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iKiNCi ABI: 
Fransa Elleri Bağlı Durmıyacak ! ••• 

Fransız gazeteleri " Fransız diplomasisi iflas etmiştir '' diyorlar. 

Avusturva ussolini' nin bir hatası mıdır? • • 
ışı 

lngilterenin anlına yapıştırıl n bu zaaf ve aciz lekesini kim silecek? 
Can çekişen baş bi hükômete kim yardım edecek? 

-.-So-n_d_a_k-ik-a-ve_!S_on_v_a-zi-y-et_: _______ I lngil tere Bu ekevi Silmelidir Mussolininin 
Hatası ·v a11gın etrafa sarıyor mu? 

~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Bu sabah ve bugDn öğlen üzeri alınan radyo haberleri 
açıktan açığa göstermiştir ki bir lokmada Almanyanın mi· 
deıine inen Avusturya yemeii ha~ka devletleri buım11zhj'a, 
mide fesadına uğrtmakta iar. 

Bu mlllbiş haberler arasında en ıek dik~ at nazarına çe· 
ken hadisderden biri de Almanyanın ltalyadan eski Avus
turya topraklarını isteyeceği meselesidir. 

Bunu, Almanya askeri yüılyüşünü yaparken söyliyen dip
lomat ve gazeteciler olmu~tur. Fakat bu h aber, okadar mü · 
bim ve dünyayı karıştıracak bir mahiyeti laaiadir ki en.a 

bugtinden inanmak biraz defil, pek ıok güçtür. Son yılları• 
hidiıeleri, hiç otıplte yektur ld ltalya, Almanya ve Japonya 
arasında huıl olan kuvvetler bir anlaşmadan doğmuştur. 

ltalya ile Almanya uzlaşma ve anlaşmasını boaaeak blyle 
bir hareket timdilik akıl erdirilemiyetek kadar esrarenıiı 
ve yeni bir ıiyaaet fırıldağının dinmeğe baıladığun gösterir. 

Sovyet Rurıyanın komıu devletler hududlarıoı aşarak Çe· 
koılovakyaya yardıma koıması, Lehistanın, Hitlerio emri· 
vakiiı;e !..efrlyeubir h rekele gcçlileğe karar vermesi ve 
hele B. Edeıı'in istifaya mncbur olduktan sonra tekrar in· 
sriltere Başvekaletine geçmeıi ve bunların etrafıoda yapılan 
ıiyaat dedi· koduların rengi ve şekli böyle bir makaJe 
ili' değil kocaman bir cild kitap ile de anlablamıyacak, 
aydınlablamıyacak kadar karışık ve korkunçtur. 

Bu ıon bidiseleri göıden geçiren dikatli bir adem tered
dQd etmeden, politika yangınının oraya buraya !çok t ehli· 
keli kıvılcımlar saçmağa ve umumi bozuşma vccenklcşme 
ateçinin de etrafı sarmağa başlıyacağını göstermektedir. 

Allah dünyayı yeni bir kan tutanından korusun .. 

SIRRI SANLI 

Londra (Radyo) - '1Deyli Ekspres,, ~ibi lngilter~nio nüfuzunun gittikçe kaybelmasına 
kcıtlanam ıyan bazı Loııdra gazeteleri; "lngiltcrenio Avusturyaya illaakıuı protesto eden neta· 

sına Hitlerin verdiği cevabı çok h•ysiyet kırıcı bulmakta veQbunu logiltere tarihinin biçbir 

1 ı.aman affetmiyeceğini ve lngıliı: diplomasisinin bu lekeyi ıilLDek içia harekete ieçmeıid,, 
istemektedirler. 

Fra sız Diplomasisinin lf lası 
Paris (Radyo) - Paris gazeteleri gün geçtikce Hıtlerin yaptı ğı emrivakiin vcbametini 

anla ıı: akta ve bunu şimdiye kadar kuvvetli bir Fransız hük6ınetioin bulunmamasına atfet
mektedir. Hemen aer partiye mensup Paris matbuatı bu işle hıtlerin zafer muvaffakiyetini 

giılemeğe lüzum girmemektedir. Förer'io 48 saat zarfında yaptığı bir iş Faransıı: dıplo
masicinio yüzlerce yıl gayret YC emekle vücuda getirdikleri politika sarayını bir hamlede 
yıktığını itiraf etmektedir. 

İngiltere - İtalya Anlaşması 
Reına (Radyo) - Kont Ciaooaun d~rdün~ü defa olarak loriltercnin Roma bfiyük elçisini 

kabul etmesine Roma ve Pariı mehafılinde büyü" bir ehemmiyet verilmeldedir. 
Esasen Lendra He Roma arasında yeoi imzalanan ticari aolaımadan soora bu ıörüıme· 

lerin ehemmiyeti bir kat daha artmıştır. 
Roruada. pt:k kasa bir :ıamand.a Londra ilo her cephede bir anlaşm hasıl olacağı ümidi 

bcslenmektedır. 
•• 
Uitüma om müdcleti sona erdi, e an cevab vok! 

Varşova (Radyo) - R esmen bıldirildiğine ğöre, Leh orduları Litvan)"a hududuna doiru 
ilerleme hareketine başlarnaılardır. Yaram saatteoberi Polonyanıo verdiği ültftmatomun 
müddeti sona erd!ği balde elAn L\tvanya hükfımeti bir cevab vcrmeğe muktedir olamaruııhr. 

Londra (Radyo) - logiliz 
matbuatı Avuıturyanın batı· 

na ıelen bidiscden bahıe· 
derken Mussolinin bu iıte 
büyük bir bata iılediiini 

y ı zmakta \' e lngıltereye ar• 
hk eski gefil siyasetini ter· 
kederek hıuici politika11nda 
daha enerjik davranmasa•ı 
tasviye etmektedir. "Man• 
ccıter Gardiyen .. au huıuata 
yazdıiı ıiddetli bir makalede 
diyor ki : "lnıiltere kaybet• 
tiği nüfuzunu tekrar elde 
etmek için yalnız ıiliblan
ması kifi deiildir. ÇGnktl 
her devlet baıtaa aıağıya 
kadar ıiliblanmaktadır. F.a· 
kat ln2'iltere ıiyaaet aahuaa• 
da da bir •arlık 161tererek 
baıka devletlerin birleıtıril· 
meai ile Avusturya iıine bea• 
zer diier bir emrivakiin bu· 
ıul bulmasına mani olmaja 
çalışmalıdır. 

--~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~----~--------------
Polon va Cevau Almak İçin 'j 

Paris (Radyo) - Fran!ıı gazeteleri ve siyasi mehafiller 
Polonya ordusunun blyle birdenbire harekete ietirilmesine 
sebep Litvanyayı biran evvel cevap vermeğe mecbur etmek 
oldugunu ve Lehistaoın da bu işte Almanyayı taklid <:tme
ğe yeltendiğini iddia etmektedirler. 

Fransanın Litvanvava para 
• • 

vermesının manası 
Roma (Radyo) - Fransaoın Lihanyaya kredi yapmaja 

karar vermesi bu meselede Franıızların elleri bağla kalma• 
yacağıoı göstermektedir 

~~~--~~~--~----~~~~--~····· .. ~~--~~~~--~~~~~~--~~ Pol Bookor bu işte pek azımkir davranmağa karar ver .. 
mi,tir. Onun hareketini müfrit ıosyalistler dahi takdir et• 
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Afiyet Olsun mcğe başlamışlardır. . 

Fransa ve ln~iltereden daha 
cesur hükômetler ? 

Parfs (Rııdyo)-Fransada olduğu gibi lngilterede de ıoa 
vaziyetlere karşı koyabilecek ceıur ve enerjik hllktlmetlerla 
iktidar mevkiine geçmesi isteniyor. 

Loıt Corçle ötedenberi ispanya ve Çekoılovakyaya m&• 
dabe!e taraftara olao Fransız nazırı Piyerkonun m&llkabaa 
pek büyilk bir ehemmiyet verilmektedir. 

Hitler temine çalışıyor 
Roma (Radyo) -Berlinden 

alınan haberlere ıöre Hitler 
bütilo cihan diplomat ve mat
buatına bit cevap teıkil ede
bilecek yeni ve çok mühim 
bir nutuk söylemiştir. Furer 
bu nutkunda söyliyor ki: 

'•FranH ile olduğu gibi 
ltalya ile de bır hudut çiz· 
dik. Bu hududun bozulması· 
na imkan yoktur. Musolini• 
nin bu hudut tayin ve teabiti 
hakkında söylediklerini ta· 
mamen iştirak ediyotum. " 

Halkın Se!li-(Son dakika 
ve son vaziyet) başlığı alhn· 

da yaıdıiımız bir makalede 
Almanyanın ltalyadan eaki 
Avusturya topraklınnı •• 
hatta ticari ıebeplerdea do· 
layi Triyesteyi iıtiyeceği 
hakkında dönen rivayetlerin 
şimdilik doiru olamıyacaiını 
izah etti. 

Saadet Kişesi 
lzmirlileri her fırsatla umul

maz senet ve saadete ka· 
vuıturan Bay Tahıtinin Saa· 
det Kiıesinden bu ıon ke· 
tide biletlerini de almaia 
onutmayınız. 

----------------------------Son Dakika: 

HARPTEN KORKULUYOR 
Kovono (Radyo) - Litvanya parlamentosu Poloayaaıa 

bazı şartlarını kabul edebileceiini bildiriyor. 
Polonya biltiin ıartlarınan kabu)lınli iıtiyor. Harptea lulf. 

kuluyor. Litvanya Hariciye aa11rıaın So et Hflrlai bbal 

,. 
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imdi çatacak adam arıyorlar 
Fransız i•zeteleri Fransız ı leceiini, bazı Inıiliz gazete-

tliple•atları11a, lngiliz matbu leri de "lnıilizleria anlına ya· 
atı lnrilis de•let ricaline pışhrılaa bu lekeyi kim te-
ates püıkürlyorlar. Onlare. mizliyecek" diye feryadı ba· 
.. H'tl d 1 b I k sıp duruyorlar. Franaadan 

ı er o mayı az1r ar en ük 1 d f • • •• ,. y ıe en ses e az e ece 
laiç ıesıoızı1 çıkarmadınızl_da değil "biz kimseden korkma. 
enu yuttuktan, rihdeye ID· yız, Verdondaki kahraman 

atı..lirdikten ıonra •ı kıyamet Franıız:ların rulau laenüz: il-
~ .ıeparıyorsunuı . ., Deye çat· memiştir11 diyorlar. Fakat şu· 
u ••i• baıladılar. nu da unutmamak Jirımdar 

Fransız fllZeteleri Hitleria ki yanhz: efece ıöz söylemek 
ita kabadayılıiındaa senra para etmez. Efece iş görmek 
Fransız diplomatlarının ru- harekete rcçmekto gerektir. 

J •••• fatiha demek liumre· Ele 

ta .. 
1 

------~-----------··~~~~~~~~~~ 

Lord Halifaks Lit~~anya 
Sefirini kabul etti 

Re•a (Radyo) - Lard Halifaks Litvanya sefiri bay Balo
kiyi kabul etmiıtir. Bu müllkata siyasi mahfeller pek bü · 
yDk hir ehemmiyet vermektediı ler. Litvanya halkı bftyük 
l»ir heyecan içindı parlementolarının vereceği cevabı öğrea· 
mek Uzere yollara düşmüşler ve parlemento bin sını ku~at
mıtlardır. Lit.anyanın bayat ve mematiyle alikadar muaa
kaf&lar ıizli tutulmaja ~alııılmaktadır. 

t Ha .. n Sul ) 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Leh ordusu Vilnodan 2ecerken 
.:. 

Varşova (Roclyo) - Leh ordusu Vilnodan geçerek meç• 
hul bir !emte doğru ilerlerken !talk billlln askerleri fhnra
retle alkışlamış ve LihaDyaya karfı tekditkirane söılcr 
sarf etmiıtir. 

Polis Artık Müdahale Etmi r Can Çekişen Bir Memleket ! 
Varıova (Radye) - Bu~üne kadar Lehlerin Litvanya 

aleylaiade yapmaia kalkııtıklan nümayişleri menneden polis 
l»u ıaetten itibaren halkın bu düşmanca Ye hncum istiyen 
tenlalrleriae karıı llkayt ve hatta teşvik edici birtavar al· 
••i• baılamıılardır. 

Paris (Radyo) - Kovnadan alınan haberlere göre, Lit· 
•anyada radikal parti meosubları Polonyaya vakıt kaybet
meden cevab Yerilmesi taraftarı görünmüşlerdir. Bundan 
bahseden Fı ansız gazeteleri Lihanyayı bu 1aa te can çeki
şen bir adama bezctmektedirler. 

Topun Sesi duyulunca! • 

19 MA.RT 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 dunul için elbise, postal l 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınıu askert numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasmd n ıs

marlama U!UliJe lemin edersiniz: aer 
halde •e mutlaka fabrikamıza uğra· 
manıı: kendi ınenfaatanu:ın iktiza
sındandır. 

ADRESE DlKKA T: lzmir satıı şubesi Alipaıa caddHi ıar 
raflar karıısı yalnız 31 numaradır. Büyük levlaaya tlikkat 
alimeti farika H san Basri Şenbiçer f brikan 

w • 
Birinci Sınıf Mut hassıı ı 

Dr. De ·r Alı 1 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
elektrik tedavisi 1 

lıınir - Birinci beyler Sokaiı No. : SS Telefon : 3479 

--Kn!liE ---· 
SIK Si 

Hava şartlarını en ha ıas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÔFFT = 
Hava mark h BAROMETRE 

DERECE, İGR0~1El~RE 
ile ca maruf fabrika mamulib 

Gözlük va camları 

S. FERİD 
Şifa Eczanes· de 

TOPTAN PERAKENDE 
'f,lai:uı::~~E~::t!E~.,.~a:aEEB~. . r,ea ...... ••••o••••••••••••e 
'8 KORDON, Y OKSEL ve t Hülcumet Karşısında : 

· KABADAYI . : TERZi : 

işte bütün b:mirin kapıştığı 1 lMelımed Zekı• ıı 
nefis Rakılar bunlardır · N ı : 

SEZ!!1!1 Eiili'I ~I ••••••••••••• .. •••••••• .. 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 
H a's tahanet 
Operator Mitat 

Baran tarafından 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hastahane lzmir 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşı lam1şhr. Eo modern 
konforu haiz en mükemmel fen techizııtını haizdir. Hasta
ların teoıi:r.lik, istirabat ve ihtimamlarına son derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce güı:düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
cekleri heraıı kabul eder ve hastalarını diledikleri dolıtorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
r~~~~ıı::+':!l~···~~~~~~-a 

~ lsmail Hakkı Posmaz 1 
: ÖLÇÜEVİ ı 1 Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü 1 
~ tamiratı kabul edilir. 1 
tt Kolaacılar (Eski kasaplar) No. 27 ft 
U iZ .UR: Telefon - 2746 i 
~~;&~ ~~ l:::.t:llJl::::.t:a •• ~ B:;t:::;;:l:;t.:;1a::t:::a•ct:ı1~rl 

r Altın:ıesi;duyulunca diğer seslerin işidilmediği gibi lop patl2dıktan ııocra da diplomatların nutukları, gazetecilerin 
makaleleri hedefine ""ulaşmak için koşanlara sivrisineklerin vızıltıları k dar bile olıun tesir yapmaz. Elbisenizin ren 

rkalı 
bunları 1 i eve l\'la to 

gi solarsa ijzül
mcyınız, yeni 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho U..1111111~.~· 
şunuza gitmi- Et 
yorsa sıkılmayın 

9 Evlôl =I 
aharat. 

Deposu 
odan al cağıoız 

Arti 
Boyası ile ku
maşı ıııı. ste li· 
ğioiz renge k...o 
!ayca çevirebi- ~ 1 
lirsiniz. n~ 
T elefoa 3882 /;.il ~ 

' 


