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B. Haver Londrada 

Londra 19 (A.A) - Eski Amerika re
isicümhuru Haver Avrupacla yaptığı tet
kik seyahatine devam ederek Stokholm
dan buraya gelmiştir. 

, _____ J 
YENi ASIR Matbaasında baiılmıım 

o sab 
.Kabine, safların • 

azyı 
' 

muta aat a arın ve 
~~--------------------1' an g ı 11 

Sacakları 
Ultimatom · müddeti bitmezden önce Leh askeri kuvvetleri halkın 

~lkışları arasında Litvanya hududuna doğru yürümeğe başlamışlardı 

' Sararsa .. Lehistan nihayet dediğini yaptırdı 
~ah=·~S·~~ Dünya bir harp tehlikesi :atlattı 
f.ı:!·· Devlet adamları yaklaşan 1 
~yi önlemek lüzumuna işa- . ~~ris 19 _(ö.R) - Kovnodan bil-
)\ ~en n'!tuklar ~~lec!iler. D~~- 1 d~~ılıyor: Lıtvan.ya. p~rl?~entosu bu
~~telen, gözlerını harp heyula- gu~ s~a~ 9 d~ gızlı bır ıçtım.:ıa ~avet 
b- dikerek medeniretin sonu .ola-1 edılmıştır. AÖgle~en sonra alem ol
~k korkunç ficialarm yenıden rak f ::vkalaöe hır celse akdedecek
"""""ii.lermeai ihtimali kar§taında tir. Bu içtima1arın müzakerat ruz
~lerin endife~rine mi.k~ old~- nameleri neşre.dilm:"1.iştir. Lehistan 
.. ' IC..-anhk tefaırler, bedbınce go- tara fından verılen ultımatom meae
~'let- ıuJh iıtiyen inaanlı3m lıeyecn- lesinin göriic;üleceği şi.iphesizdir. 
~ lon hadde çılumh. Tahmin edild iğine gö~e Litva:ıya i~~i 

"1n ne olacak? memleket nrasınd.:ı dıpk>:natık mu-
~iıııse bu sualin cevabını ,.;-:dan-

1 
nasebet tesisi prensibini kabul ede

' hUzur ve teselli bah§edccc!t ıu- cek, bununla beraber bazı itiraz ka-
V Vermemi§tir. ı yıtI rı da serdedecektir. 

~''kimse yarının ne olacağını bil- , Kovno 19 (A.A) -· Hükümet 
or.. neşrettiği bir beyannamede bilhassa 

lb~Uurıuz.luk sınırları çcklan a;ıl- diyor ki: 
~. I Eski ve şayanı ihtiram bir mille-

vibine arzedilcccktir. 
Roma 19 ( ö .R) - Leh gazeteleri 

Lltvanya hududunda Leh ukeri na
zırlık ve hareketlerini gizlememek
tedirler. Bunlara göre Lehiatan hü
kümeti her ihtimale kar§ı hazır bu
lunmaktadır . 

Vilandan meçhul bir iatikamete 
hareket eden askeri kuvvetler ahali 
tarafından şiddetle alkı~lanmııbr. 

Roma 19 (ö.R)-Kovnodan bil
diriliyor: Sağ cenah unsurlarının 
tazyiki albnda kabinenin Leh ülti
matomundaki talepleri terviç yolun
da karar vereceği tahmin edilmekte
dir . 

Varşova 19 (Ö.R)-Resmenbil
diri1iyor: 1 7 Martta Leh hiikümeti 
tarafından Litvanyaya gönderilen 
nota bugün öğleyin Litvanya hükü
meti tarafından kabul edilmiştir.Bu
nn ait notalar Lehistan ve Litvanya
nın Paris sefirleri arasında teati edil
miştir. iki memleket arasında dip]o-

- SONU OÇONCO SAHtFEDE -

Londrada 
Yapılmakta olan 
mali görüşmeler 
müsbet neticeler 

verdi 
~ 

631VJily0n 
Kredi ile iktısaclf 
inkişaf ımız için 

mühim İf /ere 
girişilecek 

lıtanbul, 19 ( Hu.-S) - Lond
rada mali ·..e iktıaadi mat.fil ile 
milli banka direktörlerimiz arum
da cereyan eden müzakereler müa
bet neticeler vermittir. Londradan 
ıeJen haberlere ıöre memleketimi
zin iktuadi inkifahna taallUku olan 
itler ~ timdiye kadar mutabakate 
vardan kredi ve avam yekianu on 
milyon sterlin, yani albmf üc; mil
yon Türk liruJdır. Buı yeni teteb-
büsJer için bu mikdann ıenitJemesi 
imk&nı da vardır. 

Kredilerle 7apalacak itlerin . ba· 
tanda limanlu, kömür ........ - f 

Çatal ajZJ limanı .. madenlerimize 
ait üç yılldı plinm tatbili ~. 

f• ~Ununla beraber dünya harbinin tin oğuJları ve kızları Polonya talep
~ı ya§ıyan nesiller o kara lerini bildiren tebliği hayretle okuya
·~Qtri unutmamıtludır. Milletler 

1 caksınız. Vatan ve memleketimizin 
lb... . o ficialan:ı yaralarını aarma!cla istikbali için çok vahim olan bu ı:ıu
~~ürler.Hakikatin bu haykıran atlerde sizlerden tnm bir soğukkan
~ nıilletleri ıuur yoluna ıevk- 1ılık talep ediyorum. Irndemiz açık 
,~e kafi iken çılgmt•:•n bu k:.ı- ve müttehittir. Litvanya hükümeti 
,•üratle yol almasına t ayre~ edil- kararını bugün fi i irleri istimzaç cdi-

!bi? pen dost hükiim~t lerin c•vapları gel-
dikten sonra verecektir. Bu karar ağ

let ~ tiddet metodlari, beynelıni- lehi ihtimal öğleden sonra hariciye 
~Ünaaebetlere hakim olduğu' nazırının beyanatını dinlemek için 
~ n beri insanlığın ne kadar kötü 

1 
toplanacak olan parlamentonun tas-

1938 lzmir Fuarı 
~ ~bete dü§tüğünü anlamak için ----- --------------- -------------

~ın ~ugiinkü. ka~araızlığına, SON HA DJSELERIN ENDiŞELERi 
)~ per.,an vazıyetıne bakmak 

~~!~;~E:~~ıfransa ve Ingilterede birer 
~ıl, otoirter devletlerin hiç dur- 1 

~~~~d.:.r:.ıa::i~~:harp bı·nesı· mı· kurulacak ~ ... nu sumakla kalmamı ,di.lcta-
~f' llleyyal olan diğer bazı mem-ı 
~er de aynı metodlara intıbak 
ı-; ~nu uyandırmı§lır. Şimdi bun
~~~dli bir davayı kazanmr.k için 
~ ile konutımak, bizzat icrayı 
~~ ~~uktedir olmak, yani kuv
~le tın kılmak lazungeldiğinc !m-

r. 

Resmen 
bildiren 

iştirakini ilk 
Polonyadır 

BAŞVEKiLiN 
Bizzatacacaklarıfu-• 
ara bu sene yabancı 
memleketlerin daha 
geniş ölçüde iştirak· 
lerine çalışılmaktadır 

? 
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i Yeni Anketimiz 1 
• .. 
• • • • • • • • • • • • • • 

ANALIK 
• . 
• 

iAşk3 zarar verir mi ?1 : . .................................................................................... : 

Feride Bn. Birtele •• gore 

"Çocuk anayı ve babayı birbirine unuttur
mtyan, sevgileri ebedileştiren varlıktır.,, 
Gazetenizi elime alınca ilkönce anketinize Yerilen cevapları 

Jkuyorum. 
Niçin mi? 
Çocuğu her feYdea fazla leYİyonmı da ondan ... 
Çocuk mini mini boyuna rağmen küçücek varlağmda büyük 

bir alem Japtan Yarhktır. içinde çocuk ıesİ olmıyan bir yuvaya 
girdiğim zaman içimde melankolik bir ıstırap duyarım. Bu ubrap 
kendi hesabıma değildir. Çocuksuz Y&f&IDÜ baht11zbğana kalan
ların tatsız, tubuz hayatları iç.indir. Nice aileler tanırım ki yıl
larca bir çocuk sahibi olmak iç.in didinirler. Bu emellerine mu
vaffak olmayınca birbirini tapınırcasına ~vdiklerini zanneden 
çiftlerin bu çocuksuzluğun günahını birbirine atfetmek iıJter gibi 
sevgilerindeki harareti kaybettikleri çok görülmüttür .. 

insan hodbin bir mahluktur. Çocuğu hodbinliğin eseri. olarak 
sever. Seneler geçtikçe yanm daha dikkatle dü~ünür. Hayata ço
cuksuz olarak göz yummaktan, unutulmaktan korkar .. Arkala
rmda bir nesil bırakma, olanlar ise kalple~e daima yafıyaca.lda
rından emindirler. 
Çocuğun qka zarar vermesi dütünülebilir mi? 
Atk bir hayaldir ... Çocuk bir hakikat ... Tatla heyecanlar ya

ratarak karı koca arasındaki bağları perçimliyen hakikat.. 
Bir kadınm kocasına beslediği sevgi ile evlidma beslediği sev

gi aruında fark aramak hem yersiz, hem de manuızdır. Belki 
de kocanın çocuja, veya çocuğun kocaya tercih edildiii dakika
lar vardır. Fakat bu hir andır. Hayatın hiç tükenıniyen mÜYaze
ne kanunlan çaf>uk bozulan müvazeneyi iade eder. tki sevgi ara
sında zıddiyet tabiate mugayirdir. Çocuk babaıun devamı oldu
iuaa aöre haha eTlldını derin bir tefkatle seven anaya ancak 
minnettarlıkla bailanır. 

Ana ela kendiaiai ana yapan erkeği kalbinde takdis etmeyi 
bilir. 

Size bir miaal aöyliyeceiim. Anketinize cevap verenlerden bi
ri bunu bqka tekilde lf ade etmittir amma benim tekrar etmem
de mahzur görmiyonım : 

Bir kadın ana olmadan kocasından ayrılırsa kolaylıkla yeni 
bir yuya kurar, batka bir erkeğe kalbini verebilir. Hatti. birinci 
kocaamı büsbütün unutur. Fakat f&Jet ayrıldığı adamdan bir ve
ya bir ~ çocuia vana.. Em.in olunuz bu Lir faciadır. Kadın ko
caamdan ıeYmediii için. alclat.tdığı için ayrıt.a bile kendiıini 
ana yapan adamı zaman zaman habrlamağa mecburdur. Onu 
unatınaz Ya'ft'Ulannıa gözlerinde onun hayali, dillerinde onun 
sesi dolqır. 

Hatti iddia edebilirim ki kocasından bu suretle ayrılarak ikin
ci bir kocaya varan kadın, kalbinin mahr.emiyetinde birinci ba
ğın bozulmut olmasından dolayı bir acı, bir telehhüf duyar. İşte 
çocuklu aileler aruında tali.kın mü,kül olmasına sebep budur. 
Bilikiı çocuksuz aileler çabuk yuvalarını bozabiliyorlar:. Hangi 
noktadan tetkik edilirse edibin çocuiun aileyi sağlamlattıran, 
ebedilettiren nrlık olduğunu kabul etmek lazımdır. Kocalarım 
cidden seven kadınlar, veya karılarına tapmırcasına bağlı olduk
larını iddia eden genç kocalar yaran makus bir tali ile kartdat· 
mak iatemiyorlaraa çocuk sahibi olmağa, yuvalarını çocuk sesiy
le tenlendirmeie bakmalıdırlar. 

FERiDE BIRTEL 

EGE 

EHiR 'HABERlERi 
Ağırceza mahkemesinde 
Kardeşini hırsız sanarak öldüren 

genç, cinayeti nasıl işlediğini anlattı 
Ağırceza mahkemesinde üzücü bir rız. sözdür. O yanuna yaklaşarak, çifteme 

cinayetin muhakemesi başlamqtır. Katil Kardeşim derhal kabul etti ve geceyi sanJdı. Bu sarada benim zorwndan çifte 
maktuiün kardeşidir. Ve cinayet Torba- ~nim evde geçirdi. Sabaha karşı idi, .fU ateş alını~. 
lının Çapak köyünde işlenmiştir. Katil dakikada olmuş gibi hatırlıyorum. Çitin Silah sesine bizim yenge ,de .yetişti. 
Mehmet. mahkemenin ilk celsesinde ha- · üstünden avluya bir adamın atladığuu Ona: 
diseyi fÖyle anlatmışhr: sezdik. Yine gelmişti. Fırsat hu fırsat - Lambayı tut, dedim. 

c- Karde§im henüz askerliğini bitir- diyerek kardeşim Hüseyine seslendim. Memnundum, bunu meçhul hırsız sa-
miş, köyümüze dönmü.şLü. Onun köye Çifteyi alarak dışarı çıktun, yardmuna nıyordum. Kanlar içinde kardeşimi gö
dönmesi bizim için bir bayramdı. Kendi- ihtiyaç hissetsem Hüseyine seslenecek- rünce ne halt ettiğimi anladım. Karde
sini öı.lemlştik. O, ayrı bir e\•de hemşire lim. Hırsızı beklemeye başladım. Çifte şim bu suretle öldil. O hırsız da kaçlı. 
ile birlikte oturuyordu. tetikle idi. Mehmet mevkuftur. Dinlenen şahitler 

Bir akşam kardeşim Hüseyine: Meğer kardeşim, benim dışarıda faz- Mehmetle Hüseyin arasında en ufak bir 
- Bu gece bi:ıc gelmez misin, dcdin'l . laca kaldığımı görünce meraklanmış, b:ı- münaferet vesilesi görmediklerini söyle

Gece vakti bizim eve beyaz donlu bir na yardıma gelmiş imiş .. Ben işin far- mişlerdir. Katil ve maktulün hemşiresi 
adanı geliyor. Kim olduğunu, niçin gel- kında değildim. Bir kararlı gc>ı-ünce bu- Saliha, ifadesinde maklıll kardeşi için 
diğini anlıyamıyorum. Beraber olursak nu meçhul adam sanarak çifteyi doğrult- katil kardeşinden davacı olmadığını söy
bana da cesaret gelir. kendisini yakala- tum. Başa gelen çekilir, derler. Meşhur !emiştir. 

.................................. ~ 
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yatı 

fakat ne ,ercfli bit ölüm .alclı :
Verdin başını, haykırdın dev-~ • 
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:Şimdi yükselen Abidenin önün °~! 
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: Uyan da şu haşmetli manzaraya : 
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Ticaret odasının Yangın 
..::::~ ı:~~ d!.:;Lı:,;~~~: Resmen iştirakini ilk Saçakları 
~:~~~~ınk.'.:.!.~;!~!~~~ bildiren Polonyadır Sararsa •. 
l
neke ve varil boyalanrun tuzla mahlut • 1·st!'-•~ı!_1• •------•- "ıçm" So-.et. ~..,,. 

b la k l bo ld kla b.1 -BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE- ~ollan idaresinin tunir fuan için fuar uuaun ııwnınıa& ... , 
veya azı rının a p ya o u n ı - • • •• • h---'- b ---~:..111 

d. ·1 · li Dok sta d rd ·b· (Resmı Alman teılWitana) da mcwaca- amanmda her hafta t.kendenye - lz- ya areKete geçerte u zeı-~-
ı ırı mış r. uma n a ı mucı ınce • • k 1 
D ·-"d 1 k t 1 d atte bulunarak lzmir fuanna qürllk et- mir arasuıda muntazam seferler t_.. a arı nereye gidecektir, 
enıuı e yapı an on ro esnasın a k . • ... , ___ f.!____,1___ •• ___ ..ı 

d kan b ls 1 • 1 . rne ist.,-en ~ 1n11AU1n11a mu...ue etmesini tavsiye elmİflİr. Bu olunaua mez. -~ 
mey ana çı u yo uz ugun z.mır __!f ___ !_! • • bu .. d • Alnı p lon - t....-t..... 
d t tkiki k ·1 . r v~ istemJt, masaa enın Ye- Romanya vapurlannan tzmire uğrama- anya o yayı - _.... 

0 asınca e ne arar ven mış ır. rileceği temin edilmittir. larınm teminine tetebbüa eclilecektir. kendi tarafına çekmek, Kızd .~ 
-o-- Alman devlet demiryollan idaresine K11düs koruolosluğumuzdan fuw ko- nun Polonyayı ezmesine _..... ee" 

Tirede bir cin a - de baı vurularak lzmir fuan için, geçen mitesine gelen bir meldupta Filistin ya- mak için bu vaziyette istifade~ 
sene oldaiu 11Di tenzilatlı tarifenin tat- hudi camiası icra komitesinin bir çok ib- şebbüs edebilir. Bu takdirde ....,. 

yet oldu bikioe miiseade edilmesi utenmiftir. racatçı tacirlerin ve fabrikatörlerin ilti- tin en had, en korkunç teklinİ ~ 
~ fuarına hariçten iftjrak edecek- ı bakiyle bu sene tzmir fuarına iftiraki maıı imkinaızclır. , J.d 

Kahvehane içinde bir lere konsolosluldannuzca parıwz vize prensip itibariyle bbu1 etliği bildiril- Fransa ve Ingilterenin v~ 

el 
verilecelıtir. Ancak bu hususta bir ka- miştir. Filutin yabud.i d.mian icra ko- hakkında henüz birteJ' IÖJ ..... 

a amı ağır &urette ramame haz•laamaktad ... Çdanca tat· mitesi, tzmir fuarma iftirak edilmek üae- Fransa hem sovyet Rusy~ .-1W 

yaraladılar bikine batlanacaktD'. re fuann planı. iftirall: p.rtlanıu üte- de Polonyanm müttefikidir. ~ 
Bu sene Mwrdan lzmir Euanna iıti- mqtir. Derhal gönderilecektir. reye gelince o vaziyetini bl'i --

Evvelki gün Tirenin Gôkçen nahiyesi rak edecekler fuladır. Mwr hükümeti- Polonya bükümeti lzmir fuanna re.. tayinden evvel kendiliyle dotl ._,...,. 
merkezinde bir hadise olmuştur. Cüm- nin lzmir fuanna iftirakine tqebbüs edil- men iftirake kan.. vermİftİr. Poloaya memleketlet'in temayülleriuİ ~ 
huriyet meydanında mevcut bir zeytin mİJtİr. için fuarda ayrıca pavyon yeri bildiril- ğa çalıtmaktadır. .-. ......lo'. 
ağacını ke!tinnek meselesinden dolayı bkenderiye bq konsolosumuz, De- miıtir. Şurası muhakkaktll' ki, ~~ 
un değirmeni sahibi Mehmet Ali taban- '"6fX~Zl17ti06ı<1tBZ!VflUJiRllHIJl..-ı vakya smırfaruu Fransanuı ~...-.... 
casmı çıknrarak hacı Hasan oğlu Musta- Lisenin "T k b sayan Fransa ile lngilter~ ~ 
faya beş el ateş etmiştir. Kahvenin için- ' o p r a ay ram ı 1 nırları Rende olduiwıu aöyliJdl ~ 
de buna cüret eden adamın attığı mer- Spor bayramı Yann «Beynelmilel toprak bay- yük Britanya Şarki AnuPed-~ 
milerdcn biri Mustafanın sol memesi ı · ı k • b• L--'--znur erte lisesinin spor şenlikleri ramaıtd~. Bu münasebetle yann aaat yetin ır ll&IU&l müncer O U-:--...k" 
üzerine rastlıyarak arkasından çıkmış Mayısın sekizinci Pazar günü Alsancak 13.30 da Baraav.da Ziraat mekte- için azami gayretlerini sarf~ 
ve ağır suretle yaralanmıştır. staclyuınuııda yapılacaktır. Lisenin spor binde civardan gelecek köylülerin lerdir. Fakat bu gayretler sUP ,,. 

Yaralı derhal Tire belediye hastanesin- şenlikleri için büyük hazırlıklar başla- ~iftirakiyle toprak bayramı kutlula- ter de yangın Nçakl•n ~ ~ 
de tedavi altına alınmıştır. Suçlu, Na- ınıştır. Talebeler iklye ayrılarak antren- nac:aktll'. Fransa ne de lng~~_;.,. 
gant tabancasiyle bitlikte yakalanmıştır. man yapıyorlar. Bu bayrama 100 den Törene biır ~ kqyliiler ve resmi barba seyirci ve bitaraf~ 
Tire adliyesi h&diseyi tahkik emektedir. fazla atlet iştirak edecektir. zevat davet edilmiflerdir. bil dejildir. · 

l f'A'l-.W"~~' ŞEVKET BiLG~ o an ı ~wı: www:ı~,-. R d -, =-k ·ı NO .. .. a yo u ta sı er Su İşleri T - Utvuaya IOD ~; 

GENÇLIGI 
Bugün Menemende yapılacak 

Polonyamn miiddeiyabnl ~ 
ıçın 011 taksı makınesı sahıbine b~er lira Nafıa vekaleti su i~leri umum müdür tijinden lmrlamç bir harp 

C'~~~ muavini B.Namık şehrimize gelınqtir. fimdilik zail olmUflur. A 
§ Buca belediye baytarı B..Aziz Mao- ooza yazılmı.şlı. Beledıye encümeni bu __ 

ı ff B.Namık, Manisadan gelen grup mühen- ..._ , 

• 
yas baytarl•l!ıına 30 lira asli macıla tayin ceza an a etmişLir. 1 

"6 -·___,. disi lsveçli B.Posetle göriişmÜJtilr. 1 LJ lk • k • eıı 
Ihtif 1. D tl•d• edilmiştir. c 6=-t l ·ı Haber aldığımıu göre gerek Manisa na evı oş a ıne a ve ı ır ki§ ~hri~~ ~etlü-~ler ~aı~r~olonb yla B ~ed~a g rlle~ ~h~ dCl elr grubu, gerek Bergama grubu, sulama! '!""""""~ 
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---, • ft.IU'U" & 1 ~~-ı Törene istiklif llW)İyle baflanacak, hareket etmiştir. Oradan Anka.raya ge- sıkı aıkıya kontrol edilmektedir. Tali- •--'-te la ·~'-:.L•- .. biUr-:.ı . N .11. B f b ·'-ası :..:. , • e..._ o n ~nru ~tt ve ıınce azı ı asma a rırı;. ııv-- _:.fit·• 

..... .la. •- ' • la .... .._.. " M • patiıeai,le _. n öi· çecektir. matnameye uygumuz hareket etlikleri __ 1_ '---•--... ı rd Bu _L k t •· d · •- rar ye~ 
• 1 - • 1 ı ı . . . . .. .. . . . . ~vga-ıu.rını n&Pr14111~8 ır. .&ııamur. ayı ve gon ermeıme rı;.a 
111--11• ......... ....,_ " U, ... #r Rı" ı w ...... lılen diler ..... ili- § Türko& lzmir §Ubesf, zuaat kong- gorulen bet otelci ve fıat lislesi bulun- mahallinde ~- tatbikini • .-.w.L l6 _ 40 a kadar bu itte ..--
• :P • skn ._. ·' '' ıQle i!li- • ._ ..,_ .. aecalir. Si,lnls ea ~ reli içia bir rapor hazırlanmaktadır. 11u durmayan dört otelci tecziye edilnaiflir. edecektir. P~"Z ~ ~ ilıtiyen ı:.:':' bclln aiti ~ ~ 
nk edu ... &. • ..... tWrilla liihıeatiı. 'rapor ihracat maddelerine aittir. Hamamlar da teftit edilmektedir. ..ı!.. la ·~•........ı -L-'•ı--.. ve L~ L-- •• LJ_ıL • ~ _ asnefe 
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Güul fQl"lularımızla 
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Türkçe Sözlü 

Hindistanda 
TORKÇE ŞAR~ILAR ... KIVRAK OYUN HAVALARI RAKSEDEN YOZLERCE KIZ ... UÇAN HALILAR •.• MUAZZAM 

FiL GOREŞLEIU ...... HERKESlN SEVECEtJ BOYOK FiLiM ............ ·-..• 
TORKÇE ŞAR~ILAR: SAN'A'fliR CEVDET KOZAN IDARES&NDE MONTE.HAP BiR SAZ HEYETl TARAFINDAN 

ÇAUNMIŞTIR. .. . .. AY R l C A : PARAMOUNT JOURNAL... ... ..• · 
SEANSLAR : HER CON : 3 -5 -7 - 9.15 DE CUMARTESJ. PAZAR 1 DE ILA VE SEANSI VARDIR 

. ~ ' i --~ ... t ~ ... ~ __ _............ .. -: : . , . . ~ _.... ,. 

~meıuennaen roını. unm DllY nnnmır - & ...... •---·-·---

nulacaktır. .,..,kanlığ.aa müraeaetleri. Vfl' 
-=-- 2 - Mot& kwaı İçİll yeai~.,.,,,,, 

itleri yapalacaktrs. l1tellileril' 
Karşıyakada yangın raüracaat&eri. . ~ 
Ka.rfıyakada Zafer sobtmda bir yan- 3 - Kubilay ibtifa&i.e eY~. 

gın olmu~tur. Zeynel ~1u ömer ismin- te izalan ve yöokurol itt•ak A~ 
de biri, dükkAnında kurabiye pİjirmek 4 - Onlü Türk kcıaı~&a~__, ~ 
için ateş yaktığı ~. sıçrayan bir kı- büyük bir YCRDİ sayan ~~ .,,
vılcımdan orada bulunan eyyalar lutuı- aaylavımız Celal Bayar tar~~~ ede" ,,-
tnllij ve .. Ç0~kan yangın söndürülınüşlü.r. re g~.n~erilmittir. Her ı~n °!1~·· 
Zarar cuı. ıdir. ra bütun yurddaflara göeteril ...ı.- ı' 

5 - Evimiz salonunda he' ~r' 

Od 
--=--k marteai günü aaat on befte ilk 
anın an eti Karagöz oyuna oynatılma~-~· .-• 

Şehrimiz ticaret odua, tüccarlar ara- 6 - M~em mevki ~d ~ 
sanda mühim bir anket hazırlamıştır.Her Calibtn idaresıinde Halke~ ~ 
ihracat f'ırmaıanın cevap vereceği bu an- tqkil edilmiıtir. &.teklileTİll kat" 
ket, icra ve iflas kanununda karşılaşılan evimaze 111üracaatleri. • .. ~ 
zorluklar hakkmdadır. Oda bu hwm.sta 7 - 20/3/913 pazar,..,... e ~
bir rapor hazırhyarall adliye vekalet.ine saat 20. 30 da lzmir Halke•~' 
giinderecclctir. ko&u ıınaf111d11n bir konset' • ~- ~ 

-0--- S - 21/3/938 pazartdİ -:'~-,,. 

Gö l • oa yedide Spo.. mide ve ~~ 
çmen ev erı lerinin ı.aıaahk aoPlaa..ıan •-;;..a ~ 

~menler için inp edilmekte olan ev- 9 - 23/3/936 (a ... ..ı-~ ~ 
ler yakuıda tamamlap'M'Jlkbr. Havalar yl wmide bay Celil tize& .. ~ !:..ioİ , 

eyi gittii:I için iafaat ile.rlemiftir. Bu ev- ~a sesi kon(eca.-. ~d~~ f~ 
ler Hazinnda.o. evvel göçmealere tevzi {On yediaei ve °" M!kı~ ~ .,,,
edilmlf olacak ve çl& bayvuıtan da ve- sız ve lnsiia rae.&~leri) ~-
rllecektlr. ferau vaıcla. 



ır=as s vm 

Sivas 

Büyük Millet Meclisinde 
Erzurum demır
yolu üzerinde 

Orta okul öğretmeni meselesi yüzün
den münakaşalı bir celse oldt: 

--0--

Erzincan, 19 (A.A) - Siva.a • Er· 
:zurum demiryolu üzerinde Divriği ile 
Kemah arasında on beşinci knımdaki 
1356 metrl" uzunluğundaki tunel gece 

--=--
la Anknrıı, 19 (A.A) - Dün Fikret Si· 
t nn ha,kanlığındn yapılan Kamutay 
oıılantısında medisin 19 38 yılı §ubnt 

•}') hcaaplarma '\"e Büyük l'!.-d~t Meclisi 
~İiıtcırıil:':.tındaki e§)'nya ait mazbata 
11 

Unduktan sonra orta mektep mualli
ın· 

1 açıİmıştır. 

tetkik edilmekte bulunduğu ) olundaki 

1 

T. hir 1 l"ı İl ( Mani~ıı) 1 A 1 
ifodeleıine temas ederek vekilin bu iza. - Ş:'ıra\lı tlcvlct"n kur:ıa de,· .. m eden man 
batından ve tııehhüdünd<-n tonra orta I munllimlerin mna,.Jarının verilme!ti Ja
yerde ne haksız bir munmcle ltalır ne de I zım geleceği hususunda bir karar .alıp 
mnıı.ş şeklini dt'ğİ!ltirecek bir lüzum ve almndıvını .. ormu~ ve Saffet Ankan ver· 
sebep demiştir. diği <evnpta ~ 

B. ZJY A GEVHERlN CEVABl - 1 In\•ır . Bö) le bir şey yokhn, dc-

Motörlü polis ku
vetleri Viyanada 

.. ı Yeti~tirmck için Gazi terbiye enstitü
&llnd liJn c açılan kuran devam eden mual-

ler hakkındaki konunun müznkeıesi-
Ziya Cevher Etili kanunun her hangi mıştu. Viyana, 19 (ö.R) - Avusturyada 

ııc ., .1 • 
t:.e<;ı mır1tir. 

MAARiF VEKiLiNiN SöZLERI 

bir mııddesinne ııdalet:ıiı olnrak gördüğü S<;z nl:ın btiplerd-11 Tahsin Snn(Ay- idnrenin teruiki esnnsında karı ıldıkların 
her hıınr.i bir nokt..ııyı iz:ıh dmek hiridın) ......- Czc •. :ıcl·· c;" ·: .. mekte olan ka- önüne seçmek üzere Alman emniyet 
mt·busun eaas vazifesi olduğunu söyliye· nuna dair bir §"'Y ııöyl<'mİycce~İni \ 'c polis şefi ve SS. aln.> lan şefi Viyanaya 
rek mcııdcyi ileri ıürüldüğü gibi basit böyle bir kanun teklifinden dolayı mil· motörlii gizli polis kuvvetleri gönder· 

~ij·Bu münasebetle söz alan Maarif ve· görmediğini, orta mektep muallim kad· arif vekaletine müteşekkir bulunduğunu meğc davet edilmi:lerdir. Bu polüıler 
1 Saffet Arıkan demi~tir ki : rolarındaki ho~luğu doldurmak için bü- söyliycrek ancak orta mektep mucıllimi 1 İstedikleri yerde tnharriyat \'e tevkifnt 

~ - Bu kanunun geçen müzakere inde j yük bir isabetle te11is edilen hu kursun yetiıtiımek için alınan hu kararın ihti- ynpmağa a:ıliıhiyetl~olacaklıudır. 
d~Unam:ıdtiımdo.n mütec!l!İrim. Arka· mu,·aff akıyeti için biuat maarif ·vekili~ yacı l:arşılanı ktan uzak bulunduğunu ----
~ Ziya Cevher Etili bu kursa işti- nin qnrfetmiş .olduğu mesaiyi zikrederek Ye bu meselenin csnsından hnlledilmesi L • t 
le eden muallimlere maaş veya bir aj. luraa cle-.·am edenlerin her hangi bir şe- lazım ı;eldii;ini ilave eylemiştir.: l va n ya 
b l>araaı '\"erilip verilmiyeceği hakkında kilde olursa olııun ailcleriİıin bakılmala. Azmi Nami Duru (Manisa) - Kurs 

k::~cn bir.~ual sor~.~,,~ hey~ti.celile nnı temin etmenin bir h"k meecleııi ol- tan geçerek orta mektep muallimleri Leh şartlarını 
nun rnuzakere.sını tehır etmıştır. duğunu ııöylcıniştir. 1'adrosuna alınan ilk mektep muallimle-

tlirı~;k~~a.~lar, ~u ~aaaen ~ükü~~tçc dü- r..1AARIF · VEKll:.~NlN ~~HA~fl: ~inden edilen istifadel~ri ~em~uniy~t~e kabul etti 
b rnuııtur. Nıtekım encumenınızde de, Bunlara karşı Mıumf vekılı demı~tır ı,aret ederek bu muallımlerın aılclennın 
:trı'U rtı_cac:le mevzuubahis olmuştur. Malu. ki : · iaşelerinin temini için hüklimclçc alına· -CAŞTARAFI 1 JNCI SAHtfEDE
~ llıllıniz bu muallimler orta tah~ilin erı Arkaa şiar, Z:iyıı Cc' her arkadaşımız · cak tedbirlerin bjr an en·cl alınması le- masi münasebetlerin tesisi hakkında 
h 11ık olan muallim ko.dro!lUl\ll ta~\.•İye- ı b~n ken~ile~inin ~~irsü.~eki ~~-zlerini tah- t mcnnİ!lindc bulunduktan son~a esas mcv- Lehistan tarafından ileri sürülen ta
ı1-~lııtıy11cak el~nıanlardır. Hakıkntcn dıt mahıyetınde ııoz SOfledı~ırn manası- zuu kursta geçecek miiddctın bu mual~ lep LitYonya hükümetince kabul 
·~ ı· 1 ' . d ~er 1 olan bu clemnnları mümkiin ol· nı ·çıkaracak ifodedc bwundular. Her !imlerin kıdem miiddetlerinde ıeayılması- edilmiştir.. Varşovnda Litvanya ve 
b lıiu lcııdar arttırmak arzumuzdur. Ve znmnn söylediğim gibi yine de arzedi-: nı teskil eden kanunun tasvibini iste- Kovnoda Lehistan sefaretlerinin te
~~arı bir sen kad~r derdi. mo.işetten I y~r~".:· Bu. gibi islerde ~evlet ve mi~~et mistir.. . . .. .. sisi 31 Mart tarihinden önce vuku
Q e kılarak heyetı umumı} e arnsın· I kurusus daımn açıktır. Bılhassa ben boy-ı Hntıpler tnrafmdnn ılerı surulen bu bulacaktır. 
):~n g~de~erini seçm~k çarelerini arı- 1 I~. yapıl~a ını ric~ ede~~m: Binae.?aleyh 

1 

son mütalaalara karşılık. olarak Saffet B.Bek bugün mebusan meclisinde 
~ : Eger hız bunların memlekette ka· ı boyle lm şey vnrıt degıldır. Mudafaa Arıkan şunları söylemi tır : ihtilafın halli hakkında beyanatta 
~id 111l~lerine maıı verebilir ve en gü- ettikleri tez bir taraftan idarei hususi· ı Tahsin arkada§ımız hepimiz.in ıstıra· bulunacaktır. Bu nnla~ma sayesinde, 
~c cl:rıni seçmek fırsatını bulabilirsek yeler verebilir, diğer taraf lan idnrei hu-

1 
bınn tercemnn olduğu için kendilerine §İmdiye kadar acıklı bir halde bulu

n 11
d1rniz için de bir nimet sayacağız ..... I eusiy e. vermez. devlet bütçesine alınsın.. çok teşekkür ederim. Yalnız hudut bu nan Litvnnya ziraatçi ahalisinin re

t~ •uretle bunların en iyilerini nlabilccc-: Bundan hangisini tercih ediyorlar~ Anlı-! olsaydı iyi. Muallim adt'dini arttırmak falıa kavuşacağı bildiriliyor. Litvan
~~u rn~se!e .esas itibııri~·le hük~m.etçe yamadım.. . . . 1 ol~aydı bunun hakkındıı dnha uzun ma- yada 230 bin Lehli olduğundan bu 
~<\)' 1' cdılmıştır. Ve mnlıye vekaltı ile Bendenı:r. arzetmek ıslıyorum kı bu- ruzatta bulunurdum. memlekette bir çok Leh konsolos
dc 

1 ~~zakeredeyiı:. Biitçe encümeninde raya gelen muallim mnaşları mütefavi~ 1 Bunu müsaadeleriyle bütçe müzcı.kere- lukları nçılacaktır. Kovno _ Vilno
ı..kl~oruııeceğiz. Önümüzdeki srne bir olduğu için daha t:vvcldeıı her hangı 

1 
sine veya her hangi bir ııuale cevap ver- V arşo • arasında bir hava hattı le-

~ftc bulunacağız. birini kadroya alarak ınaaş venne~e mek üzere tehir ediyorum. Kanunun sis ed" ocehtir. 
~iV.: CEVHER DED1 Kı : ~nd~e-~en imk:m >·oktur. Bunun için.dir 

1 
müzakeresini rica ediyorum. İhtilafın halli Leh payitahhnda 

C aarıf vekilini takiben 'SÖZ nlnn Zi} a kı hukumet dııha evveloe hunların aıle· I Bu müzakerelerin sonunda kanun ati- mamnunij•et.le kerşılanmıştır. Lit
~:hcr. ~tili bu muallimlerin ailevi '\·a-I lerini mnişet1crin~~ ~.ed~r ol~enk .bir ~ik-1 deki şekilde. r~ye kon mu, olduğu ı:ıbi vanyanın Leh §artların inkiyadı mu
lc tlcrının hükümetçc de düşünülmek-jdar parn vermegı swm rnnlıyenın musa- kabul edilmıştır. hakkak bir harbın önünü almııbr. 
tc ald~ğuna dair maarif , ekili tarpfmdan adesi niı:belinde derpiş ctmİşlir. Bu ol-l Ortn okul öwetmeni ~ etiştirmek mak· Litvanya hükümetinin, bir ecnebi 
b~~ olan izahata tcşckkur ederek 

1 dUkt.ın onr!l zannederim kendilerinin sndi)lo Cnzi Terbiye enstitüsünde açı- devletin tazyikine ve te§vik~ne rağ
llı"' dan evvelki bir toplantıda kanunun 

1 nrıulnrı tatmin edılmi;ı olur. f lan kurslara devam etmi;ı veya edecek men, medeni ve makUI bir k:ırnr ver
ltıa~lllı:cresi esnasında bütçe (".ncümeni l Diyorlar ki hu sene de verelim. Bu ııc-

1 
öğretmen okulu mezunu öğretmenlerden mek iktidarında olduğunu gösterdi-

1ıl• ~b~ıa muharriri tnrnfından verilmiş ne bliıçedeki bütün paralar nrfolunmuş- ilk okul öğretmenliğine dönmüş veya ği kaydediliyor. Bu anlıqma, Leh 
11 

•tahata temnııı etmiş ve demiştir ki: ll tur. Verecek para yoktur. Açık ııöyliye- 1 
dönecek olanlar ile orta okul öğretme- mahfillerinin fikrince gerek Lehista-

......_ B" · 1· · k . 1 1 B 1 • ·k k k L 0 

~i ~ , Ulçe encümeni mazbata muharri· yım. cvzınt va tıy e yapı mıştır. una nı ı en mez ür kursa iştirak t"tmi, veya na, gere .se ıtvanyaya manen, si-
~i . 11.ıf Karadeniz encümen namına dedi imkfın görmiyonım. ı edecek olanlnrın kursta geçirdikleri ve yasi ve ekonomik menfaatler temin 

. I3uyuruyoı !ar ki bunlar kir\ de yirmi I geçirecekleri müddet öğretmenlik terfü edecektir. 
lııt~ Bütçemizde böyle bir ıaamül yok- senelik muallimler vardır. Burada yanı- 1 kıdemlerine zammedilir ve bu müddet Lehistan için bu menfaatlerden bi-

ti lıyorlnr zannt'derim. Vakıa t.alimatname için bunlara maaş verilmez. ri Litvanya yoliyle Baltık denizinde 
~ 0~; de iki §ey saydım. Hatta mahcup lfmkııl iiç sene muvaff nkıyctle hizmet ' B. M. Meclisi pazartesi günü toplana- Memelde yeni bir mahreç sahibi ol
tıı111 um. Demek ki böyle bir şey yok· görmi.iş ve müfettişlerin iyi raporunu al-; caktır. mak §el:linde kendini gösterecektir. 
)otu dedim. Şimdi tetkikatımdan anlı- mı!I olanlar meyanında seçilirler diyor. ~ 
laııı~ ki bu mahcubiyet bana raci de- Altındaki madde de bunların beş nlıı 

-Y sınıflı muallim mektebi mezunlarından 
t ı)Jl'a Cevh b t d d seçileceğini tasrih ediyor. Halbuki b~ Litvanya Başvekili 
tıı; er eyana ına evam e c- 1 

ı.._ : ~ernurl k t•b· l tt ı. altı senelik muallim mekteplerinin ihda-
"tl arını ursa a ı u UKÇa • • • L h .,1 . h kk J 
t de! \'eren bazı devairin isimlerini zik· 111 altı St'neyı ge~mez. Bu yırmı sene ne- e u tımatomu a ınaa 
~ek demek ki. demiştir 

1 
: reden çıkıyor bılemem. ,. • mecliste 

bulundu ~tncnıur olduğu halde kursa devam . . MONAKA~~LAR fflUhlffl be ya nafta 
h llıtıaJiiınl l k b. . Zıya Cevher Etıla : 

lııtıltcrjın· .e~edmn~§ ayma ızım mn· - Yani hepsi iiç ıır.ne evvdki me- Pads 19 {Ö.R) - Litvanyaya Lehistan - Bunn munhlefot ı'dcn kimse \'ar 
~ ız ıçın edır. c mevcuttur. 1 d tarafından verilen ültimntom]a rıkan ye nıı'' 

tıı Ya C h zun ar ır. , • . 
~lirrıle;v er Etili k~rsn ~e~am eden Saffet Anknn : ni meselenin sebep olduğu endışe ~- Fakat hiç hir muhalefet sesi yükselme-

ttıritıd e mna verılmcsı luzumu et· o · · · t h d. 1c.· ın:ı doğru hafiflemiştir Kovnodan bildi- diğinden meclis kabinenin kararını tas-
~ a noktai nazannı bir defa daha - nun ıçıo ıı; ır aın e ıyorum ıı · ·~· .. . . . . 

etlikte .. . . . . . . ens knnun mO'\lzuu Raif Karadeniz ar· rıl<lıgıne gore başvekil mebsun nmeclisı vip etmiş oldu. 
B. ~Alr. n :onra sozlerını bıtım:ıştır. J kadaşımızın da izah ettikleri gibi gelip huzurun çıkarak hey.:C~n verici bir s~- Beynelmilel meha!ılin kanaatince Lit-

11 ~if Kara KA~~~ENI~~. CE\ ABI te muvaffak olamadıın gidenlerin bir j ktıt orı:s~da ~ ultimato.n~u~u. L~t- vanyanın iiltimntomu kabul etmesi Av-
~lla dcnız Zıya Etılının beyana· sene kıdemden mahrum kalmamaları.. vanya hukumetının kabul ettiğını bildir- rupanın şarkında bir müselliıh ihtilaf 

' •ında b h •w• h b' k :JJ ' un1 ·· 1 · t• hl k tıa t a settıgı ma cu ıyet no - içindir. Bunu, rica ~derim diğerleriyle mı~ ve ş arı soy emış ır: te i esini bertaraf etmiştir. Cenevre 
~ ~İiatc~ e.dcrek ortada mnhcubiye- karı§tırmaeınlar. Bunların ailelerine mu-1 . •.Bu .. ~~ü~ntoın hu~utta bir Leh aske- milletler cemiyeti mehaminae bu netice 
~llıa hır §ey yoktur. Yalnız nn- ayyen bir ücret vermeyi maliye vekaleti rırun olwnunc sebebıyet veren 11 Mart ve Kovono arasında doğrudan doğruya 
• · rnaılık • d d · d · · jh0 d· · ·ı · 1 I "t k · ·· k ı . '\ar ır emı~ ve emıştır '\'e biitçe encümeni ile görüşerek bu me· ~ ı~es~ .:esı es~y e. .ı v~nyaya . n~ı muza eratı~ açı mast Litvanynnın Ce-

t ~c~u seleyi vakti mcrkunda huzurualinize ge- mLc;lı gorulmemış bır tnhrık ve nUmayı~ nevreyc mlırac:ıati lüzumsuz kılmakt:ı-
,t. nen k d d h · ' d ·ı · t• ıııı.H h d ' ) .. tıı ursa evam e en memur- tirceğiz. avası ıçın e verı mış ır. auıse ak- ır. Esnsen böyle bir teşebbüs halinde 
~ ttj b0:11~ Verilmektedir. Fakat onların M11~har Müfit Kansu (Aydın) kında Lltvaynna hükümetinln mütalea- meselenin milletler cemiyeti tarafından 
ltk !'ııea • e.lınak.tndır. Ve bunlar müşte· _ Orta meklep munllimine ihtiyacı- ~ı, tahkikatın da ispat ettiği gibi, şudur: görüşülmesine Lchislnnın güçli.ik çıkar-
,~ "~if alı ~rbabından bulunduğu cihet· mız olması münasebetiyle ihdas edilen Leh askeri Lit\·anya hududunu geçmişti masından korkulmakta idi. 
~l!v• c Ctı diw ) ( d .. "'k uh f·- 1 t af ..ı • D'v f ır ol ger memur ar tara ın an bu kurslııra anladığıma göre kim ailesini ve gumru m a u..ınrı ar lfüıan L.it- ıger U?ra tan Leh Ultimatoınunun 

1 fl,if 1( Unrnfl.ktadır. bcsliyebilirsc o gelebilecektir. Ben znn- vanya arazisi içinde öldürillmUştUr. Ya- şartlan Litvanyanın istiklal ve arazi ta
l k ktır aradeniz ıöz.lerine devam ede- nederim ki ailesini bcslemiyen bir çok I ni hareket hem Lltvnnyn kanununa hem mnmiyctine dokunulmaktadır. Bu sebep
i~lttin~ İ§tirnk eden ilk mektep mual- zeka buunlardıın mahrum kalacaktır. Bu beynelmil<)l hukuka uygwıdur.> le Avrupanın en nazik bir köşesinde hu
~l'ıı~ıı 'bl\ l Yerlerinin bo bırnkılmnsına hem böyle bir çok zcknnın inkiıafına Hadisen.in inkişafı esnasmda, Litvanya sulc gelen sulhçu nnlaşma memnuniyetle 
t~lit ~~nrnadığına işaret etmiş ve mani olacak hem de memleketçe bu tarihinin bu vahim saatinde Litvanyaya karşılanmıştır. 

'lı nuıçe 1 
: yüzden zarnr edilmiş bulunacaktır, dem~ yardım etmcğe çnlışmış olan ve böylece Alman mehafili de memnuniyet gö -

111~İrı, ç c:cürrıeni yalnız para çok git· ,.e kursa devam edecek ,-nuallimlerin aynı zamanda adalet ve sulh davnsına termekte ve Litv:ınya hUkümetinin hfı
tıı~i:tı) do ~ Para vcrmiyelim hesabiyle behemehal ailelerinin de iaşelerinin te- biz.met eden ecnebi dc\'lellere teşekkür diseyi halletmek \'e Lehistanla normal 
l'ıı t~i İitile~iJdir. İcabında bol para ver· min edilmesi lazım geleceğini işaret ede- ettikten sonra. başvekil dem.i§tir ki: münasebet 1csis etmek hususunda gös· 
'i tdiki h ~l rn etmektedir. Ancnk icabet- rek : <-Fakat bu hal Leh ültimatomuna terdiği anlayışı takdir etmek icap etUği-

llt.J il del" 
b,~ .cıı de k uzumsuz yere para tahsi· Yapılacak yardımın bu sene mi ge- mani olmadı ve bu ültimatom Lltvanya ni bildirmektedir. Yarı resmi cKorepon· 
tır 1ıltrj Y ac;;ınmak lazımdır. Sonra biz lecek sene bütçesinden mi temini husu- hüküınetinc tevdi edildi. Bu şartlar da- dez• gazetesi Leh illtiınatomunun Le-

crı,·b 11Park d · bil. d hilk h k h" L 'tıı. 1 i .... .. en aıma adalet denilen sunun bir karara baglanması için ilkön- ın e ümet Vnrşo\·n Ü iimetinin ıstan ve itvanya arasında normal mü-
""i~.ı "'

0
Z 0 n ·• d tnl 1 · b b ek Jl .. "ır. un en u~nk bulundurma· ce bunun ne kndar bir paraya ihtiyaç ep enne oyun eğmeğe karar verdi. nnse et tesisinden memnun ıörünm -

ltıtv 111~ ene" ııöstercceğinin bilinme11i lii.zını ıeleceğini Kuvvet Ustünlilğü Lehistan tarafındadır, tcdir. Bu gazete sütunu yazıyor.inddiğıö 
' ~Uu tnU urneni mazbata muharriri söylemi§tir, fakat kuvvet hak değildir. Biz, bütün bir tedir. Bu gazete §unu yazıyor: 
1!1~~tllc(ltnc ~ere olan kanun layihası- Maarif Vekili Saffet Arıkan cevabın- milletin isükliılini ve §crefini bu müda- cMuhakkaktır ki Litvanyanın Lehis
'~ ' 1 4'] 1~ e nıüukeresinde nazarı da bunun baliğ olaca~ı mikdarın ancak faaya haur olduğunu bildiğimiz halde, tanın idaresi altına geçmesi Sovyet Rus
~, ~it " 

11 olan adalet prcmı'bini maliye vekaleti ve bütçe encümeni ile bu knrar,ı verdik. Bu şartlar dahilinde- yaya ıkartı Almanya için güzel bir kal
'il..ı '~e~- lnlla.rif Vekilinin kuru de- yapılan muhabere •onunda belli olaca-ıdir ki kabine Ultlınatomu kabule mecbur kan olurdu. Bununla beraber ihti.Wın 

t.I) it n:ıu 11. ~ 
l\t d a ıınıerio gerinde kalan iını n vanlaca1: neticenin heyeti umu- olc:\u. anla§mn yoliyle halli bhd memnun etml§-

c Yılrdırn d·1~ ı b • R • d • b" .._... .-.l- rd euırmcs u11uıunun miye)~e an.blunacaiını möylemittir. · eıs trın ıı· .Uaut orla.IWU11 :IO u: t!r.> 

n Dt 

Ankarada, Uçok, 2 - 1 
Muhafız Gücüne yenildi 

Ankara, 19 (Huıuıi) - Bugün b:mirin Üçok takımı ile Anka
ra Muhafızgücü kartılnttılar. 

Birinci devrede ve onar dakika fa.sıla ile Muhnfız."ücü üstüı-.,. 
te iki gol kaydetti. Oçok, devrenin son dakikasında bir go) yap-
tı. Ve bu surette birinci devre 2 - 1 Muhafızgücüııün lehine bitti. 

ikinci devre hatladığı zaman Oçoklular sahaya on kiti olarak 
çıktılar. Çünkü oyuncularından biri aakatlanmı9tı. Oçok buna 
rağmen sık sık hücumlar yaptı ve enerjik bir oyun gösterdi ise de 
gol çıkaramadı Ye vaziyet değitmeden 2 ~ J Muhafızgücünün le
hine bitti. 

Milli güreş takımı . 
seçme müsabakaları 

İstanbul, 19 (Huıuıi) - Bu aktam Beyoilu Halkevinde milli 
gürq takımı ıeçme müsabakalarına batlandı. Seyirciler azdı. 
· Müsabakalara Ankara, lstanhul, lzmir ve Balıkesir güreçtileri 
ittirak ettiler. Bu seçmelerden sonra ikinci bir seçme daha yapı
lacak ve milli gürcf takımı bundan sonra belli olacaktır. 

Bu aktamki güre9lere, hasta oldukları için Yatar, Adnan. ve 
Muıtaf a İflİrak etmcmitlerdir. 

Neticeler sunlardır : 
56 kiloda,· Kenan (lstanbul) ile Ali (tzmir) Kenan, Aliyi ka-

fa ve kol ile yedi dakikada, tufla yendi. · 
Mustafa (Ankara) da Hasan (lzmir) i keza üç dakikada· tu•-

la mağlup etti. · • · · 
Yine 56 kiloda Hasan (tzmir) le Ali (izmir) kartılattılar. Ali, 

ayakta çaprast yaparak Hasanı yere aldı ve iki dakikada 40 sa-
niyede tutla yendi. . 

66 kiloda Yahya (İstanbul} ile Rasim (izmir) kartılattılar ..• 
Yahya, Rasimi burgu ile tut yaparak 15 dakika 20 saniyede yen
di. 72 kiloda Mustafa (Ankara) ile Enver (izmir) karşılatması 
oldu. lzmirli Enver, Ankaralı Mudaf ayı 13 dakika ve 25 saniye
de burgu yaparak tutla mağlup etti. 

Balkan Matbuat konferansı 
toplanacak lstanbulda 

lstanbul, 19 (Hususi) - Balkan ekonomik konferansı ile bir
likte 7 nisanda lstanbulda bir de Balkan matbuat konferansı top
lanacaktır. Konferans 17 nisana kadar devam edecektir. 

lngiltere 
görüşmeleri 

- Italyan 
ne halde? 

Roma, 19 (A.A) - Hariciye nazırı Kont Ciano ile inariltere
nin Roma büyük elçisi yeniden bir saatten fazla süren bir müla
katta bulunmu{llur. İngiliz - İtalyan müzakereleri etrafında mu
hafaza edilen kat'i ıüküta rağmen iptidai safhanın açılmıl} ol
duğu ve meselenin esasına girifildiği zannedilmektedir. Gerek 
halyan resmi mahafili gerek İngiliz elçilik mahafili yapılmekta 
olan müzakerelerin muvaffakıyetle neticeleneceği hususunda nik
bin gözüküyorlar. 

Bir lngiliz Lordu diyor ki: 

"Bütün ahlak kaideleri kuvvetten başka hiç 
birşey tanımıyan bir . . . 

reıımın 

cizmeleri altında 
' 

çiğnenmiştir,, 

Londr, 19 (A.A) - Kabine lordu Delavarin Londrada söyle
diği bir nutuk fevkalade nazarı dikkati celbetmi11tir. Lord bu 
nutkunda ezcümle demi,tir ki : 

Avusturya hadisesinden sonra hiç kimse bizden Almanycı.· ile 
müzakere siyasetine devam etmemizi istiyemez. Bütün ahlak ka
ideleri kuvvetten batka hiç bir şeyi tanımıyan rejimin çizmeleri 
altında çiğnenmiftİr. 

Bele ika milli müdafaa nazırının 
vaziyet hakkında beyanatı 

' 
son 
Brüksel, 19 (Ö.R) - Milli müdafaa nazırı general Denis nazır

lar meclisinde, ıon vaziyetle alakadar olarak askeri otoritelerin 
aldığı tedbirler hakkmda ortada dolatan ve bazı gazeteler tara
fından kaydedilen ,ayialar münsebetiyle beyanatta bulunmut ve 
milli müdafaa vaziyetini izah etmi9tir. General hiç bir seferber
lik tedbirinin tasavvur halinde olmadığını söylemiştir. Yedinci 
piyade ihtiyat fırkasının silah altına çağırılması askeri nizamat 
hükümlerinin tatbikinden ileri gelmektedir. Bir seneden fazla bir 
zamandan beri kararlattırılmıt olan tedbir üç ay evvel emredil
mi9tir. Diğer bir ihtiyat fırkası da gelecek ilk lC$rinde cağırıla· 
caktır. Orduda verilen haftalık izin ve tatillerde hiç bir t;kyit ya
pılmamıştır. Bütün bu bahsedilen hareketler ordunun talimi mak
sadiylc yapılan normal hareketlerdir. 

Paris Alman elçiliği 
bir tebliğ neşretti 

Para, 19 ( ö.R) - Almanya sefarethanesi fU tebliği nctret
mi~tir : 

cBazı Avrupa gazetelerinde, hususi bir maksatla, yalan bazı 
haberler intitar etmekte, Almanyadan general Franko ordusuna 
30 • 40 bin kitilik Alman naıyonal - ıosyaliat kıt'alarının gönde· 
rildiği ve Akdenizde Alman tahtelbahirlerinin bulunduğu iddia 
olunmaktadır. Almanya sefarethanesi haberlerin hayali ve ba,.. 
tan ataiı uydurma olduiunu ve Avrupa ıulhunu bozmak ınafl.ıa· 
diyle ortaya çılranldıiını bildirmeje •alihiyetlidir.:» • 



ttNt 
.-. SM 5E 

·- 5 * 

..... , ,.,.. ŞAFAKTA Almanya ve Avusturya 
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- 2 - rek Avusturya İmparatorunun kard~i Blsmark ne Is yo • ol 
• Ak olı:nach'1 

Bismnrk başvekil olunca Almanyanın Maksirnilyen'i Meksika imparatoru yap• Bu meseleye daır ala a!l1 iııİ ,r 
birle,tirilmesi lüzumunu kabul etti. Umu· tı. Neticede Meksikalılar Napolyon ve söyliyen kral Vilhelm Fransız elçi• ıııife' 
mt erknnı harp reisi Moltike de bu işe onun kurduklannı mağlup ettiler. Bu tık bu hS.diseden dolayı kabv1 ed\uatt 
inananlardandı. Alman birliğinin kurul· harpler Napolyonu para ve askerce zaif ceğini bildirdi. Bu hôdiseyi JT\at ~ 
ması için her şeyden evvel Avusturyanın düşürdü. Bu vaziyet Prusyanın gözünden veren Bismarkın bu hareketi F;~rıı~~ 
Alman devletleri üzerindeki hakimiyeti- kaçmndığı gibi P rusya ordusu da ken· tahkir edildiği fikrini uyandırdı. ~1

1 f ~ 
nin nihayet bulması, Avusturyanın Al· disine güvenecek vaziyette idi. 1866 bir harbın Prusya tarafından deg1.1 u ti' 

Birinci Kısım 
Yüzbqı HENNlNGS'in ihaneti 

1914 senesinin en müthif günlerinde· 
11ir .• 

Umuma harp akıllara durgunluk vere
cek bir feca.o.tla gmiflemiJ bulunuyor. 
(ffllt;lan, bütün korkunç silahlan, tek
nık vcuıtalan ve gi%1i harp unsurlan o?cın 
casusluk teıkil4tıariyk miUean boğaz.
taşmışlardır ... 

Avusturya - Macaristan imparatoı'1u· 
funun cBemıt elçisi kont voa Kellendorf 
Hahebwg tad ile serpuıl8flDlt :maaaa 
bapDda, önünde'ki evnik yığmlanna dal
mqtır. 

Bunlar içinde «Vİyana»dan henüz gel
mif tdgraflar, raporlar ve bilhassa 28 
Eylw tarihli harp tebliğlerini ihti· 

va eden o sabahlD cJumal de Jenen bu
lunuyordu. 

f:lçinin fm;ld.anmıt kar saçlarile sert ka
fasJ, kendiıil büsbütün içine çeken İşe 

eittikçe daha fula dalmtf bUlunuyordu. 
Ansıı:ın bqmı kaldırdı, Yorgun göz

Jerile etrafına bakındı. 

- Wedl, diye seslendi. 
Perdeleri lütfen kaldırınız. Nazırın Hi

yeroilifleri içinden çıkamıyorum. Göz· 
lerimi çatlasıya yorduğum halde hiç bir 
fCY görmüyorum. 

W ed1 diye kendiıine bitap edilen ıahs 
tlçinin yan~ındaki koltuktan kalktL 
8u kısa boylu bir subaydL Kırlatmlf l&Ç• 

lan elliyi aşkm bulunduğunu gösteriyor
du. Müdevverlqen eöbeiile zarafetten 
uiaktı. Pençereye kadar giderek istor• 
lan çekti. 

Kellendorf ı 

- Meni kolonel, ıizi rahatsu. ettiğim 
için beni mazur ıörünib, dedi. 

Bu dakikada kimsenin, batta en sadık 
ôdacunız ihtiyar Y ohann'm bile içeri gir
mesini ntemiyonmı da.,. 

- Geliniz, gelini:z Hcnnings diye h:ı.y

kırdı, 

Sefir bu genç erkiını harp subayına 

dikkatle baktL Beme ilk geldiği zaman 
Koloncl Wedl tarafından kendisine tak
dim edilmq olduğunu hatırladı. Bu açık 

bakışlı, sar11ın genç, İyi talim gönnü~ 

bir süvari gibi çevik ve sportmendi. Se
faret atqemiliterinin itimadına li.yıktı.Se
fü onu tcdkı'lc ederken ıuna kani olmıq· 
tu ki kendisine tevdi edilen nazik vıızi. 
feyi Semde yapabilecek bir adı.m v~na 
o da ancak yüz bafı Hennin~sdi. 

Kolonel Wedl: 

- Y nkl!\fln1% dodum, size söyliye
ceklerimiz çok mahrem şeylerdir, dedi, 

Kolonel Wedl, müttefikleri olan Prua-
Subay bir kaç adını do.ha yaklafb. 

Bunları söylerken elleriyle masa11 üze
rinde dağınık duran kağıtlan gösteriyor· 
du : 

ya subaylarını taldid eden bir sertlikle 
ki b· 1--aı-a: Şeflerini yeniden selamladı. Gözleri Kel-

lopu ~tlaD' Çf"':.':"~-'-'--- dedL lendrof'un emreden hakim gözlerile kar-
- a:.ase na, çua ,oaaaUUA var, •. 1 B-'- la .. .. , k d 
H

_,,. d _Lf._ d pıafb. AJU~ rı goru~menın sonu a ar 
ua pençenı yanın a, •Y-Ul uru- • •. 
-'-"ik b' b''yük' k .,_, hıç ayrılmamak uzerc bul:ı;tu. yor, e.ı....- ına11nm u par ını suaıe-

yen afaçlan seyrediyordu, Muhavereyi Kellendrof açtı: 
Yon Kellendorf cenaplan yine sealen- - Yil:ı:bap bana dikkatle bakınız. Si-

di: ze İmparator, Kral Majestenin üniforma-

- Wedl, vazgeçtim. perdeleri tek· smı taıunakla iftihar eden bir .zabitin na
rar kapatam. Lambalan Jakacajmı, Sa· diren İfİUİği bir sual soracağım: 
at bet oldu. Açıkça ıörerniyorum. Hennings bir bwikablelvuku ile içinden 

KoloneJ ı titredi. Rengi sarardı. Vahim, hatta zan. 
- Günler lmal17or ekaelim. Sonra netliğinden daha vahim bir teklifle kar· 

odanız daima karanlık.. Halbuki bakınız ııla~cağını hissetmişti. Elçinin maksadını 
dıprda ne güzel aydınlık var. Utif bir İyice anlamaml§ görünerek: 

son bahar ıünü ki mehtapsız bir ıec:e - Pardon Eh:ııelans dedi 
onu takip edecek.. Sef'ar ve kolonel bakqtılar. Sözlerinin 

Bu aöz Kellendorf için bot bir'm&nayı bu ilk teairinden memnundular. 

haiz olmalı id:. Güldüı Kollendrof tekrar etti: 

· - Yakl8Jlnız kolonel dedi, Şimdi - Yüzbqı sözlerim' 1ı iyi ifittiniz. 
mubbiJ casusluk ,efinden talimat aldan. Kolonel W edl ve ben si:i buraya n.la· 

Her hususta kendisile mutabık bulunu· nınıza ihanet etmeğe muktedir olup ol· 
yoruz. Yalım sizin genç yüzb&ft eksik. .. madığınızı sizden sormak için divet et-
Bizi bekletmez mi dersiniz? tik, 

FJçinia l>akqları daha da sertleımitti. Biraz durdu. Ve cümlesini tamamladı: 
Kısa boylu kolonel bu ıüpheyi protes- - Vatana daha iyi hizmet için ona 

lo etmek ister aibi: ihanet etmif ıöriinmeğe muktedir misi-

- Ekselans buna imkin yoktur, dedi. nİz? 
Yüzbaşı Rodolf Hennings Mesai arka- - Ben.. Ben.. Ekselans, Böyle bir 
d~larını içinde kendisine sarsılmaz bir I teklifle kar:şılqlnlf olmaktan hayrelte· 
ltimad beslemekten cidden teref duydu· yim. 
fum biricik subaydır, Saat bqi çeyrek J - Hayret etmekte baklısuu.z yüzbaşı. 
geçe burada bulunmasını söylerni§tim. Size vaziyeti açıkça anlatacak, tevdi ct
Dakikası dakikasına randevusuna sadık 1 

mek istediğimiz vazilenin ehemmiyeti 
0.laca~ı~ e~nim. 1ıte. 1 hakkında sizi aydmlatacağun, Ondan f 
. Elçilik bınasının çakıl peronu önünde sonra bize söyliyec~kainiz, hizmetinizi 

bir otomobilin durduiu ifitildi, 
1
bekliyebilir miyiz?. 

. Merdivenden çıkan bir adamın adan- Oturunuz ve beni dikkatle dinleyi· 
lan koridora yaklaııyordu. niz ... 

Odacılardan biri: Biliyorsunuz ki itilaf devletlerile dokuz 

- Kapiten Hanningse yol veriniz. Ek- aydanbcri harp halindeyiz. Büyük erkanı 
~lans kendisini bekliyorlar diye haykır-ı harbiye kapital mahiyetle bir tecavüz 
dı... planına el koymu;tur. Düşmanın casusluk 

Birinci kat odacısı ayni sözleri tekrar teşkilatı, müttefikimiz Almanlarla birlik-
etti... le tatbikine karar verilen bu plana ait 

- Yüzbaşı Hanningse yol veriniz. hazırlıktan hnberdar olmuşlardır. Şimdi 
Ekselans bekliyorlar, düşmanlarımız bu planı elde etmek için 

Elçinin çalı~a odasın:n kapısı arka- her feda!tarlığa, her cürete hazırdırlar. 

sına kadar açıldL Bir ses haber verdi: KendiJcrile münasebet halinde olan 
- Yüzbaıı Hannings.. bir ajanımızdan öğrenmi§lerdir ki el-
Avusturya erkinıharbiyesine mensup yevm tsviçrede bu plnnı 50 bin frruık mu 

ıubay içeri girdi, Şeflerinin bekledikleri kabilinde satmağa hazır bulunan bir A
oda eşiğinde topuklarını askerce ,.kır- vı.:sturya crkaru harp zabiti vardır. 

dattı. Uzun boylu siluheti biraz eğildi. - Böyle bir alçajuı rolünü ıönnek 
Kolonel Wedl davetlisini kucaklamak için mi beni buraya çajırdmız eluelam 7 

later ıibi elini uzattı: Sefir maksadının anlatılmlf olmasın-

JIJC'AJt:'I Un.n.;.11 yı...uun. 1»1111 uwy -. .. ~-- -- --.-- •--

ll 6 k d · 1 ,_ P A t h b 1 k F f d •t& • • ve bun man devletlerine taa u e en ış ere .ıı;a· rusya • vus urya ar ı o ur en ran· sa tara ın nn ı anını ıstıyor 
110

.,, 

nşmaması, Fransanın Avrupada büyük sanın yardımını istiyen ve bunu bekliyen mine çalışıyordu. 18 temmuzda toP 1113' 
bir üstünlük iddia eden vnziyetinin kırıl· Avusturya imparatoru F ransova J ozcf Fransa vükela meclisinde Napotyorı f ot' 
ması lazımdı. pek müşkil bir vaziyette kalarak Alman- tereddid idi. Harbiye vekili Lebet gıı

Prusyımın bunu yapabilmesi kuvvetli ya üzerindeki hakimiyetinden vaz geçti. dunun her şeyi yapmağa kadir ol 
11 ol' 

ve üstiin ruhta bir orduya sahip olmasile Fransanın bitaraf kalması kendisi için mu askerin bir düğmesinin bile nokfarı aJ' 
mümkündü. Bismark para buldu. Lazım hakkak pek fena olacak bir vaziyeti .ka-: madığını söyleyince derhal hudutlar~~ 
gelen kanunları yaptı. Siyasi münazaa bul den başka bir şey değildi. t 815 ve ker sevkedildi. Hıırbın önüne g:~ 
zeminlerini hazırladı. Hareket tarzını çiz· 1816 muahedclerile Felemenk krallığına liçin lngiltere hükümeti ve papalık f ııJl
di. Moltike askerlik bakımından lazım o· bağlanan Lukaemburg dokalığı arazisi 

1
sut tekliflerinde bulundularsa da d:İ jq' 

lan faaliyeti gösterdi. Prusya az zamanda 1 ayni zamanda Almanya konfcdarasyonu- bunları kabul etmedi. Prusya JT\e 
1 

tle,ii 
dört yüz bin kişilik, talimi ile bütün Av· ı na da iştirak ediyordu. Bundan dolayı tima ederek bütün Almanya de" e ~· 
rupa devletleri ordularına üstün bir or· Luksembur~da Prusya askeri bulunabili.- nin yardımlarını temin etti. Ba'VYer; ki' 
du}'a sahip oldu. ATtık harekete geçebi-,yordu. 1830 Belçika meydana getirilir- sonya gibi Prusyadnn hoşlanrnscl~ 
lirdi. Danimarka krnllığı şimal garbi Al- ken Dokalığın cenup garbisi oraya hıra• bil edilen devletler de ordularını 0,Jıa 
mnnyadaki Şlezvig, Holştayn dokalıldn-ıkılmıştı. 1866 da Şimali Almanya doka- kralı emrine gönderdiler. Vaz:iy~t f ,C' 

nnı f 850 denberi benimsemekle meşgul- lıklarını ve devletlerini birleştiren Prusya ilk anda Frnnsanın aleyhine ink•r " 
dü. Prusya Avusturyanın bu meseleye 1 aT:ık .u.mumi bir konfederasyon tanıma- mi~ti. Harp Meç kalesi e~af!.le şa_;.tj 
dikkatini celbetti. 1864 de iki devlet dıgı ıçın Luksemburg serbest kalacaktı. Sedan mıntakalarında buyuk J1\l tıııİf' 
müştereken Danimarkayı ağır bir mnğlu· ! Fnknt Prusya orada hak iddia ediyordu. cereyan etmiştir. Ve altı ay devat11 ~e f;f 
biycte uğrattılar. Elinden doknlıklan al- 1 Fransa da bu dokalık arazisini Felemenk tir. Me~ etrafında bütün Ağustos 'il r~ 

5 
•• 

1k 1 Ü .. .. c· d . l ' 1 16 1 f d d d k rJs dılar. Bu dokalıkların idarcsinı ve hakı- ra ı ~uncu ryom an gız ıce satın a • u zar ın a evam e ere ftJ' 
d k. · l " d'' •· d" P 1 kt k t . • d B ' ' 'd · d k' •· 11· bindetı J~ miyctini Prusya ;Almanya 0,·asın a ı nü-

1 
magı uşun u. arasız ı ansı ın ı ıçm e aze nın ı aresın e ı yuz: e ı .lıll""" 

fuzunu nrtım1ak için istiyordu. Avusturya olan Felemenk buna derhal razı oldu. la Fransız askeri muhasara altına fraf"" 
da ayni maksadı görüyordu. Anlaşılamı· f . Yalnı7. Prusyadan korktu.ğu için .. dahıı Ve muharebeden harice çıkarıldı.~ 
yacnğı açıktı. 1866 da üç ay gibi kısa evvel Prusyaya haber verdı. Bu yuzden askerinin muharebesi fevkal&de u~tı' 
bir zamanda Prusya orduları Avusturya· !harp başlamak üzere iken lngilterenin olmakla beraber top ve tüfenk h~11fıt" 

l yı mağlup etti. 3 Temmuz 1866Sadova 1tavnssutu ile 1867 Mayısında Londrada daki Prusya üstünlüğil Fran~:ı: rJ~t' 
harbı bunu katile~tirdi . Yapılnn sulh şart- bir konferans toplanarak Lükaemburgun manlığının kıymetini düşürclU· 

0
ttol' 

dan memnun olarak b~mı tasdik m&• !arına Prusynnın müttefiki sıfatile Biye- askerlikten mütecerrid bitaraf bir doka- mahsur kalmaktan çekinen Lui NııP ,.c-1' 
kamında eğdi: ı monte de iştirak ederek Venediğe sahip lık olması ve felemenge bağlı kalması ka· devam eden mağlubiyetler cl~lıı)'toıi'' 

_ Evet yüzhqı Henn.İngs, yanlıf an- oldu. Prusya Avusturyadan arazi ilhak rarlaştı. Buna Fransa ahalisi memnun ol- Parise dönmeğe cesaret ederncdı. ~ jol' 

Iamadınız dedi mevzuubahs hain ancak 
1 
etmedi. Yalnız onun Frankfort meclis lmadı. Prusyayı ezmek fırsatını kaçırdık geldi. Bir müddet vaziyeti orııds ~,r' 

kendisine' en ç;k itimad beslediğimiz 1 reisliğinden çckilmesi"'i Almanya işlerine 1 diye asabiyetler uyandı. Prusya ahalisi reye çalıştı. Her hangi bir tehlilccY';jııİ d• 
bir adam olabilir. Taliin bir cilvesi olarak kanıımnmasını teminle iktifa etti. Avus- ı de Luksemburg işinin böyle hallinden şı oğlunu Belçikaya gönderdi. J(eıı. i~ 
menlleketine ihanet etmİ§ görünecek olan ' turyadan arazi ilhakı Avusturyayı Alman memnun olmadılar. Lüks~mburgun Al· Sedana gelerek o taraftan hareket~ııııb' 
zabitin vatanseverliğinden kat'i olarak 1 yaya yaklaştırılamaz bir düşmnn yapabi· manyadan ayrı kalışını Bısmarkın Frnn· lşaf ettirmek istedi.Fakat Prusyaıı•0 .. ~., 
emniyette bulunmak isteriz. Siz olacak- lirdi. ileride Fr:ınsa ile yapılacak harpte şadan korktuğuna verdiler deki Bavyera askerinin S\dan• h~efıiı" 
$IDIZ yüzbaıı Hennİngs ... Size gösterile- r Avusturya bitara f kalmıyarak Prusya Fransa ile Prusya arasında bir harp O• Sedan etrafındaki vaziyeti PrutıYI' ıJııı'" 
cek olan §ahsa bu mühürlü zaı fı vcrmeğe için bir tehlike teşkil edebilirdi. 1866 lursa ltalya Romayı zabtetmek istediği çevirdi. Şiddetli top ntqi altınll 111flll' 
siz gideceksiniz, Büyük erkanı harbiyenin dan itibaren Prusya Almanya ovasına ha· için ve buna Napolyon mani olduğundan ISedan bir cylul 1870 de kale k~· 
tecavüz plinını satmak mukabilind~ 50 kim bir vaziyet aldı. Alman birliğinin Napolyonun mağlubiyeti ltalya için !teslim bayTağını çckti..Ceneral. ~~ 
bin frangı siz alacaksınız. Ve ıizin bu iha. l meydana getirilmesi için son bir adım memnun olunacak bir haldi. Avusturya J honun idaresindeki yüz otuz hırı pel'*' 
netiniz merkezi İmparatorluklara en bü- 1 kalmıştı. Fransayı mağlup ederek impa- ~ad~v.anın intikamını almak için Fransa ı den ~ir. kıamı ~l~üı bir kı.snı• .el• ~eri' 
yük hizmet tqkil edecektir. Zira mev- Tatorluğu ilfı.n etmek. ıle ıttıfak ederek beraberce Prwıyaya kaya ıltıca etmışti. Seksen ilç b~ 0ıd"' 
'ukiyeti başka kaynaklardan düşmanlan· Avusturya imparatorlu- kar~ı harp etıneği düşünüyordu. Fakat beraber Napolyon Prusyaya teslı;~· 
mıza temin edilm~ olan uydwma teca· ğunda açılan ilk gedik dahilde çıkan başkaldırmalan bastırmak, General Molıike Prusya namın• ıı ~d,ı 
vüz planı hakiki maksadlanmı.zı faydalı bu yüzden masrafa girmek dolay11iyle •larla teslim ~artlannı irnzaladı.B t~jt/ 
bir surell l d ki • • • Avusturya İmparatorluğu orta Avru· parasızdı. Ayrıca Fransa - Avıaturyanın büyük bir ordu ile Napolyonun • ıı" 

e on ar an sa amaca imkan padaki hakimiyetini, üstün siyasetini kay- .. k h k · R d p k d l '- h ah•" 
verecektir, Şimdi anla.ıldı mı? 1 muııtere are etı usyanın a rusya yeti en isi ve mem eK.eti es 

..,, bedince memleketinde isyan hareketleri h 
H . le ine harba girmesi ihtimalini uyandır· ıyük bir hata oldu. 1 

enrungs protesto eden bir sesle: baş r;österdi. Başa hürriyet tarafdarı a· dığından Fransa yalnız kalıyordu. Fransada CUmhurlt' 
- EkselAns diye haykırdt. Bana tevdi damlar geçti . Macaristandaki hareketleri F h f t 

etmek İsted.iğiniz va.zife, neticesi ne olur·I durdurmak maksadile 1867 de Macaris- ransa arp arsa 1 lllnı ,,. 
l b -•- h ı d k b k arayor d"rt ıi!O dıl sa o sun ır a-erı eyecan an araca tana Üyü hnklar verildi. Mütecanis ol- Napolyonun aukutundan o dtao P" 

bir vazife değildir. mıynn Avusturya imparatorluğunda ilk Fıansada harp taraftarı kimseler Na· ra. Pariate eümhuriyet ilin oldu:,... ,r 
Kolonel Wedl söze kartfh: gedik açılmıtı oldu. Avusturya bunu ört• polyonu; Sa<lova muharebesinde Avus- harba sebebiyet veren imparato ,.,Jtı il' 

'- v k" · h f d b"l ı. turyaya yardım etmedig"i irin bu hatayı d k lk il F art~ .J - lstikrahınızın sebeplerini anlamak· 1 ~:" e mev ıını mu a aza e : ı m~~ " ta an a mas e ransanın ~ P" 

tayun yÜzba§ı., Fakat ıunu size hatarlat· ı ıçın prka, balkanlara sarkmak sıyasetını düzeltmek, Fransanın tabii hududu olan temeğe hakkı olduğu ileTi süriil:u. ~,. 
maklığnna müsaade ediniz, askerlik biz·~ tatbike koyuldu. Bosna·Hereeği eon za· Ren nehri sahillerinde bazı yerleri zapt kil edilen muvakkat hükümet ·~ 
metinin azameti amirlerimizin verdikleri mantarda muvakkat sözüyle işgal etti. etmek ve Prusyanın &İttikçe büyüyen ha· binde bulundu. Düımanı büyük ;.te~ 
emirler:i münakap etmeden kabUl ebne- Büyük mikyasta bir harekette buluna- ~eketlerine :ed çekmek ve. Fransada da !ortadan kaldıran Prusyalılar jst ~ 
ie bizi mecbur ediyor. madı. ımparatorlugu kuvvetlendırmek nokta· genifletmeğe baıladılar. Fra~•~.::. _, 

- Biliyorum, Kolonel, biliyorwn.,,. Pıusyanın Alman devletlerini birleıti· lanna kandılar. Ve harp fırsatı Fransacalvermek istemiyorlardı. Starz:bı.IB~1'~ 
ttiraf ediniz ki bana vermek istediğiniz rerek imparatorluğunu ilan etmesi için da aranmağn başl~ndı. . • . kavemeti yirmiyedi eylıllde kırıl::-,. ,} 
vazife kalp hafifliğiyle kabul edı1ceklııon bir hareket lazımdı. Yarıya yakın Al- ispanya mcselcsı ve harp ilanı: Burlı- tolundu. 19 eylıllde Paris .ınuh • c1J' 

· • d k. l 1 k l ton hanedanına mensup ikinci lzabella l d T . • 1. yirıtıl •' .r vazifelerden değildir. man cınsın en ımse er e mca ıln o an . . . . . tına a ın ı. e~nnı evve ın • l'''r 
madenlerile ve Fransa arazisine hakimi· 1843 denherı ispanya k.ralıçesı ıdı. Ken· zunda 173 bin Fransız askeri ile J _.a9' 

Sefir yüzbaşı Henningain sözünü kese- d' - · f ı k f d" k" 1 roıır,., 
yeti olan Alsas ve Loreni zabtetmck. Al- ısının az a zev ve sa aya Uf un ° · ıal Bazen tarafından PrusY" od• ft'v 

rek : d' sas Frr .,saya 1648 de Vestefalya muahe- maıı. gözdelerine devletin büyük iılerini t l' ld K~ el zarfın • i'' 
- Bu kabil hizmetler, Pındi bi.ıe ı· 1· • 1 d . b 1 1 es ım o u. anunu evv ı.ı ·flet'~Af' 

d 
desile bütün Avrupayı İşgal eden otuz tca ım etmesı spanya a ısyana se ep 0 • sızlar tarafından mütareke te..,,. 1

,, 1JI''-~ 
ğer hizmetlerden daha kıymetlidir, e· l h 1 du. lzabella dostu Fransa imparatoruna ld T' b t . · 1·çı'n 'o.~:f ,ı" d' yı arp erinin sonunda geçmişti . Loren pı ı. ıyer unun emını ~ 

ı. de Avusturya İmparatorluğuna ait iken ve zevcesine ilticaya mecbur kaldı. l 868. tı. Fakat Prusya ağır vartlar te ,P 
Filhakika prensip itibariyle bir zabit 1 7 33 d L h' t k l . ek İspanya ahalisinden bazıları Portekiz ile - . d b' ·t. l adı Ad•~.ıı ~· • • e e ıs ana ra seçtırm mese- gın en ır ne ıce a anam · ~"'"-

vatanına ihanet etmeğe ıcbar edilemez. l · .. .. d A .1 F İspanyayı birl~tirmiı olmak. için Porte- F • l lt l ordu. D0 ı.e( 
Fak 

.. l b' d • , lduk eıu yuzun en vusturya ı e ransa nra• ransa ışga a ına a ınıy , jıı ı• ...ı 
at guze ır ava ıçın o lan son• ısında rıkan b' .. t• . d 1737 kiz kralını istediler. Diğer bazıları da eld Al devletlet1" .... ıı?r-
H h , b' uha . rd .,. ır munazaa ne ıceaın e h nunuevv e manya •'r • 

ra.. er angı ır m np siperle •ı\'ı'ya~a muah d .1 b . • L . . Hu nerollcrn hanednnrndan olan prens . p k l Al anY• jrııP . .,,,ı ,. _ . . . • '"' e esı e on e§lncı uının 11 rusya ra ını m ajllr , 
olmege gıdebılır. Fakat sııden istenilen j ı_aı'n babas Sta . l .1 • Leopoldu getirtmek istediler. Leopold; l le t d ki b'ldı'rdiler· P 1 .... ~ , . • . • .ıı; ı nıs osa verı mış ve onun J o ara anı ı arını ı p,. ,.- .ı 

vazifeyı ancak sızın ayarınızda eüzıde ölümünde d F • 'k l eğer ispanya mebuaan meclisi kendisini b d p k alı yerine ,1ır 
b 

----Lil n sonra a ransaya ınh a et- un an sonra rusya r J1'1 
İr subay ba.t-..., ir, m'ı•tı' kabul ederse memnuniyetle ıcleceiini • t t4b' • . k:uJl•fl .. · ya ımpara oru a ınnın ,,. 

- DEVAM EDECEK - bildirdi. Prusyalı bir prensin İspanya h t f b'ld' d. f" 
---- IBS1 den 1887 ye kadar •• kralı olmasını iatcmiyen Lui Napoliden e~a~:~a B~v;:r~· kralı Louit bV:rP'' 

Trakya köyleri Alman birliği şuuru Alsas ve Loreni buna muhalefete hazırlandı. lzahellanın İar ko§mak istedi ise de ,,s:ı:ıırl 
Almanya dışında bırakmak istemiyordu. oğlu namına ispanya tahtını iddia etme· alınmadı. 
Fransa da 185 1 sonundan itibaren bir sini teıvilc etti. ispanya prensi Leopolde parled••·:,ıeı 

18 Marh COfkUnlukla hükümet darbesile cümhuriyete nihayet husu:ıi surette müracaat edildiğini ve Almanlar lı fi•. i" 
kutladılar k .. .. .. N 1 ·1 . b d p h' b' lt:L 1 p . . d l D k•fl ı-olt" ., verere uçuncu apo yon unvanı e ım· un a rusyanın ıç ır a cu•ası o ma· amı cıvarın a yapı a ,ket ~;ıil1' 
---o-- paratorluğunu ilan eden Napolyonun dağını ilan etti. Prusyada ayrıca Jspanya neticesinde bozulan Fransız ~ I•' bilJİ' 

• Ed.~~e 1~ (H~ıwi) - E~~em~- kardeşi Luis'in ~ğlu Fransada~i mevki~ni krallığı işi il: rcs~i ~e ~ususi hiç ~ir ala- Versay sarayına giren pruıı~~ ~raf' lı~ 
zın .butun koyle~ 18 M.~tı buyük bır ~-~haf aza_ ~debılmek maksadılc katolık· kası olmadıgını bıldırdı. Buna kanı ~lmı· Alman:a prena Ave kra1lıı~ı 181 ı del 
sevınçle kutladuar. Koy kanununu lıgın hamısı tavnnı takınmış kntolikle ve yan Fransa dokuz temmuzda Berlınde- vet ettıler. 18 kanunu san• y·lhelıt' 1'~ 
tatbik eden birçok köylerde sergiler kendi şerefine aykırı gördüğü hadiselere l"-i elçisi ile Prusya kralından prens Leo• yük merasimle Prusya kralı. h~lrY' ol' 
hazırlanmı§ köylerin yeti§tirdiği zi- karşı harplere girişiyordu. 185 4 le Türk· • polde ispanya işinden vaz ı.?eçmcai ten· man) a imparatoru birinci \fıl ıııı' 
rai ve hayvani mahsuller te§hir edil- lerle birleşik lngilterc.nin de ittirakiyle f bih edilmesini iste'di. Kral bu i2le hiç ala- ilan edildi. • altı"' 11 ~o· 
m.i§tir. Bu ara~a davullar ve zuma: Rusya ağır mağlubiyetlere uğratıldı. 1859 ,knııı olmadığı teminatını verdi. Prens Le- Parisin şiddetli bir top ate§lbİ' ~it"r 
larla halk §enlik yaparak çok nqelı da Avusturyanın ltalyadaki nüfuzunu opold bu hadiseden fena neticelerin do· ması. Fransızların yaptıklarıeıtıeli. jıi' 
bir gün geçİrmİ§lerdir. kırmak istiyen Kont Favor Napolyonu 

1 ğabileceğini düşünerek bu teklifi ka- cumlarının bir netice verr1l t edere~ ıP 
Törenlere başlamadan önce Nahi- kendi arzusuna iyi bir surette hizmet etti· ~ bulderı. vaz geçtiğini alakadarlara bildir- yalıların ağır ıartlarını kabu ri 1'11~ 111 

ye müdrürleri ve köy öğretmenleri rirken bu Avusturyanın mağlubiyeti Na- di. ispanya da bunu Franll!.ya tebliğ etti.

1

mütareke yapmağı artık zar~j~tı''J,e'~ 
tarafından köy kanunu devletin köy- polyona da ıcref getirdi. 1862 den sonra I Artık mesele kapanmış gibi idi. Frnnsa, 28 kanunu sanide Versayd• ıırJ\ eu ,r 
c~lük ıi!.aaeti ~akkınd~ icap eden Meks.ikada . cümhuriye~ç~l~r h~rekete ge·ıprene Leopold~n ileride de hiç b~r eur~~I~ !yirmi ~.ir şuba~a .. kadar d;.:,p ı0~ fi 
aozler ıoylenmıf ve koyde yapılan çerek katolık kral partısını kogdular. Na- ispanya .krallıgını kabul etmıyec.egını olan mutarekc ımzalandı. P .,,.ııl / 
k~~a iıleri üzerinde ıı,örüıül- p~lyon Me~~kad~ uzu.n ~arpl~r~ girişti. 9 Pr~y~ .kral~ığı tarafından taahhüd edil- di. Mütareke müddet;~ıı:rıv' 
mUftUr. Bıdayctte cumhuru·etcilerı maalup ede- .rnesını ıstedı. - SONU 7 1NC 
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Margaref 
Şurşil 

1 Katerin Hepburn 

Napo yon Bonapart'ın 

LEH L 1 METRESi 

r a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : . : 
Napolyonu ( Şarl Buo ye) ve Kontes Voles- ~ . 
kayı da ( Greta Garbo) nun temsil ettiği E 

çok güzel yapılmış tarihi bir aşk 
macerası filmi , .. ' . . . . 

··································~······················································· 
Bu gördüğüni.iz yıldızı ~akın bir Hint

li kadın sanmayın. O, yüzde yüz Ame-
rikalı Margarct Şurşil, altın gibi sarı 

saçlarını siyaha boyıyarak mat ve solgun 
bir makyajla hakiki, bir Hintli tipi yarat
mıştır. 

Maden kuyusundan 
stüdyoya 
~ 

(Allan Jones); Pensilvanyalı bir ma-
dencinin oğludur. St!si gayet güzeldir. 
Sinemaya intisap etmezden evvel Bos
tan op~rasmdn ve Amerikanın bütün 
büyük şehirlerinde şarkı söylemiştir. 

Katerin Hepbum, son filmlerinden bi-ımak vazifesi ..• Katerin Hepburn, Leo-1 

rinde çok zorlu bir vazüe almıştır. Müt- parı ininden tutarken tebessUmlerindem 

hiş pençeli bir Leoparla bir arada oyna- bir zerre bile kaybetmemiştir. 

Şimdiye kadar çevirdiği filimler: (O
perada bir gece), (Yarışlarda bir gün). 
ilah .. dır. En son filmi (The Frefly) dir. 
(Jr?net Makdonalt) la beraber çevir
mişlerdir. 

Genç tenor biitün hayatını sinemaya 
hasretınezden cv\·el uzun miiddet ma
denci, büro garsonu, şoför, kondöktör 
oldu. Daha birçok işlere girdi çıktı. 

Allan Jones bu sıkıntılı geçen sene
lerden s.öyle bahseder: 

c- Babam fakirdi, bana miras ola
rak yalnız bir şey bırnlctı, güz.el bir ses .. 
Ailem Goluvalıdır. Tıpkı Italyanlıır gibi 
ı:-ırkı söylemeyi çok severler. Oynarlar. 
Babam, maden kuyusunun dibinde çalı
şırken durmadan şarkı söylerdi. Ben de 
hayntımı şark ı söyliyerek temin ettim. 
Söhreti de yine şarkı sayesinde kazan
dıın.> 

Şirley 
il 

Yeni bir filme 
hazırlanıyor 

Sevımli yıldız Şirleyin (Retli) 
adında ve şirin zeki bir çocuğun ha
yatını tasvir eden hem güldürücü 
hem hazin bir filmi çevirmeğc haşlı
yacağı haber veriliyor. 

Çanta 
Avrupada :imdi 
yeni bir moda 
çıkmıştır. Bu moda 
lsviçreden başlı

yarak Almanyaya 
geçmiş, şimdi de 
Fransaya sircıyet 

etmektedir. Şık 

kadırunr mağaza

lardan ihtiynçlnrı
m aldıkları za
man paketlerini 
ne bir hamal ne 
de hamal yerine 
koydukları kocala
rına taşıtmak lU-
zumunu duymı-

yorlar. Resimde 
gördilğünüz gibi 
heuı.rnndan örül
müş zarif araba
lar kadınların el 
çantası yerini al
mıştır. Büyük Is
viçre ~ehirlerinde 

ve bir çok Alman 
şehirlerinde şık 

bayanların el ara
baları ile caddeleri dolaştıkları 

• 
yerıne araba 

görülüyor. 

Altından yapılmış tuvaletler 

Crl!ta • 
Ilı~ old ~a:rbo ile Şarl Buaycnin çevir- mektup yazıyor: Kontes Valevska, Parise gelince Na
~~e l>u ~a:rı tnrihi filim bp hafta içeri- "- Mari, benim fatlı Marim. Büti.in lpolyon kendisini kabul ediyor. Çocuğunu 
~~1 <ıns sin"mal~ırında gösterilmeğe düşüncelerim sensin. Benim bütün ar- göriiyor. Kontes Valcvskaya, eyi bir dost 
~ !or. Aylard:ınberi bütün Faris- zum snnn sahip olmaktJr!,, gibi muamele ediyor ve arzu ettiği her 
"9!l'o11 1.ı erakla bekledikleri bu filim, Na- Vaf§OVl\da geçen on haftalık çılgınca şeyin yapılması için emir veriyor. 
~ \rıı~ hayatına dairdir ve Kontes bir aşktan sonra, ayrılmak mecburiyeti Taliine küsmüş olan Kontes Valev.s
lı!ı toıu evska adını taşımaktadır. Kon- lıasıl oluyor. Ve Kontes l\fari, imparato- ka, imparatoriçe Jozefin ile tanışıyor. 
~ 1l'o11 :r ~.~e~ Garbodadır. Bittabi N::ı- ra bir lTiizük hediye e<liyor. Yüzüğün Ona başından gelip geçeni anlatıyor. 

1
, 

0 
Unu de Şarl Buayc yapıyor. içinde şu cümle yazılıdır : imparatoriçe Joz.efin şimdi karşısındaki 

.ı_l8()7 ltıevzuu şudur: "-Eğer sen sevmekten Yazgeçsen bi- rakibini hoş görmüştü. Ve imparatorun 
~ b· &enesind V k 1 1 f d ·ı •· · l' ı..~ ı:r baı e ar şova ra sarayın- e, tara ım an sevı ecegıne eının o .,, Elbeden avdetle her ikisini mesut etme-

l>0ı0 ° 'Veriliyor. Buradn toplanmış Bir miiddet sonra Vale\•ska, Parise sini bekliyor. 
u~e1 • nya .ist" kr · · · b" b" ı· I t 1 b' l · N ı \ q iı:e:r· . ar o asısının ın ır ge ıyor. mpara <ır a ır eşıyor. apo - Napolyonun M::ıri Luizden olan ço-

\ı ~ .Y~§il 15ıncle nazarı dikkati celbeden yon kontesle evlenip onu kraliçe yapmak 1 cuğu gitgide büyüyor, ve nihayet yüz 
~~,~il b ~eketli birisi var. Bu, şerefine istiyor. Fak~t büyük l.onsey imparato-, bir pare top ile Roma kralı olarak ilan 
itısa i~ 0 da hnzır bulunmakta olan run bu nrzusunn şiddetle muhalefet gös- ediliyor. Fakat Napolyon bu sefer yine 
~ "1J>arat .Par~toru Napolyondur. teriyor: "tahta hanedandan bir kimse başka ma::eralnra dalıyor. Bunu haber 
b' il:.~ or, bır k.. d . ı· ı d. 1 -.... ıs .,...ı oşe e oturmuc;, sessız- azım. , yor. al M . L · b. k •-d k 
~ lıttııl!;"enlcri ccyrediyor ve tatlı 1c- 1809 dn Irnparator S::hoenbrun'n dön- boaln arıh. uı~'. .. ıkmr a. şam VorklNan 

1 
ay-

' r L ınj et f 1 • • d .k ı K uyor, ıç gozu ıyor. e apo yon 141, ill\İr f ra a rnçıyor. Ayni salon- md: mec.:mrıyetın e a m"a ontes •
1 

. k d •
1 'il' ' akat • . V h og unun portresı arşısın a ag ıyor. 

~ itt h r ~sil hır .. ilenin kızı olup VaL vs1:::ı da derhal arşovaya areket , .. 
~i cılınu:ontıa evlenmiş, çoluk ço::uk edi_yor. Fakat üç ay sonra, N~polyondan .~npolyon, 18~5 te Elbe :dasında_n do
~ :a <:tın·' faknt eski güzellir•ini mu-lg:?b2 kddığı anlaşılıyor. Inmarr.tor tek- nuyor. Artık ımparatorlugu ve ımpa
\ıj~ \1 J ış bir kadın vardır: Kontes ı rar Pr i<-e avd::t cain::e ko~tcsten ayrı- ratorluğunu unutmuş bir vn.z.iyettedir. 
~I! tl)ıı b·Vska, henüz on sekizinci yılını lıyor. Bütün Avrupada hanedan men- Kendisini karşıhyan tek insan en fazla 
~~~~ kndın... Napolyonun nözü- sup'. -ının tnvnssutu ile, Napolyon, Ma- ihmal ettiği kontes Valevska oluyor. Fa-, 
~ ~ır h tn gecikmiyor ri T ile evlenmeğe karar veriyor. kat Napolyonun gözleri Jozefinin hayal- I d k b 1 . d (G' 1) 1 it 1 ld d 

di~· ez.ııner · · 1 . 1 • . An ra a are erın e ·ırs er, a ın sırma e en o-
~illj t>I .:Jo~l'f' . ınden dönüşünde pek DUı, ... nün yapıldığı gün Varşovada öu- eny e. ugraşıyoı. . . . A kunmuş elbiseler geymekteclirler. 
~cı ~lerı ~ ının kendisine ihanetlerinin lunan kontes Valevskn Mari de dünya- Man Valevska Pariste yerleşıyor.Bıla- Bu tuvaletlerin her biri tam iki yüz lngiliz lirasına mal ol
'tı~ ltııl> '<>nra başlıyan bu yeni mace- ya bir Ç'Jcuk getiriyor. Bir kaç hafta son- hare dul kalınca, imparatorluğun mühim maktadır. (Girsl) ]erin omuzlarını çökertecek ıkadar ağır ol-

"• 0lttı Lıtatorun Kontes Valevsknya 1 ra Napolyon çocuğu olduğunu haber şahsiyetlerinden biri.siyle evleniyor. Fa- dukları için :figüranlar bunları kolaylıkla taşıyamıyorlar \·e 
)l.,._Pcıl ilsı;vJa b., lı ' ' A ' •• bilhassa tuvaletlerini geymek için resimde görüldüğü gibi .., -.,ot ~oıı kont<!§. Yor. alı~cn, evladını gormck ve tam~ak mak- kat Fransız tarihinde (Mari Valevska) iki arkad~ın yardımına ihtiyaç görüyorlar. ulliğinc bundan daha çok yaraşan hiç bir elbise olmadığı 

\ı. kend' es.ı o kadar çılgınca se- sadılc kontes Valevsknyı Parl.Se davet ismi allinmiyecek bir hatJra olarak ka- Bu altın ıırma elblaeler, bol eJektrik z.iyalan altında göz-1 iddia ediliyor. Kndınların altına diişkiinliikleri bundan olsa 
ıslne he:r üc; günde bir ediyor. l~yor. lerl kamqtırm bir manzara vermektedlr.. sıu. .... kalha ~ -ıı 



SAYFA: 6 

Dünya Hapisanelerinde 
TETKiKLER 

-13-

:? aşist ceza· evlerinde 

SON HA DISELERIN ENDiŞELERi 

ran~a ve Ingilterede birer 
harp kabinesi mi kurulacak 
-BAŞTARAR 1 INCf SAHIFEDE-lhiHİ sarahatle ifade etmektedirler. olan tebliği tetkik etmektedir. Sor~ 
harp kabinesi kurdurmak arzusun- Bunların mütaleaama göre lngiltcre- lan suallere rağmen hariciye "'(i .. 
dadırlar. Şu takdirde lngiltere ve nin tereddütleri karşısında Fransa bu mesde üzerinde her türlü te ır 

H 
•• •. •• d •• •• b h t•f • t Fransamn harici meselelerde tama- burulan sonra hadiaelerin inkipfına lerden ictinap etmiştir. ıNA 

er tur U Uşun Ce mu a an ı aşJS miyle müşterek ve aym derecede en kat'i rolü oynıyacaktır. cNevyork lNGlUZ MESAl MOSTEŞAR A'f 
' azamkar bir tavır takınabilecekleri Times• gazetesi şöyle diyor: V azi- A TFEDtLEN BEYAN d 0 • bu•• yu•• k •• h ümit edilmektedir. yet Fransaya tabi bulunmaktadır. Roma 19 (ö.R) _ Londra a i 

düşünce ise g !Da tJr B.Loyd Corcun Parise gitmesi ve Fransız milleti tehlikeyi sarih olarak bildiriliyor: lngiliz kabinesi. ~eW: 
F ran, ız nazırlanndan ötcdenberi Is- görür görmez hemen kendini top- müsteşara bir nutkunda dernı~~r e
panyada müdahale taraftarı olan B. lamaktadır. Tarihte çok defa emsali dngiliz hükümeti muhternel bır l1.1· 
Pierr Cot'la görüşmesi bu itibarla görülmü~ olan bu hadise şu ümidi cavüze karşı Çekoslovakya hu~ll ftalya ceza rejim.inin birinci va-

11flarmdan biri de, 6iiylediğimiz gibi 
(İ§) ve (çalqma) dır. 

Suç i§liyen insanları nedamete 
ıevkedecek ve onlan tekmr namustu 

:manidar görülmektedir. B. Vinstan veriyor ki Fransanm bir fikir etrafın- nu garanti edemez. Bahusus. kt ~ 
Churchill'in Pariste beklenen ziyare- da toplanması ve adeta yeni bir ha- koslovakaya ahalisinin mühı~ . de 
~tine de bu mesele ile alakadar bir yat kazanması mevcut tehlikeler ara- kısmı Prag hükümetile aynı _fı~~-fl1 
muna verilmektedir. smda Avrupaya rehberlik edecektir., ..ı,.ğildir. Başcvekil benini bıld•f 11 
FRANSANIN VAZiYETi AMERI- AMERtKA LllVfNOFUN TEKLi- B. Chamberlain ise Çekoslo"~ ya • hayata atacak vasıta i§tedir. 

Hele nıahkfunlann çaalı§malan 
neticesi hapishaneler bütçesinin dev
let bütçeli üzerine asla bir yük tet
kil etmemesi bu kanaate bir de eko
nomik fazilet ilave ebnektedir. 

KADA BOYOK "!"ESiRLER Y A':.l . Ft iLE MEŞGU~. h~dudunu ga~anti için taahh~t ~ t~. 
l Nevyork 49 (Ö.R) -·Fransız hu- Vaşmgton 19 (ö.R) - Harıcıye gıremez. lngıltere bu taahhudu .. ., 

ltalyan hapishanelerinde din ve 
vicdan hüniyetine geniş ölçüde Ye8 

kümetinin Fransa tarafmdan Çekos- nazırı Cordell Hull Sovyet hariciye cak Belçika ve Fransa hudutları 1~·. 

1 
ıovakyaya karşı deruhte edilen ta- komiseri B. Litvinof tarafından yapı- almıştır ve kendisi için hayati rnd~l 
ahhütleri teyit etmesi Amerikan dip- lan ve ileride taarruz hareketlerinden yeti olmayan gelişi güzel her hr 8 

1 
lomntik mehafilinde derin bir tesir ictinabı mümkün kılacak vasıtalan hakkında böyle bir taahhüt 8 t~. 
yapmıştır. cNevyork Times> ve tetkik etmek üzere beynelmilel bir girmesine imkan yoktur. Bunun 

verilmqtir. 
Buralarda bir müılüman, bir Bu

dist, bir Allahsız, bir F etitist, bir 
Mmevi velhasıl bütün din mensupla
ir istedikleri gibi. akide ve diifünce-

1 «Baltimor Sun» gibi crazeteler bu konferansm içtimaa davetine ait sini düşünmek bile gülünçtü~ 

a a 
leri gibi ibadelıerin1 ~akta veya ~" ~r;,ı; .~~~~~~ 
yapmamakta serbesttirler. I>üıün- • · ~~i~ta3'i'l'E 
cenin her çe§İdi bir günah ye suç tct- idaret:ilcri yeti§tiren meslek mektebi, bir komisyon meşgul olmaktadır. 
kil etmektedir. gardiyanlar kunu, yabancı memle-

1 

Meslek sahibi olarak çıkanlar için- • 

Ankara halkevinde 

Hapishane eplerinin müfre- !:etlerle ceu ~!eri ve müaim!:er bak- de tekrar suç itliyerek dönenlerin Si nanın eserlerinin artls-
dat programlannda din denlerine kında tem~ gele~ bir büro vardır: nisbeti çok ebemmiyetsizdir. Bu ne-1 tik ağrandlsmanlarından 
de ayn bir yer verilmiıtir. Tabii bu Bu. merkc:z• .de Adlı ye nıızın B.SOlmı tice, ltalyan hükümetinin bu yolda bir sergi açılacak 
derslerden fqiat idare kendi Pf'Opa- tesı• etını,tir. çalt§mnlanna daha kuvvetle hız ver-
gandası için u.aıni istifadeyi temine ltalyada, mahkfünlar, bütün dün- mİ§tİr. --o-
çalıınnaktadır. Bunu saklamıyorlar. ya hapishanelerinde otduğu gibi yek- Av '-'1 1c·· '- ah Ankara 1 C) (Hususi) - Ankara Hal-

r-- • • ____ ._ __ L'•-~- lb" • -" gar cezan ann ve ure" m • . 
A-L. olarak .öyliyoruz. DC1N1.& 1WU1AUU1 e ısesı geyener. ._~ lan ·· d lidikl · T ablus kevi büyuk Mimar Sinamn ölümünün üç 
~ y -•-'--! • k loril"d" F" "'um nın gon er erı r 1 Böylece mektepler, etelyeler, emcıucn temız n a ı ır. ı- ha · L__ • • •• d' · ün" yüz ellinci yıldöntimü münasebetiyle ni-' • .. -'-lar .. ·· k .. . pısI1A11es1 ıse ayr.' reJım ısıp ı 1 lek kurSlan ve dm bağlan nye- rar Vwuı mm onune geçme• 1Çm lbnd f-'--t ·· · de a__..ı __ emek sanın dokuzuncu günü bir tören yapma-

--L•-~-•-- d:.e-•=-& alm inzibat .. tedbirler ıkı b a a cuuı. uzerın _ o auı.wu 
•İnde ltalyan llUUUUllllllll" ~a • gibil •--· ~·k edil s ~ u veri1memİf ceza evidir. f ğı kıırarlaıtırdı. 
~ ha~t ~i içinde elbette eya l..!llerereoldu~kr- -~ en cezaı şe- fqiat lt:ılya, kendisine yakın za-ı Bu törenip eşsiz diıhinin büyüklüğü ile 
bir t--ut o'--~ --'--ıyorlar ve 1u. ça Gt>0uır. · · · l · · s· rl · · •mt '&&UafS• ~ •• Billı . ı...ı __ --L•-~-la- manda faydalı olc.cnk unsurlar yeli§- mutenasıp o maBl açın ın n ese ennın 
Oluyorlar da.. usa tecrit OWl.Hll"I, lllAll&UUl • ek · ed·w · · • '•~ kı '- 1 ı· ı·k w d' ı d .. -''·kep • • f lannı kıracak kadar kor- tinn ut ıgı ıçuı mesem r.u ya- ar ıs ı agran ı man arın an mure& 

Eaikden ltalyan hapishanelennde nn ırar arzu • dairi . . mahkA m L!_ ı bir sergi aç.tla<:llktır. Bu sergi üzerinde 
~·- L~ .... 1.-.S eA ...... _ -t!-.L.lik -'- 1-·---- flD Ve JanDI seneye U DU' j ' 
nnll" ucsu~· IUICla uuı~ Vnöa nuı.r:;:L ___ .__~_ _, __ ... bur 1 -~ -~- ~· d ugr· .. ma gençlere büyük Mimar hakkında konfe-
halinde kendini gôsterinni Meseli • LafA5DAl1CICVCn ~cuu.ann a- 1~ uya auam "CUeCegun e - ı -'' il k . 

• •--~ v _,._..ıikl . . '-k'~ w k kad f dal .. kt ·ı ran1J1ar vcrı ece tır. bir hafta. on gÜn biç firar keydetmi- uuu ögrenu en yent mesu: u:ne gı pe o o.r ay ı gonncme e- 1( Si ... 1 1 ... 

bir 
• ha ·ta blm-''--- t · · · d" · 1,,oca nanın en orııın• eıer erını eı-yeo gösteri- ya 11 ıwınnı emın açın ayrıca tr. • lcl f.d" U k • r . nesınde sa ıyan ırne. zun öprit ve 

'"!1!.:___ c.t!L 
0 

I! Jo f diğer Trakya tchirlerindelti hir çok Si-
~va, ,.-,uTO ırouco, ze ya uan eserleri istenmiştir. 

Y abamo ... tarihe mal ohnu ıöh-
retler ltalyan bapühanelerinin ka- Bir haftadan beri ş~ıjınizde bulunan 
çaklannı devamh bir aeri haline koy- T mkyn umumi müf etti~i general Kazım 

Dirik Halkevimizin bu isteklerini tele-zi ise bu f rhadiseleri gün hırsız f9nla Edimeye bildirmie burada ağran-
geçtikçe unbnaktadır. 1924 aeneıin- a soyan disman yapılmak üzere nesatiflerinin 
de firarla hapishane batına yüzde 42 g_önderilmesini emir buyurmuşlardır. 
nisbetinde idi. Sinan töreninde ve ondan sonra da 

Hemen .. larin yan11 kaça- Bekçinin "DurL, emrine itaat etme- h~lka ve mc~t~pl?ere gô teril_ı:ıek üzere 
d ekti ' Sınıın escrlennı bılhasaa tabu dekorlar 

Y';~ yı~ bu nisbet yüzde be- dig~ inden hafif yaralanarak yakalandı zırasmda cö~ercn bir filim de Trakya-
P kador düpniiftiir. Tabiidir ki bu dlln gelecektır. 
ndiceJer hapishaneler rejimi üzerin- - . . . . . . .. .. . . ~e~erııl Kaz.ım Oirikin gösterdiği bu 
de tatbik edilen ıda kontrol, tuurlu . Evvelki gec:e . K~tellı caddeı;inde ı f~lhakikaw bir hını~. d~l:~~an gu:- açlı alltAka Ankara ~alkcvini ve bütün 
b" disiplin ve mahkUmlann manevi bir hI?ızlık h8da.sesı -~~u.t ve .~eı- lıcew çıktıgını, _:kend~mt -~~~unce kaç- Su~an. a~ıklımnı scvmdirmi, ve tCJCkkür 
kalkınmasına uğraıılma saye inde ~ur bır ~ıl:alı, .v~res~ı bakiuyle maga ba§ladıgını gormll§ütr. edılmıştır. 
elde edilmiştir. ıfo. eden bır hekçmm nttıgı kurşunla Burada harsızla bekçi arru1ında ~------------

ltalya hükümeti, faşist partisinin ~afif surette yaralanarak de geçmi§- mücadele başlamq, hırsız bekçiyi liaraızı baldınndan hafif surette ya-
yardımı ile ltalyan milli cezacdığmm tar. telaneliyerek knçmağa bll§lamıttır.1 ralamışbr. 
inkişafı ve mahkumlann faşist reji Kestelli wdesindd<l gece bekçisi Hll'sıztn k~tığmı gören ve yaka-1 Hınız yine fmçmakta devam et-
mininistediği tekilde yeti§tirilme&İ (7 aayıb) Osman, Kestelli caddesin- lanemıyaca.ğını nnlıyan bekçi Os-

1
mi§se de, silah ~lerine yetİ§en po

için b' {ce7.a evleri tetkik merkezi) den gecenin saat ikisinde geçerken, man, evvela ihtar kastiyle arkasın- lisler kendisini yakatamışlardll'. Ya
tesis etmİ§tir. Bu tetkik merkezi Ro- bu caddede 26 sayılı battkal Süley- dan havaya birkaç el &ilih atml§ttr.1 rafı hırsız hastanededir. -Bu hırsızın 
mada Cuilo caddes"nde 53 numara- manın dükkanında bir gürültü i it- HU'Sız &:açmakta devam edince bek-:meşhur gece hırsızlarından Salilı ol
dadır. Medreme bir «cinayet müze- miftir. Bekçi içeride bir hırsızın bu- çi bu defa hırsızın y lannı hedef 

1 
Buğu anlaşılml§br. Hadiseye adliye 

B. Çemberlayn ile hariciye neza
reti arasında görüşmeler devamda 

Londra, 19 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin yazdığı bir fı-:~ 
bere göre Çemberlayin ile hariciye nezareti erkanı arasında g& 
riifmelere devam edilmif ve Avusturyanın Almanya ile birlOt' 
mesi üzerine huıl olan vaziyet tetkik olunmuttur. 

lngiliz nazırları orta Anupada Almanyanın yeni bir hareJı:e
tine mani olmak üzere Çekoalovakyaya ekalliyetlere dair ol.O 
Alman metalibatını kabul ettirmek gayesini takip ediyorlar. 

lngiltere - ltalya arasında imza 
edilen yeni ticaret anlaşması 

Londra, 19 (ö.R) - Bu sabah, 10 aon tefrİn 1936 lngiliı:-ltıJ; 
yan ticaret anlaf1Duı yerine kaim olmak üzere yapılan tic~ 
anlatmalara 28 mart 938 tarihinden itibaren tatbik mevkiin~ "i 
rccektir. Bu yeni lngiliz - ltlyan ticaret anlatmasının müddetı ~ 
ilk kanl.fn 1938 tarihinde kadardır. Eğer anlapna 30 son tef1111 

938 tarihinden önçe iki taraftan biri tarafından feabediloıe~ 
otomatik ıurette yenilenerek erteıi senenin 31 may11 tarihine 8'•' 
dar mer'iyeti devam edecektir. ~· 

---
Karo/ 
Lom

bardin 
horozu 

Resimde yıldız Ka 
rol Lombard'ı bir 
horozu severken 
görüyorsunuz. ve 
sevimli yıldızın 

çok sevdiği bir 
tavuğu ile bir ho· 
ru7.u vardır. Ta
vuk 90k sokwgan

dır. Fakat horuz 
hiç te öyle değil.. 

Ne zaman gö7.ü 

kendisini okşamak 
için tutmak isterse 
kımatlarmı çırpa-

rak kaçmaktadır. 

Horuza akılh mı 

dersin.iz akılstz mı? 

~~-~-- - ~ 
kocasına Akşama kadar, günef batancı- zmdan kurtardı. cağızı yutmak için ağzını ~~~i;. 

y kadar yürüdüler. Ruın kızı, kendi gibi genç ar- htc Mahmut bunu görlll';l v• 

si», büyük bir kütüphane, hapishane lunacağuu telımin ederek betdemif, tut.arak b" defa daha ateı etmİ§ ve et koymuştur. 

Kesik Elli 
ADAM 

--------
YAZAN 

HANRY 
DE 

Fakat Mahmut Ayteye böyle Geceyi ağaçlı bir &u kenarında kadqlan ile yıkanmak için neb- Derhal tüf engini nişanl• •· 
bir hediye vermedi. geçirdiler. rin kenarına gelmitlerdi. ateş elti. detl gi" 

Anenin Mahmuda ltıırtı min- Kurşun, timaalun gözün 
nettarlağı, onun bu hareketi ile bir mit, beynini patlatmı ta. .. ıcl&ı•" 
bt daha ruttı. Hayvan evvelô. sart üstu 

0 

t 1 Bir hafta ıonr yeni evliler yola Sonra. nehrin dibini boyla~~" 11'' 
•;aktılar. Fakat Ra&m kızı, korku ~ 

Avl nmılk .• Geçinmeğe, bayat- yılmıştı. "~~ 
larım lmz nmağa, bo:-çlarım öde- Hcman nehre atıldı. ~ 
meğe gidiyorlardı. kızm yanana kadar yetitl•· d~ 

Monfreld Ane mesuddu. Diğer kızlar da fe.-yad; 1~ı'1 
_ Güçlü, kuvvetli ve ayni zaman- Raıa ve nehir kenarına ~ ıerd•· 

Ertesi günü nİfall · İn alelhesap Küçük Ane 6adece güzel değil- da güzel olan kocasını seviyordu. olan evlerine haber "erırı1 
1!

1 
sıefıİ' 

bir para vttdi. 1 di. O ayni zam nd çok da zeki Sırtcn mutbak takımlarım yükle- Büyük bir halk kalaba ıg 
Düğün için epey ma.:;raf l&zundı. ı idi. Zeka, bura halkı arasında çok mit, eline yiyecek İçecek feylerini lc:enarma koşuştu. dt1 ti~: 

Mahmudun parası yOktu. Arb.d ı az rastlanan bir Allah vergisiydi. almt • koluna devenin İpini bağla- Mahmut kollan araa!11_...,;..dıi 
Ragıp ona borç verdi. Bu ender b let on üç ya11nda mıf, önde giden kocasına takip I salatan ve boğulmaktan fC\111 ~· t>' 

abmut ta bu borcunu vbyacağı kadm olan küçük Anede bütün ediyordu. - gene kızla karaya llYa~ ~k8şrfıtıı."' 
hayvanların derilerin" aab§mdan İnceliği ile mevcuttu. ı Mahmut ta omuzuna silah;ı . man bir kahraman gıb• 
~acağı para ile ödiyecewine ÖZ Zahiren apdal gibi gözükürdü atmış, hiç bir ey dütünmeden, Sabahleyin yine yola düzüldü- Soyunmağa ihtiyaçları olmadan dı... .. odıı. ~ 
venfL . • • amma .• Güzel gözlerine bakınca çıplak ve iri ayakları tozlu yollar- ler. ılık nehir suyuna girip çıktılar. Kızının timsahın ~g~• .. !{':' 

Okuma yazma bılmıyen bu cahıl bu zeka kendini gösterirdi. d izler bırakarak yürüyordu. BiR KURT ARIŞ Eğlenceli vakit geçiriyorlardı. ölüm tehlikesinde olduğUll J<ıı.b•~ 
insanlar indinde namu~ ~e f~ilet Kadının kocasına karşı ölünce- Arasıra arkasına bakıyordu. Yine hep beraber suya daldıkla- haber verdikleri zaın~ ;· rdiJ'I 
mefbu~u çok kuvvetli bır tekilde ye kadar sadakat ve hizmet borcu Biraz geri kalan Ayşe adımla- işte böylece Mahmut ve Ayşe rı sırada öteden büyük bir timsah lerin vergi olarak gon ~~lt1 ~ 
yerlqmq.. ı<ahmut, Raglba • et olduğunu biliyordu. Esasen bura- rını ııltlaıtırıyor, ona yaklnfıyor- tam iki $ene vlandılar. belirdi. sekiz halka altını tarb11~ , 
.yerine söz vermiftİ. Ragıp için bu da erkekler evlendikleri kadmlara du. j Gurageden beyaz nil kenarma Kızlar korkularından çığlığı ba- guldü... • 11 tııı.1"; 
~. senetten daha gağlamdı. ilk hediye olarak kerkedan derisi Kasabadan epey uzaklaştıkdan lmdar ol n yerlerde dolaıtılar. sarak sahile kaçtılar. TelB.,ından, elinde ~lt~eıııı." 

Nihayet düğün yapddı. aplı b.ir kırbaç verirlerdi. sonra M hmut eşinin elindeki se-1 Ve bu sırada idi ki Mahmut bir Rasın kızı geç kalmıfb. lar olduğu h ide nebır 
~.~~u~YfC, güzel Mahmudun Kadın bu kırbacı mukaddea bir ~ti al?'ak .suretiyle onun yükü- gün n~hirde arkadaçl~n ae y~- T~msah yanma kadar geldi ve 

1 
koştu. EDl _.. 

mata imiş gibi saklar ıve icabında nu hafıflettı. nan bu- (Raa) hızını tımıa.htn !!- aehır ıuları üsttinde cır.D!mt..n kız- - BITM 
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Ang~liki ·hayret içinde .kalmıŞtı 

l'epeden tırnağa ·kadar siyahla.ra bürünmüş, y~zü 
siyah peçe ile kapalı bir kadın bodrunı zındanının 
hu yarı karanlık taş odasında ve karşısında duruyordu 

Akhisar kooperatifi 

lkrazat işine yeniden 
başlamış bulunuyor .. 

Muhabirimizin bir cevaba cevabı 

___ ... 
Macar 

Başvekilinin son 
hadiseler etrafın· 

da beyanatı 
----0-

BudaPctte, 19 ( ö.R) - Bqyekil 8. 
Oaranyi kabinede tadillt yapdarak bir 

Akhi.sar 18 (Yeni Asır) - Şehirimiz temerküz: kabinea tekline konulacağı ha· 
taran kredi kooperatifi ortaklaruıdan b1r berlerini tekzip ederek beyaelmilel m .. 
kwamtıı fikAyet ve ihban üzerine önce hiyettelti •on hidialerin Macariatanm d6< 
bildirdiğim milddeiumumilik tabldkatı biti eiyaaeti üzerine mllesai< olamıyacait-
sona ermektedir.Ortaklar arasında ikl1ilı: nı, nuyomdiıt temayüllerin kuvvetlen< 
tevlidinden dolmuş olan bu hldise bir metine tabii bir nazarla baktığına. (aka( 
kaç gün sonra aydınlanmış olacaktır. esasen Macar bükümetinin miliyetçi ol· 
Miiddeiumumilik tahkikata el koyduğu duğunu eöylemittir. Baıvekil Roma pak· 
gilnlerde Akhisar ziraat muhitindeki en- tının ltalya ile Macaristan aruanda ldo 
d~e küçük değildi. Bunun sebebi de iki- değişmeksiz.in baki kaldığını da ilbe 
!iğin, kooperaUf muame!Atının aelAme- 11 etmiştir. 

uni seıbetmiş ve ikraz işini geri bıraxttr- Bir /ngiliz aazeteciai 
mış olmasıdır. & · 

~ liaygan bi.r müddet mütereddit l4te gelmi,lerdi. !kinin ellerini bağlayan ipleri çöz- Şahsi sızlılnmalar, gösteriş olabilir. Fa- Avustur yadan 
lldı. Onun İplerini çözeceklerdi. meiic bafladı. kat koca bir küUenin feryadı cali değil-
Önünde ııralanmıt bu tat odala· Ve çözer çözmez de elveda ha- Uşaklar ipleri o !radar ııkı bağ- di cAtc / olmıyan yerde dwnan çıkman çıkarıldı 
~ Langiıine Angelakiyi koymut- yat... lamışlaı::dı ki.. derler. Ortada o gUn için sekiz. dokuz Londra, 19 (A.A) - Deyli Telegral 

dı. • • • • • • • • • • · • • Cözüldükten sonra biran Ange- yüz müstahsili alakadar eden ciddl bir gazetesinin Viyana muhabiri Gestapo 
Bir tarafdan, kimseye görünme- Haygan bir müddet çuvalın ba- laki kollcrır· hareket ettiremedi. mesele mevzuubnhsti. Elini kolunu bir- tarafından izahat verilmeden hudut ha· 

lbelc için acele ediyor, bir taraf- tında mütereddit kaldı. Gördükk •• ti bir rüya sanıyor- birine kavu;şturup boynu bükük kahve ricine çıkarılmıştır. 
:~da kafasına yerleıtirdiği planı Başına aldığı ıiyah ve ince far· du... köşesine iltica eden bir hayli ekicinin va- Muhabir on üç seneden beri Avustur· 
ıran evvel tatbik sabırsızlığını payı bir peçe gibi yüzü üzerine in- Maamafih bu kadın kim ve ne zi~·etini görtınce hudisenin oldukça ehem yada bulunmakta idi. 

tCSateriyordu. dirdi.. oluna olsun ~rb~ kınlı.ruf,. ":'ahv 1 nuyetli olduğunu tebarüz ettinneğe ça- l d C 
kaybedecek vakti yoktu. Cuvalın .:ığzım açtı. oAlmuş hayatı uzerınde h!ç bır ınkı-ı ıışmıştım. Kredi kooparatifi direktörlü- .. oy o rç 

• f\na.htarı kapılardan birincisi- Gözlerini kapayan peçenin ıi- 1 lap yapamazdı. ğü tarafından, aradan tam sekiz gün gibi Akhisar müddeiumumisi B.Mustafa B. Blum tarafından 
ilan deliğine ıoktu. yah inceliği altında ve laf odanın Ve kim bilir. beHti d~ onu V aail ı uzun bir müddet geçtikten sonra yazıma dindirmiştir. Benim yazıma da ondan 
laınamdı •• Burasıydı. yarı karanhiiı içinde Angelakinin bu tq odaya hır feytam maksadla cevap verilmiş .. Ben Akhisara yeni dön- soma cevap verilmiştir. kabul edildi 
f\nabtar kapıyı açmıştı. . ıap ıarı keailmi, yüzünü gördü. göndermi,ti. düğüm için cevaba bugün muttali ol- Bugün kooperatifin heyeti uınumiy~ Paria, 19 (A.A} _ Leon Blum. ba,-

L• Yüksek ve laf tava?ın toprak Onu. derhal tanıdı. Şimd~w~l~.~~lu aerbestti. dwn. ıinde yine arzu ettiğimiz birlik yoktur. vekalette etki (ngiliz bapekill l.oFd 
~ında açılmıt demır parmak· Heyecandan düfÜD bayılmamak V~r~ıg~ olum kararım tatbik cGalip Altıntaş• imzasını taşıyan ce- Yedi yUz ortak bir tarafa, Ud yüz ortak Corcu kabul etmiftir. 
&...!._- Pençereıinden bu dar odanın :için kendini zor tuttu. edebıhrdı. vapla kooperatifin müdafaa edilebildili- öte tarafa ayrılnuttır. idare mecliti üye· ~~!!!!!'!!!mm!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
b.."'9 11zan hafif. tafak zi!u~. al- Angelaki de çuvahm açan ve Ü· ~özlerini. bir heykel gibi dik ve ne kani değilim.Mektubumun meali ha- leri arumda istifa. iatiğna, istinkaf gibi 

el. ve yerde bır çu!a! gord•. zerine eğilen bu ıiyah peçeli ve s~ıt duran Ha!ganın t~~n ~r- kikatlen uzak olsaydı neş~n akabinde hali~ vardır. Ve bu yüzden baz:a hadi-
Bu çuvalde •• Angelilu vardı. topuklarına kadar siyah pelerine naga kadar ııyahlara bürünmüt iki allkadar makamın tekzıbıne uğrardı. seter müddeiumumiliğe intikal etmiftir . 

. 1=:1.acJ o · 

..._~val, kapım~ açddıimı duy- bürünmü, kadına hayretle bakı. v~ ~~ ~aranl~ odada ~ir .rölge Bu makamlar da ka~~~la mUd- Bizim istediğimiz yine bu kaba ibti· 
-t. kımılclamaga batlamıfb. yordu. gıbı t(orunen YUcuduna diktı. deiumumiliklir. Halbukı hıç bır makam- lafların heyeti umwniyeyi izrar etme--

ANKARA RADYOSU: 

~li kola baib, ,aizı tlkah olan 8 . bd , Sai elini yavq yavat kaldırdı. dan hiç bir vcçhile lekzipte bulunulma- meeidir. Çünkü bir memleket ziraati Öğle Jlefrlyatı: 
liJ,i ~~ ÇUY~I ~inde boğulacak B= kadı•:.~· burada, bu tas. oda- iç cebinde~i. zehirli hançeri ala- mışbr. Çünk~ orta.da bi~ hakikat vard~. rnev:ı:uubahiatir. Saat 12.30 da muhtelif p1ik Befliyab. 

uır halde ıdı. c&k ve kendını vuracaktı. Ilive etmeliyı.m ki berum yazımda ru- Ben, bir gazeteci 11fatiyle, bu iki ta- 12.50 de plAk: TO.rk muaildsi ve halk,... 
' hiç beklemediii bir zamaacla da ~e. İti var~ı. • Fakat bu el.. Ha."lçere kadar uza. hayet millt bir teşekkül sayılması la- raftan hangisinin hak.eaz olduğunu da kılan, 13.15 te dahili ve harici haberler, 
e blnı Vaıili öldüreceği ve büyiik N~çm gelm

1•!1
• •• •• • namadı. zımgelen kooperatüe karşı tarizde bulu- tahkik ettim. Ortaltlan dinleyince müte- Aqam ne§riyatı: 

~lerine 1'avutacağı anda böyle B!r k~.ç uşagın .~.uçha kuvvetlı Hayganın eli onu bileğinden nulmuş değildi. Ben ikraz işinin henüz nal:.u tez ve iddialarla kartı ltarll)'a kal· 18.30 da plAkla dana musikisi, 18.IO ı. 
~ Lastırılmuı ve kapana dütü- u,agın guç zaptettıgı onun r•?ın~ kavramıth. başlarnadıibndan bahsederken sadece dım. Adliye tahkikatının da eona ermif' radyofonik çocuk temsili, 19.15 te Tür\ 
~eai Bizanıın bu bariı asılza.. bu kadın ne cesaretle gelmıtb? Angelaki tekrar ve soluyarak zürraın acıklı vaziyetini anlatmağa ça- olmaması tam bir kanaat edinebilmeme musikisi ve halk f81'4cılan (Makbule ç. 

e&lQi adeta kudurtmutlu. Angeliki daha hayretten ken- sordu. lısmı.ştırn. imkan bırakmşyınca ilçebay Rifat Yenal kar ve arkadaşlan), 20.00 de Saat ayan 
ti.. Bu darbe ona çok ağır gelmit- elini .alamadan yumutak bir elin - Siz kimsiniz •• Benden ne is- ~ Türkiyenin en kuvvetli kredi koo~ ile Ziraat bankası müdürü Mitat Selçuku ve arapça n&Jriyat, 20.15 te Ti.irk musl.-

yüzüne değdiğini hissetti. tiyoraunuz? ratifi Akhisardadır. Ortağı bin adedine. ziyaret ettim. Bu :zevattan aldığım iza- kisi ve halk şarkıları (Melek Tokgöz n 
leendi kendine: Haycan onun ağzını tıkayan Haygan cevap vermedi. ve ydlık muamelesi yedi sekiz yüz bin batı adliye tahkikatmın neticeai ile btt· arkadaşları), 21.00 de edebl konUfaw 

~ilahtan üzeründeki zehirli bezi çıkarmı•tı. Bile~inden tuttuğu eli kapıya liraya baliğ olan bir müeueeenin fU ve· lal:te fU bir iki gün içinde yine ve et- Behçet Kemll Çağlar, 2L15 te sti.ldJ-o 
bi •lmaddar. Liri ba_,. kumandan çok derin doiru çekti. ya bu cibi mtiliflar Ul'fUlllda kalarak raflı bir tekilde bildireceiim. salon orkestrasL 22.00 de ajam haber-

·,.e diif6niyordu. · bir nefea alda. An~eliki •İne sordu: faaliyet maldne.tln.i durduracağını ta.sav- NOT : Geçen mektubumda bir tertip leri, 22.15 te yannld program. 
ı,;~ lıalde aorgaya çekmek \'CJ& Tat odanın rütubetli havumı - Beni nereye götürüyorsunuz. vur etmek istemediğimiz için kendimizi hatua gördüm. cOrtaltlann heyeti umu- ISTANBUL RADYOSU: 
' etmek için beni bağlarım- ciğerlerine kadar cekti. Haygan yine suıtu. hatır ve gönül gibi tesirlerden uz:&kta miyesini zararlandıracah denileceği yer-

ÇÖzecekl«. O zaman ilk ya- - Siz. •• Siz •• Kimsiniz... Diye Bunun üzerine eıki bal kuman- ib de ~,..._takların heyeti umumiyesini ce· Öğle neşriyatı: bulundurarak görüılerimizi olduğu gı İ ... vr 
.._. llb hareket koynumclaki.Jaan bir solukta sordu. dan, artık ne olursa olsun bu es- :utandıracak:. şeklinde dizilmiştir. Tu- Saat 12.30 da plAkla tilrk mus1.kbl. 
~"ı'- '--lb' 1---•- 1 H . el 1 k d. • b k tesbit etmek ıuretiyle hakikati yaz:mak· 12.50 de havadis, 13.05 plAkla tUrk mu. e..ı_ " 1c:arıp 11U1 ıme .sap aıuax o a- aygan cevap vermıyor u. rar ı maceraya en mı ıra ma- !t_ b. hih ediyorum. 
~ Y 1 1 l ki 1 d w l 1 " l d ta beis görmemiştik. Bunda en küçiı11. ır G "'ı.k'ıs'ı, 13.30 da muhtelif plAk nec::rfyaa· .,:·· a naz m a arı on sene evve mn en ognı yo o acagım an a ı. H .. a :ı w. 
~p t ld ... d k l k d d w t l • h~ R' ku ·b· I' d t k yersizlik olsaydı yine iki yüksek makam- • . . Akşam n"c::riyatı·. •·~- · a ı ıgı o anın apası açı - ve pe az uy ugu at ı ıe~rn a- ır zu cı ı e ın en utara ~ 

-.1111 • • b• • • • d'"' • k k • -Lf '- d 1 b b dan ıonra tekzip mevkinde bulunmua /ı Saat 15_30 da Gala.._ .... _,_ Gün- fut-tL..-·d ve ıçerı ınnın gır ıgını tıruım te rar yafamıştı. çe en 1tyA11 ı Ka ana era er tat •tt A r •k ._....., -s 
-~ u"' A ı~L· d lı K d •. d 'd. s d d d k lazım gelen başkaca salahiyettarlar da ngı ere • me ı a bol maçı, Taksim stadından naklen, 18. w.: 'd R\l zaman nge ıuu a a en ııı e o ı ı.. eıı e o.. o a an çı ta. 

1 
w •

1 
k 

.,"' .. . . . v . . il • ·ı A IA BtTMEDI vardı. Ziraat bankası memur ugu le o- mu .. nasebatı 30 da plAkla dans musikisi, 19.15 t.e kon-... sevınmıftı. e tıtremıyen e erı ı e nge a- - -
'---.... operatif idare heyeti de böyle bir tek- feram: Prof. Salhn Murat (nıdyo dem-

zipte bulunmadılar. l.ondra. 19 (A.A) - Amerik.anı.n leri, 20.00 de M~en ve arbdqlan 
Bugün kooperatifte ikrazat itine fil- yeni Londra büyük elçiti Kennedı bw tarafından türlt mWllkisi ve halk şada• 

hakika başlanmıftrr. Eauen bundan ev- ziyafette söylediği bir nutukta iki mem- ları 20.30 da hava raporu 20.33 t.e ömeı 
velki neşriyatımızın istihdaf ettiği nokta lelcet arasında açık ve ~mimi t~ m~- Ri~ tarafından arapç.a sis,.ıev, 20.45 te 
da bu idi. Kooperatif ortaklanndan bir sai lüzumunu kaydetmıı ve umuma bar Muuffer llbr ve arkadA§lan tarafından 
kısmının, daha çok tahammül edemiye- harp takdirinde Amerikanan mutlak v.e türle musik.m ve halk .fU'laları, (uat 
rek, Ankarada en büyük makarna tel- ne bahasına olursa ~lııun bitarak ~alabı- ayarı)• 21.15 te Cemal KAmll ve arkada,. 
graf çekmelerinden sonra başlıyan p~r~ leceğini ı:a~ne~e~le~ın hata eylemıı ol-ıları tarafından tilrk musikisi ve halk §al'

verme işi, sızlanan :ı:ürraın teessürlerını duklarını bıldırmıştır. kılan, 21.50 de orkestra, 22.45 te ajam 

Almanya ve Avusturya 
imparatorlukları nasıl kuruldular? 

haberleri, 2~.00 te pW<la sololar, open 
ve operet ııarçalan. 23.20 de son haber
ler ve ertesi günün programı. 

AVRUPA iSTASYONLARI: 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa d&lgası, Pazar konseri 

-BAŞ TARAFI 4 'ONCO SAYFADA- Alman - Fransız (8,15 devamı) (Patis kolonyal) 9.30 10. 

rise tıimıcmeği kabul ettiler. Mütarı:ke dUtmanlliı 15 11.30 plak konseri,) 13 PMU kolonyal 
müddetince Pariı halkından harp vergiai 1871 Mayısının onunda Frankfort konser nakli 13 Berlin kısa adigası. Ha-

il 'ki .. ·ı f k ld la ıehrinde kat'i sulh tartlan Prusya heye- fif musiki. (14.15 devamı) 13.10 Bükrq. 
nan\ e ı yuz mı yon ran para a ı r. . , . . . (14 25 d ) 4 15 
P · h f ı · · d d E · ··b ti ile Fransız hancıye ve.kılı Gules Fauk Dlnıku orkestrası . evamı 1 . 
arıste arp aa ıyetı ur u. sır mu a-

d 1 · b _1 d B ·· L d arasında imzalanmıt. F ranaanın ağır Pari.s kolonyal: Orkestra. 15 konser nak· e esı a .. a ı. u mutare .. e CMıUm a . . 
F d . b . '.L b --ld mağlubiyeti Prueyanın zaferini ve li, 16.15 Berlin kısa dalgası. Pıyano kon-ranea a yem me usan ıntına ı yapu L • 

Y · l" B d d ş ı_ d' Alman birliğini meydana getirmiftir. Ta- sera (Schub&t) (16.45 halle şarkıları), em mec as or o a uuatın on ye ı- . 
· d c ·· h · ı·w· T " ·· t• K rihin büyük hadieelerinden olan Prusya 17.30 Berlın kısa dalgası, (Mozart), 17. san e um ur reış ıgıne ıyer ı seç ı. a- ~ 

b. -L·ı 1 d S lh l Franaa harbı Almanya imparatorlugunu 17.45 Berlin kısa dalgası. Hafif konser, ane te9"'-ı o un u. u şart annın esas- • . . 

1 b. ._ d 'l ·r· ·ı h · · meydana getirirken Fran11z milletı ıle (18.50 Keza), 18 Peşte: Konser nakil 
arım tes ıt ma .. sa ı e ıyer ı e ancıye . 
k·ı· y 1 K V · ·ı ş Alman milleti araatnda .önmez kın ve 18.40 Prag. Orkcslra konseri. 19.30 Ber-ve ı ı u es avre eresaya gıttı er. u- . . • 

b · . 1 d lh B' '- il düşmanlık duygwarına en genıı mıkyas- lin klSCL dalgası: Asken bando. 19.50 Peş-abn yırmı a tısın a su u ısınan; e .. 
ta yol açm••tır. Orta Avrupa muvaze- tc Çigan orkestrası 20 Bukreş, Koro ha-imza ettil~r. ..., 
nesinin böyle Almanya lehine dönmesi vaları, 21 Belgrat. Halk programı. 21.10 

1 - Alsaı ayaleti ile bir kısım Loren k So 
· · Al 'lh k 1 ıt Fransanın kırk ııeneden faz.la bir müddet Laypzig ve Viyana. Or estra, tenor, ı>-

araZllt man~aya ı a o unmu ur: zarfında Almanya için hazırlanmasını ran, Keman. 22.10 Ostruva: Radyo or-. 
2 - Beı mılyar frank harp tazmınatı- . . . t. B b·ı Al A keslrası 2210 Bükreş. Plak konseri. 2!. .. .. ıcap ettırrnıı ır. unu ı en manya v- · · 

nı uç aene muddet zarfında Franea Al- d ti k h"'- · . . . . d 15 Leinbcrg· N"'-li program. 22.SO Peş-rupa a mu a a&unıyetım temın e e- · -r-
manyaya verecektir. Bunun bir milyarı b·ı L • • d h b·· "k b' ha l-'- le Askeri bando 23 35 Prag· Salon or-

1 me.,. ıçın a a uyu ır zır 111. yap- · · · 
derhal ödenecektir. 1 · ı· R f 1 • . d kcstra.sı 23 -:tO Uypzig· Hafif musiki, 

mlftır. ngı ız, uı men aat erının e a- • 1" • 

3 - Muharebede Almanya tarafından yaklanması Almanya ile onun mağlup 23,35 Varşova hafif orkestra konseri 
işgal edılen Fransız memleketleri harp dostu Avusturya araS1nda birleımeyi OPERALAR, OPERETLER 
tazminatı verildikçe yavaş yavq tahliye mümkün kılmış ve bu suretle cihan harbı 1705 Varşova: Opera havaları. 22,45 
olunacaktır. Bu sulhun teferrüatlı esa..- Fransız mağlubiyeti gününden it.ibaren Bükreş, Operet konseri. 
lan ileride yapılacaktır. Prusya ordusu hazırlanmağa başlamııtır. Bu harbın ha- RESlTALLER 
iki gün Pariıte kalacaktır. zırlan1f1nı, Avusturya İmparatorluğunun 9.15 Berlin kısa dalgası _Pi~ano kon· 

-''- . . ı · 1 l Al w wl-" . (Mozart) (9 45 şarkı rcsıtalı) 17: Os.-Moltıc..e ıle Bismark, Meçı tes ım a an parça anmasını, manyamn agır rnag u - serı • 
Kari Fredrik ve diğer Almanya krallık- biyeti ile Fransa ve lngilterenin galibi- truva: Hafif şarkılar. 17.25 Varşova: l&-

k d ı P 1 • • mu·'teakı'p b" ...:ıı • h koçya havaları (Becthoveniıı) 18.30 Bel-lanna mensup prens ve uman an ar a- yet erını, ır yazımızı• rz:a 
· ·· · 1 t 1 p · h iL k" e'' c-c-x.:- ..-..ı. Halk şarkılan. 22.30 Belgrad, Vıya· rıste numayış er yap ı ar. ans anu ın .... _ "'lS"' --

ile onları aeyretti. H. c...... s..-ı lonsel konser. 





~~IR SiClLI TiCARET ME~ hükümlerine uygun olarak toplan-1 1ZMIR SiCiLi TiCARET ME- IZMIR BELEDlYESINDEN ı 
QIURLUöUNDAN : tının ilan ve hi11cdarlara da ihbar MURLU~UNDAN : 19/3/938 tarihinden itibaren 

23
1zrnirde Kazım paşa bulvarinda edildiği anlatıldıktı:..ı ve hissedar-! (tbı.\'.lhim Yılmaz ve oğulları iz- ikinci nevi ekmeiin kiloıunun 8 

it ~arada ithalat ve ih acat ve ]ardan Giuseppe Aliottiyi temıi- mir şubesi) ticareti unvaniyle iz- kurut on paradan aablacaiı ilan 
0Dliıyon itleriyle uğrqan mü- len ve uıulüne muvafık ve muıad- 1 mirde Yol bedestanında 72/74 olunur. 
~I (.~li~tti ~irad.erler eshamlı dak veki.letnamey~ müsteniden: numaralard.a iplik v~ yeri~ memu- 878 (541) 
ı.r1!'~ndıt tırketı) nın 14/3/1938 hazır bulunan Nurı Fettah Esen cat üzerine ıf yapan ışbu fırk~t fU• -Beher tonu yüz otuz kuruttan 

.. ıhınde ad iyen toplanan umu- ittifakla heyeti umumiye riyaseti- ; besinin ticaret unvanı ve firket üç bin iki yüz elli lira bedeli mu
hlı heyeti zabıtnamesi ticaret ka- ne seçildikten sonra ruznamenin mukavelenamesi ticaret kanunu hammenli 2500 torba çimento Oı
~uııu hükümlerine göre sicilin müzakeresine geçildi. idare heye- 1 hükümlerine göre sicilin 2217 man ağa ıu membaında teslim 
d~8 numarasına kayıt ve tescil ti ve mürakıp raporlariyle blanço 1 numarasına kayıt ve tescil edildi- edilmek tartiyle ba,ki.tiplikteki 

e ıldiği ilan olunur. ve kar ve zarar hesapları okundu.! ği ilin olunur. tartnameıi veçhile 5/4/938 salı 
fzrnir Sicili Ticaret memurluğu Müzakere neticesinde : !zmir Sicili Ticaret memurluğu günü saat on altıda açık eksiltme 
reımi mühürü ve F. Tenik 1 -937 senesi muamelatına ait resmi mühürü ve F. Tenik ile ihale edilecektir. Talipler iki 

İmzası idare heyeti ve mürakıp raporla- imzası yüz kırk üç lira yebnif bet kuru, 
1 : ZABITNAME rının ve blanço ile kar ve zarar Bugün bin dokuz yüz otuz sekiz muvakkat teminat makbuzu veya 
2 - HiSSEDAR CETVELi hesaplarının tasdikine ve müdür- yılı mart ayının yedinci pazill'tesi banka teminat mektubu ile söyle-

Aliotti Biraderler eshamli ko- lerinin zimmetinin ibrasına. günüdür. nen gün ve saatte encümene ge-
lll&ııdit tirketi 937 senesi heyeti 2 - Bir numaralı kupon mu- Türkiye cümhurluğu yasalarına lirler. 
u~~iyesi 14 mart 1938 pazartesi kabilinde beher hisse senedine dayanan ve örneği tasdikli atağı- 20-25-29-1 879 (546) :11'ü ıaat on bette tirketin lzmir- 438 lira ve 32 buçuk kuruş temel-: daki mühür ve imzasını kullanan M+S•&SEFWE wı.ıı a a ,... 

e kizım Dirik caddesinde 23 tü tevzi ine ve bir niaan 1938 tari- I lzmir ikinci noteri Mehmet fanin IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR 
~u!"~ada kiin merkezinde aure- hinden itibaren tediye edilmesi- Erener, Bahçeliler hanındaki da- LUdUNDAN. • 
1 adıyede toplandı. ne. 1 iremde ve itimin batında iken ıa- .. . . · A 

. Toplantıda lktıaat vekaleti Ce- 3 - 938 senesi için 300 lira se- at dokuz buçukta yanıma gelen Huseyının Emlak ve Eytam ban· 
lılesini temsilen ve vekaleti mü- nelik ücretle bay lbrahim Sonerin 1 adı ve ıanı lzmirde birinci Kor: kasından ödünç aldığı paraya mu
fatiinileyhanın 1/3/938 tarih ve mürakıp tayinine, ittifakla karar 1 donda 198 numarada Lütfü Bur- kabil bankaya İpotek eylediği .kar-
~/275 ıayıh emirleri muci- verilmiş ve ruznamede görüşüle-' na vah ve lzmirde Mirali mahalle- sıya~ada dof!anmac!.mahallesı!1de 
bır.c~ lzmir Borsa komiseri bay cek bqka it olmadığından top-1 si Merdivenli sokakta yirmi nu- Fethı~e sokagmda kaın 1-! e~~ ve 
Ş~~kı Ertuğrul 'hazır bulunmuıtur. lantıya nihayet verilmi~tir. maralı evde oturan Mahmut Ali 5 yem .nu~aralı 170 ~~ntım ırtifa-
Şı~ketiu yüz hi11e ıenedinden. yet- 14/3/938 Tığcıoğlu adlı ıahitlerle lielli olan ında hır dıvarla Çf"vrılı .123 metre 
~lf 1ediıine ıahip üç hiıaedann Toplantı zaptına uy~ndur. lzmirde Pazaryeri mahallesi Na- mur~bbaı.nd~ ve 225. lıra ,kıymet 
~ır bulunduğu 't'e bütün lıiue Heyeti umum"y '---k mazsilı caddesinde 139 numara- takdır edılmış olan bır kıta araa-len ] ı e Dafi anı • ··ık· . k 

et erinin hi.iz olduğu 48 rey- imza o~adı Jı evde muvakkaten ve Deniznnin '!ın mu ıyetı açı artırma" ıure-
den otuzunun temsil edilmekte ol- Hükü t k - . Kadıköy namı diğer Babadağ na- hyle ve 844 numaralı Eml~~ ve 
İluiu ve esu mukavele, kanun meM. ~;~~rı hiyeai lsmetpa,a mahalleıi afağı ~·~bank:;: kanbl mu~ıtmce 

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN HISSEDARAN çartııında üç numarada temelli ır e ayam sus 0 ~ıy .. ar-
lai1n Ad Malik ld w Bed r M l'k 1 mukimler Mürteza oğulları ibra- tırm1111 2~4-93Ş ~u~~ gunu ıa-

rea . o u~ e ı iP:_ ı o· h" y l S dık Yılmaz ve at 14 te ıcra daıremız ıçınde yapıl-
hı11e adech T.L. dugu rey Mımh ı myazl, ab w lmak üzere bir ay müddetle satılığa 

adedi e met ı maz aftan afagı ta- Ik ld 
cnısll'- f d ı ak .. l t onu u. a;qrE ALlOTfl Birinci 50 25000 10 ra ım an yazım uzere ana a- . . 

Kordon 370/ı" No.tu· evde - tacakları gibi bir tirket mukave ~u artırma netıcesmde aat1! be-
NIKOLA MANUSSO Burna 12 GOOO 10 lenameıi yapmaklığımı istediler. deb ~er 1!e. oluna olsun borcun öden-

b ... a.. Ya Uzun sokak No. 12 evde yasanın aradığı gibi kendilerini mes~ tanhı ~~. nu~arab kanunun 
~ ... o ALI01Tt Mustafa bey 77 38500 ve şahitlerini ersin ve olgun gör- merıyete gırdıgı tarihten sonraya 

Cad. S No.lu evde düm. isteklerinin ne olduğunu sor- I müaadif olması hasebiyle liıymetine 
14/3/938 dum. \bakılmayarak en çok artıranın üze-

imza okunamadı M. Şevki Benim ve ,ahitlerin yanında ıöz rine ihalesi yapılacaktır. StıhJ 844 
..._ 867 (548) aldılar ve dediler ki : . f numaralı Emlak ve Eytam bankası 
.;; •• .;;;- es !i!-~!.!.4:~~ Şeraiti atiye daire11nde muta- kanunu hükümlerine göre yapılaca-
~ OONa iCRA MEMUR- Aşçıba~ı n1akarnalar hık kaldıklarını taraflar müttefi- 1 ğından ikinci artırma yoktur. Satı, 

UNDAN : ~ kan beyan ederler. \ pqin para ile olup mü,teriden yalnız 
~ Halil ai~ zad~ Hilaey~n l - B~ şirketin nevi. Koll~ktif I yüzde iki buçuk delliliye masrafı 
~uml~ Tevfik, Alım, Halı~ olup bu şırkete baska bır şırket alınır. işbu gayri menkul üzerine 
P.f 'Ve Saıt mahdumları Huluıı, dahil değildir. ıh h · b' l 'ld h k t 1 b' 

11atafa, Ruim'in Emlak ve Ey- . . M k . T" er angı ır fe tı e a a e ın-
~ banJw .. .. _ 2 - Bu şırketın er ezı ıca- 1 de bulunanlar ellerindeki resmi 
.. _,.. ınubb~ldBankan odun~ aldıgı pa- ret ve muamelatı Denizli vilaye-

1 
vesaik ile birlikte yirmi gün :ıar-

d:.ır.. •-~• ı aya ıpotek eyle tinin Sarayköy kazasma bağlı Ka- f d I . 'k" . . ·· 
,... &&mirde yeni manifaturacılar dk" d'- 8 b d w h" m a zmır ı ıncı terasına mura-
ı--mda 4 No. b aokakta 12 No ı ~d~ namı ıger a a ag na ı- caatleri lazımdır. 
q • .1 • yesı ır · Ak • h ld h 1 1 · ·ı· .. .,.... dahilinde yemini ıaatli ma- . . sı a e a~ arı tapu sıcı ınce 
••·- --'-·bı H f M h .. 3 - Bu ~ırketın unvanı (ibra- malum olmadıkça pay]aıtmadan ha-
-. .... ı a ız e met maga- 1 - y 1 - n ) d ' : ~ Yeaar\ Cambaz a Al' mab- um ı maz ve ogu arı ır. riç kalırlar.15-4-938 tarihinden iti-
~ mafuuı :k:.ı iİ.ı· ar 4 - Şirketi teahhüt altına ko- haren prtname herkese açıktır. Ta-
~e M h t ' l · ıy 1 yacak her türlü ukudat ve mua-

1 
lip olıt.nlann yüzde yedi buçuk tem:-

iıııl_ e me arauı, cep ıesı yo IA h "k .. f 'd · ı ak ·11- b' b nk · · -.can ve Ü k tt 'b t l .. me atta er şerı mun erı en ım-
1 
nal çası veya mı ı ır a a ıtı-

NL ç a an ı are o up u-
-nc(I kat kat f d t let zaya mezundur. bar mektubu ve3S.5884 dosya nu-

ToPbane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulibdir •• 
Sailam. huıu, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markuına 
dikkat. .• 

Sabt yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLI. .. 
1-26 

ve iyi 
HAZIM Ediniz 

MİDE nize DiKKAT 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı 't'e 
biberli yeyenler, bilhuaa içki içenler midelerini tahrif ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AöIRLIK ve bat dönmeleri ve 
yemekten ıonra bütün vücutta bir ağırlık hi11ederler. Yemek
lerden birer ıaat ıonra birer kahve katıiı 

MAZON MEYVA TUZU 
alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah
ları aç karnına alınırsa mide ve baraakla
rı alıttırmadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir titc MAZON alınız. Hiç 
bir mümasil müıtah.zarla kıyu kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edecekıiniz. MAZON iıim ve HOROS 
markasına dikkat.. Her yerde bulunmuı 
elzem bir aile devasıdır. 

ZUNDAPP 
Emsalinden her huauıta yüksek motoai.ldettir. 
lzmir 't'e civan Genel Acentuı : BAY KALOMENI 

Büyük Kardiçalı han No. 42 

'-l ın ar ara ın a uva . . . 1. . 1 . . . 1 -
._oııu vardır. 8000 lira kıymetli Selanik se:-g ...... ı.n h:rincilik ma- 5 - Bu Şırket ıplık ~e . Y_er ı 1 m~asıy e 21~~1 _ ıcra memur uguna 
M lllafaza ile lzmirde Abdullah dalyaıını kazanmıftır. mensuc~t alım ve satımı ıle ı4tıgal rnurrıcaatlerı ılan obnur. 666 Alman 

49tıdi mahalleıinin Abdullah ef. ...,. edecektır. 1 (539) 
~iında 15 No.lı eve kapıdan • ~ 6 - Şirketin sermayesi ( 17790) 1 ------------
to t'ilı!_lce mermerli bir ıof a ıolda !ZMIR ASLiYE MAHKEMESl f?n yedi bin !edi yüz doksan Türk 1 G .. b J • T ~t=*'~f:lfllj 

~i katm merdiveni badehu ara Davacı Karşıyakada Muradiye «5900» beş bin dokuz yüz lirası- 1 KEMESINDEN : 
11..!lcaıa nazır bir oda ittisalinde tKINCI HUKUK DAiRESlNDENllırasından ıbaret olup bundan IZMIR iKiNCi HUKUK MAH-

1 

U re eri Opra- W 

~bir küçük oda, avluya doğ- ıokağında 42 numarada mukim 1 nı İbrahim Yılmaz aynen ve . Samıun Pazar mahallesinde ğ!O gıdasıdır 
\'t Iİclen kordidorun aon bir oda Bedriye tarafından kocuı iz mir- ( 6080) altı bin seksen lirasını Sa-

1 
ıken halen ikam~tgahı me~hul Sü

..__ ~ıdaaae ~• mutbak, ara· de Mezarbkbqında ~afa o~elinde d~ Yıl?Iaz .. aynen. ve «5810» bet leyman kızı Emme aleyhıne k~ 
b....J bahçe, bahçede heli, havuz mukim Ahmet Hilmı aleybıne aç- hın aekız yuz on lıraaını d~ Me~· 1cası Alaancak Burnava caddeaı 
~· lld merdiYen arasında bir biı bof&llllla davuının yapıl- met Yılmaz aynen vazetmıılerdır.lBahar sok~k 28 numar~lı evde 
~ ocluı ikinci katta bir aofa makta olan muhakemesinde müd- 7 - Bu ıerpıayei ayniye ortak· Mehmet oglu Ahmet F eyzı Kırat 
~~ede balkon ve sokağa na- deialeyh namına çıkarılan daveti- ların ittif aklariyle ve mal olarak tarafından açılan subutu talak d~
lt ild il' oda avlu tarafında kartılık- ye müddeialeyhin gösterilen ad-, firkete vaz edilmiftir. 

1 vaıı~ın cari tahkikat ve muhake
.t, G. oda ve bunların arkuında reate olmadığı ve nereye gittiği 8 _ Şeriklerden lbrahim Yıl- mesı. ıonunda : Davac~ A~met 
~ t katta bahçe tarafında genit malum olmadığı müba,iri tarafın- mazın kir ve zarardaki hiHe&İ F ey~ı Kıratın karı.sı Emıneyı me-

Dünyanİn he~ yerinde en çok 
kullanılan her nevi 

"Alman suo'i 
gübrelerini" 

~ı ~ lllft'Cllt olan 4250 lira dan verilen metruhattan anlatıl- yüzde 20 yüzde yirmi, Sadık YıJ... 1 denı ~anunun ne!rınde~ evvel 3~ kullanmanız menfaatınız icabıdır 
Izmir acentesi 

MAKS UNZ 
Gui bulvan 

lzınir 

~.~• hanenin seçen aene ya- malda beraber zabıta marifetiyle mazın yüzde 40, yüzde kırk ve seneıınde bot~dıg~ v~ bır daha ~ır 
ta._ '-~ıtlan 2280 ıayılı kanuna yapılan tahkikatta müddeialeyhin Mehmet Yılmazın da yüzde 40, ar~ya gelmed.ıklerı dınlenen tahıt
' Ren _bırakıldığı halde birinci ikametgahının meçhul kaldığı an- yüzde kırk olarak tayin ve ittifak· le~ın ıahadetıy!e tahakkuk eyl~
''-ci, ~kııt borcu muayyen vi.de- latılmasına binaen bu baptaki da- la kabul edilmiftir. ~ıt olm~ına ~~naen K. ~eden!
~ ödenmediğinden bu hüküm vetiye ile arzuhal ıureti mahkeme 9 - Bu şirket yedi mart bin do- n~n suretı me~ ıyet ve ,eklı tatbı
~~ll kalkarak bu gayri men- divanhaneıine talile edilerek müd- kuz yüz otuz sekiz tarihinden bi-1 kı hakkındakı kanu_nu~ ~- ve ~o
..... eti 11 nıülkiyetleri açık arbrma deinin talebiyle müddeialeyh hak- litibar yedi mart bin dokuz yüz 1 kuz~ncu maddele~ı h~mlerıne 
"' 2 Yle ve 844 numaralı Emlak kında ilanen tebligat icruına ka- kırk üç tarihine kadar bet sene t~vfıkan karısı Emı!,'eyı ~ sene-
~'~ bankaıı kanunu muci- rar verilerek bu bapta tahkikat müddetle mer'i ve muteberdir .• sınde bo,~ı~ oldupnun ıubutu· Jzmİr O ft d J v d 
~). ır defaya mahıuı olinak 25/3/938 tarihine müsadif cuma Ortaklardan her hangi biri müd- ra v~kaaarıfı ı;:::t~e olanyük.12 e er ar ıgın an: 
~ e artırmaıı 294-938 Cuma günü saat onda lzmir ikinci hu- detin inkizaıından bir ay evvel ır~ .urutun . . ı ~neye • icar No. Lira 
içİlıcl '-at 14,30 da İcra dairemiz kuk mahkemeıi tahkikat hakimli- tirketin feshü tufiyeıini talep et· !~tılmesıne temyızı .k~bıl olmak 306 Merıinli Burnava caddesinde 54 taj numaralı ahır 19 
.tttle e Yapı,!mak üzere bir ay müd- ği nezdinde ispatı vücut etmeıi mediği takdirde 4irket otomatik- uzere. 24121938 tarih~nde. davacı- 307 Kahramanlar Mortakya ıokak 197 eski numaralı ev 40 

-.. •ablııa konuldu. akıi takdirde hakkında muame- man daha bet ıene müddetle tec· nın vıcahında ve. ~ı.nenın gı~a- 309 Bayraklı Burnava caddeainde 26 - 28 taj numaralı ev 
~ ı-e.. llrtınna neticesinde sah§ be- lei gıyabiye yapılacağı tebliğ ma- dit edilmit addedilecektir. Şirke- t•ıda ka.~~ verıldıgı'hb tanzım ve dükkan 45 ' ..:ihl oluna olsun borcun öde~ kamına kaim olmak üzere ilin tin devamı eınaıında ~terden .ı ına~. dd ~l gh!ap 'k ama!he- Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına talip çıkmadığından 
~)'ete .2280 numarah kanwıun olunur. (549) her biri bitmeden evvel tirketten 11 mu h el~a e~ ınb. 1 ametahgak ı- 17 /3/938 tarihinden itibaren on rün müddetle temdide çıkarıl-
~ rirdiği tarihten sonraya çekilmek iıtcrae keyfiyeti altı ay nın m~ u ıyetıne. ınaen ~ e- llllfhr· lhaleai 28/3/938 tarihinde ıaat on beftedir. Taliplerin 
~):~ı hasebiyle kıymetine IZMIR SiCiLi T1CARET ME- evvel ·tahriren bildirmek ıuretiy- rı: kokdorunak~lık kı!m~ıg~. teb- Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 
"-~':""._en çok artıranın üzeri- MURLU~UNDAN : le çekilebilecektir. ··1~ mal amına aım o a uzere 884 (545) 
lba.~-:" ı Yapılacaktır Sah• 844 nu 10 H k~ l . ı an o unur. 
I\~ t.blilc ve · '""T - Aydınlı Ahmet Tabak Ticaret -. e~ aen~ a~unuevve nı· 875 ( 544) 
~\l lıiilcümı • E~~ bankası ... ka- unvaniyle lzmirde Sığır sokağın- hayetınde tırketın blançosu tan-
t' İlcirıc:· enne gore yapılacagın- da 8 numarada dahili ticaret it- zim edilecektir. 
'!1 ~ ~~nna y~ktu~. Sabf pe- leriyle uğratan Aydınlı Ahmet l 1 - ihtilaf zuhurund~ h~e- ~en uy~un olduğunu k~bul ve. ta~
~ iki b olup mu~t~rıden yalnız T abakın itbu ticaret unvanı tica- me müracaat olunması tımdıden dık eltıkten sonra altını hepımız 7· uçuk dellilıye masrafı ret kanunu hükümlerine göre Si- kabul edil~iıtir. A imza ettik ve mühürledik. 

~tek •ah' . ·- cilin 2219 numaraıına kayıt ve 1 2- Sırket azasının muvafa- Genel ıayı : 3525 
L...-:"4 L . ibı alacaklılarla dıger t ·ı d'ld·-· •ıA 1 • katleriyle lzmirde Yol bedestanın- Özel ıayı : 3/46 
1'11\" '4lftn v 'rf fak hakkı sah' eacı e ı ıgı ı an o unur. . t L.~ .. •ıta tan· e 1 ı . . . ıp- 870 (543) da 72/74 numaralı mağazada bır tbu ıirket mukavelenameai ıu-
~ Luıu.~ rnen~I lİzenndeki hak- ıube açıldığı gibi Türkiyenin di- retinin dairede saklı 7 /3/938 ta-
~-İddiaı.:!le faız ve masrafa dair ğer yerlerinde de ıubeler açılabi- rihli ve 3525 umumi numaralı aa-
~~ Yirnıidı .. iı~u_ ilin tarihin~~ I ~aren tartnam!': herkese: açıktır.Ta lecek~ir. . . • h':1a uygun olduğu taıd~ kılındı .. 
L.lı~Yle birl~n ıçınde evı:akı .m~a- ı li~ olanlann yuzde . Y~~ buçuk ~': .Ak~tle batka hır ~ıyeceklerı ol: Bın dokuz yüz ~tu~ aekız ~nesı 
-~~leri • ıkte memurıyetunıze mınat akçası veya millı hır banka ıtı- madıgını beyan ve ıkrar ebnelen mart ayının yedıncı pazarteıı gü-
--.!lcaı haJcİcap eder. • • . bar mektubu ve 38-3380 dosya nu-1 üzerine ifbu tirket mukavelena- nü. 
~~ o~ıt-ldan tapu ııcilince maraaile lzmir ikinci icra memur- meai resen yapılarak hazır olanlar lzmir ikinci noteri resmi mühü-

~ltrlar 
1 

ça paylqmac:lan ~- luğuna müracaatleri ilin olunur •. 1 yanında tçıkça okundu. Meal ve rii ve E. Erener imzaıı 
· S-4-38 tarihinden iti- 525 . (538) münderecatının arzularına tama.. 868 (547) 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MVT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu
maraya nakleylemiıtir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 

No. 1018 TELEFON 2545 

DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın huıalıklan 

mütahuaısı 
KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
Huta kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

1-13 



., 

... 

Müzayede ih" tevka
Jad > satıs .. 

Acele volcnlnk 
.1 

dolayı ile 
20 Mart Pazar günü sabahı saat 

10 da Göztepe vali konağı karıısan
da 765 say,ılı evde madam Hayim 
Barki ve diğer bir aileye ait nadide 
mobilyaları açık artırma ıuretiylc sa
tılacaktır. 

Sablacak mobilyalar meyanında 
f evka.lide lüks modem iki kapılı fİ
fonyeralı aynalı dolap tuvaleti iki 
adet karyola maa somya ve yatak 
ve cihinlikleri, iki adet komodinosu 
aynalı büfe servant, kare açılır ye
mek masuı ve birçok perakende av
rupa yemek iskemleleri, hasır kane
pe takımı, iki kapılı ceviz aynalı do
lap, lauman, tuvalet ve komodinoıu, 
avnıpa mamulatı direkli dört köfe 
iki kitilik bronz karyola maa somya 
temsiyelikler, yeni bir halde ayaklı 
ainger nakı;; ve dikiı makinesi, ga
yet kıymetli bul iJlemeli büyük ay
nalı cardinyero bayuau ve ayni ma
lın orta ma.sas~, fevkalade eyi sesli 
Alman piyanosu maa taburesi, ay
nalı aaybur, iki ki§ilik kesme nikel 
karyola, duvar saati, poker muası, 
9 ve 7 ter parçalı kanepe takımları, 
büyük camlı yazıhane, brıncıvick 
markalı lüks salon graı:nofonu 50 
adet plikiyle beraber, iki adet çi
çekli kolona komodinolar, peşkirlik 
eyi bir halde cünbüı, perde ve bronz 
komezler, §ezlonk, kaydiruba2 des- · 
penç, çin vazolar, sigara masaları, 
levhalar, büyük çul, etejer, aadef is
lemeli tabure, çocuk arabası. büvül: 
salon aynası, ve uıak, Gördes. De
mirci, Acem halıları ve seccaddeleri 
ve sair birçok lüzumlu eşyala?" satı
lacakbr. 

Fırsatı kaçırmayınız. Fırtnt artır
ma salonu. 

Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

Aziz Şınık. Telefon : 2056 
--lla'lid5tilM#iai-Iİ;l*lllll .. IEl'ff:ıi;MSıımı•••l:l'lı' ... 7FR"''·--lılli:ı&li!•mi&lml!lllE;? ~)fdti~ r.a ı HJ 'T~IEM** M4WJ51J1C3-'WM;ıç 4 ı+&ı1411E;;c ; :; i'S4 s••;wu:;c• '"*** 

" 1 Karahisar Maden Suyu 

fi '] iirkiye 
~ Kızı)ay K urnnıu 

1 
\ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkili~ yeni iz mir eczanesi TELEF ON 2067 

-ı• 
... " . : .. . 
• ~ A ' 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

ru.xr.xr.7.J!~xn 

OSMAN • YE ı 

Sirkecide 
ff//.'///.7,7./6,,1 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmi,tir. 

Otellerind~ misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Bircok hususiyetlt:rine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

lzmirDefterdarlığından: 
Yunanlı Satıf Lira 
1280 Buca atağı mahalle Belediye Cd. 82 kapı 78 taj No. 

lu ev kapalı zarf usuliyle ve gayri mübadil bonoaiy-
le ödenmek tartiyle 21000 

Yukarıda yazılı Yunanla emvalinin mülkiyetine talip çıkmadı
ğından 3/3/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle temdide bı
rakılmıttır. ihalesi 4/4/938 tarihinde saat on bettedir. Taliplerin 
yijzde yedi buçuk teminat yatırmaları ve kapalı zarfları yevmi 
mezkurae saat 14 de kadar varidat mü.fürlüiünde mütefekkil M· 

bt lcomiayonuna tevdi etmleri. 850 (540) 

R"/Zh Akhisar Tütüncüler Bankası rz~z-tı 
~ 
~ Scrına yesi J,000,000 Tiirk Jirası 

Merkezi: Al:hisar; Şubeleri: lzmlr, K•rkağaç 

lzmir Şubesi 
Senet iskonto!u, par.a nakli, tevdiat 
kabulü, Emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Emtea üzerine komi&yonla alım satım işlerine ta
vassut eder. 

Prensibi emniyet, sürat ve mÜ.fterilerinin menfaa-
tini korumaktır. 

Adr~s: G'1zi Bulvarı - Telefon: 2333 

~ (4tS) 
C/..Z7.LZL7Z:/.7.7LLZ7.7JJ...ZL/.7..7.Z/.7.~r7.ZT.L7..777-ZT.L7..Z7Z/ L7ZiUL:ZJ 

·Ek *iM W*#! • S*f •• '5 w 

lnhisarfar un1um müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince İzmirde yaptırılacak tütün 

Bakım ve itleme evi inşaatı - 11/IV /938 tarihinde ihale edileceği 
ilim edilen temel kazıkları işi hariç - kapalı zarf usuliyle eksilt
meğe konmuftur. 

11 - Ketif bedeli 676.960 lira 83 kurut ve muvakkat teminatı 
30828 lira 43 kuruftur. -

111 - Eksiltme 11 /iV /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabata~da levazım ve rnübayaat tubeıindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. Kap~lı zarflar ayni günde saat 15 e ka
dar adı geçen komisyon ba,kanlığına makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

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

V - isteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahut mü
hendis veya mimari intaatın hitamına kadar daimi olarak it ba
tında bulunduracağına dair aralarında teati edilmit noterlikçe 
tasdikli bir teahhüd kağıdı ile Nafıa vekaletinden alınmıt aagari 
200;000 liralık bu gibi inpat yaptıklarını gösterir bir müteahhit
lik veaikaıını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar 
inhisarlar intaat tubesine ibraz ederek' ayrıca vesika almaları la
zımdır. 

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

27 4 15 21 26 1 627 (367) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
1atiren Karpet halı yıkama fa.brikasının maaceza muamele 

vergisinden olan borcunun temini tahsili için tahsili emval ka· 
nununa tevfikan haczedilmit olan tehirlerde Sepetçi ıokaiında 
kiin 29/1 ve 29/2 sayılı fabrika binası ve yazıhanesi takdir etti
rilen 14.000 lira üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 ıün müd
detle müzayedeye çıkarılmıthr. 

Taliplerin 6/4/938 çarf"mba sünü ıaat 15 te vilayet idare he-• 
yetine selmelert 16-21-26!.-31 831 ( S08 ) _ 

p 

, -

Insan vücudu ~-
1ere muhtaçtır.Diş· 
le'rimiz.in de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürü~? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uaaresi Y,al
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek aaatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLtN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYIN iZ. -efil 

:::ı 

lntJisarlar umum müdiirlüğünde11=1 
1 - lzmirde tartname veprojeai mucibince yaptırılacak "~~ : 

/iV /938 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan hl 11• 

bakım ve i'leme evinin temel kazıkları iti ayrıca kapalı zarf uJ 
liyle eksiltmeye konulmuttur. . · 5613 

il - Ketif bedeli 87265 lira 50 kurut muvakkat teminata 
lira 27 kuruttur. . ··ııii 

111 - Eksiltme 11/IV /938 tarihine rastlıyan pazarteıı •"ııo
saat 15 le Kabatatta levazım ve mübayaat tubesindeki alıJO ,-•t . 
misyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı günde en geÇ uJı•• 
on dörde kadar adı geçen komisyon batkanlığına makbuz oı · 
bilinde verilecektir. 1111ıi· • iV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabi~inde ıttir 
ıarlar levazım ve mübayaat !ubesiyle Ankara ve lzmır b~ 
dürlüklerinde alınabilir. . apı· 

V - Fenni tartnamesinde izah edilen esaslar dairesın~e 'ıeJı• 
lacak olan temel kazıkları iti Franki, Rodic, Stern, Sıf Pe•i•· 
Brechtl, Abolorenz, Miharlis, Maat ve sair firmaların usu "' tJc· 
temlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapılacaktıf·iilla· 
ıiltmeğe ittirak etmek istiyen firmaların fenni teklifle~inİ oıı.Jıi• 
kasa gününden on gün evveline kadar tetkik edilmek uzere 
sarlar tütün itleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. .ııııt 
vı - . isteklilerin bir mühendis veya mimar olmala~l ~e).ralı 

bir müliendis veya mimar intaatın hitamına kadar daıın,1 ° 0 ter· 
it batında bulunduracağına dair aralarında teati edilnıaf 11 di1'1İ 
likçe teıdikli bir teahhüd kaadı ile Nafıa vekaletinden t;:.,1ıı• 
alınmıt bu gibi itleri yaptıklarını gösterir müteahhitlik ~eıı l•t u· 
eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar lnh••-!'k• ••· 
mum müdürlüğü intaat !ubesine ibraz ederek ayrıca yeti • 

maları lazımdır. . . Vl ~· 
VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaı)c ıle t teJIJ'• 

meddede yazılı eksiltmeye ittira.k veaikaıını ve muYak!'rf 1., yu· 
nat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı z dar ~ 
karıda yazıldığı üzere eksiltme günü en ıeç sa at 14 dek• uıı•bı• 
karıda adı ıeçen alım komisyonu batkanlıiına makbu:ı ıo 
linde verilmif olmaıı lizımdır. c977» 

626 
(J68) 

27 4 lS 21 26 1 · 

' 



•aııt Jtkamek artık bir kGlfet deöltdtr, 
Zl~a O•Jri kabHC klfet olan PERlO· 
DEın dlf macunu bu kOlfetJ ortadan 
......... f(11r. 

PERlODENT çok rev\'tH otduUu gibi, 
IGlslwrııun da MriRMtlr. 

A • 

TURAN rabrikalan mamulltadar. Aynı ıamaoda l uran 

tuvalet sabunlarını. traş sabunu ve kremi ile gll:zellik krem· 
lerioi kullaaınıı. Her yerde satılmaktad1r. Yalnız toptan sa
btlal' için lzmude Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyaula •e j. C. Hemaiye müracaat ediniz, 

hı 
Posta Kut. 22• Telefon 3C&5 

w; <U 

ff-AS1Jl itACl 
V< At:tZU K 

Doktor - ,. 
~ems m 
Nasır 
iLACI 

r, ·~ 

m 
ÔZACL 

1 

t1Siff 1 

~ llUaiut Lile pelı: ı...a bir •-uda -- •• 
(L._-- çakanr. 
~I depoR: l•ıiü Kanmk eaaaeai her ecunecle balmat. "* •e •&euir bir aa•r iliadu-. 

J • 

EYLUL 
Baharat Deposu 

s_ 
~ ... r"' •iitterilerinden gördüğü çok değerli ilıi üzerine çetit· 
"-'t li~lannat Ye bütün beki•lik ve kimra aleminde iri tanıl
)~ AN ECZA DEPOSU müstahzeratnadan; çocuk Ye ihti
~\t, ~;:17. .. i~in öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
lif 9'~ ıneıı ve sairesi .. Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhto-
~li ~u kolonralar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
''- lto~alet qyuı, ÇiL IUÇLARINI lstanbul fiati üzerine ıa-
~ Uflur. 

~?c:;:" ~efitli dit fll'Çalan, dit macunları, garantili d6viilmilt. 
~'tt ~~·baharat, yeni mabaul ıhlamur, ıalep •• 

••e boyalan ve daha pdc çok ç~ider. 
'IELEFON: 388! 

~ 

Her işte kullanılan DEUTSCHE LEVANI Olivi Ve Şüre. 
TE - LINIE LıMITET 

ZQ N G UL DA K G.m.b.H. Vapur acentası 
HAMBURG BlRINCI KORDON REES Maden kömürü ATLAS LEVANTE • LINIE, A.a. eıNAsı TEL. 2443 

k b 
I BREMEN · Lllerman Lines Ltd. 

Her cins kömür perakende suretile rekabet a u et• DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE LONDRA HATI'I 

mez fiatler dahilinde satalmaktad.r. HAMBURG, A. G. POLO vapuru şubat ortasında Lond-o. 
, Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 HERAKLEA vapuru limanımızda olup ra, Hull ve Anversten gelip yilk çıkara• 

F. PERPİNYAN Telefon ı 3937 Anvers ve Hamburg limanlarından yUk cak ve ayni zamanda Londra ve HuD 

·~================:;===:;ı--• çıkaracaktır. için yük alacaktır. il ANDROS vapuru 15 martta bekle-
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen . CITY OF OXFORD vapuru mart lp< ., 

Fena havalarda kendinlzl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağnlariyle UşUtmek
ten mütevellit bUtUn ıstıraplan dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABll•"iJA GONDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
lıirn ve markaya dikkat.. Taklitlerinden sakınınız .• 

# ~- - ==» 
TOPRAK, iYi MAHSUL VERMEK iÇiN BOL GIDA iSTER. 

HER ..... EVI 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TtCARETHAN~INDEN, EN UCUZ FIA TLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
' GAZI BULVARI, 18, IZMIR 

ı. ıs 

tçlA ytık alae&ktır. tidasmda Londra. Hull ve Anverslell 
ARMEMEN'l' H. SCHULDT. gelip yUk çıkaracak ve aynl zamand• 

HAMBURG Londra ve Hull için yilk alacaktır. 

L1VERPOOL HA'lTI GLUCKSBURG vapuru haten limanı-
mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Bre- MARDlNtAN vapuru 5 şubatta Ll• 
men lçin yük alacaktır. verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka. 

NORBURG vapuru 23 martta bekle- racak. 
nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen MARDlNlAN' vapuru 20 şubatta guo 
için yU1ı: alacaktır. lip Llverpool ve Glasgov için yük ala· 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS cak. 
ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!- LESB1AN vapuru şubat ortasınc:Lt Ll· 

yor. Anvers için yük alacaktır. verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka· 
DEN NORSKE MtDDELHA VSLtNJE 

OSLO 
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - LtN1E 
BAGHDAD motörU. 15 martta bekle- ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburı 

niyor. İskenderiye, Dieppe ve Norveç Bremcn ve Anversten gelip yllk çıka• 
umum limanlarına yük nlacaktır. racak. 

SERViCE MARtTlME ROUMAIN Tarih ve navlunlardakl değlşlkllkleııı. 
B U C A R E S T den acenta mesuliyet kabul etm~ 

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

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGET motöril 15 martla beklenl
yor. Budapeşte, Viyana ve BraUslava 

f!!!!* ., 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
ve Llnz limanlan için fUk alacaktır. HELENtC UNES L TD. 

JOHNSTON VARREN LINES BELCtON vapuru 22/25 mart ara 
LIVERPOOL ıında beldenilmeltte<lir.Rotterdam Hamı 

A VIEMORE vapuru 27 mart.ta bekle- burg ve Anvere limanları için yUk alac 
nlyor. Burgas, Vama, Kt>stence ve Ga- caktır. 

1atz için yUk alacaktır. CERMANIA vapuru l /3 ~ ara-
IlAndakl hareket tarihleriyle nav· Blftda be1tleoi1mektedic. 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- Rotterdam. 1-hmbml' Ye An.ere ıı. 
suUyet kabul etmez. manian için yük alacakbr. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin· PHFJ.PS UNE 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Phelp. &o. Co. ine. NeY _ York 
ve Co .. n. v. Vapur acenta1ığma mllra- HEIMGAR vapuru 17 ile 20 mal\ 

••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~d~tlm~cl~~~~ dbekl Ltedi V N ~ 

K TELEFON N 
arasın a enmea. r. e evyo~ 

Eczacı Kemal a- 0
• 

2001
t20

08 
için maı alacaktır. 

l Ak 
Gerek vapurlann muvasallt talrhlert. 

m i taş 1 n 1 gerek vapur isimleri ve navlunlan lıa1( .. 

B h 
Frate li Sperco kında acenta bir taahhUt altına glrmez. 

a ar çiçeği Vapur cicentası ~.::.·ı~a1s1:.:.,~~~·;.:,~. 
K 1 ROYAL NEERLANDF.S umumt deniz acentalı!ı Ltd. müracaat 

0 onyası KUMPANYASI edilmesi rlca olunur. 
HERCULES vapuru 20 martta bek- TELEFON : 3111 - 4072 

Merkezi Kemeralta caddeai 
Beyler Sokağı köfesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
hmirden götüriilecek 
en pk en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
• kolonyası 
olacalchr. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini f8prtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili ifindeki ciddiyeti, kolon· 
yala.nnı lzmirlilere sorunuz. 
yalan "benzer iaimlere alde!Wl9-
maıua için fİfeler üzerinde Kemal 
Kimil adım aörmelİIİbİL 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kunat 

Fener Tip 5. 90 cm 83Z 

85 • 7S6 
80 • 7Z3 
7S • 880 

Bozkurt Tip 8. 

70 • 657 

85 • 73Z 
80 • 701 
75 • 670 

Kelebek Tip 9. 

70 • 639 
1 - Yukarıdaki fiatls, fabrika teslim Ye bedeli pefİn &den. 

mesi mefnıt 36 metrelik bir top için olup aııari 1 balyalık (Y •· 
ni 25 "top) aabtlara malıau&tur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
mü,teriye aittir. 

3 - btuyona Ye)'& majuaya naklini isteyenlerden beher bal· 
ya için 30 kunıt araba naldiJ'at ic:reti abnır. 

4 - 1 - 24 top almak isteyen ma,teriler yukandaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda röaterilen bez fiatleri Yekiletin telbit ettiii fiatlere 
urrun ambalaj ve nakli1e muraflannın da mu.afak oldaia tu
dik olunur. 

_.. .... . ... . . ( . 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mehmetçenin emlik taksit bedelinden olan borcunun temini 

istifası için tahsili emYal kanuouaa söre haczedilmif olan Şehit
ler mahallesinde Piyade ıokaiında kain 17-21/23 ve 19 s&Jlh 
buz fabrikası makina aksamı hariç olmak üzere takdir ettirilen 
10.000 lira tizerinden illa tarihinden itibaren 21 Sin mlddetle 
müa,edeye çıkanlmıfttr. Taliplerin 6/4/9"J8 çarfA1Dba ginü 
aat oa hette •il&yet idare he,etine aaiiracaatleri. 

16-21-2J6-31 803 (509) 

lenmekte olup Burgas, Vama ve Kös-
tence limanlarına ha .. eket edecektir. için yilk alacaktır. 

HERMFS vapuru 21 martta gelip Rot- SERVlCE MARlTtME ROUMAtN 
terdam Hanıburg için yllk alacaktır. ALBA JULYA vapuru 14 ~ 

GANYMEDES vapuru 31 martta bek- gelip Malta, Marsilya limanları için yU.k 
lcnmektc olup Burgas. Vama ve Kös- alacaktır. 
tence Umanları lçln yUlc alacaktır. SUÇEA VA vapuru 9 nlaanda bek· 

SVENSKA ORIENT LINIEN lenmekte olup Malta ve Marstlya 11· 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip mantarı için yUk alacaktır. 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzlg llincla\i hareket tarihleriyle navlun .. 
Danlmark ve Baltık limanları lçln yUk lardakl değişikliklerden acenta rne.ull• 
alacaktır. yet kabul etmez. Daha fazla lahlllt için 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte .P'RATELLI SPERCO vapur acentalıta
olup Rotterdam. Hamburg, Gdynla, na milracaat edilmesi rlca olunur. 
Dantzlg, Danlmark ve Balblc limanları TELlf1'0N : '111 41'2 2tıSS tt!1 

f ............. s.hii·;ı-e;i;·k·y;ği·--· .. -· .. . 
• • • • ~ halla lloriM bahk,ap .... IW 

defa llzülmüttiır 
ŞEIUIBr GiBi IÇIUlllUll 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
..................................................................... 

No. 8038/25 Nö. 8041 No. 8041 
DAIMON markala bu fenerlerin ayn ayrİ meziyetleri Yardir ..• 

Bir adet ldlçik pille itler, albnıt metre mesafeyi a1dınlatır, a1ar 
lıdll'. Ziyayı yalnnlqt\nr, u:ıwdattırır, daiıtır •e toplar, bnul
mu. ICoatak rapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camla, renkli 
ve heyaz pek ~etldl vardır. TavıİJ'e ederiz. 



Eğer bir harp patlak verecek olursa 
Fransızlar bu harp karşısında teşkilatlı millet olarak cıkacaklar 

Fransız işte Salı •• •• gunu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııaıııc 

Fransız 

B. 
muhalefet reislerinden 

Reynaud diyor ki: 

Avrupada 
Bir kuvvet müvazenesi mes-. . . 
~elesi ortaya çıktığı zaman~ 
~lngilterenin bize önayak ol-~ Bml 
imasını beklemeden hare-~ 
~kete geçmeli ve biz lngiite·~ 
~reyi sürüklemeliyiz. ~ . . .................................................................... 

meclisinde bu teşkilat 

Paris, 19 (ö.R) -Muhalefet re-,planna rağmen, kimsenin bu paktın fes-,riyle tanınmış olan bay Emile Bure «Ür· miz bu neticeye katlanmış bulunuyoruL 
iıılr-rinden olmakla 'heraher bay Blumun hini talep etmek mesuliyetini Üzerine dre> gazetesinde Franaanın diplomatik Vaktiyle bizi dinlemedikleri için bugün, 
milli &oplululc. telUiEi lelıinde nziyet al- ı aldığını da bilmiyorum. vaziyetini ümitsiz) ile le karşılamakta ve sulhu tehditten kurtarmak üzere başka 
mıo olan meb~lardan·w~· ~eyna.~~ cFi-1 clstikbale bakalım : Genç)i1tleri sayı şunl~rı yazmaktadır . çaremiz kalmamıştır. Memleketin mÜ· 
garo> gazeteaıne :verdıgı hır mulakatta 1 bakımından azalmakta olan garp de- cBir memleket kimse için harbe gır· dafaa kudreti caniyane emelleri gerile
•unlan eöylcm~tir : mokrasileri Rusya gibi muazzam bir in-1 meii istemezse, kimse de onun için har· tccek derecede artmış olmalıdır. Fakat 

11 - Ben öy1e aarunm ki - ve, lngiliz- san ve ilk madde hazineıinin yardımı ol- bctmcz ve nihayet böyle bir memleket valnız bu kafi değildir. Kuvvet •iyaseti
Juin de bu hnaatte oldalılaruu zannc- maksızın, Avrupa rnüvazeneeini muha- mağlup olur gider. Bir memleketin ümi- ~e kcırıı hazan kuvvetli bir aiyasete ihti· 
derim, - Avrupa lnt'umda kuvvet mü- faza etmcği nasıl ümit edebilirler. Rus- di, hudutlarında silah başında bekliyen yaç vardır. Yüksek adalet vazifesi ve 
vueneai m~lesi ortaya c;ıktıiı zaman yadaki dnhili ihtilaçlaT ne olursa olsun, nskcrleıi ne kadar çok ve kuvvetli olur- hakka riayet esası daima daha ziyade 
lngiJterenİn bize Ön ayak olmasını bek- bu hazinenin kıymeti claima aynidir.> •n olsun, kendine dost bulmaktır. hissedilen bir e~as olmalıdır. Bu da her 
lememeliyd. Bilikil ba§la gitmek bize Paris, 19 (ö.R) - tMntin> gazete- «Lehistan Fransadan ayrıldı. zira ona zaman kolay değildir. Fakat eulhu kur-
diifer. Yani kendi misalimizle lnr.iltcre- sini milli topluluk kabines"ne iştirak me- emniyet telkin etmedik. Çünkü Leh ko-ıtannak yolunda hiç bir gayret yoktur ki 
yi de ıürüldemeliyiz. lngilizlerin bii.> ük de~inde hem bny Reynaud"ya, hem de ridoru için har Le ı;irıneği reddettiğimizi lıaddinden fazla ağır gelsin.> 
kısmı da bunu böyle istemektedir. O za- Flnndine hak vermekte ve şunları yaz- heman her gün gazetelerimizde okudu 1 Paris, 19 (ö.R) - Salı günü Fransız 
man, bizim tarafımızda azim ve kararla maktadır : durdu. Acnba sağ cenah partileri için 1 mebusan meclisinde yapılması kararlq
vaziyet alabileceklerdir ve bu da harbi cBirlik kabinesi teşkil •etmek için bu- bir hastalık olan harp müsebbibini te- bnlmıJ olan harici siyaset münakqası· 
geriletecektir. Bunun için de biz kuv- nun programını önceden bütün teferrü- Jcerrütc;ülük devam mı edecektir. Eğer nın tehiri ~i reisleri grubu tarafından 
velimizi azami mikyaaa çıkarmalı, harp atiyle tcsbit etmek elzem midir'? Bunu böyle i e milli müdafaa bütçf"sini lağ· İstenmİ§tir. Hariciye nazın B. Paul Bon
ailahlan ve malzemesi istihsalimizi art- zannetmiyoruz. Fakat kahineyc girecek vetmdidir, zira memlekete beyhude ye- cour istenadiği zaman harici siyaset hak
tırrnalıyız. adamların iki üç esas nokta hakkında ay- ?e ezici bir ~ ük oluyor.> kında izahat vcnneğe hazır olduiunu bil-

«Şunu tekrar ederim ki Avrupa mü- ni fikirde olmnları elzemdir. Bunların Pnris, 19 ( ö.R) - cPopulaire> ga- dirmi!tir. Meclis ilkönce milli mödafaa-
vaz.encsini müdafaa için asırlık Fransız başında d:t ~ şimdiki mtlar içinde - Is- zetesinde bay Sevrnc Frall38nın bugün nın takviyesi iJlcriylc metıul olmağı ter
tarihinin bize ''erdiği ders budur. Al- pnnyada karı .. mazlık mt'4'el("<;i gelmd.te- silühlnnma yarışına ııon kuvvetle i~tira- cih etmiJtir. Bay Blum BB. Daladier ve 
manyanın Avrupada hegemonyasını kur- dir. Tam bir lan m lıl;, zira dı~arıdn ke mecbur kalınuının sebebini vaktinde Boncour ile görüşmüştür. 
ması ise bize istiklalimizi kaybettirir. Bu- feda edilecek fazla a"kcrim"z ~oktur.. silahsızlanma yapılmamasında buluyor Paris, 19 ( ö.R) - Dün akşam Rube 
nun içindir ki memleketin yüksek nııke- Ve mutlak b.r kan .. mazLk, z.irn Avrupa ve şi}yle yazıyor : ıchrinde bu fehir sosyalist partisi her 
ri ve diplomatik otoriteleriyle birlikte sulhu \"e ln iliz. - rrnn ız i h;rliğinin de- ı .. Bu silah yarışı vaktinde menedilm~- 'ene olduğu gibi Komün yıldönümünü 
ben f ransız - Sovyet paktına bağlı kal- vnmı bununb ka.mdır diği için biz kendi hesabımıza tahmin kutlamıştır. lpodromda yapılan mera
makıarım. 7.atcn, bazı matbuat münaka- Pari,, 19 ( ö.R) - Muted 1 fıkirle-1 ettiğimizi. fokat önünü almak iı;tecliği- simde P. T. T. Nazırı bay Lcbas söz 

' 
kanunu konuşulacak 

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

Mutedil fikirleri ile tanınmış 
B. E. Bure diyor ki: 

Lehistan 
F ransadan ayrıldı. Zira 
Fransa ona emniyet telkin 
edemedi. Eğer bir memJe-
. ket kimse için harbe girme-; 
ği kabul etmezse. kimse de 1 
onun hatırı için harbetmez j ... ,,.,. ............................................................ 

alarak ekalliyet partilerine baıvekil B. 
Blumun milli topluluk kabineai teıkili 
hakkındaki projesine müsait cevap ver
medikleri için eitem etmit ve diğer taraf
tan komünietlcrin 1936 da olduğu gibi 
kendi arzulariyle hükümete girmekten is
tinkaf suretiyle işi kolaylaıtırmıf olma· 
malarma teessüf etmiıtir. Nazır bundan 
sonra demiştir ki : 

c- Şimdiki aiyuetin eaas hedefi eul
hun müdafaasıdır. Bunun için de Jspan· 
yada karıtmazlık aiyaseti elzemdir. Sul
hu kurt~rmak için buna ururet vardır .. 
Ancak üç büyük demokrasinin : Ame· 
rika, lngiltere ve Franaanın sıkı birliği 

dilttatörleri geriletmek istidadındadır.> 
Pari!'t, 19 (A.A) - Parlamento sah 

günü harp halinde milletin teıkilatlandı
nlması hakkındaki kanun layihasını mü
zakere edecektir. 

1922 de kongre tarafınc!an hazırlanan 
ve 19 2 7 de Penloyenin parlak müdaha
leleri neticesinde büyük bir ekseriyetle 
kabul edilmiş olan bu layiha ayan mec
lisi tarafından tadil edilmif ve ondan 
sonra da bir kerre daha değiştirilmiştir. 

Layihada ıilahsız müdafaa teşkilatı 
yapılması dcrpiş edilmektedir. Başvekil 
milli müdafaa nazırı vazifesini görecek 
veya bu salahiyeti baıkasına verebilecek 

• • JllıJ• 
ve milli müdafaa daimi komitesının 
avenetiyle harbiye, bahriye ve hıt~• "; 

1 . . . d k . )(ornittfl zaret enm tan:ı.ım e cee tir. a· 
bat kitabeti ayni zamanda yiiksek ~ • 
li müdafaa meclisinin baı kitabeti 

0 ~ 
cakhr. Milli müdafaa nazın mcnJeke • 

ıu te 
hava taarruzlarına kartı korunma•• • 

· d k · M l '- · b ·· t'. n ıeıı mm e ece tır. cm eıı.etın u u r9 
ginleri bir tetkilata bağlanaçak ve h\ 
halinde bunlardan istifade ' edilece~tıa~ 
Layiha kitlelerin sefeıber hale getır 

11
• 

mesi ve her kese müsavat dairesinde Jll 
amele cdilmeei prensibine aadık kııln'llf° 
hr. )ı-

Harp bir menfaat membaı 0111111~8,1 
dır. V csaiti harbiyenin tedariki ta:ıınııı • 
talebine hak vermiyecCktir. Kırk yııfl:. 

1 ·ylc 11 
dan aşağı olan mebus ar tamarnı dif· 
keri mecburiyetlere riayet edecekler )i• 

Hükümet yüksek millet müdafaa :111~,. 
sinin yardımiyle harbi sevkcdecektJf· 1' r1 
keri hareketin !levk ve idaresi as e 

bir şefe tevdi edilecektir. . jıı 

Tek bir kumanda heyeti ıneııcleıııll J• 
büyük münalc.aşalara yol açacağı ·~:İt' 
maktadır. Projede e~hasın ve cJJ'I Uıt 

emniyeti iki meclisin ve icıai ~u"°":w 
Paris haricinde nakli derpiş eclıJıntber• 
dir. Eyaletler clahilindeki milli ecfe\tıf• 
lik valinin nezareti altında yapıl~ 

Alnian ve 
Barselonu 

ltalyan 
tekrar 

tipi tayyareler 
bombaladılar 

Bitler nutkunda diyor ki: 
Londra, 19 (ö.R) - Başvekil bny 

Chamberlain dün ak§&m avam kamara
sında Barselon gibi ıehirlcre karşı ya
pılan hava bombardımanlannın kendisi
ne ne kadar nefret ve tiksinti verdiğini 
bildirmiş ve muhtelif suallere cevap ola
rak §U beyanatta bulunmu~tur : 

cMajute hükümeti ve Fransız hükti-

" Almanyayı şimdikinden daha bü
yük bir refaha kavuşturmak için dört 

senelik bir mühlet istiyorum ,, 
meti bu gibi bombardımanlara nihayet Berlin 19 (ö.R) - B. Hitler dün Ray.ş-
verilmesi için ispanyada iki muhasım ta- tag meclisinde söylediği nutukta, 10 Ni-
raf nezdinde te~cbbüstc hulunmnk hu- sanda Avusturyııda yapılocak plebisitle 
susunda mutabık kalmışlnrdır. Diğer ta· beraber Almanya için de bir plebisit nç-

raftan Fransız hükümeti papalık maka- tığını ve milletin yeni vaziyeti aynı a.zım-
mının da buna iştirakini temin için Vnti- la kııbul cltiğini bildinneğe davet edile-
kanda bir teşebbüste bulunmuştur.> ceğini söylemiştir. 10 Nisanda şimdıki 

Baradon, 19 (ö.R) - Milli müda- füıyştag meclisi yerine büyük Almanya 
faa nezaretinin resmi tebliğidir : Şark Rayştag meclisi teşekkül edecektir. B. 
ordusunun muhtelif mıntakalarında kay- Bitler nutkunu bitirirken milletten Al-
dedilen faaliyet evvelki günlere nisbet- lunmuştur : Madrid, 19 (A.A) - Madridin so· manyayı şimdikinden daha büyük bir 
Je daha az §iddet göstermiş ve kuvvet· cAkdeniz ııtatüsü bizim tarafımızdan kakları J 936 da düşman hükümet mer- refaha kavuşturmak için daha dört se
Jerimiz naııyonaliat1erin Derte istika- hiç bir deifüikliğe uğramıyacaktır. E.c- kezinin kapılarına yaklaıtığı zamtn gös- nelik bir mühlet istemiştir. 
metinde yaptıkları keşif taarruzlarını nebi bir devlet menfaatine ispanyadan erdiği feci manzarayı arzetmektedir.. Almanyada plebisit yapıhnası, Rayş
püskürtmekle iktifa etmişlerdir. Diğer hir kanı. tekrar rderim, tdt bir karış l loparlörlcrle mücehhez bir çok kam· tag mt-clisinin feshini ve yeni intihabat 
cephelerde kayde değer bir fCY yoktur. arazi hile nyrılmıyacnktır. Tam 7.afori- yonlar sokaklarda dolaşarak halkı ce• yapılması emrinden kançelarlık emirna-

Barselon, 19 ( ö.R) - Hava nezareti mizden sonra ispanya eski hudutlarının snrct göstermeğe davet etmektedir. Ha· mesi şudur: 
tebliğ ediyor : Son 24 aaat zarfında, ya- tamamiyctini muhafaza edecektir. tipler her tarafta halka nutuklar söyle· cAvusturyanm Almanya ile birleşmesi 
ni on yedi mart saat yirmi birle 18 mart cBucün milliyetçi ispanyada bir tıcne mektedirler. 

suretiyle tcşcltkül eden büyük Alman 
aaat 21 arasında Barselon ıehrine kar•ı evvelı"ne nı·sb•tle daha az ecn•bı" n1uha- B 1 19 (A A) o·· b. h ... ~ ... arse on, · - un ır a· devletine karşı inanını bildirmek imkfını-
ycdi yeni nasyonalist hava taarruzu ol- ripler vardır. Diğer ecnebi muhariplerin vai bombardıman esnasında lokantada 1 ı.~O' 

nı A man milletine vermek arzusiyle çe,. 
mu~tur. Du taarruzlardan ~eşi Savoya sis- ispanyaya doğru yolda olJukları ha· bulunan Fransız vis konsolosuna bir emrederim. plebisitle aynı zamanda, yani 10 Nisanı lilat tehlikesi olmadığuıı. v~ cıııet pil• 
teminde ltalyan tayyareleri ve ikisi de beri yanlıştır. bomba parç'ası isabet ederek ölümüne 1938 Pazar günü büyUk Alınan milli i vakya tarafında da şimdilik silk 1'ie&f• 
·v k . . Al 1 . B . b'. .. 1 b b . . cAvusturyadaki plebisitle aynı zaman- Ra lis. . . . ih b 1 1 k "" .. d'" v .. .. .. ahede etnıe Jıı 
ı un crs sıstemı man tayyare erı ta- « enım utun arzu arım ve i.imidim se e iyet vermıştır. d d l t' div k ınl d 

13 
M yştag mec ı ıçın ınt a at yapı ması um sur ugunu mu.ş 1919 o 

rafından yapılmıştır. Bombardımanlaı ispanyanın prestijini yeniden kazanmak Meksiko, 19 (A.A) - Reis Karde-
19

a
38

e.: ~h~ d gteahr kıskı kardın aA art nı emrederim. Bu gazeteye göre bütün AvruPab·r }ıllııı 
d 2 7 lh ı.c.ırı ın e a u (' en vustur- kl ı . 

ün ımnt -· 17 de ve bugün de saat ve su için bütün milletlerle i~ hirliği nas Avrupa demokrasilerinin her zaman lmza: Adolf Hitlcr An§lus aleyhinde bulunma a ;ıv· 
k yanın Almanynyıı ilhakı hususunda bir '1a'/sı. ., 

1. 14 4, 6. 59, 9. 30, 13.1 1 ve on beşte yapma lır. Iki milletimizin karşılıklı an- Mekııiko petroluna güvenilcbileceklerini Bu emirname Mareşal Göring farafın- işlemişti. Avusturynnın Alınan .... .,.,]ı l>1 
Yapılmıstır. Bu taarruzlar sı·vı" I ahalı" Ja.,ması sayesı·nde (kı", lngı'ltere ı"lc bo""yl• ) plebisit yapılacaktır. h e..-·"' 

• Y ~ söy emiştir. dan okunmuştur. bakı Avrupa ailesi jçinde da a 
arasındn :reni kurbanlara sebep olmu•· bir anlaşma yoluna esasen airmi• bulu- Barsclon, 19 (A.A) - 24 saat için· cAynı zamanda gerek Almanya ve ge- t:ı.. k 1 b·ı· .. 

y ., v Roma 19 (ö.R) - B.Hitler Rayştag tuıen unsuru o a ı ır .. > ,o•· 
tur. nuyoruz) Fransa ile istikbalde samimi- de şehir 12 kerre bombardıman edilmiş- rek Avusturyadan intihap edilecek me- k 

1 1 
ryaoı0 • de 

busları ihtiva edecek büyük Alman Ray- meclisindeki nut unda Ita ya ile Aman- «Daily Telegraph:t Avustu 13erlı~ 
Barsclon. 19 (ö.H) - Fransa vis - yet esl\sına miistcnit münasebetler tees- tir. 650 kişi ölmüş ''e 1100 kişi yaralan· ya arasındaki hududun asln dcğişmiyece- şansölyesi B. Seiss Inguardıll ve JJ-

konsolosu bı:ıy Antoine Le~outeau Bar- süs edecet•ine ümidim vardır. Es" asen tır Enkazın ,_aldırılması ı" .. ,·ne b·ıı ştag meclisinin teşekkülüne imkan ver- d ğı"ı ,rtıı 
... 

0 mış · ıı: " • gını~· • ve iki millet arasında sag~lam bir şevk ve hararetle karşılan 1 •• ı"'1a0"" 
selonun nasyonalistler tarafından hava bu samimiyetin arada hiç bir zaman bo- hassa Katalonya civarında Jurmadan de· mek üzere Rayştag meclisini 9 Nisan Jo"'a".ı 
bombardımanı sırasında aldığı yaralar- zulmamış olması lazımdı. vam edilmektedir. 1938 tarihinden itibaren fesheder ve iki dostluğun teminatı olduğunu söylemiş Hitlerin nutkunda Çcko~tcdit· • 

dan hastanede vefat etmiştir. Eski Bre- clspanya hiç bir vesile ile ve hiç bir Cümhuriyet avcı tayyarelerinin dün ve son Avusturya hlidiselerinden Roma- bahsedilmediğini kaydc~~ j\\'ı.ıst1e 
zilya sdiri B. Pekantı. da hastanelerde- şekilde asla arazi tamamiyetini hiç kim- tekrar görünmesi halka emniyet 'Vermiş- barat ajansının verdiği malumata göre Berlin mihverinin bir kat daha sağlam Viyana 19 (Ö.R) - Butwı ısevill 
Jd yaralılar arasındadır. se menfaatine parçalatmıyacaktır.> tir. gece yarısına kadar enkaz arasından çı- olarak çıktığını teyit etmiştir. gazeteleri B.Hitlerin nut.ku~~ l}lib!~ 

Paris, 19 (ö.R) - Genel karnrgu· Lima. 19 (A.A) - Peru hükümeti, Brezilyanın eski sefiri bir bomba par- karılan bombardıman kurbanlarının ade- Roma 19 (ö.R) - B.Hitlerin Rayştag tefsir etmekte ve Romıı ·~er 1 
ald\Ji},t, 

hında Havas ajansı muhabirini kabul 

1
Cümhuriyetçi İspanya ile diplomatik mÜ· ı;asiyle yaralanmııtır. di 1366 dır. Bundan ba,ka iki bin de meclisindeki nutkunu tefsir eden «Ti- nin her zamandan daha saglaıll 'k~ 

d J b Akd · Ispan d ih · t] mu·· ~nhede etJtıe e en ecnera Fraak:o ıu beyanatta bn- naııe etleri lteameie karar verm~tir. Barselon, 19 (A.A) - lspanyol iatih- yaralı vardır. meS> gazetesi enız ve ya a - memnumye e r-• 


