ticari münaaeb,.t- üzerinde Polonya hukumetı nezdınde ehemmıyetle 
Dahiliye veklll lstanbulda !erin demiryolu münakalitının derhal iadesi talep edil- durmu$tur. . . . 

t t bul 18 (H ') D bil' mektedir. Varsova 18 ( A.A) - Harıcıve r~nrı B.Bek Lehiı · 
~I~!' p . :u" kr =-. h aş;:{.'= Her ne katlar notada..Lilvanya hükümeti tar~fınıl•'l tan - Utvanya hl'dut ihtilafları il,. al? kadar olarak Le· 

v.~· 1 ve • .aı;t•.a:.en _ "'· e!e.rı. !'Y .. - ::• ıı.er~ek.!µı:- hir .ih.li.rıı, kaydının ve m11kabil t .. ldi• hiatl<J"' hükümeti tarafından yanılan rtemar~- l.akkındr 
ru Ka7a bu .oı:,t.:~ .,.n~~~~~..!.~t~. fin.. ~ · · ··~bildirilmekte ise de bir~~ v,J,,s- ... alfunat _v,.rıne~ üvere ,.,ı... ~!kava .Italva. Almanya 
kaç rıiin 1~iıt1.•Wıt\i~. ·· ma•,.&liiuvn · • ' · - olduğa ıanılınıvor. Hudutta ı Fransa ve lnııiltere büyük elçilerini kabul etmistir. 

.. 
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imparator okları nasıl kuruldular Usta e ler ta alından g ·· ·· or 
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ED1RNEDE BOYüK AB1DELER 

H.GARRA SARMA.a' şı Almanyayı birl~tirmeğe matuf ~ld- harp ettiler •• O ~an Prus~·a Leh~- Edirne 17 (Husus'l) - Selinıiye ve Uç 
dcUi bir mile d aÇtı 1350. Istiklfillerine dan bilyfik bır ıırazı nlarak ~ ~dü. §erefelinin bir ytldmlb 1 sanatkAr Fet

Avııstıtrya impanıtorluğu: - Alman im- şiddetli merbut olan Alınan prensleri Fransız in~ılabntın ~y.arafüftı N3P?lyon ~ usta tarafından hazırlanan mermer 
paratorluğwıun bı:ruluşu: hükümdara ayrılık! rını gösrermek için Bonapaı:t dığer Avrupa. d~~ ?cı:nden b:i§lıkları diklçat ve ;nahare.tle yerlerine 

Bugün Orta Aviupanm '14 mflyona protest:ınlığı kabul ettiler. Ve miicadele hizia Avusturya ve Prusya :ıçın ıy~ '?1~a- takılınakt.a.ve genç sanatkflr takdir gör
varan nüfus kalabalığı ve gösterdiği yük• ye bütün mcvcacliyetlerilc devam etti- dı. 'Bununla beraber Almanhğa bihniye- mektedir. 
sek enerjisi ile düny gözlerini üzerine. ler. Neticede Şarlken .Alm:m. birliğini rek bilyük bir hmnet yaptL Napolymıun Dartilkurrnya taşJ.nan yeni Etnoğraf
çekmij · fevkalade hai-eketlerlyle d kttramad.ı.Prensierln. meZhep hürriyet- imparatoTluğunu 1 09'<ia i1anmdan sonra ya müzesi gittikçe zenginleşiyor, ve çe
di Iomatlık alemine büyü.k bir faaliyet ı riyle siyasi istiklwlerini de. :tanıdı (1555 Ingiltet"enin teşvı1d ile Fransa aleyhine ~itli eserleri geliyor. Yüksek kültür ha
d~ n~ gibi görilnen Almanya var. Augusburg Sulhu). Ba devletleri teşkil büyük bir blok t~kkül etti •. ~· ~us, kaıılığmm takdir ve alakası Edirne ve 
Bizim de güiillllc ı:ı:ıevzularmın:m ka- eden millet ayni cinsten, ayni dil ile ko- Avusturya, Napolı devlet! rı hırleşüler. yöresi eski eserleri sevenler k·urumunu 
Iısmı ~kil etmektedır. n~ ayni mezhepten oldukları h:ılde Na~oly~n bu h~~~ ola~ ~Avusturya:'ı çok teşvik ediyor. 

Zihnimizde kendisi hakkında bir çOk hükümdarlarmm rebbetleri yii2ünden l.805 ktınunu sanısının ikisinde Osterli~ Geçende ziynrete. &elen güıel sanat1ar-
istifhamlar uyandırmaktadır. Ahnanya- birbirlerile harp ediyorlar, yine kendile-o 

1 
d fena halde bir mağlubiyete nğiııtfı. ·· Akademi.si pre>fesörleri pek beyclliiiler. 

nın .ne ;ekilde bir :imparatorluk hallııe rlnden olan rakiplerine karşı diğer ba- Prcsbutg andlaşnası ile Avusturya, kay- Bir kaç yerden kıymeill Etnografya et
geldiğini, Avusturya imparatorluğunuıı :zılariyle aralnrında ittifaklar akdcder1er- \betti.ği ıır.ı%i bcı-tarar. Alma~ iıilp:mıto:: yaları geliyor. Bunlara zarif vitrinler 

. ik.mca mazisini bu yazımnla gö.stermeğl, di Bir de bütün Almnnya&ı.ki dm·letfc.- ! ltıh-u unvanını. bir daha iddı.a ebnemegı yaptırılıyor, ve büyük bir zevk ile sey
müteakip bir yazı ile de imparatorluğun- re. imparatorluk eden fakat bu küçük l l:ahul ·e t~ et.ti. Bu s_:ıre~ mauknd- re.diliyor. 30QO lira ile tamir gören Da· 
dan sonra herbı umumi sonuna kadar de.vletlerin işlerine knrışmıyan impara- dcs Geı:men.. ımparatorluğu nihayet 0~!- ı rülkurra gezenlere zcv.k ve. heye.can ve-
g safahatı ve :son bir yazı ife de Hit'- t !arı varaı. Ba im~ator yni zama~- ~~Uf old~ Napo~ Alm:myad.aki ~~ ıriyor. .. . . 
lcrin başa gelmcsüe geçen son devri bu da merkezi Viyana olan A:vusturya d!!v- yuzden fazla dcvletiiı sayısını otuzse Beton-Asfallyolun uzcrmdcki Sokullu 

gilı\e kadar getirme·, ana hatlarilc hu- }etinin hakiki hükiimcfarı idi. Avusturyaj1 ~ndi.r~i. Ve.~~~ ~o~fcderasyo:ıvezirin ~fimar Sinan tarııf~d.an l:~pıl
lfısa etmeği fay h bulduk. fmpaTatorluğu ayri mütecanis bir dev- ısmını vcrdıgı hır birlıge bagladı. Bu d ımış camı ve hamamının tamirı katı ii· 

Eskiden Almanya ismi bir de\'lct ffnde lefti. Slavlardan; L hliler, Çekler, Hır- 1 leller Napolyooa. sadık kala~dı. ln-1 bicllr. Mimar Kemal ve Süreyya keşif
etmekten ziyade c.oğnıfi bir mevki anla- vatlru.:la Mat:atlar, Almanlar, It.alyanlaJ.g.iltere bu sefer Prusya ve Rusya ıle tek- tlerini tamamladılaı:. Aynca Taınşıvar 

bir mefbınnclu.. Almanya coğrafi sa- Rumenlerde vardı. Bu imparatorluğım rar anbşma yaptı. Nap<>Jyon l8P6 da f v~ Mora fatihleri Malkara ve Hayrcbo
hası dahilinde Uçyüzü mütecaviz küçük müsterek noktası yalnız bükünıd lık Prusya ve rnsya ordularını iena bir boı· ılud:nki eserleri 5000 lira ile tamiri hak
kilçUk devlet bulunurdu. Germenler u- nilesi idi. Altı yüz bin kilo~etre murab- guna uğratarak !;3crtinc gi~di. Pr~~~a-rkındaki umumi müfettişlik, ricası kabul 
m le seroest ar ve üyük: bru yirmi beş miljon. kadar nüfusu lılar Napolyonun bu zaferlcrınden bulun ~.ve bu hafta v:ı.kıflar umunı mü-
bir !oluk balind denmh•oıarak bir- 1 ol bu Avu ry;ı imparatorluğu cins, ıiimidlcrini kaybettı1er. . dürlliğündcn mimar bay Süreyya ge.l-
le§emcınişlerdir. Şarhnan Roma impara- •dil, din, mezhep biı-Uğinden mahrum ol- Fihtc meşbu~ nutuklarile :rusyah1a: 
torluğuna benzetmek iStedi · devleti i~ 'duğu kadar coğrafi birlıkte de malınım- 11 canlandırmaga gayret. etli.OnlarcTalü H 

t.. "din ·· • - t · • tr 1814 de risine bu memleketi de alm~tı. Onunla au. Komşularının yifı ona vardığL için umı sonmemcsını. emın e . ı.. \ ava 
Germenlerüı arasına lmistiyanlık. girdi. 'çarpıc; ~~a mecbur blduğtl siyasi men- Napolyon Prusya ve Ingülcrenin m~fo-

SeLimiyeniu mmberiJ 
miştir. rularla beton-asfalt şoseye ve bir ~ 

BUyiik karl}t.ıranda Sinan devrinin karıştıran köyüne ıelmiştir. BorUJ-r1~ 
Hoı-hor çeşmesi sayın Ali Çc.tinkaya f.a. bu. hafta v.ı:upadan: mahalline 

rafıncL"\n 15000 lira sarlile ve demir bo- ~tir. 

Milas cıvarında 
814 yılında ölilmünden sonra evladı ve 1 fruıtler de cı>ktu. Bilhassa Türklere karşı 1 

rck kuvvetlerine mağ1up oldu. 1815 Vı- -o--

torunlan arasında mücadelcler oldu. velAvrupayı ~iidafaa etnr>.._k gıbr ınühimlyana kongresi Almanlar devletlerinin Hu··cumu".a karsı Gencik tepede lsveçli arkeologlar 
nihayet bu imparatorluk 843 de Verdön rbir. vaıifosi onun e.n hayati işi idL 1600 sa~:ısını aynen otuz. sekiz olarak k~b~l a: 
taksimi ile başlıca üçe parçalandı. Louis 

1
da Zitvetorok mlıahedesilcViyana muha- ettı .. F.ra~~~ort şchrınde t~planacak bir -BAŞTARAFl 11NCJ SAHiFEDE- mühim araştırmalar yapacaktır 

le Gemıanique ismindeki torunu bugün 1sarnsındanberi Tü.ridere her ~·ıl verdik- meclis butün b~ d_cvletlenn murahhas- nüllü kaydı braretle devam etmektedir. 
Almanya denilen sahaya sahip oldu. Pek İleri. ot.uz bin altın vergiden kurtuldular. ! larmdnıı tcşekkul ede~k ve bu devle.t- ı Londra Lord Mayoru ile Belediye mec:- O• 
ez zaman sonra nüfuzunu kaybeden bu JVc teşrifat bakımından imparator ismile: lerin. müştere işlerin: bakaca tı. ~~ füi rem ye Londranı."'l 21 belediye dai- Milasm iki kilometre §arkında Gencik· ımüdür ve komis ri ol rak müzeler Pl 

aile elinden çıkan Almanya ovası dağı-, kendilerine hitap edilmesi hakkını da meclıse ~a~sburglu yaru Avusturya rcısı j resi reisleri bir beyanname neşrederek tepe denilen küçük dağda hafriyat ya- dürü bay Salahettin Kantat bu he,.
mk orta çağ Feodvalitesi ~ehline daldı. elde ettiler. 18 inci yüz. yıl Avrupa siya- olarak gırdı. Bu suretle Alman devle~e; t landrahlan ibs in eVTel l&mn olan cö• pdrnaın brar alhna alınmqtır. Mili 11UI• iltihak ede.cektir. Heyet bucfin r.fi~· 
Bu dai,rınık vaziyete nihayet vermek ce- setine!? çok mühim hfıdisclerin hemen •nnin sayısının azalm:ısı ilk Almah öirlığı nüllü mikdarını doldurmağa davet et- !um olduğu iizere eski Karya kıt"asının hareket etmi tir. ... 

saretinl kendinde gören ve tarihin kud-!hepsine kanşlılar. 1716. 1736, 1778 ta- adımı oldu. ımektedirİer. Londr111UD karJılıksız ı:nü- peyitnhtıdır. Ve ilk defa olarak Karya K d '"- l 9~ 5 ta~· 1 1 A st 1 ·· · t ili" t fı"dr • arya a wı; araştırma ar ;;) _.-:.} 
retli simalarından biri olan Saksonyalı rililerinde Osmnnh TürklcriJe harplere vu uryn mrnye \'e m ıyc lh - dafap tertı"batı için 7üz bin mek ye 20 üzerinde hafriyata bqlanacaktır. . d O f ö p.r,.oP~ 
Otan I. ismindeki hükümdar Almanya- t girdi. 17•10, 1756, 17!>2 de bütün komşu- lerincJcn, "kendi hesabına, haktı ola~:f'K bin kadın göndııÜye ihtiyaç vard1r. Şimdiye kadar etiler, Lidyalılar ete· e )+apılmııtı. zaman pro es t 

daki. devletlerl kendisine itaat ettirmegj- :ı~rile muhtelif menfaatler .yüzünden ~or~tu~a. için Rus,, çarı Aleks:ı~Clr~n ~k'.: 1 MELBUı:_tN, lS (ö.R) - ~illi ~~- ir prchistor:C ~i~~ctlere •'.t _olarak. hafri- ~enciktepenin en münasip hafri)'~ ~ 
ni bıldL uknddes Roma - Germen im- harpler }'"3pnıağa m"'c'bur kaldı. lifi ıle istipdadı sağlamhıştıpnagı "eh~ dafaa muın Avuaturalya hükümetinin yat yap-ıldıgı gerulmekte ıdı. Karya haf- rı oldu?:u kanaatini hbtl etndff!~ 
paratorlu unu kurdu. (962). Macarları~ Fr.:nsadaki büyük ıh i1ann zuhuru A- nyeü boğm~ ~~r alt~na aldılar. Fra.n-1 ır.ecburi asbd m'ühlldiyetiıü telİa riyab Jsveçin Upsala üniversitesi pro- h myabn çok mühim netic.der vtrl bir 
geri çeviren, Slavlan itaat altmn atan vusturya imparatorları için hakikaten sanm bu hurrıyeti bogmak bnhanesil \etmek iyetinde olduğunu buiüıı bil- fesörlerinden tanınmı~ prehistoıikçi alim va antikiteler bakımından ı:cmfin 
bu hUkUmdnrdan sonra bu ailenin zaafı-' biiyk bir teh1ike idı. l nrcleri altında ezilebileceğini duşünen Ingiltcre i'le I dimıiitlr. ' ve arkeolog A W. Peuon dört asista· mıntaka olan ifil" tarlhr aydudia~ 
ru gören 'k:UÇilk devletler, zaten unutma- 'olan sekizden fazla ;nülete aıt ttn!fnlckcl Prusyada bu mukaddes anlnşmaya gir-- ;:._=___.:_ niyle biTlikte idare edecektir. cak büyük abidelerin meydana çı ........ 
clıldarı :istiklallerini yine istedikleri' gibi inszntarı mı liyet, hiirriy kelimelerini diler. Um' um" "ı harp teh· Kültür bakanlığı namıııa hafriyat cağı kanaati vardır. ...,.,,.,. 
kullanmn~a başlıidılat. Bunwıla bera- veo'bunların manalarını kavrayacak olur- Avusturya imparatorluğu 1848 yılına -= • 

bcr Roma - Germen imparatorlu~ bmi l:ırsa bu imparatorl~k kencliliğindm da- kadar Avrupada istibdadı, hiç olmazsa ı··!.. . b .. d. Tı·rede Go·· kçe~ nde 
artık bfT annne şekline girerek, 1sınen ğılacak demekti. muhafazaya g;ı.yrct eti. Meşhur başvekil IKesı a~goster 1 
olsun, mevcudiyetini muhafaza etti Ger- f Almanya ovasında on yedinci yüz yıl r.;etcrnih .~848 de Vi~·~~da çıkan ihti- -BAŞT AR.AFi 1 tNCl SAHlF:EDE-
men imparatorunu Almanya ovasının• ortalarındanberi t~ekkül etmekte olan la~ler yfizundcn mevkıını m~h~faza ede- şeclilCCektir. Bazı mdıafilde bildi- h / k .. .. ..1 s· l 
en. büyük yedi devleti seçerdi. Bu yedi Prusyanın da Almanya ovasındaki Ha- ıruyerek Londraya kaçtı:Bu _:ısubOad mu- dirildiğine göre Leh: hükümetiKovno Sa~ oş ıı yuzunaen ır yara ama 
dev1'd ~ bu seçtiklerini ekseri- llsbur.gların inlparatorluğunu isteıniye- hafm, kahram.aı_ıı hU:nyetin yarattığı kabinesine cevabı için pek az zaman btr genç ôlmüffÜT h d• • 
ya kendilerine zarar veremiyecek, ken- l' cekleri mohakkakLı. 18 inci yüz yılda Lond.~a hava~.ıç~ne sıgındı. On dokuz~n: bırakmı§tır. Va~vada hükümetin Tire, 17 ~lrlusuai) _ Sac11k: oğlu a JSeSI 
d ,___,_ ~;.ı.ı .. a.· ·· · ·.-'!.. Aı__ d Od En..- h. cu yuı vıl hurrıyet dııygularmın. millı • . ham . . tak.ı~- _.ı _. ı. 
ılCCil ~~ ~ı ~ geçıremı.Y~ =nya aırasın a er ve ıur. ne ır- . . · • . vazryctın va etinı wr eaecegı Mehmet Cebeli imıinda otuz :ratlannda T" 11 H • T" · Gö•· 

kadar u.y.if OW: . hangi kü.çü~ bi~ 1 les araınıda toprakları fakir bir yerd: ~ırl.ık duygn~~m hudutsuz hır ~ekıl~~ ve Var10vayı ıiddetli tedbirler allnak fakir bir ~ençber panllZ kalnı11. birkaç ~ .~~rilcad ~: Al': 
devletten seçmege dikkat cderlerdı. Ba 

1 
Brnndburg dokalığıam nazarı dilckatı ınkişafı devridır. Rusya, Avusturya gijJı mecburiyetinde bl?akmJyacağı ümit kifiden evine iqe tcdmiki için iki' Ura ~ Y • nden: Sa aş -" 

'"ınziyef. tabii olara bnparatorluğun mad- ,cclbeder bir devlet haline istihale etmek- büyiı"'k dev!etler Avrupada istibdadı ida- ~ekted'ır. 'Maamafih Leh hükii- ödünç i.atem· Fakat hiç lcimseden bu ~ maelo yüzü .. ta noa ~ f tı"' 
d! ve nUlnevl nüfuzunu hiçe indireli: Al- te oldu6'Unu görüyoruz. Hohem.ollem meye gayret ettiile.ı:i Eıalde hürri}-et ve metinin her ihtimale kar!• koymağa panyı tedarik edememiş. Nihayet son kaydeu ~ ın oğlu Mtutatiıyı .., . 
manyanm küçük d~n ve pek • aü!Mesr daha 15 inci yiiı yılda Binmd-, miill bir~ du~~lar.ı t~kifatlanı~or ve hazır olduğu da bildirilmektedir. olarak bir haşlca tanıdığına müracaat et· rette y~ra a~lftır. . . ıoı•"~ 
~ewz oiari Hahsburg d k:alıil bu.rg do lığını eline geçirdi. 17 inci yüz zafere dogru yuruyorau. Ualyadakı Avr,.. tTlDAL TAVstyrı, rru y APILDI . M_-1.. t ·- fi l"p , .... o adam· Vak a Cokçcn nahiyesınde açı .. J o 

ı . • .ı;;,,ı.-ı;. rNf' .uıame .... ra ga ı o -· 1 b. d 1 " • . .. unoe 
:reisi Riı..dOH Hah!bur~ı 1273 yılmda im-

1 
yılda Prusya dokalıgına. varis oldular., turya nüfunı altında olan bir çolt ki.içük Almanyat lngiltere ve Fransa •~ dan iki lira teminle dnlial nine lA'.zım 0 an 11 mey an ıgın .tesvıyeaı yu:ı J. ~· 

para.fbr ysp ılar. Bu aüe haktntcn eMm Takip fikrinin tarihte güzel misalini Ho- devletler şimaldeki Piyemont devletininj.firlerinin Leh hükümeti nezdinde bir olan güıılük iafeyi gSnc!ernıif, kendi&i çıkmııtı~; Meh~~t Alı bu m~y.dan ..... 
miyetli olncak gıôi görüniiyorda. Bumm.- henzoilern aı1asmin kendi kudret v ara- teş\-ik ve mesaisi ile birleşmeğe doğru j teşebbüste bulunarak itidalle. hareket de tcasiiründen 0 akpm atkadqlariy]e h,malt uzere dort amele gonderrn;...,. 
la beı:aber Hahsbu.rglar '&uncbn. sonra -zisini geniştetmek husnmda gfu;tcrdiği hareh.--ct ediyorlard'ı. Italyun birliğinin. tavsiyesinde Dulunduldan bildiril- Dere Wvede ralu içcnck:gııç vakite ka- Amelelu meydanı geniılctirlerk~ . 

lmanyn imparatorluğu unvan1nı bırak- israr ve muvaffakiyettc görüyoruz. Bü- kurulma~ında büyük rol oynıyan baş.- ,mektedir. F alcat anla ılan Leh hari- dar orada kalıntı -ç• ~ yansına dol- ta faya ait bir zeytin ağacını ,,k~k::::. 
mamağa ~ derece dikkat ettil~ Diğer. 1 yük elektör Fredrik Vilhclm kuvvetli~ vekil Kont Kavur -siyasi muvaffakıyetler ciye ne:ıareti bu iht.ara uymamıştır. tu arlcaclqluından ayrıl~, kestirme ler. Mustafa b.unlara ba~ırmaga ··~ 

·Ietlerm ihtiraslarım uyandmnam:ı.k .l)ir ordu ile sağlam bir idarenin temell -.g~terdii Fransa :imparatoru . it'ç,üncü Zira Leb not~ının son derecede şid- yoldan Toptepc mevkiindeldi evine doi· mı§ .. Mohmet Ali eclm~. Zaten ° 
için ideiiasız olmağa dikkat ettiler.. Ha-

1
rini atb. Prusya iafulik memieketl ıin ijapolyon Kendi milll antrlarm1 fafuık.- eledi c:duğu aöıylcnmcktedir. ru yollnnmıf. . . hai rası açık olan Mus~fanın aiPı' ; 

ricl siyasetlerinde bu yeni oJan Habsburg: ıulum gören. halcsızhğa uğrayan protes- kuk ettirmeltte .kullancfu Lui NapolyoJJ. Leh hükümetinin yarı reamt ga- Yan yold fazla ""hoşlaiu )''ÜZÜndan !erine dayartaaııynrak tabanca:tıınl ~ 
ailesi dahilen kendi maddi cudiyeti-itanlara sığııııa koldu. Bu profestanlar. da oüyük bir nata iş{iyere.k Itaiynn bfrU... :zetesi olan cGazeta Poloka> Litvan- müvnzeııeBİ?ıi ka~ederek yol kenarında- rck. Muıtafanın üz.erine ateş etmif. ~ 
nf ~uv~e:U-o™:°'eğe, u i.Zdivaç .siyasctil·elP~~~a iyi b.~ _;a~. ~d~ln:. . i~ .. doğ~UI?a' mani olacak ycr.d 1:13d- yanın ~zla~ıcı bi11 vaziyet almasını ki Çöplen cleresine. )'UVarluımıı .. O a'K· taf Balediye haatanesine kaldın~ 
nrazi!erını enışletmege çl 1 Haki- Büyuk Elektörun m~ liredrik di lniizaheret.te. bulundu. 1859 da yasi temennı edıyor. şam h vanın da fazla -.oğuk olmaeı ve Yar 1 ağır olmakln beraber kurtt11 I 

ten bu siyasel fay.d.ıh ve verilnli. oldu. ~Alınan: imparatorundan krallık u~vanını :zemini hazırlamış olan Kavu:ıı AVUBtmya. , NOTANIN METNi TEBUG dereye dü~tüğü zaman yüzünden aldığı ihtimali fazladır. Mehmet Ali t:~I 
Bir gün biz: bu aı1eyi Avrapanın büyük' 1 170(}.>yılmd para ile sa m ardı. Ve ıroısyn ile bozuŞ.tu ve Macenta harbmda Fransız ;E.DlL..Dl yaranın ve r. ntnmı tesiriyle av,allı edil mi ir. 
bir kısnmıa ynyılmış: bir :b~darllk cfokalrk değı1 bu tarihten füôaren bir ordl.ısa:. Avusturyayı ItaI3ra hesa'&ına KoımQ 18 (Ö.R) - Len notasıııt adam orada harckeaıix blm.ıı .. S&bah-
ailesi teşkü iş olarak buluyoruz. On kJallık oldu. Bwıun torunu ikinci Frc- 'mağı'.ilp etti. Şimali şarki Italyanın bir alan Litvanya hükümeti bunun met .. leyin Toptcpedcn geçenlCr dere içinde 1 
nltuu:ı :YÜZ yılın ortasına bdaı: Alman:- erik, (114.a-1786} bü~cük. siyasi deha gös· f1cı.sım Lombardiya. A'lılust.u:ryadarr ayrıl- nini derhal ecnebi devletler mümea- yatan adamı gönnütler, hemen jandar.. Nişanlısını kaçırntl 
ya imparato °:'U. yapan Hamburg}ar- terdi Prusya bunun zamanında -,4.vnı-: dığı gibi Zuıih an.dla nıası Avust~uı sillerine tebliğ ctıniştir. · maya lfabcT vermişler. Zabıta vak'a. ma- Kenıalpaıeının Çambd J&ö~cl;; 
dan Şarlkenin (1519-1:556 ütün Alraan-f pnnm kııv~ti v • iktidarı ~ tamamış lt:;ı.lyad.:ıki menfaatlerine ninayet verdi. halline gelerek Mehmetli dere içinden Hamza oğlu Kerim be!f yclan b"ef:..,. 
yayı birleştirmek mücadelesine ~ bir de"i ti oldu. Avusturyn i~nparatori- 1 Alman ovasında otuzu mütecaviz dev- esasiye malik. oldu. üniversite profesör- ~knrıp derfüd belediye hastancaine gö- §anlı bulunduğu Erol lu'1 Zerne_b_i. ~ 
ğ.lni görüyoruz. Şarlken. daha evva Is- lçmri Marfe Terese'dl'll SilCZ3rayı aldc. let vardı. Bunlardan biri ve Cl'l) kuvvet- lcri i!e etı:nfliırmdaki gençlik AltniUl dev- tiirmü..ı•:r. B ~-=. r _. llllftıt. Bunlann Mani.anın o . _.ı.a, 
panya Kralı idi. Yedi. Allnan devleti ta- ,Maric Terese ile çariç_e ikinci Katerina lisi oinn Prusya Almanya oyasuun bir !etlerinin ayrı ayrı kalmalarının Almab-. H tane.de tedavisi yoluna gklilmitse dayı 

1 
lbnıhimin yanına. glttik1eft ..,,_ 

ra!ından. ıE'ransı kralı birinci Fransova f Lehistanı nrafarmdn paylnşınağı tek hl idm:e a1t.mda .toplanması işini üzer.ine al- !ık rnenfaa9crine. uygun olinad1ğ1nı dil- de vücudu fa2la uyU§nlUf oldtığı.ındmt şılınıotır. 
om rekabetine rağplen, imparator oldu. tetti.. Bu suretle Rus anın Osmanlılara... mış gibi idL Burın ilk adım olmak üzeri! ;Şünerek bir! m.e propagandası yapıyor- tek aöz. bile söyliyec;e.k vuiy ue d~ğil- ------------------
&bsbur rm büyük bir ükü.m r.r <>- J leyhfn inkişafına cfa mfuıi oldu, Rus-r şimali Alınanyada:Ici devletler Prusyanın lıa'dı. Bunlar hakikaten tesirini göster- d.i. Bütün ihtimam lam raıimlMl ~avallı ----

Iarnk tanındı. Kardeşi Arşidtik F~rcli-tyan Avrupa devletleri aleyblııc tazta7etrafmda 1833 tc iktisadcra birleşmeyj di. Ve.Almanya birle~ek için dahn kuv· Mehm t üç. ııaat sonra ölmüştür. Bu ... yu .. k 
neft Avusturya kısmını idareye oğlu ~mı""kyasta büyivrıe in .d" miirri ol!lla&t jf~ eden bir gfimriik and1a ası yaptı- v,ptli biı: anu duyın::ığa başladı. Bunun 

fkincı Fiüp'i de Ispanyayı jdareye me- ~dusUndü. 1772 yılımfcr üç cfüvlet arasın- hır. Şimali Almanya de·vlctlcri bu gtim- kar.şılığı arzu ile ıneydana gel!nesine im- K fıZ · hacırma 
murct.:nişli.O devir Türklerin bütün Av-tda tabii sınıdardan mahrum. kanunfan .rük biriminden büyQk faydalar gôrdi.ı1er. k5.n yokta. ÇühkU Alnınn hukümetleri • z k ı:ıı 
rupayı denizden ve karadan sık:ıştrrıp rk.U\·vetli bir idaı:eniu kurulına!ına ,miıni Birlcşm nin eyi olacağıruı. dair mtisb<'t lba§ındaki hültilmdaıılar istiklllllerine sı- Kemaf puganın Yukarı mahallesinde j fa a { 0 0 gr 3;:7 

ımiy e icbar ettiği bir d.!virdir. Vi- 1 bir şekilde. ol'an Lehistatıe!aki ortodob 'Jramıat1er befin:ncğu b qladı. Cenubi Al- kı bir surette bağ1ı oldukforı gibi Frank- oturan Şerff Kızı Sıılifıe, Kızılca köyden .. B A.·CTARAFI 
1 

iNCi g:AJ{ffE~ 
yana şclıri 1529 da Türkler tarafından: ve protest:an uzlıkların:ı katolikler kadar: manyad~ Bnvyer.a knıllığı Prusyu ile bir-1 furt ıneclfainda rcisli)c vazifesini göron Ekrem tarafından kaçınlmıstır. Zabıtaca ~ nınak'- 1...--

muhasarn edıldi. Macaristan Ti.irklerin hak verilmcdigi bnhnncsile hücuma uğ· lcşmeyi katiyen istemiyordu. ~~usturya-ıAvusturya imparatoru da böyle bir bir- ımınsyor. rınm noktai nazarları alı lftl\dtaıı* 
eline geçti. Uzun uunan H'.lbsoınglar ile radı. ve taksim cdildı. Bu aç gözlü üç nm ve Frans.-ınm müuiheretlerilc mcv- l~eyi müsa.'naha ile kal'Ş"lhyamazdı. =- ifa edilnıcmit, bilhas5a ın .c..a-çl,... 

1 ı V J / ? r-0nçlıetleıinin iltek ve ı.-r-
Viyana cıvarınd~ ~ı:ruıul~~. c~tik.I:u.thcr I komşu Lehistanı bunclan ~~r~ dahn ~ki 1 cudiy~tıni müdafaa ~dece~ı~i ~·ıJ. Ha~ Bunu gcircn ı~~cvvc.rl°:1· bu birliğin .n.a tn yata anır mı . uzun uzadıya lmydolunmuıtur .• ....1 

t.a.rafiudan: katolıkliğm kötuluklcrını or- kere hep Prusyanın teFıkı ıle taksim cenubL. Almanya devletlcrının ı~tirakile!Prusya devletinın zoru ile başar.ılmro;ı Bayındırda Hacı Bayrcnn ma.haJ- .. fst•ıtDIP 
tadan kaldırmak maksadile açılan mez-1 ed.rck 17!16 dan itibaren. bu devletin Pr.usya~a karşı istik!Allcıini kor:tınınğa lüzumuna kani oldular. BöylE!"bliyUk bir lesinde Ali ogw lu Ömeı: ve Ahmet, Haber aldığımıza gore ır 

ı . . d ın hazır 
hep mi.icnde1 leri d<!\Tİndc.Papa namına hayatına n verdiler. Bu hfıdise yüzün- bile çalışıyordu. 1848 ihtilalleri .Alman-

1
4,,c;in yapılabilmesi için müstesna kabili- Keziban isminde bir kadının evine bc:aret -.e sartayı 0 asın nk•ı# 

k ':.:l ek ~ ı rr? rk .ı_ ,... ::ı ,. 1 • 1 dıx... rapor da a"'"i günde A atalı"' ı •i müdafaa C?tm baha.nesile, den dünya tlevleilcri içinde ya nız: ı.!i - , ya~ı. aevlct!eri d sanlk Ve hem.en yetlcrin Alman~anm başında o ması lıi- girerek kendisini bileğiırden yara a- ıs• r· 

Almanyad'a-ki Luteri iTtham eden kü- fer Rusfara karşı bir harbı göze afuTak eRscrisinde meşrutiyet. şclfü kabul edil{ıumu vflrdı. Tesadüf bu kafiiliyeti Al- mışlardır. , ~· gönclerilıait olacaktır. 
çük. devlet.Çı1d.erin hilkiimdatlaınn kar- L.ehlileri müdafaa ettiler. Ve altı sene? di. BlL meynndn Prusya da oir btiUiıu manyaya bahşetmişti. !lc.i sutlu yakalanmıstrr. 



,.,!9 MART 1938 CUMARTESi 
• 

,~~~.-.------~--..-.-------=------------------~···· ...... : ·······························: • • 
l f ARIHI TEFRiKA • • . . . 
······ : •••••••••••••••••••••••••••••• 

PiÇ KURUSU , Avusturya ve ispanya 
~için Pariste nümayişler 

125 Yazan: Kemalettin Şükrü· Pe.ris, 18 (A.A) - AVl}Sturr.a ve llpanyanın maruz kaldıkları 
•••••••••••••••••• •-••••••••••••••••••••••••••••••••• tecarizleri protesto· etmek makaadiyle beynelmilel ıulh ('foRan· 

BlzA ATS SARA Y J N J N 'Ç Y LJ Z LJ tilil tarafınden dün akta-ılı Tiolr:adero sarayında tertip edilen 

Bu Ad .... a .... m .. !.!:ı ..... d ..... a ......... t ... a .... ş ....... o ..... d ..... a ..... y .... a ........ g .... o;;·t· u··rün! =ı~:;:::~:::a::;d:·:~:~:::::ab:: :: T: 
kadero meydıuunda tezahüratta bulunarak ı l/ 7:- İ'P!lriya liii'dudunu açın•z •• ispanyaya top veriniz. 

asilin verdiği bu emir Üzerine uşak, boş bir çuval. ~r.::;:;r.:."!~~iyetsiz bir kaç arbededen ıortra poliı me-

gibi yere yıkılmış olan eski başvekili mj;~~~nDi;a~'i'
1

';
1

;~lisinde Başvekil 
sırtlayarak odadan dışarı çıktı Hirotanın Beyanatı 

~~tail İ~tirasla hulyaları ile bir· Merdivenleri çıkmağa baıladı. jümidi ona yatamak gayreti ver-
~1-..ı "!. hOt bir çuYal gibi yere }'t· * . misti. 
}trı "'lllnbaroaa ya.rı likayd ve Haygan Angetakinin çuval için- Arkasına, topuklarına kadar 
l' lllerhanıetli bir nazar atfetti. de ve utak sırtında merdivenler- inen siyah bir pelerin aldı. 
C ~.bar masasının batına gitti. den indirildiğini gördüğü zaman Batına siyah bir farpa koydu. 

1 uıııu, çekici çana vurdu. kendini zor tutmuftu. Utaklar. Anahtarı eline aldı. 
ter· • 1 od ah A 1 a:ıren Ufağaı - tte laf anın an tan. n- Merdivenlerden indi. 

Tokyo, 18 (A.A) - Mebuaan meclisinin müzakereleri esna• 
sında dokuz devlet paktının feshini taYsiye eden bir mebusa ce
vaP' veren Hirota hakikatlerin kartıaında pakbn feshedilmesi ta
bii olduğunu ve bu itin zamanı geldiği zaman yapılacağını beyan 
etmİftİr. 

1 
. 

Arastra 

Kantarağası, 
kantarda 

YAZAN : Eczacı Kemal Aldat 

1 

., Antikacı Kantar ağ&11nı dün eczaL.a· 
hede bizzat kantara vurdum. (Tam 6J 
kilo geldi. Darutnı falin çıkaralım do
di. 

Ş..pkaaı. daire teklinde bir tepe ıı, 
iltUlenm~U. Gözlllklerl içinde gözleri fd· 
dır fıldır dllnüyordu. Adeta gençletmlt 
gibi b ... lr.ülden indi. Antikacı nedenM 
bugü netcli idi. 

Ben Kantar ağası zadenin, ağuı ile, 

zadeliği ortod •n kalkınca topu düımüı 
kantar gibi dım dızlak kalacalr. zannet· 
mittim. O kantarı, kantarlıyı bırakmam 

den\İf, yine adının içine 1'.antarı kattnlf" 
ttr. 

- Ayol dedim (63) kilo boyu"' 
posuna göre az fena değil ( Lakin serde 
gençlik var, ne pardesü, ne palto tap .. 
mıyorsun bu ne hal diyecek oldum. L,~ Bu adamı alınız, elini kolunu gela.kiyi oraya attık. Anahtarını Sofada kimseler yoktu. 

llori .ıııadan doğruca götürüp Çol· da Hetmetlü biraderinizin emirle- y asilin odasından ıeıler geli-
}ltı ' 1 kapadığınız tat odaya, onun ri ile size teslim ediyoruz. yordu. 

Hirota ayni zamanda beynelmilel it bürosundan da çekilmek 
için münasip bir fırsat beklemek icap ettiğini fakat Japon hükü-
metinin hali hazırda beynelmilel adalet divanı ile münasebetle- Güldü, aigaraaının dumanlarını piio-
rini idame etmek istediğini söylemittir. kürerek yeleğinin ve gömleğinin duğm.,. 

lI llıa kapatınız. Dedikleri zaman daha büyiik Kulak verdi. 
.._ _____________ ==---==-----=iiiiiiiiiiöôiii.._ ______ :lerini çözdü içinde kahn yapağıdan :va~ 

~~ o!ıak Kumbaroıu omuzuna attı bir heyecana kapılmıftı. Kardetinin Kumbaroıa hitap e-
\t ~dan çıktı. Onun bu heyecanını, karde,inin den sesini duydu. 

~~ .. ~ıl bir müddet ne yapacağını atlattığı ölüm tehlikesinin sevin· Fazla durmadan alt kata indi. 

lf~nd~ii. cinHe ban..~ttilaher. dogruv Rutubetli ve dar bir koridorda Roma Sovyetlerı· tecrı· .... e. ıseler ve talii kendisine Ü· aygan, an tar elinde • "'ld bulunuyordu. 

Polonya ve Sovyetler 
lan olmasın şöyle serçe parmak kaltnJı .. 
ğında örülmüı bir gömlek göaterdi. 

Bu gömlek yakaya kadar uzanını~ 
kolıuz etekleri Erak formumda kuynılr.. 
lu imiı ... 

Oturduğu valr.it te bu yapağı göml• ıııi , ettiğinden fazla yardım et- odasına çıktı. !'.•· Şimdi halinde birdenbire bir Bu koridorun boyunca sıralan- d • 1 ? ğin eteklerine otururmuş .. Hepai bu k.a· 
Gır k d • k I b• t kım odalar e mı ça ışıyor dar deg"il ... Bunun da altında ilr.i fanill b.. aç saat içinde dütmanları- batkalık hasıt olmuftu. mıt emır apı ı ır a • • • 

;q tn az 11 • • • • v v v vardı. daha vardı. Palto geymemeainin. genç-
li. 11 arı avucu ıçıne gırmıt- Uıınında senelerce agladıgı at- Sofya (M.H) - Utro'da şarkl Avrupa yakından ilgilenmed.iıtinden Poloııyanın lik t.aslamasmın sırrını öğrenınişüm. .• 

h.b ... k lb" · h'k. • • Angela.ki İtte bu odalardan bi-
Şjllıd" ıoın sa 1 ını, a ının a ımım, I işlerini tahlil eden profesör Genof, son Roma - Berlin mihverine gösterdlıtl ya- 0,.ından genç ve kudretli görün\lp ioin· 
1\..., 1 ne yapa~. :ğlı11y.ın babasını bulmuftu. rine kapalı mııtı. I EDI zamanlarda Polonyanın politika ô.lemin- ıkınlığa karşı biganedir ve bu, Fransa- den koltulr. değneğiyle dolatanlan K ..... 

t°'1i ar .vermek IÇln T e<Mya ile O, timdi' eti kolu bağlı bir halde - B TM - de oynamakta bulunduğu önemli rolden yı büsbütün endişeye dti.şürmUştilr. tar aiu.ı gıbi derhal yalr.alamalr. mümklln 
l' fllleaı lazımdı.. • • ve tat o~ada idi. bahsetmektedir. Muharrire göre Polon- SOVYETLERIN TECRtr POL1T1KASI olmaz ki ... Hayat bu ..• Adamlar nrdu 
,,~Ya ner.eıe gıbf;ıittıJ • ...., .. Yaırrusunu müdafaa eden bir Bı'r kadın ya 1933 senesine kadar Almanya tara- ki birer yalancı behlivandırlar .. 

1 -..,. 1- .:<?- 1 - Gospodin profesör, Bay Bek'in son 
.... . .erl(en J'ıne re ecegıoı soy- diti arılan gibi atkını da, atı~ını fından dUşmanca muamelelere maruz içine gizlice yapağıdan kuyrulr.lu bh 
·•qıtt Roma seyahatinden bahsederken Roma-

.,. b,!:__ ~ · ,_ _ _. h hal da müdafaa edecekti. bulunmakta ve bUtUn politika ô.leminde B !in ih . . So t R tec gömlelr. giyerek paltoıuz dola11r göril-"-•uu: nıttan ...., er m verının vye ıısyayı • 
~e bir d .. ~e d •• v. ~ın ~ - Onu kurtaracaktı. Bu, vazifesi Açlığını ileri sürerek Almanların ta~bine uğra~~la idi. Fa- rit etmek ve böylelikle komUnlzme katı nurler .. Onlann yelelr.lerin~ gllmleklerlnl 

() UfÜn uğü no var ı. idi kat bugUn vazıyet değışmıştır. Ve Ber- da b . . dl k lsted"" . kta çıkarıp içlerini görmeğe merak ediyo-
lllln ded'kl • • • harf• h f• • l k • t • . r eyı ın rme ı5 ını yazma -)'ııııı ı ennı ı ar ıne Hele Angela.kinin de hala ken- erJ enme ıs ıyor lin - Roma mihverl Polonya sayesinde dır rum. acaba iç vaziyeti meydana çıkın· 

şı..;~t.\_,_ 1 k. ed" d disine kartı sevgi duyduğunu ha· --::>---- lşarkl Avrupada takviye edilmiş bulun- ~ S ca her keo Kantar ağa11 gibi davramr. 
~f 1 """'eme ıcap ıyor u. tıra defterinden okuması ona büa- B B . . d b" k d b" maktadır. ÇUnkli, komuiııstlcrle mUca· TA VE AKAT MESELELER onun yaptığı gibi yapar ve oamimi olıar 
"'O ay akt n. c .> tımtn e genç u· a tn ar 1 . • • • 
ll"ltnae. al ç ı. bütün lcuYYet vennqti. . .d .1 Adi" k' I • b k dele etmek azmınde bulunan otonter Muharrır soruyor: Muhafazakar Ingil- mu> 
C\. _1_.__ ısh a ı c ıye ve a etine at vurara ı 
.&. - .~ YO&UI· • Sandığını açtı. il devletler, Polonyayt Ruslar aleyhine el- terenin Polonya ile yakından alakadar Ya olduğun gibi görün ... Cöründil-

di ·rneaının odasına gıtmek ıste- B .. .• k lık h. I bu hakkında hukuk mahkemesince Ye< en 
1 
!erinde tutmak zaruretindedirler. Fran- olmaması, Berlin - Roma mihverinin Po- ğün gibi ol ... Sözü ne derin bir hilr.met 

~~ akat kapının önünde bu fikir- 'd u~? ~n~ ~Z.. ttıra a~ı • bir karara itiraz etmiştir. Evvelce evli sa ise bilakis Rusya ile olan ittifakı ha- lonyayı aralarına almaları işine yardım taııyor ... 
ttıce 'taz geçti. Kadıncağtz bütün k dd ı 'i> ' : a~rab ~j ~d" mu- olan ve blr kabahat işlediğ'. için mahke- lsebiyle Polonyadan uzaklaşmışttr. Hal- etmektedir. BugUn bütün bunlar Av-
h Uykusu kaim tı K·m bTr a es ır ra ıta 1 e ag 11 1

" mece aynlma11na karar verılen bu kadı- bukl bugun" kendi iç işleriyle u"r·-·"- rupada halli icap eden bütlin hasta ve 
tllQ L 'ıraz • zt' .L .tlfed• • 

1 
d 

1 1 
AngelB.ki ile tanıttığı zaman ar- 5 ~u-

s u ıa trau& ıyor U nın. kabahatli olduğu anlatılarak me· tan başını kaldıramıyan Sovyet Rusya, sakat meselelerin baM• ıçinde ve bar•• fındaki intihaplardan sonra elde edil& 
ofj ... _

1 
'tm·'- • ted• • kasına giydiği entari de bunlar d .,. ,. il ı-.. n yanına gı .,.. il ı. d • d. eni kanunun ( 142) inci maddeai mu· Avrupa politika lllemindekl mevklini yoliyle düzeltilmesi için yapılıyorsa, aca- cek neticeye göre müotakbd parlameııto 

l' il fikirden de yaz geçti. arasın a ı 1
" cibince bir aene müddetle bqlr.a bir er· kaybetlmlştlr ve bu lUbarla Sovyet itU- ba hangi işle'rdcn başlanacak ve kıtıı.ını- hakkında bir teY oöylemek mümlr.ün ola· 

~ toıyayı beklemek İçin geçecek Onu çıkardı. kekle evlenmemeai muvafık görülmüı· fakı Fransa dış politikası için ağtr ve ta- zın neresinde füll sahaya geçilecektir? bilecektir. 
~~~nasıl öldürecekti. Ar~uına giy~i. • • • tü. şınınaz bir yUk mahiyetindedir. Ingiltere ÇUnkü malılm olduğu üzere, Avrupada Dnet gazeteıine göre bütün hallr. . .,.. 

1> ~ne merdiYen iliıti. Be_ lıne, Anıt,elikının_ hatıra def- B dl. k' I t• .. esasen Edenin istifasından sonra politi- blrçok sakat ve hasta ' meseleler vardır ki parti hayatına dönmenin aleyhind& 
«>u d b ld - lcu - t kt Bn. c .> a ıye ve a e ıne muracaa• 

•-.. • .: lllerdiven kız kardeti H~- terın e u ugu fagı a 1• . • • ka 1 1 inin R h · ı d bUtiln bunla alruz bU·-':.ı, devleUerl dir. Ortada parttzanlıg" a dair olmalr. üze. •,-..,. .ı.,_:--; -- • • • tınde kımaesız ve aç kaldıgını, yaşayabil· · mese e er ıısyanın uzuny e e- ve r, Y 1~~ 
~ ....ireaİne giden menlİV1 • Aynanın kartısına geçtı. ğil sadece garp devletlerlnin aıılaşmala· değil, daha kliçUk devletleri de ilgilen- re dolatan pyialar, bu yüzden menfaat· 

tra .... _ L _ end" • G I mek için müstacelen evlenerek yeni bit 
r..ı. ~ oeyecan ve !fell onu üze di. rlyle dUzeltebileceğl kanaaUnde oldu- dimıektedir. Acaba bu devletlerin de leri haleldar olan mahdut lcimıelerin d• 
""'!: lllu•~--'-- mü -• • • 1 td• B 1 yuva kurmak mevlı:iinde olduğünu bil· .;. - Ye tenusıs ebnlf" Ha a güze ı.. ütün ıztırap arı, ğundan ve hele şarkl Avrupa işleriyle sesleri işitilecek mi? dilcodularından ibarettir ve hülr.ümet bu 

1 ·lk lik .. dirmiotir. 0n göz yaf arı onun ı ve genç gu- gibiler hakkında şiddetli tedbirler ala· 
'teo. un Yanına ridecek, onunla zelliğinde fazla bir fey kaybettir- lzmirde evlenip ayrdan ve halen iz· Bu(garİstanda halk caktır. Çünkü, bu menfaatçiler oaf ... 
taL Ya gelinciye kadar konu.-.• memitti. mirde bulunan bu kadının müracuti tet• temiz halkın fikirlerini k.anıtırmakta, 

~ Bir gün sevdiği adamı bulacağı kilr. edilmektedir. E k• t• h t ::::ıı~.uı mııbitlerl aldatmaia çat,. 

:=~ONA.K.·: .. T~k~i· ...... B ....... A ....... TS .... AM .... k .. As .. ı·N ........ E.......... dö:m~~:r ~leyafu:d:dir "=:· =~ ~~ 
radyo vasıtuiyle eski devirlerin parti-

: T El E FON ------=======..,.=--=•-=--·.-...,O..: Sofya, (M. H.) - Eıılr.i Zagra ve olojioine muhalif bulunduldan hakkın- zanlı.k hAdiselerinl ve bu hAdheleriıı 
l 3 4 5 6 T E l E F Q N Şumnu mıntakalan dahilinde yapilan dalr.i yazılar da pyialardan ibarettir. Se- i.cas etti.lr.leri zararları tebarüz ettirmek-
: • mebu• oeçimi, basında eaulı ak.ioler çilen bu mabuıılardan üçte iklııi hülr.ll- tedir. Bulgar radyo11Unda aılr. aılr. eold 
: 8 • e • 3 3 5 3 j uyandırınıt değildir, lntihapların bu metin programına göre harelr.et edecei!i· intihaplan lr.arakterize eden radyofonllı 
l • mıntalr.alar dahilinde tam bir •Üklln için- nİ bildiren kimoelerdir. Bununla bera- temoiller verilmekte. hülr.ümetin orgaa· : Lu• • • 8 8 8 8 : de ve normal bir durumda yapddığı be. Slovo eazeteoinin dediği gıôi bu lığını yapan Dneo· de de üıtihaplara t.-

t~ ... ·.1er,K.,im,,s,ia•••"···.,.·'·e•u•Y••e•c•iündüz•• . .,..•u•••··· z.,em ... ·.ruı •• · .s.ize••E••hazırdır••R••••I•••'•'- ' g:~ - EMRtNtzE - ~ ::~:!:n~!.ü~:;ü~:a:~n:a:· he:~:~~; ~=pd:~~:~~~~~~::?~g~::;~::~: ~=~:~~;=~~~y::~::~pi~~-t .. !':••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••.: bir ıuretle tekzip olunmut değildir. Se- ...,, -., ...-

HALK MASALLARI. 

Evvel Zaman 

çilen mebuolann bugünkü hükümet id.,. lunma11dır. lir.inci ve üçilncll hafta zar• nalr.lolunmaktadır. 

üzüntülere kendini vermezdi. Geniı Şu halde bir çocuğu vardı. Kendi !arlar. 
1 
çasında elinde dürbin, vapurdan Çl· 

yürekli idi. çocuğu .• Ah .. Onu bir bulsa .. Hin-ı - Biz Hint padip.hının ilçileriyiz. kacak oğlunu eeyre koyulur. 
Maamafih· .bu gniıli yüreldi pa- distanı alt Üst ettirdi. Her tarafı arat-

1 
Padişah bizi oğlunu davete gönder-j Delikanlı, arkasında ipekli elbtae

diŞ!lhın son bir kaç senedenberi bü· b. Mükafatlar vaad ettirdi. Fakat bu· di. perle vapurdan çılanca padi,ah onun 
yük.bir derdi vardı. lamadı. Derler. Delikanlı evde o aırada pırlanta gibi bir delibnlı olduğunu 
Müte~diyen düşünüyordu. lıte onu şimdi ihtiyar halinde ü- yokmuf .. Hamamcı ilçileri izzet ve görünce ııevincinden yüreğine inme 

Elini ctejini artık yaşı icabı eğlence- zen de bu idi. Ve bu sırada kulağına ikramla karşılar. Akpm oğlan gelin· iner ve oraya dütcrek füceten ölür. 
den çekmişti. filan memlekette Hint paditafıının ce ilçiler padişahın oğlu zannettikleri Delikanlı saraya girince bu facia 

içinde - Ahi diyordu .• Keşke vaktinde oğlu varmış .. Şöyle zenginmiş, böy· onun önünde yerlere kapanırlar. ile karşılaşır. 
rr./ZZZZZZ7/Z111 evlenseydim. Bir çocuğum olııaydı. le cömerdıniş gibi sözler geldi. - Sultanımız. derler, vevlc.etli ba- Saray erle.anı ilk önce babasınrn 

Ne iyi olurdu. Şimdi gözüm ark.ada -Ha .. Dedi. Tamam •. O zavallı banız sizi dünya gözüyle bir daha sevincinden ölümünü ondan üzül· 
k.al.:Oaz, yerime bırakacak bir vari- kadından olan çocuğum bu .. Herhal-ıgörmek istiyor. Merhamet buyurun meain diye ııaklarlarsa da nihayet 
sim olurdu. de çocugu doğurduğu zaman ona: da bizimle beraber geliniz. aöylemeğe mecbur olurlar. 

Bu düşünce Hint paditahına otuz - Oğlum, senin baban Hint pavl Oğlan pşırır .. Şimdi ne halt ede- Delikanlı: 
sene evvel sevdiği bir cariyeyi hatır- d'.~.ıdır. ~emiı _olaca\ ki ç_?Cuk ~e,'.1- celc.. G~~'." ~eae ~ir türlü, .~itm~~em - . Ah babacığım. Vah ba~c~. 
lattı. dısını benım oglum oldugunu ılan deae bır turlu .. Nihayet talııne guve- Diye feryada başlarsa da hıç olen 

. ı\tı - 5 Otuz ~ne evvel .?i~. göz~i vardı. etmiş. nerek : . gCt"i gelir mi? 
tl'tillı ~Parası da var .. Tam bir pa- Sözleri dö<t bir tarafa yayılır Çolc sevıyQrdu. Gunun bi~ınde na- ihtiyar i>adişah bu sevinçle derhal - Pekı.. Nihayet oğlenı babasının yerine 

Sa_,:ır:u ıtibi Yatamağa başlar. Delikanlı ise çalışma odasındaki sılaa ona _kızmış, kadıncagızı sara- o_ğlunun olduğu yere ilçiler gönde- Der. Karısına ve hamamcıya: Hindistana padişah yaparlar. Karı· 
t,_ıı1;ııı:laa~ .. konalc.lar .. debdebe .. ve büyük kütüphanenin kitapları ara- ymdan kogmuıtu. rır. - Ben çabuk dönerim. ı•ını, kaynana ve kaynatasını da ya-

'(illn r ... deme git.in.... sı_na istif etti.ği sa>'.ısız a~tı?larla ha- Kadın, iki ~özü İ~~ çeş~e giderken - Am_~,e".la~tm. öl'."ezden e".· Diyerek yo~a ç.ıkar. Bir gemiye bi- n'.~a g~tirir ve koca Hindistanda hu· 
't'a.f leh~ bulunduğu şehirde değil. kıkaten ve bır padışah gıbı yaşama· d? gebe oldugun~ so~lemış fakat pa· vel gel. Yuzunu bır kerecık olsun go- nerler. Ve Hındıstan yolunu tutar- kum s~rer. 
t,_ıı <>lu ırlerde de namı dillerde des- ğa başlar. dışah o zaman hıcldetı arasında buna reyim.. lar.. Yenı baştan da düğün yapar. Bü-
I fi,,:· Onun şöhreti böyle dal budak sa· ina~ma~ı.ş ve aldırış etmemişti. Diye ~aber yollar~ Ayni z~~aRdıı. Hint padi§a.~ı .~ğl~nun ge~ğ~jtün Hin~~s.~an ~erde !'ilav yerler.Ben 
" ~o~ jraftan onu görmeğe gelen la sala nihayet Hindistana, Hint pa- Şımdı bunu hatırlayordu. da o gelınce aormagı, anneaının ne haber alınca buyuk bır heyecan ıçın- 1 de bu dugun zıyafebnde bulundum. 

-...... ı;-a.,;r. ditafıının kulağına gidCt". Ne olmuştu. Bu zavallı kadın ne- olduğunu öğrenmeği ve evvelce o 1de onun vürudunu beklemekte İmİf. 1 Gelirlc.en size bir kase zerde getiri-

:'1.~ ~ar~~ Yer~e Hin~ padi"':hının . Hint paditafıı ihtiyar fakat bekar reye gitmişti.. .. . . . . lı:~ı~ .. k~.rıı yapbğı fena muamele-ı N~h~yet !'e'?i Hi~s.~ana _varır. yordum .. F~kat ?in~iğim .. me~kep 
,'t. Böyt ş. Şö~te guz<;I delikanlı bır adamdı. Acaba hakıkaten soylediğı gibı yı duşunur. Butun Hındıatan buyulı:lerı, saray 

1 
mumdan ımış. Hındıatan çollerınde 

,~ ~- ~i l?İd~ ;ıf n~ın ".c ö~le ~~erd- Şimdiy.: kadar. hiç ~~lenmem~t• gebemi ~~- . . . llçi~r delikanlının bulunduğu ye- erle.anı den~ . kenarında tefızadeyi g~n~~ten eridi. elimde'.' .zerde _kase.; 
"llıi~kırlerm hıç hırını J:ıo, hayatını hep carı.ıceler ıçınde ııeçır- Eier oyle - 11mdc çoktan doğur- re gelırler. 1 kar11lamak ıçın toplanırlar. j düttü. Kırıldı. Onun ıçın getıreme--

. mitti. C-k zenırim:li. Öyle uf lrtefelt muttu. Hamamcının evinin ~111 GA- Hint pıııditahı dıı. sar_,.ının tara· dtm. Mazur IÖl'ÜOÜZ. 

Yazan : METiN ORBA 'f 

liint Padişahının oğlu 
---~~------------~--------



Dünya Hapisanelerinde 
TETKiKLER ~···8··ı;··y:··o·i·········: 

~ RÖPORTAJ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyan 
-12-

hapisaneleri 
Mahkumlar devlet bütçesine yük ol
madan kendi çalışmaları ile yaşarlar 
ltalyadaki hapİ•haneleri ve ita/. 

yan hapishaneleri hayatını tetkik 
eden yine Fran•ız muharriri Hen· 
ry Malric'tir. Ve tetkiklerini 1931 
yJı ilk teşrininde yani be~ ay ev· 
vel yapmıştır. Bu muharrir diyor 
ki : 

li « "";;:""""'·" 
11 

Belgrad postası : 
~----................ ...... 

Yugoslavya 

Balkan 
hakkında 

mebusanında 

Antantı 
görüşmeler 

Bir mebus 
fazla 

: iı Perdeyi belki lüzumundan 
açacağım.,, diyerek Antanttn 
gayelerini anlatmıştir .. 

., ..•..........................•....•••• 

Atarürk'ün adı 
---·---

Mecliste her dafa
sında "yaşasın ,, 
ses/erile karşılan
mıştır. Balkan Eko
nomik konseyine 
hazırlık başlamış-

tır. 
., ..................................... . 

BALKAN ANT ANT! EKONOM1K 
KONSEYi 12 NiSANDA ANKARA· 
DA TOPLANJYOR.. 

&ene 

zarfında Balkan mcmlıe:kctlcri arasında 

bir kaç turist gezintisi ve .sergisi tertip 
etmeği düşünmektedir. Söylendiğıne gö
re dört Balkan memleketi yakında ara-
larında pasaport 'VİZesini kaldırmağı dü

şünmektedirler ki. vize harçları çok yük
sek olduğundan vizelerin kaldırılması 

turİ!tler için büyük bir mali kolaylık ola
caktır.> 

Gramofonla ninni 

19 MART 1938 cuMAR :::.-> 

Fransa. 
ispanya hududu

nu kapath 
Düo .k~'orı 

Hendayc, 18 (AA) - d fr'~'ı 
hudu " ·ı dan beri Fransız - l~panya . . jth$l~ 

sa tarafından her türlü eşya ıçın 
ve ihracata kapanmı~tır. • İfl 

Tal ebe cemiyetlertfl 
nümayişi 

1 
w 

Belgrat 18 (A.A) - Belgr\.Jı· 
!ebe cemiyetleri orta ~".ru~ip et· 
kında bir münaka§a ıerııı te ale1' 
mit "e bu münaka§alar Arıtlu~ ıiJııiJ 
hinde ve Çekoslovakyanın _ ~iiral• 
bütünlüğü lehinde bir teıaı• 
müncer olmuttur. ~ 

~~ 
OZüM 

54 K. Tan<r 
26 j. Kohcn 
26 P. Paci 
18 Alyoti 

124 Yekiın 
239207 t 
239431 l 

bira. 

1ı.75 
12.50 
12 25 
12.50 

Çckirdek!iz üzüm orta fiatlerİ 
No. 7 
No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
1 l 

t t 7! 
ıı.50 
ıı2 5 

ı J 10 

ZAHiRE 6J7l 
497 çuval buğday 5.5625 

'· 25 çuval arpa ı ıJO 
26 çuval •uoam 

659 kental palamut 2 7 5 525• 
~alya pamuk 33. _ ~ 

Bayanlara müjde 
·plı• 

150 kuruta maktu haıır •11 ıııJı 
1933 modelleri gelmittir. vcuı bl' 
ve zerafeti her keıi hayrette 
rakmaktadır. 

Abbas Azer 
BALCILAR No. 191 ,__./ 



Yenilen Favsta 
Öğle neşri.r2i!ı: -13,30 Muhtelit plak neşriyatı. 13,50 Yazan : MI.el Zevako 

Plak; Türk ınusiklsl ve halk şarlalArı. ,__ •n•-------------•n••• 
14,15 Dahili ve bnrici haberler. 15 den - 97 -

Esrarını Marlen Dietrich 
Anlatıyor 

itibaren Şef Proteoryus idnrcsinde Cüm· La11an boğuk bir inilti çıkardı. San• ziyct aldı. Favstahın yalan söylemesin· 
bur başkanlığı Flarmonik orkestrasının ki tunçtan bir heykel başına inmiş gibi den fÜphe ediyordu. Bulunduiu Terd~b 
musiki muallim mektebinden vereceği şaşaladı. Ve bayıldı. Kriyon gUlüyordu. kımıldamadı. Favata :çok •eı ve derin bir 
konserin nakli. Laıpnın §atoya kaldınlması emrini ver• inilti daha ç.ıkardL Göalerini ıemalardaki 

Röportajı yapan 
Paul Bringe 

Akşam neşriyatı: dL kara bulutlara dikti. iö:tlerinin ut\ihtll 
18,30 Plak neşriyatı. 18,40 Çocuklara Pardayan arkasında Favsta olduğu hal temiz birer elmas teklinde iki damla Yat 

karagöz (K.Uçük Ali). 19,15 Türk musi- de şatonun kapıssına doğru ilerlemiJ hiç belirdi. Bunl•n da Pardayan gördü. 
kisi ve halk şarkılan (Salfıhattin ve ar-ıbir engele rastlamadan Lodar köptUslln· Favata hcman hayvıınlannın diqin.le-
kadaşları. 20 Saal ayan ve arapça neşri- den geçmişti. rini topladı. Birdenbire hayvana nıüthli 
yat. 20,15 Türk musiki."i ve halle şarkı- Favsta stikfuıet içinde kendisini hem lHr bıehmuz darbe11i indirdi. &YfPıia ba
ları. (Salahattin ve arkadaşları). 21 Hu- mahveden hem de kurtaran adama arA fl köprünün ltorkuh.ddaı\ntı doiru idi. -13-

t.tiater Breen elli ~ ,....., ılrumpanyalann rizalariyle kabul ettik!~, ,.onlu. Hepsi bu kadar. Şömine üzerinde kuJd komşna: 21,15 Stildyo salon or- kasından bakmakla iktifa ediyordu. Ka- Hayvan phlandı. a.tırıtp içinde Jdtııfdi . 
...... ., lor aaçh bir adam. Seçları dİll· ri bu disiplin Amerika ıinemacdığmın küpidonun küçük bir heykeli Yardı. Bu kestrası. 22 Ajaıu haberleri. 22,15 PlAk- fasında muhtelif dü§Unceler harebt ha- KorkuJuiu aşarak atlad1. Ve kondial ... 
"-tı• •Jnlmq.. Elbis.a.I raMt.. ltlmııla- lmn-etini ve gururunu tetkil etmektedir. I oldu ve yaylı çocuk imaja dünyanm en la dans musikisi. linde idi. lara doiıu bıralu vecdi. Ltıvar Mhrinia .__,üç kat kösele&.. .Bu sayede ainemaclbk lııayatınuza ye- püriten evlerine kadar solnılmuıtur. Fa- ISTANBUL RADYOSU Nihayet birdenbire durdu ve şövalye- dalıaJarı arasında eöıden kayboldular 

.. Bir tahkikat bikimi ıibi uzun -- nİdeli ablill sirmi,tir. Office biricik kay· kat bu fÖminenin arkumda bir ayna var- Öğle neşriyatı: ye seslendi: Patdeyan: 
~· baktı. Bana ö,le ıeliıw ld teT· ıu. pptlan filimlerin her kesin görebi- clı. Cihaz küpidonun önünden geçerken 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 Ha- - Şövalye, rica ederim, daha ileri git- - Favsta! 
iı ~....., Ji.yak bir ad ... ol.p ol- lec:eii filimler olmuu:Lr. cPek tabii ola- aynada çıplak çocuğun kıçı gözüküyor- vadis. 13,05 Pllkla Türk musikisi. ·13,30 meden §urada duralım. Size bir kaç söz Diye bağırdı. 
"-dth. ölç&,wdu. Niba,.t al* ,.. f ra kitimizi her el.bede i>ir çöküntü ya. du. Şimdi anladanz mt· Banu c:anm bir Muhtelif plak neşriyatı. söyliyeceğim. Bu seste oldukça derin ı.stırablil ifa-
~ Wr 1ale IÖse :t..a,ladL lnlm.,.cak tekilde orpnize etmiş bu- heykelcikle ıöreDler hiç bir feY diifün. Akşam neşriyatı: Pardayan durdu. Köprijnün ortasında desi \'Ordı. Kendi kendine ~u karan 

- Franaada san.& var mı? Bizde lunuyona. Eğer aaclece filimleri ikmal mezler. Ayna ve objektif onun hakkın- 18ı30 Plakla dans musikiSi.. 19,15 K~n- bulunuyorlardı. Önlerinde .I..odar nehri· verdi: .. 
~ d.-ilea oldur. Sö&lerime sa- l edildikten sonra ıöıımeld.e ilııılifa etmit da pek çOk te11tt diitüodürec:ıek mUU· ferans: Cnive.rsite. namma: Prof. Ziya nin öte tarafındaki ıe~ arazi arkaların-ı - Onun o1ıdüğlinU istemem, Şimdiye 
~ liilrne in. ::.:ı. hiç bir aansör yok.lolaydım fÜphc edileme:z: ki her üç fi- rette idi. Bunun için sahneyi kestirdim. Cemal Aksoy (Diş ve ağız bakımsı~lığı- da Belova şehri ile !>eyyahlan hayrt?t .ıc:ıdar da katiyen ölmesini istemesnı,. 
~ H: :a buaust mahiyetle bir Mil• timde ikisini reddetmek mecburiyetinde BlR BAŞKA MlSAL nın r.ararlan) 19,55 Borsa habcrlerı. 2() içinde bırakan büyük bir şato görünil- dım. 
~ .~ '----.o.o.. ......_ .n:... c kelac•ktım. Çekilecek filimlerin ilköace !Sadi Hoşsc~ Ye arkadaşlnr.ı tarafından yordu. Altlarında kış yağmurlarından Pardayanda kendini korkulUktan aşa-
:L_ .. - ow - •u-yms. - . 
~As iDcla bir rlteeiz• chlpt-. M!W'yOSU tiaisa pderilir. Çekilmesi dü· Bir bqka defa hayatının bir tlevresın- Türk :musikisi va halk .'larkılnrı. 20,3~ hayli kabarmı~ olan Lovar nehri aeı acı ğı bıraktı. Sular kulaklarında oğultular 
"' ... ,... ı..:.. Bu• ml-L t _.__ 1 fÜnİİlen her feY ilkönce burada okunur. de fahişelik etmiı olan ihtiyar bir ka- Hava raporu . 20,33 Ömer Riza tarafından: sesler ÇJlmra'l"ak çağlayordıı. yaparken o, gözleriyle Favstayı &rayOl'-' 
il.....~••- . .,.... 111e -e ·- f 
;- ıu kelıvlıriad. pr;;tenizm var .. ıVe düşününüz ki 'bunlar 'binlercedir .• dmm Amerikada çok mefhur olan ro-

1
ru·apça _söylev. 20,45 Semahat özdenses Pardayan. dedi ld: du. Hayvan yilf4re,k Yhile dojru iler-

~ p~ dalpaı yok.. f Asis~anm p~siyetlerine en çok inanı- marn fil~e alınmgb. ~lllm falaitelik ve arkadıglan: tarafından Türk musi~ - ~m! .d~adan ilerl~emiz ~ l~iini gö~~· Fakat o! ol ~oktu. Gırt-
.... 1 lacak kınuelerdır. Onlar ilk bakqta teh- bayatı filımde çok ustalikla mevı:uuba-: ve halk şarkıları (~at ayarı). 21,15 Kla- zımdır. Çunkiı takıp olunmaklıgunu: bUı. lagından bu tün kuvvetile .huıçkırarU: 

ıa._ °'-a" ti 1 r ~ hal=m- ... likeli olmıyan ıeyleri okurlar. Ben mev- his edilmif, hatta gizlenmif gibi !di. Pro· sik Türk musikisi: Nuri Halil ve arka- ytik bir ihtimal dahilindedir. çıkardığı ses: . ...,.. ~ ~-~ = :am :mııik olan mühim filimleri phsen dülaiyoaa miiaade ettim. Fakat filmin 1 daşları tarafından. 21,50 Orkestra. 22,45 - Fakat daha ilerilere gitmeden evvel - Favsta! Favsta! Favsta idi, 
"-1 deiiJdir tedbirı:mm ~ hil .W- ıeçiıiaim. Bana Yerilen senaryo- sonunda filim kahramanının hapishane f Ajans haberleri. 23 Plakla sololar, Ope- sfae bir kaç söz söylemekliğim Jizımdır. Birdenbire onu g6rdil. Luvar nehrlnia 'ticar · Bu t.,&dlit iaee'" • 11an1an dörtte üçünü reddetmekteyiz. demir pannaklıkJarı arkasından çekılmit :r:ı \'e Operet ve Operet parçaları. 23,2() - Emrinizi bekliyorum. pis sularına tutulm~ gidiyordu. Ona 

k,.__ t ~plerle lıruJ.ulHWfl• • f Senaryo bir kerre kabul edilinte bir bir kaç imajmın gösterilınesini prt koy- Son ha\ıerlıer. Favsta l>aiıuı önüne eğdi. Bir müddet doğru ileriledi. Boğulacağından ürkerek 
"'Jı -..nyaw ~el~ce ttha~el ~ımiiddet sonra ona ait olan diyaloglar dum. flave edilen ba kısmın mevzu ile HAFIF KONSERLER dilşündü. Tir tir titreyordu. Birdenbire te18§ ve heyecan gösteriyordu. Sulan 
"'- '-Ptılar. ~ileruı, ballı kitleleri- ıöadsilir. Diyaloglan sahnelerin tam alakası yoktu. Fakat günah ifliyenin · iı- Avrupa istas-ııonlcırındaıı bu giin din- şu rengi uçmuş gUzel ve mağrur ba:ııı bUtün kuvvetini sarfederek yardı. Fa-
~bayaiı hlllD'8l~ cnap ·~ dekupajlan takip eder. Burada da mü- terse on dakika olsun cezalandırıldığınıl zeneblZecek. seçme ıuoğram: hfiltlmiyetie doğruldu. Kara gözler Pnr- vstayı tam dalgalar içine gömUlecett ıı.;. 
~ Metro Gold~ her ~1• -: 1 dalaafem eksik deiildir. Bazı yerleri ke· ıörmek istiyen Amerikan hallmnn ada- 10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. dayanın gözleı:inc dikildi: rada kolundan tuttu.. . 
' '°" ulıı'""'!" haaeleri 711'1111,Ht', deiitildidcr yapdmaıunı Dterim... let •e ahlak ruhunu tatmin ediyordu.. (8,15 denım) 10,15 Berlin kısa dalgası: - Şövalye! Kaçabilmekliğim için iki. Bir kaç dakika sonra sahile çıkmqW.. 
'--.ı~. idi._ p~ r.INibayet dekorların maketlerin kostüm- T~kilitımızın nazik olan biricik tarafı ı Küçük musiki konscrl 12 Berlin kısaı hayvan hazır1amıştın1z değil mi? dı. Favs~ ~y~ıştı. Oöıleri.ni açt&. 
~ ~ ıpa ,....... bet metre ı. hana cö.terilir. Bütün bu dikkatlere 1 İfte bu ahlak müvazenesidir. Kumpan-ldaJgası: Knrışık musiki. 13 Berlin kısa ı - Evet madam. Ukin şimdi faidesiz- Ve sert hır üade ıle dedi ki: 
!-......: ~ almak lüzumanu duy- rajmen kabildir ki ikmal edilmit olan yaJ~r filimleri hakkında dünya~ın ~er: dalga.sı: Hafü musiki. 14,15 devamı. 25 dir. Onları artık kendim için kull~ - BITMEDI -
~. __ ~ IİttİllÇ9 ~soyunuyor- filim yine ahlaka aykan oı.un. Kağıtlar yermden aldıldan meJduplan bize gon- 1 Bükreş: Romen musikisi. 17,15 Varşova: lcağım. 
~iıdw ~ ~;ıtü' sahneler ~- üzerinde masumane cörülen teYler canlı derirler. Her gün on binleri bulan bu 1 ~arışık konser. 17,45 Berlin kısa dalgn-1 - O hayvanlardan yalnn: '.biri benim Doktor 
"'-""~ fiüıl.w Yonf~ G,ii. imajlar halinde tehlikeli olabe1ir. Yahut mektuplardan hareket tarzımı:ı: hakkın- s.ı; Halk konseri 18,50 devamı). 18,05 için değil mi? 
,, ,_ I' 1 teh?hri lııa~ ta mizamen diifünülen mevzuu, .fikri, fil. da çok faydalı neticeler çıkannz. fBükr~: Askeri bando. 19,15 Varşova: _Evet. T f I~ l • t . 
.S-.'nr-::. ....... ld t..1it enlnwlrta- min nıhuna değiftirmq olabilir. DONYANIN TANSlYONU ;Leh musikisi plaktan. 19:30 Peşte: Çi· - Ya ötekisi? ev 1 u em 
~ Wr Wr .elMıW oı...k İcap~~ Bu takdirde müdahale e~er, muhtelif Muhasebem.iz. çok sıkı, r:ka~iyonlan· jgnn oı·kestrası, 21 Laypzi~: Neşeli prog- _Hizmetinize baltnıak üzere size re-'llr AbtJI ..... J'a.,_....- l1i- sahnelerin, parçalann kailmesir.i talep mız matematiktır. Her hangı hır mevzu ram. 22,10 Bclgrnd: Büyük radyo orkes- lfakat edecek adam için olduğunu evveJ... 
~ ...il.k; v. sa'•"'?" ki ha mem-~ icap ederse bütün filmi menede· üzerindeki tale~ler .. aldı~ ~ktupla-: trnsı, 22,35 Viyana: Keman ve OTfrestra. ce söylemiştim. 
"-' . •.Hn olcl~ ~ aWi.. bilirim. Hollyvoodan senede yapbğı ye- nn muayyen bır ytızde nubetını buJdu: 22,45 Bükrcış: Akşam konseri. 2~ Varşo- _Demek bu beygir ı.iziıı için değil-
clit, .\ Yır olmıyan fil~er ıstemekte-ı di yüz filim içinde iki i!ç filmi tamamen ğu zaman derhal müdahale ede', ftoktai va: Halk musikisi. di? 
,~ Juilkmın yuzde doksanının redd~ttiğim vakidir. nuarımda tadilat yaparan. Kumpanya-ı OPERALAR OPERETLER p rd . _,_ d"k d"k F ta 
ıı.. .. _- oudur. Bu anuya karıı bir ter l bakkmd ·-· • b. br _ de • . a ayan tıtreyer~ ı ı a.va ya 
~ GA YRJ AHLAKt KOPDON ar • a nefretllj11D1Z . ır OfW' ' 12,15 Roma kısa dalgası: Opera musı- baktı. Bir eaniye tçinde ikisinin bakıılan 
Jl_ • yapdın&11 lu:un gelen feylenn ana preo· k" · 14 45 k 13 15 Bük · L-'- ' ·· · · · L -._da lifi!_ • • • • • • • • _ 1 ısı. , eza. , re~. cııar ın çarpı§tı. Fav!lta alil gıbı hem beyaz ol-

" ~num end&trüiai idaN eclmı ııplenm Çmnlf bulunuyoruz. Cundelik eserlerinden plaklar. 20 'l0 P<>c:te: Lehar- · nla 1 b. ı. 
....._ - L-L·•-- ~- .__.._ _n_'ı. r=-- ik. - -'- '--L iki. . •-~-·~-' rimJ d d 1 .w -.ı mu~. garıp ve a şı maz ır ne)tCCa.run 
~ w-. eoswtm. ~ &DA&UUZ • .;;lUC 

1 omıını; 0~ mı- U111111D1e e e ünya tansiyonunan de- , ın cZigunerliebe; oı:-ı·reli. 22 Milano, tesiri altında hlmıc:b. Kalbi çıtrpıyor. 'h, '- h.naf Wr lııMİleyi bir İDıiıtİ ..ı verecefim.. Emut Lübitç çok iyi, receaini ve isteklerin mahiyetini bildir~· Torino: Jean Gilbert'in ı.inema yıldızı hissi bir buhran g~irdiği ilk nazarda 
-_ ...._._. J'91pmqı .. tularıaa W1.e muvafık ıörebileceğlınll bir filim çevir· mekteyim. Meseli : I · · 1· u· b Ui ı d .P rday da a"mı ı..,...eca 
h... ~..._.. • • • ısım ı opcrc . e o uyor u a an ~ --=:t • 
~ ~ Me+m 1d halk .W. UJ• IBifti. Fabt fimi ik defa ol.rak cördü- « - Dikkat.. DD bağlan artık görün- ODA MUSIKISI mn tesiri altında idi. Şimdiye kadar hiç 
~til &m,ordu. o.dar da ..,_ iüm :aaman bir Wmenİn laınamm kaldı· memelidir. Orta Avrupa hunu iatemiyor. farkına vann dığı düşUnceler kendisini s-·. kumpanyalar ideal ahlilr nlmasmı istedim. Bu sahne kua n ebem- Yanya ihanetler ualtdmalıdır. Mata· 1'Z15 Roma kısa dalgası: Oda konseri bambaşka bi; insan haline Jıetirmiıti· 
..._. letıııi tesbit ederek fikirı.rial kon- mİyelaİzdi. Onun kallauuiyle filim 9Uff4!S protesto ediyor. :kis. B unla b b hl~·"'· tına b•'-<• ol 
~ • , . . • • .. . musı ı. un era er .,..,a. ..ım • 

' '-le fLılwiM koatrol ed.cek 
9 

DIDl:Jetini kaybetmiyord& Dandan cBoylece sıyah çoraplar ve korseler 1 RESITALLER mak için kendini topladı. Favstanın ker>--
~ ... Wr aanaiSr 1ıı1r.,...,.a... .... ~ diifen bay Labiç bana PJ'l'İ ah· politikamız her sene Frenç Kaabn hak- 9 30 Berlin kısa dalgası: Aşk şarkıları. di hakkındaki fena d~celerini göz 
'~'-*olı wa.t ~ ka- ~ c~en nok~ ~ oldujana ken- ~a .d~~anın ywnupkhiı veya lel'tli-jl3,l5 Roma kısa dalgası: Halk şarkıları. çalıştı. Buna da kalbinde imkan ve-kuv· 

......_ --:-· i:IİIİae aa .etmemi ilted~ • gme t&b~dır. • 14,15 Berlin kısa dalgan: A~ şarkıları. vet bulamadı. Bir heykel gibi donup ka?-
)~ ~· ıana arzederim kim&- cBu. ~ " penona11 ~~mı~n .. bı~ «Haınlerle~ .~anlara ait me~arla 19,05 Belgrad: Halk şarkıları 20,10 L~y- mıştı. Yalnız gözlerinde d~omnce eser-
it...~ İltir sadece dahiyane kelimesiyle ~ ıdı. KBJ'fımı.zda on dorduncu Lua da her sene büyük .,,.luJc&.ra qramak- · a·· 1 !tal ·ki J .. O 20 Bük l · g·· -ı·· d ~ ..ı::ıı_. • . •. , • pzıg: u~ yan musı s. c. , - en oru uyor u. 
"-' ~-· ~da diitünen -~- t.an.ında hazırlanmlf hır sahne ıoıterili- bıiyız. reş: Halk şarkılan. 23,15 Roma, Bari: Favsta iniltili bir ees çıkatcll. 
~telıf fırmalann clinktör- Şarkı resitali. 23,35 Vıyana~ Viyana şnr- _Mösyö, dedi, artık ben hayatı.ancak 

~ ~ bir a9'1bt, 1ıueteci " kıları. ' izin hakkımdaki dürünceleriniıe baiJı 
~ ~ • • Qlefhur Wr aoayolotı olan DANS MUSIKISI görüyorum. Beni kalbinizde yer etmiı ol-

.~ inlilaap ettil.r. M. Hayı frea. Mı" D E nize DiKKAT duiuın gibi kabul edİy<>E musunu) E.ier 
~ ~eıa YUİfeyi kabul ederek be- ve iyi 16,30 Berlin kısa dalgası, 21,15 Bük- kabul ederseniz yapyacağım.Yokaa l>en-
' ~ ~ seçti. Ben ele a'fllkat HAZIM Ediniz re.,. 21,30 Berlin kısa clalgası. 23,05 Peş- den ayrdıyorısanız. artık hayat benim için 
~ · Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatla ve te... taşınmaz bir yüktür. 

~.~,YaL.r nıöcyğ Hayala 1'8Pbkla- iberli yeyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahrif ederler MUHTELlF Evet veya hayır cevabını bekliyonun .. K Yele ınucı"bince «Office Hayu ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AGIRLIK ve ba• dönmeleri ve Eğer yapmaklığımı istiyorsanız elinizi u-
~ ."" rn.&flanna venne,.i, Office yemekten ıonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek- 19,0G Roma kııra dalgası: Arapça mu- zatını.zl 
~' ittihaz edeceii kararlara ne ma- !erden birer ıaat ıonra birer kahve kaf ıiı · sikili program. 20,36 Bari: Türkçe ha- Pardayan yeniden hafif bir tiuemc ~-
-... ~ olaun bili bydii .-t inlD- M A Z O N M E y V A T U Z U herler ve Türk ruusiki$l. 21,15 Bari: çirdi. önce elini uzatmak için bm.Jdattı, 

te.bl.Gt ediyorlardı.> Rwnca hııherler ve Elen 'musikisi. takat birdenbire bu el hareketaa lıir va· 
alınlJ'sa bütün bu halleri giderir. Sabah-

"2-ro HAKKI lan aç kamına alınırsa mide ve barsalda-
llı ''-.... n alıtbrmadan IN.KIBAZI defeder. 

lr...ı:-'7otı.a.ıuz Y• ben filimde seçen Bugünden bir •İte MAZON alımz. Hiç 
-~ tu ' bir mümaail müıtah.zarla kıyas kabul 

~ ~keah~~ :::~.;~;;.:: etmez. Mükem~liyetini muhakkak tak-
' iJ._ ".,,_. .ıu· eliıııi L~~-~- dir edecekıiniz. MAZON iaim ve HOROS 
~ ~I '1 

U&l&llII.. markasına dikkat.. Her yerde bulunması ~~ :•oaı~ ediJ~ Olan ,. veya ba fil. elzem bir aile devuıdır. 
~~. ~ ltıeauu •Metmıııılt haldmu da 

' )ok;rınu - cöetermeie ih
~C)~fi<:e ~r. Veto baldam mutlaktır. 
' ' ~l Yı '-ede bir kaç yüz bin 
.,, h::>luy°"· Ben nihayet kum-

~ f· trıiJ>'arıır ın~ Bununla be
", ~trıi hir ~l~ dolara mal olmut olan 

'I\ <>ltrı~)ll:De ile mahvedebilirim. 
~CllJ tııııp._ da.. 
b · tlttif Yalar 
it ~ hit arasınc1a bu hususta 
~~ llrrıl>,ıan rn.ılca•ele mevcuttur. Hiç 

'~~ .._. .... yeJe hükümlerin-
bİt 't L_ aıy ...... ___ V .,. • h .. k 

"14lt.-· -~ erecegun u -
...._ --.ı •uretı 
~ """-.ı.' e U)'Jnıyacak olan 
l..~ '-'t~ ~nı bir tazminat ita· 
~'t '- lıı....._ - .. alttadır. Şimdiye ka-

; '~~.l>.~~nm-

Karsıyata~a 
DOKTOR 

Raif Akdeniz 
• 

Doğum ve bdm hastalıkları 
mütahusısı 

KARŞIYAKA: 
Banka · caddeai No. 31 

Halta kabul aaati : Her ıün 
Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 

tZMtR MEMLEKET HASTA
NES1 DAHlU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Bu kene muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu· 
marayn naklcylemiştir. 
TELEFON : 3856 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 

....................................... --..................... . 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .• 
Sailam, hasau, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 
dikkat ... 

Kulak, Boğaz, Burun 
hastahklaM mütehassısı 

Merkez hastanesi kulak kliniii tefı 

Muayenehane: !kinci Beyler. Nu• 
manzade sokak (Eaki Kültür Li.caf 
la.rptında) No. S 

Her gün 15 ten itibaren ha.ta 
kabul eder. 

TELEFON : 3453 

Müzayede ilt~ fevka· 
iade satış 

Acele yolculuk J 

dolayısiJe 
20 Mart Pazar sünü sabahi tul 

1 O da Göztepe vali lmmiı karpAD
da 765 sayıla evde mMlam Hayim 
Barki ve difer bir aileye ait nadide 
mobilyalan açılı: arbnna aweliyle .... 
tılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meyanmda 
fevblide lüb modem iki bpdı tt. 
fonyerah aynalı dolap tuvaleti iki 
adet karyola maa somya ve yatak 
ve cibialilderi, iki adet komodinoau 
.yı;.ı. büfe ııervant, kare açılır ye
mek muau ve birçok perakende av
rupa yemek iskemleleri, buır kane
pe takunı, iki kapıl. ceviz aynah clo
lap,,lauman, tuvalet ve komodinotu, 
avrupa mamulab direkli dört köte 
iki kifilik bronz karyola mu mmya 
§elllSİyelilder, yeni hir halde ayakh 
ıinaer nakıf ve .likit makinesi, ı•· 
yet kıymetli bul iflemeli büyük ay
nalı cardin;rero bayusu ve ayni ma
hn orta masası, f evkalide eyi ae.U 
Alman piyanotu mu tabW"esİ, •J· 
nah aaybur, iki kifilik kesme nikel 
kar.yola, duvar saati, poker nıuaaı, 

\ 9 ve 7 ter puçaJı kanepe takımları, 
büyük camlı yazıhane, brıncıvick 
markalı lüks salon gramofonu 50 
adet plikiyle beraber, ilci adet çi
çekli kolona komodinolar, peşkirlik 
eyi bir halde cünbüı, perde ve bronz 
j kornezler, Jezlonk, kaydiruba, <!es
i penç, çin vazolar, sigara masaları, 
~levhalar, büyük çul, etejer, sa.def it· 
j lemeli tabure; çocuk araba.~ büyük 
salon aynası, ve upk, Gördeı, De
mirci. Acem balılan ve aeccaddeleri 
ve sair birçok lüzumlu etyalar satı
lacaktır. 

Fırsab kaçırmayınız. Fınat artır-



:.SAHIFE~~~~-....:__~~~~~~~~~~~Bf.j~~~ 
-=;ZMlR lKtNCl lCRA MEMUR~':"""~- ÖKSOREP!J.J!RE VE . •• . K' A- T R A N H A. K'·; K 1 E K R., E M 
LUGUNDAN: -~ cöeos~:-Jrw~ı: 

SGdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay ı,ıer. 
Yapılıfı b~sıttır. 

Fiyatı ehvendir. 

-.. Şerifenin Emlik ve Eytam banka- · 
amdan ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği Izmirde Ha
lil Rifat p&§& caddesinde Filibeli Sa
lim sokağında 10 numaralı bahçe 
kapısından girilince bir avlu avlunun 
cephe kapısından girilince bir bili 
ve sağında 8 numaralı dükkan ve 
onun arkasında eski bir inutfak ve 
avlunun solundaki kapıdan binaya 
girilince ufak bir tıqlık solda bir oda 
-yukarıda bayat ve bir oda olup evin 
bir de sarnıcı vardır. 8 numaralı dük· 
ki.ula birlikte 700 lira kıymeti var
dır. Yine borçlunun ittisalindeki Ha
lil Rifat paşa caddesinde 64 numaralı 
ve 600 lira kyımetli diğer dükkirun 
mülkiyeli evvelce yapılan açık ar
tırmada o/o de 75 İne alıcı çıkmadı· 
ğından 2280 sayılı kanuna göre aahf 
tecil edilip bu defa verilmesi ic:ap 
eden taksitleri ödenmediği cihetle 
kati olarak sahlmasma karar veril
diğinden mülkiyeti açık artırma su
retiyle ve 844 numarali Emli.k ve 
Eytam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak ıartiy)e ar
tırması 284-938 perşembe günü sa
at 14 le icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere bir ay müddetle satılığa 

Umum satış yeri : lstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 

konuldu. 
(Poker tıra!f ~ıçakları deposudur) 

Bu artırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun borcun öden ZAYi 
mesi tarihi ·2280 numaralı kan~un İzmir Esnaf ve ahali bankası Ala.
m~iye.t_e. ırir~iği tar~ten aonr~ya 1 tehir ,ubesinin 7570 defter sıra nu
muaadıf olması haaebıyle kıymetine ' d k ti b lund • 20 L'--' 
L. '-lmı ak k .: ı rasın a ayı ı u uaum llll>' 
D1UU yar en ço artıranın uze- ı . . · 
· ihal · ıla--'-t S l 844 &eme aıt 27-3-936 larıh ve 224 No.h nne esı yap """' ır. a IJ 1 • • 

numaralı Emli.k ve Eytam bankası' muvakl:at makbrızumu zayı etlım. 
ı___ b"küın' l · .. la ı Ziyamdan dolayı gai1) 1 apel mak-[" 
1UU1UDU u erme gore yapı ca- . . . .. - • , 
ğından ikinci artırma yoktur. Satıı buzumun ıkıncı nuahasını alacagım- :.. 
peıin para ile olup müfteriden yalnız dan eskisinin hükümsüz olduğunu 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı ilan eylerim. · 
alınır. Ala~ehir de:bent köyünde 

y;,,,· Akliisar· Tütüncühir Bankası . . : . . . ~ ~ . . . 
• " · • t _ • ,• r •' .... • · · se-rui'ay~si- ·.ı~;OOö · ·T-ür~ .·: lirası 

ı,,,;;rlc'.21:: 
0

Ak~l~a~;~ Ş~tieİ~;·İ:~~~~i~ K:;rkajaç .. ' 
.. lznli~· Şubesi 

. 
Senet · iskontosu, para nakli, tevdiat 

İpotek sahibi alacaklılarla diii:er Molla Hüıeyin 
ali.kadarların ve irtifak hakkı sahip- 1!:-20-21 860 (528) ~ ve 
!erinin gayri menkul üzerindeki hak- 1 

kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 
lannı hususiyle faiz ve masrafa dair 1 '-: 
olan iddialarını i,bu ilin tarihinden lZMlR BiRiNCi iCRA MEMUR- -.; Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
"t'L.- · • .. • • d ak .. LUGUNDAN: 1 ı ...... en yırmı gun ıçın e evr .ı mus-
biteleriyle birlikte memuriyetimize Rukiyenin Naciyeden olan alaca- ~· 
bildirmeleri icap eder. ğından dolayı tahtı hacze alınan Ka- ~ 

Emtea üzerine komisyonla alım satım işlerine 
vas•ut eder. 

la-

Prensibi emniyet, sürat ve müsterilerinin menfaa-
tini ko~umaktır. ' 

Adrt:s: Gezi Bulvarı - Telefon: 2333 

Aksi halde hakları tapu sicilince r~tina ·~!çuk sokağı köprü mahal-

1 

'\ 
malum olmadıkça payla§madan ha- lesmde kam 811 ada 2 narselde ka- ~ 
riç kalırlar. 13-4-938 tarihinden iti- yıllı 51 No. tajlı 112 metre ınürab
baren §Brlname herkese açıktır. Ta- baı lerbiinde kapıdan İçeriye girilin
lip olanların yüzde yedi buçuk temi- ce sokağa nazır bir oda bir yolluk 
nat akçası Ve,"a milli bir banka iti- ve karşısında bir oda ve bu bp·dıın 

(415) ~ 

r//////.//////////./////.//LL//üf.I.öV/////.///J'////////0../77.J~ 

bıır mektubu ve 38-826 dosva nu- bahçeye çı!cıhr l:t~hk ve l!lutfak ve 
marasiyle 2inci icra memurluğuna çamaş:rhan~ ile üst kat·nda i;;i szri-
müracaatleri ilin olunur. 405 dık oC:ssı iki odayı ve Öerununda hal-

(535) kapınar suyu Ye e'e!<trikle mücehhez 
• bir bap ev;n Nac;ye hissesine isabet ' 

tZMtR IKlNCt lCRA MEMUR- eden kısmı gayri menkulün heyeti 
LUGUNDAN : umumiyesi itibar;y!e konulan 2000 

Ahmet, Nazife ve Ayşenin Em- lira kıymeti muhammine iie 21-4- : 
lik ve Eytam bankasından ödünç 938 brilıine müı;adif per~enbe günü 
aldığı paraya mukabil bankaya İpo· ı' saat 11 de acık artıı·m:ı sure~iyle lz- 1 
tek e~lediği lzmirde Esnaf şeyh ma- mir birinci icra dairesin:!e satılığıa 1 
hallesmde hastane caddesınde 15 es- çıtarılacaktır. 1 

ki 17 taj numaralı hanenin kapısın-! Bu artırmada s:?.tış bedeli muham-
d . ·ı· ı· b' 1 k - 1 an gırı ınce mermer ı ır tas ı sag- men kıymetin <"'.(, 75 ini bu!madığı 

Devlet Demiryo11arından: 
ihaleleri 4/3/938 cuma giinü yapılacak iken tartnamelerinde 

yapılan bazı tadilat dolayısiyle 2490 numaralı kanunun on ikin
ci mRddesine müsteniden Belediyeden bu tadilat dairesinde yeni
den alınan tahmin üzerine kiraya verilmeleri tekarrür eden lz
mir • Bandırma arllsında haftadll üç gün mütekabilen İf)İyen sür
at trenlerinin her birinde yolcuların yeme ve içme ihtiyacını te
min için bulundurulan ve birer yolcu arabası içinde bir bölme
nin tefriki suretiyle vücuda getirilen büvetlerin ayni kanun ah
kamı dahilinde·ve açık arttırma suretiyle ihaleleri 1/4/938 cu
ma günü saat on befte Alıancak Sekizinci ifletme komisyonun
da yapılacaktır. Muhammen bir senelik kira bedeli 260 liradır .. 
isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat teminat yatırmaluı 
ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyan
name ve ehliyet vesikalariyle ayni gün ve muayyen saatte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan 
parıı.sız alınır. 

• 19-22 856 (527) 

da bir solda iki oda, karııda bir avlu 
1 
takdirclc en colr artıranın teahhüdü 

ve avlunun sağında bir mutfak ve 
1 
baki k im k, t' • t 15 ·· ı 

b. h"J• 1 d b' ik • ı a a şz.r ıyıe s::. ış gun 
ır a a ve av u a ır er agacı ve d h t l k ·ı · · 6 
k • k·· d b' k 1 , a a uza ı ara ımucı r.r tır."'.lası - '"':mz::nn:ı ___ z::ııD':""'nl!?a•""'------------&.--so aga uşa e ır apı mevcut o up . . .. . .. .. j -

merdivenle Üst kata çıkıldıkta gene : 5-938 tarıhır e mus~d,f ~um,a ı:unu I 
aynı şekilde bir hayat ve üç odasılyapılacaktır. Bu ar.ırmaGa cıahı sa- I 
\ardır. Evde halkapınar suyu da 1 tış bedeli muhammen kıymetin C'f0 
vardır. 23001ira kıymetinde olan bu 75 şini bulmadığı takdirde en çok · 
evin geçen sene yapılan satı~ı 2280 artırana ihale olunacaktır. ı· 
sayılı k~'?u~a göre ger! bırakıldığı 1 Gayri menkul ü:re:·indc her han
halde bırıncı sene taksıt borcu mu- gi bir ,ekilde hak talebinde bulunan- ı 
ayyen vadesinde ödenmediğinden 

1 
lar ellerinde!:i vesaikle birlikte i§bu 1 

b~ hüküm ~rta~an kalkarak evin ~e-: ilanın tarihi neşrinden itibaren 20 I 
nıdcn mülkıyetı açık artırma suretıle gün zarfında dairemize müracaatla-! 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam 1 

1• . . 1 
b k k ·b· b' d f 1 rı azımdır. Aksı takdırde hakları ta-an ası ımunu mucı ınce ır e a- . . . . 1 
ya mahsus olmak •artiyle artırması . pu sıcılıyle sabıl olmıyanlar paraların 

' :& 1 • 1 
28-4-38 perşembe günü saat 14.30 payla§masından harıç bırakılacaklar-
da İcra dairemiz içinde yapılmak üze- 1 dır. 
re 30 gün müddetle satılığa konul- Satış pe,in para ile olup taliplerin 
du. C:0 7 buçuk nisbetinde pey a!<çesini 

Bu artırma neticesinde satış be- hamil bulunmaları veya milli bir 

Manisa Bağcılar Bankasından: 
Bankamızın 1937 hesap yılına ait alelade genel toplantısı mar

tın 31 inci per~embe günü saat on birde Manilllda Halit pap cad
desinde kain dairei mahsuaad:ı yapılması tekarrür etmit ve; mü
zakeresi icap eden mesail de aşağıda gösterilmit olduğundan o 
gün nizamname mucibince en aşağı on hisseye malik bulunan 
hissedarlarımızın İflİrak eylemeleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 937 yılı blançosunun tasdik ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Temettü tevzii. 
4 - idare heyetinden istifa eden azanın bakiyei 

ikmal için yerine alınan diğer azanın tasdiki esaleti. 
5 - Bir mürakip İntihabı. 

859 

müddetini 

(530 

deli her ne olursa olsun borcun öden- 1 b k · 'b · 
mesi tarihi 2280 numaralı kanunun 1 bani anın! ılı I~~ mdektubunu hamı! tZMIR BiRiNCi CRA MEMUR-! FOÇA SULH HUKUK MAH-

. t . d·-· 'h 1 u unma arı azım ır. LU"'UNDAN KEMESIND merıye e gır ıgı tarı ten sonraya vt. • • .. • . ~ : EN: 
müsadif olması hasebiyle kıymetine . oc2 buçuk dellalıye muşlerıye aıt-, Bandırmada Paşa mahal~esinde F oçanın geren köyünden Süley-
bakılmıyarak en çok artıranın üzeri- tır. No. 23 hanede Komanovalı Zıya ya- man oğlu Halilin ikametgahı meçhul 
ne ihalesi yaoılacaktır. Satı§ 844 nu- Müterakim vergi, lenviriye, tan- nmda koyun kahyası lbrahim tara- Osman senai aleyhine ikame eylediği 
maralı Emlak ve Eytam bankası ka- zifiyeden olan belediye rusumu ar- 1 fına: . alacak davasının yapılan durutma
nunu hükümlerine göre yapılacağın- tırma bedelinden tenzil olunur. 1 Bomovada l:ürt Ömer sokağında sında müddeinin ibraz ettiği muka-
dan ikinci artırma yoktur. Satış pe- 2762 numaralı vakıflar kanunu 23 No.lı evde oturan Rüştü oğlu vele müddeialeyh Osman Senai ta-
,in para ile olup müşteriden yalnız 'b' l d' · · d taviz 1 Tevfik sizden 600 lira ve masarif rafından yazıldığı ve mukavelede 

.. d 'k b k d l''l' f mucı ınce e ıyesı ıcap e en ah 1 . . Ik ,L._ lı ll'lira b' ld • 'dd' yuz e ı i uçu e ıa ıye masra ı bedeli tamamen müşteriye aittir. ı t si ini is~emıştır. . .".'."etgıının~zm yazı e ı yı ızzat a ıg1nızı ı ıa 
alınır. 

1 4 938 
d . 'b meçhuliyetıne mebnı ılanen teblıgat ve yemin teklif ettiğini beyan etti-

l t k ah'b' la aklıl 1 d'" Şartname - - e:ı ılı aren · ka · 1 • · d klif d'I ' · kab l po e s ı ı a c ar a ıger h k l b I d I kt T l ıcrası ragır o muştur. gm en le e ı en yemını u ve 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip- _er ~se açı ' u un uru aca ır · a- Bu tebliğ tarihinden itibaren 1 O İcra etmek üzere 6-4-938 tarih ve 
lerinin gayr'. menkul üzerindeki hak- lipl~rın 3~-70~~ rum.~·alı dosya~_a 1 gün içinde borcun ödenmesi veya çarşamba günü ıaat 10 da Foça sulh 

· !arını hususıyle faiz ve masrafa dair ve ıcra munadısme muracaatlı:.rı lu- borcu temin edecek mal ve efya ve hukuk mahkemesinde hazır bulun- , 
·ı· 1 1 

olan iddialarını işbu ilin tarihinden zumu ı an o unur. kazanç ve iradınızı sair hak ve ala- manızı ye bir itirazınız varsa 10 gün 
itibaren yirmi ıı-ün içinde evrakı müı- 861 (531) caklarınızı geçim menbaına göre bor- zarfında mahkemeye bildirmenizi 
biteleriyle birlikte memuriyetimize cu ne suretle ödiyebileceğinizi ve aksi takdirde yeminden imtina et-
bildirmeleri icap eder. . ak ·ıı· b' bank 'f borca karşı bir itirazıqız var.- yine mit ad edileceği hulaık U.M.K. 337, 

Aksi halde hakları tapu sicilince mmat çaaı veya mı 1 ır a 1 ı-lbu müddet içinde tifahen veya tab- 143 ve 144 ncü maddlerine tevfikan 
· malum olmadıkça paylatmadan ha- bıu mektubu ve 38-3372 dosya nu- riren bildirmeni~ lazımdır.· ilan olunur. _ 858 (529) 

riç kalırlar. 17-4-38 tarihinden itiba- marası ile lzmir 2 inci icra memur- Ak•i takdirde bu 'müddetin llita·•••!lll-·· ••iııl•--•• 
.. ~tları ilin olunur. m ·ti: devan\t' ~ra~ik'berabit Iİap• -tm ödJme;eriıri · • en teblii olu-

' .. . - "! • • ~ .... \,.; ... 

Insan vücudu ~
!ere muhtaÇ\ır.Piş· 
!erimizin de Rad
yoline lliti;·acı oldu· 

Dişler niçin çürür? · 
Salya dediğimiz ağız ıuddelerinin uiaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri llraaında ditleri temi:z· 
!emeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil· 
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullllna
rak ta.biate yardım etmelisiniz. 

. ıtl 
SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERi~. 

FIRÇALAYINIZ. · 

' Istanbu! Telefon müdürlüğündefl; 
24/3/938 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılacağı. ıı~"e 

telerle ilin edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif c•~-,ilı' 
eb'adda 5 kalem fond boru tarlnamelerinde yapılan bir de~iiJl6 
lik dolayısiyle eksiltme 22/4/938 tarihine müsadif Cuına J1l ııo· 
saat 15 de müdürlük merkez binasında toplanacak alım satı 
misyonu huzurunda kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. . I ıelıl~· 

Şartnameleri her gün levazım dairemizde görülebilır. \eııı!' 
ler mezkur taribde saat 14 de kadar 1304 liralık muvak~":~ "eıı• 
nat makbuzu veya banka mektubu ile beraber müteahhıtlı. 10ıı' 
kası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını koıt115 

tevdi etmelidirler. 1154/723 
6 19 31 13 7:z3~ 

- 'Z 

R JJ •. , ..• 
No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 ~: p. ~elilıtıJlf 

DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yu:z ıne uııı.1' 
Kay~tlı ve askıluı vardır. Ayrlıdır, 9ule)'i yllkı~I!"tt•';;.;ı . 

Zabıtan ve olislere, bekçilere, !-vcılara tav!ı~e e 
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TuRAN rabrikalıra mamulAtıdır. Aynı umanda Turan 

tu,alet aabunlannı, traş sabunu ve lı cmi ile gUıellik krem

lerini kullanmaz. Her yerde ıatılmaktadar. Yalnız toplan sa
btlar için lıı:mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Naf'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Poala Kut. aa• Telef an 34&15 

KREM BALSAMIN 

1( frt 'nııal, ıarıcın, eımer her tene tevatuk eden yegine 11hhi 
~lblerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
..... • Y •nm &a1rdanberi kibar mahfeUerin takdir ile kullaadaklan 

t<.' r&ıellik kremleridir. 

1 
reaa Balıamin d6rt ıekilde takdim edilir: 

2 
- Krem Babamia yağlı gece için penbe renkli 

3 - Krem Balaamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
- Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
- Krem Balaamin acı badem gündftz için beyaz renkli 
~ lnl[iliz Kanzuk eczanesi Beyoilu btanbul 

EYLU'L 
Baharat Deposu 

l~r~r'11 ınütterilerinden gördüğü çok değerli ilri üzerine Çetit
"''• 1-1A"~tırm1, ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tan•ı)"'•a.,"' A!°'. ECZA DEPOSU müatahzerabndan; çocuk ve ibti""u e~z wıç.ın öZL01 UNLAR, teker hastalan için GLöTEN 
lif ~oku egi ~e aairesi.. Mqbur UMON ÇiÇEKLERi ve muhte
ç~tİtli ~u kolonyalar ile esana, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
tııa ko valet qyaıı, ÇiL ILAÇLARINI lstanbul fiati üzerine aa-
~ Ymuftur. 

a.e.k:~:~n ~efitli dit fırçaları, dit macunlan, garantili dövülmüf, 
.\itl'ı ~~-baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

tıse boyalan ve daha pek ~ok çefitler. 
~LEFOrl: 3882 

---= usu ı_ ---~~~~~~~-::-r<~~ .............. ..-.ı1ı111~1i111;;m;;;;;;;::::;:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
~~M~~-.s~llı-·m·a·n~la-r-ın~1~3~~~n-as-ı~-tDEU~CHELEVANI Oli~ VeŞiire. 

Yazan: TOK D/L TE- LINIE LıMITET 
Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu meraklı tarih; G. m. b. H. Vapur acentası 

roman 21 Mart 938 Pazartesi gününden itibaren muharriri HAMBURG BlRINCl KORDON REES 
Tokdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde net- ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. BiNASI TEL. 2443 
re batlanacaktır. Romanın ne derece merakla ve güzel olduğu- DEUTSC~~~ • LINIE Lllerman Lines Ltd. 
nu gazetemizde takip edenler bilirler. LONDRA HA'ITI 

H k beb fo b k 1 b - ' HAMBURG, A. G. POLO b er ese; er rmaıı et urut o an u romanı tavııyo HERAKLEA li ızd 1 vapuru şu at ortasında Lond· 
ederiz, vapuru manım a o up H ll A t ll .. k ka 

A H b liın n1 d Uk 
ra, u ve nvers en ge p yu çı ra· 

1 S (44 ) nvers ve am urg a arın an y 

~-•m*m·--~--·~--~~---~----··-~-9~-·~~~~ ~~~~~da~~w~ ANDROS vapuru 15 martta bekle- ıçln yUk alacaktır. 
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen CITY OF OXFORD vapuru mart ip. 
için yUk alacaktır. tidasmda Londra, Hull ve Anversteıı 

ARMEMENT H. SCHULDT. gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda 
HAMBURG Londra ve Hull lçin yUk alacaktır. 

GLUCKSBURG vapuru halen limanı· L!VERPOOL HATl'I 
mtzda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre- MARDtNtAN vapuru 5 §Ubatta IJ.. 
men için yük alacaktır. verpool ve Svanseadan gelip yllk çıka· 

NORBURG vapuru 23 martta bekle- racak. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et-
mez fiatlcr dahilinde satılmaktadtr. niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge-

için yük alacaktır. llp Liverpool ve Glasgov için yük al• 
ARMEMENT DEPPE - ANVERS cak. 
ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!- LF.SB!AN vapuru şubat ortasında Li· 

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

yor. Anvers için :ylik alacaktır. verpool ve Svanseadan gelip yük çıka· ., .. Fenni gözlük için --... DEN NORSKE MtDDELHA VSLtNJE racak. 
O S L O DEUTSCH LEVANTE. LtNtE 

KE1w1AL 1<AMIL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefİtleri yakından 

ve uzaktan gören parfe sif erik, silen derik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertaTsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.• 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alrınbiınm fena akıbetler "doiurmulna 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında ginde 3 k"fe alınabilir 

;rOPRAK, iYi MAHSUL VERMEK IÇtN BOL GIDA iSTER. 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TICARETHANESINDEN, EN UCUZ FIA TLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
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Noneçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
B&yiik Salepçioifa Hanı kartwnc:la Batcfarak • bmir .. 

.................................................................•.... : 

BAGHDAD motörü 15 martta bekle-
niyor. 1skenderiye, Dieppe ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 

SERV1CE MARlT1ME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle
niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarması Tuna limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGET motörU 15 martta beldeni-
yor. Budapeşte, Viyana ve Bratislava 

ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburı 
Bremen ve Anversten gelip yUk çıka· 
racak. 

Tarllı ve navltlnlardakl değlşlldikler~ 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
ve Llnz limanları için yilk alacaklar. HELENlC UNES L TD. 

JOHNSTON V ARREN LINFS BE.LGlON vapuru 22/lS mart ara· 
LIVERPOOL ainda beklenilmekteClir.Rotterdam Ham-

A VIEMORE vapuru 21 martta bekle- burg ve An vere limanlan için yUk ala• 
niyor. Burgas, Varna, Kı>stence ve Ga- calttır. 

latz için yUk alacaktır. CERMANIA vapuru 1 /3 niaan ara• 
TIAndaki hareket tarihleriyle nav· 1tnda beklenilmektedir. 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- R tt d H b A 11· o er am, am urg ve nvcrs 
sullyet kabul etmez. 1 . . . . ._ 1 --L man an ıçın yu.- a a..-..tır. 

Daha Cazla tafsillt almak için Blrin- PHEl.PS UNE 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· Phelpa Broa Co. ine. NeY • York 
caat edilmesi rica olunur. HEIMGAR vapuru 17 ile 20 mart 

TELEFON No. 
200712008 

arasanda beklenmektedir. Ve Nevyork 
için mal alacaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HERC~ vapuru 20 martta bek-

lenmekte olup Burgas, Vama ve K&· 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlerl, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak

kında acenta bir taahhilt altına girmez. 
Daha fazla tafsillt atmak lçlıı Blrlncl 
Kordonda 166 numarada (U1ıılDAL)' 
umumi den.iz acentalılı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : sın - 4012 

tence limanlarına hareket edecektir. için y{\k alacaktır. 
HERMES vapuru 21 martta gellp Rot- SERvtCE MAR1T1ME ROUMAtN 

terdam Hamburg için yUk alacakbr. ALBA .TULYA vapuru 14 martta 
GANYMEDES vapuru 31 martta bek- gelip Malta, Marsilya limanları için ytlI 

lerunekte olup Burgas, Varna ve Kt»- alacaktır. 
tence limanları için yük alacaktır. SUÇEA VA vapuru 9 olsanda bek-

SVENSKA ORIENT LINIEN lenmekte olup Malta ve Marsllya U-
GUNBORG vapuru 17 martta gelip maDlan için yük alacaktır. 

Rotterdam, Hamburg. Gdynia, Dantzlg Illndakl hareket tarihleriyle navlun
Danlmark ve Baltık limanları için yUk lardaki d.eiişikliklerden acenta melUU• 
alacaktır. yet kabul etmez. Daha fazla ta&lllt lçba 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte FRATILLl SPIRCO vapur acen.talalt· 
olup Rotterdam, Hamburg. Gdyıa.la, na mllracaat edilniesl rica olunur. 
Dantdg, Danl.mark ve Baltık Hmanlan TBL8l'ON : 41U '142 266S ·'211 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Göçmenler için pazarlıkla ve 

mahallinde peşin para ile külli
yetli miktarda elverişli .öküz 
ve bey~ir satın alınacaktır. 

Şaı tnamesini görmek ve faz
la izahat almak istiyenlerin her 
2ün vilayet iskan müdürlüğüne 
müracaatları. 

10-13-16'"19 766 (427) 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğün
den: 
Tesbit 

No. 
1290 

KABIN Tarife HAD. Resim Kıymet 
Kilo Gr. Adet NeYt Nu. Lira Kr. Lira Kr. Cinai 
1154 00 2 Demir 194/8. 1 12.S 100 00 Şekerli 

varil ıurup 

ispirtolu olduğu için beher kilosundan yedi buçuk 
kurut inhiaar resmi de alınacaktır. 

Yukanda yazılı bir kalem Cf)'a 23/3/938 inci Cartamba rünl 
ıaat 14 te açık arttırma ıuretiyle müzayedeye konulacaktır . 

Dahile ıatılmadıiı takdirde ecnebi memleketlerine götürülmek 
Ozere 1/4/938 ,Unüde ayni ıaatte tekrar ıatılacaiından isteldile
rin o sün lzmir lthalit Gümrüğü aatıı komisyonuna müracaat et• 
meleri ilan olunur. 10-15-19 762 (429) 

.. 



SA~1.7A: 10 -
. 
ı . B. L. Blumun müheyyiç bir hitabı 

''F ransanın harice karşı derecede birleşik görünmemesinden 
kalkmıştır v korkarım.,, dediği zaman meclis ayaga 

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

Çekoslovakya 
Tehdide "" ugrarsa .. 

birlik LEON BLUM, Frausanın bit .. 
manzarası arzetmesini istemektedir. 
"DARPTAN SAKINMAK için FRAN
SANIN birliği lazımdır,, diyor 

• . 
• • 

. . -
·································································~···················· 
Pariıı, 18 ( ö.R) - Kabinenin me- selesine gelince, başvekil işi esasından 

busan meclisi kaTııısına çıkması ve prog- tahlil etmiştir : 
ram mahiyetinde beyanatta bulunmaııiy- « - Biz bütün Cümhuriyet kuvvet
le açılan celse geç valit hükümete 185 lerinin birliğini istiyoruz. Harpten sakm

muhalif reye kar~ı 369 reyle itimat be- mak için Fran!lız birliği tahakkuk etme
yan edilmesiyle neticelenmiştir. Bay lidir. (Merkezden en sol cenaha kadar 
Blum ikinci defa yaptığı beyanatından alkışlar) Fakat mutedil partiler buna şu 
sonra. eğer iatizBhJann taliki hakkında itirazda oulum.::yorlar : cKomünistlerin 
hükümet tuafından yapılan teklif itti- kabi~ede bulunmuı ile milli .birlik ara
lak1a kabul edilecek o1ursa derhal istifa sind;_ te1ifi imkanı olmıyan bir imkansız-
edeceğini ve bir milli topluluk kabinesi 1 lık vardır!» Sebep .olarak ta komünist- Fransız mebtısan binası 
t~kil eyliyeceğini bildirmiştir. lerin ecnebi bir hükümete tabi oldukla- halifler arasında elli kadar mebusu olan Blumun kullandığı lisan sayesinde Fran-

rı söylendi. halkçı demokrat grubu bay Flandinin it olan her Cümhuriyetçinin parolasıdır. 
AVRUPADA BtR HARP OLURSA arka9ından gitmeği reddetmektedir. Bu birliğin henüz kat'i olarak tahakk.uk 

FLANDEN1N CEV ABt 

Bu beyanata. ekalliyet partileri na- Bu iddiayı münakaşa etmek istemiyo- Medi!lte reylerin neticesi ilan edil-
mına cevap veren B. _ Flandin böyle bir rum1 Fakat bahse-dilen bu hükümet her dikten sonTa lngiJteredeki &İyasi vaziyet 
rey verildiği takdirde xeiaicümnurun mil- l\alde i:lost bi~ hüküm~ttir. Öyle bir hü- hak1'tnda meclis Jforidorlannöa dolatan 
li topluluk kabinesini teşlcile yine . bay kümet ki, eğer A_;rupada ~ir ihtilaf çı- I şayialaıda söğuk bir duş · tesiri yapmış-
Blumu memu:ı etmek mecburiyetinde ka- kacak olursa, Fransa ile ayni safta bu- nr.:ı. • · 

lacağıru, halbuki - ekalliyet partilerinin luna~akttr .. Bilirhn ki bu dakikada güç «J ournah muhalif cephesinden ayni 
ayni kabine içinde -komünistlerle iş bir- bir vazife yapıyoruin. Fakat dü§ün.dük- mütalaayı yürütüyor : Milli birlik ka
liği yapmağı re~h' 0 ttiklerini •Öy]emiştir. lerirİıi açık söylemesem vicdanım mÜ&te- binesi fikri öldü mü( Hayır .. Heri atılan 
Şu h.alc:le meclis rr :.:akerelen milli top- rih olımyacaktı. Eğer teklifimi kabul fikir yol almaktadır. Belki hadi!leler ya
luluk kabinesin~ şiı. l ilik zemini hazırla: ederseniz (Muhalif partilere d-Oncrek :) kında onu zaruri kılacaktır. Fakat bu fi
mamıştır. Bununla b~raber başvekilin hükümet bundan lazım olan neticeyi çı- kir ne bir partinin, hele ne de bir ada-
milli birlik lehindeki çok mü- karacaktır. Eğer sizin 

~eyyiç ve müessir olmuştur. 

MOTEHEYYAÇ VE MOF.SSiR 
HtTAP 

gece nümayiş 

ti programları etrafında değil, milli bir
lik fikri etrafında birleşmek istiyor. Kay
bedilen her dakika çok kıymetlidir. Bu
nu bilmemek kendi kendine aC1 sürpriz
ler ve elim teessüfler hazırlamaktır.> 

, ....... 
·····•······•···•··············································•·····•····•·•·· : • • 

1 Harp olursa:. ! 
Sovyet orduları .. 

• • .. .. • • • • .. • .. • .. 
= .. 

"FRANSA ile ayni safta -bulunacak· ~ 
• • 

i1ave ediyor: "Düşün· ~ 
• 

VE BLUM tır." 

düklerin1i açık söylemese~ vicdauırn i 
müsterih olmıyacaktı .• ,, ~ . .................................................................................. , .. 

· 1 ·· f d · F k t · · · b "" ·· · ıı · b Iacıılr.tıf· etmış o mamasına tees~u e cnz. a a esaretı ıstıyen, utiin mı etı o .. lo 
bunu hazırlamış olmak. başvekilin bü- cHomme Libre> gazetesi de şo~ 
yük fazileti olacaktır. iyi n iyet sahibi yazıyor : Eğer Fransa kafi derecede bı~· 
olanlar sulhu kurtarmak için bu birliği ]eşik görünm ezse müteıeddit memlekesd 

yapmaia hazırdırlar. ler kuvveti ve karar kudretini teı: 
d. plJ' 

ea yine kuvvetli ve cesaretli b ir millet eden milletler tarafına geçecekler tf· , 

hissini uyandıracaktır. Bir millet ki, bay nun aksine olarak, Fransa istiklal d: 
Blumun kendi tabiriyle •Kendi kendiy- hürriyetini birleşik olarak müdafaa e . 
le iftiha r eder, tarihi ve mukadderafiy- bir millet hissini verirse kendi kendil~~ 

· diııe• 
le ayni seviyey~ yükselmesini bilen> bir ne emniyetleri canlanacak olan td• 
millet manzar11111 gösteriyor. Hiikümet memleketler de bizim davamıza _ka tiıı 
Fransanm menfaatlerini müdafaa eder- makta tereddüt etmiyeceklerdir. Mille ~ 
ken her otoriteye sahip olacağından emin canlı kuvvetlerini bir araya toplanıa .. : 
ı ak V k d h el b F · "kl~I h'' · tı'ne bıı lı o ac tır. e aı asın a. ne arp ne e u ransamn ısb a ve urnye 

B. Blum : cFransanm barice kartı ki
(\ derecede birleşik görünmemesu;den 
korkarun !:ıt dediği zaman başta nazırlar 
olmak üzere bütün ekseriyet mebusları 
ayağa kalkarak baıvekili heyecanla al
]uşlamışlardır. 

vermediğiniz kuvveti memleketten ala
caktır. Neticede biz ekseriyet hükümeti
yiz. Milli birliği elde etmek için hiç bir 
gayreti esirgememi~ bir hükümetiz. Red
dederseniz, sizinle birlikte yapmak iste
diğimiz vazifeyi sizsiz yapacağız. Cüm
huriyetçi halk yığınlariyle yapacağız. 

Milyonlarca inııanı harpten ve esaretten 
korumak için milletin birliğini kurmak 
fırsatını asla feda etmiy~ceğiz. Bizzat 
temsil etmekle iftihar ettiğimiz kuvvete 

Paris, 18 (ö.R) - Milli müdafaa 
fabrikalarında ve milli müdafaa için ça-

Alman ordusu Avusturyatopraklarında Salzburg köpriisiinden geçerek Viya.naya doğru yürürken ____...-: 

müdaf~içinWteWldJğikada<~~ğ· Rayiştag meclisi feshedildi 
lıısan fabrikalarda istihsali arttırmak İçin 
amele ve patron mümessilleriyle müza
kereler devam etmektedir. Ameleler 
bazı şartların kabu kaydı dahilinde milli 

: B. Blum bu birlik zaruretini son buh
randan ııonra değil, Avusturyada Şuşnig 
tarafından plebisitin bildirildiği günle 
yapılacağı gün arasındaki vaziyeti düşü
nerek daha o vakit bu zarureti duydu
ğunu söylemiş ve bay Delbosun gayret
lerini takdirle andıktan ~oma demiştir 

ki: 

dayanarak, sizin imtinaınıza rağmen, art

mı~ bir ototite ile memleketin müdafaa 
kuvvetini azami haddine çıkararak şeref 
içinde sulhu kurtarmağa, cebrü ıiddeLte
şebbü!llerine k~rşı milletleri müdafaaya, 
Cümhuriyeti ve hürriyeti, ve Cümhuri-

hazır olduklarını bildirmişl~rdir. Başta 1 

:~~~=~:ir~abrikalarının randmanı yük.sel- Hitler yı·ne bı·r nutuk ..ıaha söyleJı 
Paris, 18 ( ö.R) - t:Populaire> ga- a 1 

zetCBinde B. Charles Loucy partilerin 1 t yetin yığın halinde topladığı insani te- 1 • 
ÇEKOSLOV AKY A TEHD1DE rakkileri ve taşıdığı muazzam ümidi ko- fevkinde ve partilerin haricinde milli . y . . A t ı b. sı 
UGRARSA? rumağa ça:Jışacağız. > topluluğun kendiliğinden yapılmakta ol- enı seçım . vus uryanın p e l 

cFransada bükü.netin istikrarı ve ener- MJLU BlRUK KABiNESİ TEŞEB- duğu kanaatindedir. Parlamentonun biç 

jik ve sür'atli karar vermek iktidan hak- BOSO SlN A DOŞMEMtŞ.. bir celsesi dün akşamki meclis derece- •• • • ı 1 o N • d ı k 
landa bazı payitahtlarda;bazı hükümet- Paris, 18 (ö.R) - Gazeteler umu- sinde tarihi olmamıştır. 1lk defa olarak, gunu o an - ısan a yapı a ca aİ' 
ler nezdinde doğan fÜphe ve tereddüt miyetle milli birlik kabinesi teşebbüsü- bir başvekil tam bir cesaretle mesuliyet- v 

l · · k b l d k k ıı· h. 1 8 l j b d R · ı · Berlı"n, 18 (A.A) -- AvusturY:ç .... i~ bir karqddık ve enc:l4e sebebi olmuştur. nü suya dü;ımüş saymıyor. c:Oeuvre> ga- erıru a u e ·ere e a ıyete ıtap et· Ber in, 1 ( ö. R) - Rayiştag mec i- · Hitler un an sonra ayıştag mec ı- ... w 

(Muhaliflere dönerek : )Bu bal yeniden zetesi şöyle yazıyor : miş ve onu da mesuliyetİı!i kabule davet si bugün akşam toplandı. Bay Hitler bu ~inin feshedildiğini bildirdi. mendiferleri Alman idaresin~ e guıhcii' 
ba§hyacak mı? .. Reddetmek istediğim · cMilli topluluk fikri ·terk mi edildi? etmiştir. Yine ilk defadır ki, 19 36 hazi- 1 münasebetle bir nutuk söyledi. Bütün [ · Almanyada on nisanda yapılacak ye- ve iki memleket arasında t.e~ıY }tııJdJfl~' 
bir faraziye tahalclnık eder, yarın Çekos- Her halde bay Blum bu fikirde olmasa I ranında olduğu kadar kuvvetli olduğu ı Alman radyo istasyonları tarafından neş- ni İntihabata Avusturya da iştirak ede- datının ve gii:rük ;~siml:;::a sı.ıl~J,J' 
lovalcya da bir tehdide ınanız kalll'sa, gerek .. Başvekil Cümhuriyetçi milli bir-ı tezahür eden bir ekseriyetten emin ol-

1 
redilen bu nutukta Hitler Avusturya- cektir. Bu tarih ayni zamanda Avustur- ması hususun a ma ıyc n plıll' 

Fransa •• kabul ettiği taahb .• ütl.eri tatbik 1 !~. fikrine. kat'iyyetle. taraf_.~ar ol~n işçi I duğu. hald .. e muha·l·e~et_ p_artilerine, m.e. m .. _ 1 dan bah~ederken. şöyl_e d. edi : yet verilmiştir. k ba. 
j _ _ k yada yapılacak tarihe tesadüf etmekte- Al A t a ınd a mevkünde · kalırsa, bu ıhtima1e karıı yıg1nlarından bdısettı. Dıger taraftan leketın yuksek muttefikı namına butun - Ben, Şuşnıge ehmı uzattım. Fa at man ve vus ury _. 

1 dir. Alman milleti. on nisanda sadece 1 d b 1 · ·ı · t" ı:1aı· Fl'anYnıft bir•birlik ınaıuansı arzetme- muhaliflerden bay Reynaud clünkü cel- CümhUTiyetçi Fransız kuvvetlerinin bir o hana mukabele göstermedi. Eğer arı a İr eştın mı~ ır. c·· icıS • 
ıini hükümet istemektedir:,. . . · , · ııede cesur bir ifade ·ile gerek ekseriyet-1 araya toplanması işine iştiraklerini tek- 1 Avusturya meselesine derhal müdaha- Rayi~tag seçi.mini yapmayacak, ayni za-ı Berlin, 16 (A.A) - ~- . ~e l.,tbilfY 

· KOMOMSTI.ERLE· HOKOMET ten, gerekse · muh~ldetin. vazifesini tek- lif etmiştir. EkaJliyet bu milJi vazifeyi 
1 
le etmeaeydim Avusturya lıııpanyaya dö- manda AVU3turyanın AJmanyaya ilhakı j senelik plan. ın. Avusturya ıçlll 

• - J ' Komürustlerin hükümete iıtirali •me- rar gösterdi. Nihayet unutmamah ki mu- reddetmiştir. Fak at buna rağmen. .b~7 necektİ. ' için de karar verecektir, 1 ili emre~tır. 


