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1%mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Fransız kapitalistleri 
Sosyalistleri mOşkiilita sok· 

mak için tedbirler almışlar 
ve altınlar• bankalardan çek· 
meğe karar vermişlerdir. 

- -Yıl : 3 _ No : 695 Telefon : 2776 - Perşembe--=-14 Mayıs 1936 fiatı (100) Para 

Habeş impa!atoru Cenevre'ye gideceli 
~ ~-----~~~~========::====::~~~~z=:~==:~===~==~===zz=~~===::::;::::== 

Toplandılar, konuştular ve müsbet 
bir iş 1 yapmadan dağıldılar 

Uluslar so~yetesiuin dnnkü toplantısında Türkiye,1{0 • 

ınaııya ve IJ ortekiz deleğelerinin bazı mes'eleler hak· 
kındaki itirazları dinlendi Negüs Cenevreye gidecek 

mıştır. Konseyin terekkübü 
hakkıntlaki rapor üzerine 
müzakereler olmuştur. Bu 
raporda mıntakavi gruplara 
aid olmıyan devletler için 
ğayri daimi bir azalık ihdası 
ileri sürülmektedir. •Portekiz 
delegesi oo dört devletin 
mevzuubahis olduğunu ve 
binaenaleyh her devletin 
ancak 42 senede bir defa 
ve o da üç sene müddetle 

temsil edilebileceği hususuna 

nazarı dikkati cel~etmittir. 
Litvioof bu müddeti azalta· 
rak saranın daha çabuk gel· 

Fransa 
Parlamentosu 

Cumartesi güııil 

toplanıyoı· 
Paris 14 (Radyo) - Baı· 

bakan Müsyü Saro, dün ' 
öğleden sonra Elize sarayı· 
oa gitmiş ve geç vakit• 
kadar cumur başkanı Müs· 
yü Lebrun'fa konuşmuştur. 

Cumartesi günü fevkalade 
bir toplantı yapacak olan 
nazırlar meclisi, Centvre'den 
dönecek olan Müsyü Pol 
Bonkur'un uluslar sosyete· 
sindeki müzakerelere dair 

ver\eceği izahatı dinliyecek· 
tir. 

mcsi teklifinde bulunmuı 

iıe de bu teklif reddedil
miştir. 

Bundan ıonra Macariıta· 

- lJevamı 4 nlii sahifede -

--------~ ........... ı-------
Dış hakanımız Tezf k Roşuı Aras 

Cenevre 14 (Radyo)- Dünı dafaaya ve memleketimizi 
iileden sonra toplanan Ulus· ecnebi askeri işgalinden 
lar ıosyetesi konseyi; Tür· kurtarmak için müslihane 
kiye, Romanya ve Pertekiz çalışmaya devam azmindeyiz 

murahhaal ranın muhtelif mes· gö7.lerimiz hala milletler 

Rus ordusu büyük ma
nevralara başlıyacak 

. ~----~~-

~1 an ev r ala ı~, bir hafta devam e()ecek 

Habeş hükô.meti (Gore) 
kasabasında kuruldu 

--·--,lıalyaalar, gittikçe yayılmakta ve 
lıer gittikleri yerde halkın 
silahlarını toplamaktadırlar 

ve kaı·a tayyareleri de iştirak edecek • 
eleler hakkındaki itirazlarını cemiyetine müteveccihtir ve 
dinlemiştir. olan bütün şeylere rağmen 

Londra 13 (A.A) - Ne· Habeşistanın aoanavi istikla· 
güs Röyterin Kudüs muha- lin tam olarak iadesi husu· 
birine beyanatıada demiş· sunda hali milletler cemi· 
tir ki: yetine itimadımız vardır. 

- Henüz kat'i bir proje Cenevre, 13 ( A.A ) -
yapmış bulunmıyoruz. Fakat Milletler cemiyeti konseyi 
ilerde Londra'ya gitmek ve ruznameıindeki bütün mes'e· 
milletler cemiyetinin gelecek lelerin tetkikini bitirerek 
teplanbsıodao evvel de Ce· 92 inci içtima devresine 16 
Devreyi ziyaret etmek fik· haziran salı günü devam 
rindeyiı, nakit davamızı mü· etmek üure bugün dağıl-________ _._ 

M. Ruzvelt'e kuvvetli bir 
rakip peyda oldu ------·--Eski cumur reislerinden (Saft)in 

oğlu tecrübede kazandı 

.l\1. Huz,·elt bir nazır la konu uyor ' 
v. in t 14 (R d o) _ (Saft) ın oilu, M. Ruzvelt ten 

~t· • ş g on, a Y fazla rey kazanmışhr. Ya· 

1 
1•ıcumhur seçimi için yapı· kında başlıyacak olan hakiki 

•b tecrübelerin neticesi seçimde, Müsyü . Ruzvel~'in, 
lQlışılmışhr, bu tecrübelere çok kuvvetli .. bır . rakıble 
lire, eıki cumhur reiılerindeo karıılıııcıjı ıoylenıyor. 

Rus sih'arileri 
Pariı 14 (Radyo) - Ruı Bu manevraya Rus kara 

ordularının, yakında büyük tayyareleri de iştirak ede· 
ve umumi bir manevra ya• ceklerdir. Manevralar bir 
pacakları bildirilmektedir. hafta sürecektir. 

-------·--·~··· ...... ~--~--~-
Rihtım Ne konuştular? 

Resmini gümı·ük 
tahsil edecek 
Maliye Vekaletinden 2elen 

bir emirde 1 ba%irandao 
itibaren rıhtım resmının 
gümrük resmi üzerine ilave 
edilerek gümrük memurla
rınca tahsil edilecaii ve her 
sene nihayetinde bu paranın 
liman işleri direktörlüğüne 
devrolunacağı bildirilmek
tedir. 

Bu suretle rıhtım teşkilih 
tamamen Jiğvedilmiş olacak 
ve bu teıkilatta çalışan dört 
beş memur da açıkta kala-
caktır. \ 

Hava kahramanı 
Ami ~lolison Kahire
de hararetle karş,landı 

Kahire, 14 ( Radyo ) -
Havada ıir'at rekorunu kı· 

M. Bek 
Cenevre, 14 (Radyo ) -

Rus dıı işleri bakanı Mliıyü 
(Bek) le uıua müddet ko· 
nuşmuştur. Bu koDnımalara 
önem ••rilmektedir. 

ran Ami Moliıon, dün bura· 
ya ifelmit ve blyük tezabli· 
ratla karıılanmııtır. Ami 
Moliıon buıün Londra'ya 
hareket edecektir. 

~ \ .:~~-.....r. ........ ..............J 

Paris 14 (Radyo) - ltalyan
lar, Habeşistanda mütema· 
diyen yayılmakta ve her İş· 
ial ettikleri kasabada der· 
bal iazibati tedbirler almakla 
beraber balkın elindeki bü · 
tün silahları toplamaktadırlar 
Son gelen haberlere göre, 

ltalyanların eline düıen as
kr.ri anbarlarda aylarca ye· 
tecek derecede erzak bulun· 
muştur. Habeşler, her ne ka· 
dar bu aobarların mühim bir 
kısmını yakmıılarsa da en 
çoğu olduğu gibi kalmış ve 
- Dcrnmı 4 ncii salıifede 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
~----------------------------------/ 

Sokaktan geçenler ... Varan: 2 
Koltuiunda çantaaı, düıünceli düıüoceli geçiyor. . Bu, 

kendi halin.le yaııyan, kendi mosleii•e hayat ve gönül ver· 
miı bir Türk hekimidir. Kahvehane pencercsiniıı diıbincle 
iki kadın duruyordu. ikisinin de fakir olduiu belli idi. Bi· 
risi, hekimi iÖsterdi : 

- Allah razı olsun şu baydan • dedi • Oj'lumu ölümden 
kurtardı. Param yoktu, pulum yoktu. iki defa ta Eşrefpa· 
şa' daki ~vime geldi, beş def.ı da muayenehaneıincle •aktı. 

Ve Kadınlar, dua ede ede uzaklaştılar. Her hekimimizin 
arkasından böyle konuşulduiunu duymak istiyenlerdenim. 
Buıün ae fakirler var ki, hekimlerimizin iki, ilç lira tutan 
vizite ücretini veremiyorlar. Verseler bile bir defa, iki defa .. 
Kap kacak, kilim, eşya, öte beri satarak hastalarını kurtar
mağa çalışıyorlar. Hekimin yaptığı işe e19ette ki baba bi· 
çilmez. Fakat bayat zorladıkça, bu bahayı, yüksekten de· 
iil, alt tarafından tutmak gerektir. 

Bazı ecnebi ve 9izden olmıyan hekimlerin, ihtiıas itiba· 
rile bizimkilerden çok geri olmalarına rağmen, birçok has· 
talara malik bulunduklarını duyuyoruz. Sebebi aşikardır: 

Az, çok demiyorlar.. Sahte bile olsa, şefkat •e merha· 
met gösteriyorlar. Bazı fakir hastalarından para almıyorlar, 
hatta ilaçlarını alı\fcriyorlar. Hem hekimlerimizin daha f&y· 
dah olmaları, hem de bir kısım halkımızın hekime karşı 
gösterdikleri eski geri çekiniealiii karmak içio, şu yold•n 
ieçen bekim gibi hareket etmek lazımdır. 

GÖKÇE 
Not - Dünkü fıkramda, sokaktan geçenler arasında 

menfaatpereıt, dalkavuk, sizde münevver ... Ve saireyi iıa
retle onlardan bahsedeceiimi yazmıştım . Bittabi yalınız on· 
lara dokunacak deiilim. Mevzularımda yukarıdaki iİbi par· 
çalar da bulacakıı11ı. G. 



!Ma~a Ki'Z'ıl ... , FtK~~ .. 
Yarın, hava şehidlerimizin ha· 

taziz edeceğiz 
St JEO: sw ıx CARJ<> k! e ece CRL Kıt alar mısralar 

tırasını 
Nakili: KAMI ORAL • ' 

-121 - .. PolQnya parçalanırken, pay- ihtifal programı hazırlandı. Söylevler verilecek, 
. • • • laıanlar kuvvet, seyirciler 

LOı, en kuvveth dehi addedılen mektubun bak cla•aııada ik•a bir Türk bütün lzmir bir dakika hareketsiz kala· 
kendine ait oldug" UDU itiraf edivordu. Fakat.. !liri diy~r~u ı. . . rak h·dı . 1 1 k ~ Bıçare Lehin ıımdı aleyhınde lehınde Şe ) eri Se ft. ID IYftC8 

lıte metreıinize gönder- üzerindeki hukuku neden Balkın nice sözler olunur güı femioden 
mit olduğunuz bir mektubun ibarettir? Bu noktayı bilmi- En doğruıa amma bu ki kan dam• Yurd için canlarını feda çekildiii aibi, bunu haber muzika matem marıı çalaMk 

. . LA,_. 1 1 
hyor elhak eden aziz ıehitlerimizin lla • veren ikinci top ahlacakhr. ve bu marı biter bitmeı 

sarfı, bu. ~afın . . üzerındekı yorum. &in ne 0 uraa 0 
• Rus'un kılıcı, Avrupab'nm kaleminden braıını yarın taziz edeceiiz, Bu meraıim bittikten son- tayyare alayından ayrılaıak 

yazılar, ıızın ehnızle yazıl· ıua bana merhamet et. Be- Biz bu kıt'aya nazire ıör Her ıeae olduğu ııibi bu ra hava kuvvetleri aamına .. ir maaıa tarafından havaya 
mııtır. . raber kaçalım. Benim ııhrap· lemek nı'yetinde cleiil iken, L f 1 h d L ü 1 t d'I kf M d h 

1 
d )anma ancak bu ıuretle ıon ıene de büyük bir iati .a aya alayın an bir ıu1ıay; ç e a •ı e ı ece ır. 

aznun er 8 cevap ver ı: büyük Faıist meclisi, lnııil· yapılacaktır. Türk bava ku- bava k91umu, cumuriyet halk Bunu m&teakib meraıimde 
- Hayır, bu yazılar kat'i- verelaileceksin. Bunu, aıkımız tere'yi taazir etmeie karar rumu lzmir ıubeıi ve lzmir partisi ve ıar aamına Parti hazır bulunaalar sıra ile 

yen benim değildir. namına ıenden istirham ede- verdi: 8Byiik Britanya Kral- Halkevi ihtifal komitesi bu baıkanı Yozgad aaylavı Av· ıebidliii• &aftnden geçecek· 
Reiı, maznunun bu sözleri rim 1 hğı ve Hindiıtan imparator· buıuıta muazzam bir pro· ni Doian tarafın.lan birer ler •• ıehitllnimiıi ıelimb· 

izerine zatfı mübaşire ver- Evinde o adamla karıılaı- luğu ıibi, Jtalya Krallığı ve ıram ıaazırlamııtır. söylen verilecektir. yacaklartlır. lu sırada ıehid· 
mit ve heyeti atlul azasına makhğıma müsaade etmedi- Habeıistan imparatorluğu ! Programa göre, merasime Söylevlerdea ıonra aıkeri likte kimse bulunmıyacaktır. 
göstermesini emreylemişti. ğio iyi oldu. Zira o takdir- Biri 46 milyon nüfuılu bir iıtirak edecekler yarın aabah ..... •• • •• ~ 
Bu ıırada dinleyiciler ara· de çok fena olacaktı. Mut· adanın Aıya'daki ıaltanatı, saa! dokuzdan itibaren Cum· Şebi rlerde ha V3 b ÜCU m-
ııada bir fısıltı baş- laka o herifi telef ederdim. biri 41 milyon aüfuslu bir hurıyet meydanında toplan· 
ladı. Herkeı, hi11iyatını Maamafih sen ondan ayrıl- yarımadanın Afrikadaki sal· m•ğa baıhyacaldar Ye aaat 1 d ı k ı 
yanındakine nakil ve laikiye mıyacak olursan neticede tanatıl Biri, Hindistan4 mil· 9,30 da alay hareket ede· 3rlll afi 0381 OrUilU ur 
ediyordu. Bu hissiyat, her yapacağım İf gene odur. yon 675,409 kilometre mu· cektir. Alay, lımetpaıa bul· 
halde Lüi'oin lehine değildi. Fakat neden korkuyorsun? rabbaı ve 351,450,689 nüfuı· varı, lkiçeımelik, mezarlıklar V k · ı db• ) ·- • -) ~ J b • 
O dakikaya kadar Lüi'nin Herif ıenin arkandan ge- luk yer, biri Habeıistan (So· arası, Eırefpaıa, Dolaplıkuyu 8 tı e te lr er a IDma 1 Ve U iŞ• 
lehi11e olmak üzere dinleyi· lecek deg-il ki! O adamnı, mali ve Eritre birlikte) 1 mil- dd k ş h t•d• 

729 400 k·ı t bit ca etini ta ibeo e itliğe lerı· bı·r el ı·dare etme 1 ır 
cilerin edinmiş oldukları ka- vataaını ve iıleriai terkedipte yon ' ı ome re m•ra aı gidecektir. 
naat; reisin yeai delliler gös- seni kovahyacağınımı zannedi· ve ll,539,l75 n&fusluk yer! Alay geçerken, caddeler
tereceğinden balaıetmesi ve yorsan. istersen iç ıün içinde Zavallı Necaıi, yalnız Prens deki mliesseseler sahip ve 
en evvelde mektup zarfını buradan hareket edebı'lı'rı'z. dö Gal'i taklit ederek yeli· müstabdimleri işlerini bıraka-
meydana çıkarması üzerine Buna rıza gösterirsen, üç ıün aht oğluna Duc de Harrar rak dışarı çıkacaklar, alaya 
alt-üst oldu. sonra bir daha ayrılmamak llnvaaını vermiıti · I katılmak istiyenler, kolun 

Mübaşir, hey'eti adu•l aza- üzere birleımiş bulunacağız. ilk Habeı kahvesi de ita· nihayetine katılacaklardır. 
sının birer birer tetkik Senden uzak kalmaktansa ya limanlarına ıeldi. Eter Şehitlikteki merasime tam 
ettikleri zarfı alıb tekrar ölmeg-i ve seni bile ayak. la- al giyin mit bir Habeşli, elin- 11 d I 'klil 'l 

1 
de bu kahve ile dolu, bir saat e ıb marıı ı e 

reise verdikten sonra reis: rı•ıı• atında ölmüt g5rmeği baılanacak, mUteakiben me-
- işte-dedi-diğer bir mek- tercib ederim!.." tepsi fincan olarak, Milletler rasim komutanı halkı bütün 

tub tlaha! Bunu da siz yaz- Bu mektub okunurken Cemiyeti aalonundan içeri h ıe itleri Hlimlamağa davet 
mıtıınız. Gerçe bitüa bunları salonda derin bir slikftnet girivene, acaba ne olur, der edecektir. Askeri kıt'alar 
mütelıaassıslardan mürekkep hüküm ıilrüyordu. Reiı ıor· ıiniz? içlerinden: "- Bir sa- 1 . • 1 k 

de kahYe laazmı kolaylaıtı- ae im vazıyetı a aca ve 
bir hey'ete verecek ve tet- du: rır!" :ıiyenler de bulunabilir. ıapkalar çıkarak bir dakika 
kik ettireceğiz. Bununla - Maznun! Bu mektub • ilk'"t d~• kt' Madeb.lki aruı mısraların- s u e ı,ece ır. 
beraber buna karşı ne diye- senindir. imzanı taııyor. Ne Ba anda, merasim yerin· 
cetinizi mahkeme anlamak diyecekıin? dan bahs açıldı. Milletler deki bayrak yarıya kadar 
iater. Maznun yüzü sap-sarı ke- Cemiyeti mecliıi ıözl ile ıaau , d' .1 k b ., .. 

hatırlamamak aual mümktıa ın ırı ece ve ayraııa ını-
Maznun, tereddild etmek- silmiı olduğu halde cevap tini bütün lzmir'e bildirmek 

sizin cevap vertli: verdi: . ~ olur: · · K d'f k 1 • d b' t Bu meclis böyle kalmaz mealler mah· ıçın a ı e a esın en ır op 
- Evet, bu mektabu ben - Evet, ı.u mektup, fil- mur olur bir giln... atılacaktır. Bu topla birlikte 

yazdım. bakika benimdir, fakat ben llatimal sulb perisinin elin· blitila mle11eseler, ticaret• 
Reis, mazaunun ıözüaü b b' k dekı· daha ucuna, bir bez haneler, daireler, limanda keserek: unu ar aç sene e•v•I yaz-

mııtım. üzerine ıu mısraı iıleyip aı- bulunan gemiler de bayrak-
- Mektup okuasunda on- - Kime yazdınız? mak da mtınasip olur: larıaı yarıya indirecekler ve 

dan soara izahat verirainiz. v d · dil L-ldı b' bah4 - fabn'kalarla gemiler dtıdlk - O vakit aevcliğim ltir atlı• 1 gonçeı - ır ua 
Zira bu mektup, elimizdeki dahi çalacaklardır. Btıttln nakil 
delillerin en kuvvetliıidir. kadına: * * yaııtaları oldukları yerde 
Bu sebeple heyeti adul sayın O kadı••• iımi ne idi? bir dakika kalarak ulu ıe-
azaaının dikkat nazarlarını Söyliyemem. M 08k ova' da hitlerimizi sellmlamıı ola-

celbederim. Bu mektup, Ne için? Elektrikle teshin caklardır. 
Öldüru'"len kadına m••nun Kadının namusuau ber- Bir dakika sonra merasim •• Moıkova elektrikle umumi 
Llli tarafıntlan gönderilmiı- ı.at etmek istemiyorum da teslıin bakımı•dan dünyada kumandaaı (Rahat!) kuman-
tir. ondan! birinci mevkii haiz bulun- daıı •erecek, bayrak yerine 

~eiıin bu ıözlerinden ıon- Lüi'ni• bu cevabı, tlinleyi- maktadır. Bugftn Moıkovada bekHi 13 muazzam fabrikayı 
ra muhakeme katibi mek- ciler ilzerinde tuhaf bir te- 40 kilQIDetre uzunluğunda 75 lıtilyilk mile11eae ve dai-
tubu okumağa baıladı. ıir uyandırdı. Bazı kimse)~- eaas teahin boruıu mevcuttur reyi ve 26 muazzam apart· 

Mektup sureti rin gllldülderi g6rültll. Mil- ve teahin ·için ıarfedilen manı 111tmaktadır. Moskova· 
Azizem Mari! ltaıir, kalabahğı siik6ta da- enerji 89 bin:kilo•attır. Mos nın umumi imar plinı mu· 
Be• aeni kalbimi• olanca vet etti. Reiı gittikçe ıiddet kovada ltu ite beı yal öace cilliace bu şebeke on yıl 

kuvvetile aevmekteyim. Bu vere• bir ıeıle ltatardı: baflaamııtı. Buglin ise, 1935 içiatle 8 ili 10 •İsli biiytll· 
iddiamı §İmdiye kadar isbat Arktuı var - soaaada, Moıkova teshin ıe- tllecektir. 

ettim. Bundan ıonra da 
•eni sevmekte sebat edece
ğime yemin ederim. Fakat 
ltaaa azab çektirmekte• 
•aksadın ne.lir? Niçin beaim
le kaçmaktan çekiniyorsua? 
Y ekıa kalbinde benden hıı· 
ka bir kimseye yer mi ayır· 
dıa? Serbest olmadığıaı, ve 
yapılacak vazifelerin oldu
tunu sölüyonua. Ben buna 
inanamıyer•m. lnaan, aık 
karıııında berıeyi ihmal ede· 
bilir. Benim tle bir takım 
iılerim vardır. Fakat senin 
içia hepsini bir tarafa bırak· • 
mıı ~ulunuyorum. Pederim 
seni bu kadar HYdij'imi an· 
ladıktan ıonra berıeye riza 
göstermek meclluriyetinde 
kalacaktır. Llkia anhyerum 
ki, aeai be.den aJlrmak ia· 
· w,.O IUia 

Tele fon 
3151 Tayyare_ Sineması~ 

Bugon 2 Boynk Film Birden ----------------------------- _,.---_ __________________________ ___ 
Holuvodun en güzel ltefYÜZ kızı ve Amerika rDıellik kraliçelerinin iıtirikile çev· 

rilen seaenia en ıen, en zengin, en ilıtitamb filmi 

--Giizeller Resmi Geçidi--
muıiki, ıayanı hayret revlller -tatlı bir meyzu· bedii danslar -ca•lı 

Lilin Harvey ile VVilli Friksch'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

... ,.-.Cürmü Meşhut••••.-.:• 
iki sevimli ıan'atkirın karıı karııya yarattıkları bilytik komedi 

AYRICA: TOrkçe sözlO FOKS dflnya haberleri 

Seans saatları: 
H Q .ıs, 19 da Cllrmü me,hud; 17, 21,15 de G&zeller resmi geçidi, Cu· 

erg D•marteıi Pazar ünleri 13 te Gezeller reımi idi 

Dünkll nilshamızda, bir harp 
yukuunda ıehirlerin bava hü· 
cumuna maruz kalacakları 
hakkında tanıcmıı kuman· 
danların s5ylediklerini yaz· 
mıştık. Bugün de büyük te· 
birler halkını• ltu taarruz· 
lardan nasıl korunabileceiini 
anlatacaj'ız:. 

Şehirlerin ve sivil ahalinin 
hava hücumlarına karıı ko-
runmaaı içia ıeniı tedbirler 
alınmalı ve bütüq bu itler 
bir elden idare olunmalıdır. 
Bu tedbirlerin gayeti, halkın 
hayatını korumak, umumi 
hayatın pek fazla durma
masını te•in etmek ve laava 
taarruzu neticesinde huıule 
gelecek zararları süratle 
bertaraf etmektir. 

Hava hllcumlarıaa kartı 
ıivil halkı koruma itleri, 
aıağı yakarı, fU suretle ce
reyan eder: 

a) Taarruza uğrıyabilecek 
ıehirleri ve hedefleri, ml1m
kün olduiu kadar erken 
ikaz için dtııman tayyarele· 
rinin yaklaıtığı, uzaklardan 
mümklinae huduttan kendi
lerine haber verilmelidir. 

b) Bu haberler, ıebrin her 
tarafına derhal yayılmalıdır. 

c) Fabrika, depo ıibi he
defler, birçok vasıtalarla 

ıizleamelidir. Bu ıuretle, 
tayyarelerin betleflerini ıö
rerek iaabetli hilcumlarda llu· 
lunmalan pçlettirilmit olur· 
Bu gibi yerlerin, hazar zama
nında aiaçlanması •• taarra I"' 

dan evYel s••'i ıiılerle ir· 
UilmHi faydalıdır. Gece b&· 
cwmlarıntla, ışıklar ıöntltlrl· 
lür. 

D) Reami tlaireler, çarı•• 
mektep, tiyatro, sinema, ca
mi, meydanlar gilti ltirçok 
iaaanlarıa toplu bulunduğu 
yerler yakınıatla umumi ıı"' 
tıaaklar laazırlanmalıdır. 
Bir hava lıücumu•da, eyle"' 
rinclen uzak bulunanlar .&er" 
bal bu umumi sığınaklar• 
ıevkolunurlar. Taarruzan ıo"' 
nana kadar r ridiı-gelit dar"' 
darulur, nakliye yaııtalan da 
iıletilmez. 

e) E•lerinde bulunanlar. 
derhal alt katlardaki kiler 
ve ••iınaklara rirerler. 

f) Hava lıilcumu eaaaıınd• 
umumi asayiı ve emniyetill 
eu çok tehlikeye dilıt&i6 
yerlere la•ıuıi mlfrezelerl• 
yardım etmelidir. 

Hilcum bitince, ıeıarin bet 
tarafı huıuıi yardım ve sıb
laiye kollarile araıtırmalı'cbf· 
Yıkılan evlerde eakaz açıl" 
malı ve ıığıaaklardaa çık•" 
- Devamı 3 ncü sahifede -" 

• --·-A vusturya'nın silihlan
masından neler doğacak? 
Çekoslovakya Harbiye Naz rı, mfl8' 

takbel harpten endişe ediyor 
Belıratl'da çıkan (Politi

ka) ıazeteai; Avuıturya'da 
me•bari aıkerlik meı'eleai 
hakkında yazdıiı ~ir maka
lede diyor ki: 

Devletler ye bilha11a Ta-

mlihim bir mıntakada mil .... 
kin mertebe daha az ıararb 
olması•• temin kaçık itillf• 
terettlp edea bir vaıifedi~ 
AYuatarya'aıa bu harek•' 
ÇekoaloYakya'aın kentli ..... 

na hayzaıı deYletleri Avuı- niyetini temin içia al~ 
tedltirleri mulaik göıt•"' 
mahiyettedir. 

turya'aın mecburi askerlik 
vazifeıinl teıis etmeai vakı
ası karıısıada aaııl bir va
ziyet ahnacaiı hakkında 
mlzakerelertle b•luama kta· 
dırlar. Ren mea'elesi ile 
meıg•I bulunan b&yük dev
letler bu mes' ele hakkında 
llliylk bir iıtical göster
mekte detildirler. Avusturya 
hükOmetinin bu yeni hare
reketinin Tana laanııı ıibi 

ÇekesleYakya harbiye ••" 
zırı yeni aıkeri kaaa••' 
milzakereıi eıaasıada 1161~: 
diii autukta Avr•pa v• 
yetiaia ciddiyetini lıaret et" 
mittir. V • zuh•r etmek tsl"' 
re elan harpte yalaıı ortl•' 
ların bir birlerile karııl.r 
•ak ıuretile barit edil•I~ 
- Devamı ., nc4 tahijitdt 
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·-~·--'-•------~~-~~~~~~# nasıl korunulur ROYAL NEERLANDAfS Umumi harp sıralarında rabı - anlaıılan hikiyesi be-
Ma•i1a'da çalgıcılık eden .lavaya gitmeaia için olacak!· -Baştarafı 2 inci ıahifede- acentaSJ KUMPANYASI 

bir Vahan vardı. Bu adam, yavarladı. Poı bıyıklarını mıyanlara ve yaralılara sür- CendeJi Han. Birinci kor- 11 ORESTES ,, vapuru 13 
iyi ut çalmak, güzel ıarkı yumruj'ile ıildi, gene biki- atJe yardım edilmelidir. Ze- Mayısta gelip BURGAS, 
•öylemek ve... Çok tuhaf ytaıne aı a ı: • arruzun a, yar ım · b 1 d hirliaaz ta d d don. Tel. 2443 VARNA ve KÖSTENCE 
bikAyeler anlatmak aayeıio- - ı ayet pazar ge ı, N'b Jd' koJlarına düıen vazife daha THE ELLERMAN LINES L TD. limanına hareket edecektir. 

çattı. Be~ bir fınat bularak büyüktür. Sokakların, yiye- Not: Vurut tarihleri ve " UL YSSES" vapuru 18 tle batti cepheye bile ıev- k M t ı· 23 M t 
kiliıe•İn yan tarafındaki ce ve içecegv in fenni bir ı · · l · - · ayıs a ge ıp nyıs a kedı'Jmeden, vaı:amak kola- vapur arın ııım erı uıerıne ANVERS ROTTERDAM 

" " gu"nah ı't:raf dairesinin tava- surette temı'zlenmesı' Ja~zım· k k d ' ı· ' , ' yını bulmuıtu, nına yerleştim. Kart Ohan- d T b . d AMS E A ve HAM-değişi li ler en mes u ıyet T RD M 
ır. a rıp e ilen telgraf, kabul edilmez. URG ı· ı · · k Maaisa'hların çoğu hu ti- nes babaaın güzel karısı B ıman arı ıçın yü 

pi tanırlar. Ken ısı es ı ır Surpik durdu papazın önü-d• . k' b' telefon bat merkezlerinin su .. OPORTO " vapuru 20 alacaktır. 
kilise mugannisi idi. ne diz çö tü. apaz: k P yoJlarının ve depolarının, mayıs LONDRA, HUL ve "ORESTES,, vapuru 31 

Gençlı.k •amanımda, (Mal- - öy • ızım.. üna ıo , S f k G b elektrik ve havagazı tesisa· ANVERS'ten gelı'p yük çı- Mayısta gelip 6 Haziranda 
"' tının sür atle tamiri de esas· ANVERS, ROTTERDAM, t.) (*) da bl'r meyhanenin nedir? Dedi. 1 b' karacaktır. 

ı ır surette düşünülecek AMSTERDAM ve HAM-babçeıiade eğfeairken Va· - Karnımdaki çocuğun ve bazırlanaeak işlerdendir. "FLAMINIAN. vapuru 22 BURG limanları için yük 
han bize şu bikiyeyi anlat· babası Ohannes değildir. Su yollarının tamiri uzaya- mayıs LIVERPOOL ve alacaktır. 
mııtı: 

* .. . 
Ben henüz on dört on 

beş yaııada bir çocuktum. 

Seıim güzelce olduğu için 

bizim papaz beni koro ço· 

cukları arasına almıştı. 

Bizim bir komşumuz, baba 

Obannes vardı. Vakti hali 

yerinde olan bu kart adam, 
piJiç gibi bir kızı kendisine 

zevce seçmişti. Surpik, ma· 

hallenin ele-avuca sığmaz 
~ir kadıaı idi. Erkek gör

dümü, ayakları birbirine do· 
laşır, bayılacak gibi haller 
geçirirdi. Mahallede bu kart 
koca ile bu piliç kadıo üze
rine dönen dedi-koduların 
haddi ve hesabı yoktu. 

.. Günahı boyunlarına ... 
Bunlar dedi-kodu değil, birer 
hakikat idi. 

"Baba Obannes'in karısı 
ilk çocuğunu doğurmak 
üzere idi. Herkes bu çocu

ğun bakkalın oğlu Kirkor'dan 

olduğ•nu söyliyordu. Kir
kor da dört kaşlı yaman bir 
tlelikanlı idi ha ... 

"Anlaşılan babalık bu iş
den ıüpheye varmış idi. Bir 
gün iteni buldu ve: 

" - Be•İ dinle oğlum. 

dır. 
BiJiyorum, Kirkor'dan· bilir. Bu gibi hallerde kul- SVVENSEA'dan gelip yük SVENSKA ORİENT 

lanılmak üzere, şehrin muh- çıkaracaktır. LINIEN 
Kocam da bunu öğre

nirse, beni evinden kova

caktır. O zaman beni, do

ğacak yavrumu kim besli
yecektir. 

- Kızım. Yukarıdaki bi· 

zi dinliyor; herşeyi biliyor. 

O besliyecek · elbet -!. 
"Eyvab.. Yetmiş kuruş 

için bir piçi, anasile birlik

te ben nasıl beslerdim. Kor
ku ve telaşla: 

- imkanı yok. Kocasının 
verdiği yetmiş kuruşla bu 
piçi ben kabil deiil besli· 
yemem! Diye bağırdım. 

"Ve ... Kadın düştü bayıldı, 
papas korkusundan kaçtı, 
ben de, piç doğmuş, Ohan
nes baba karısıni ve piçini 
kovmuş ve bu piçi anasile 
beslemek vazifesi benim 
omuzlarıma yükletilmiş gibi 
kaçtım!,, 

Vedi Fikret 

Satıhk Piyano 
Alman marka kuyruklu 

bir Piyano sablıktır. 
Fazla malümat için 2776 

numaraya telefon edilme· 
lidir. 

telif yerlerinde u sarnıçları DEUTSCHE LEVANTE LINIE "GOTLAND,, motörü 12 
da evvelden hazırlanmalıdır. 11 HERAKLEA " vapuru Mayısta beklenmekte olup 

Büyük şehirler halkını ha- 8 mayıs HAMBURG ve yükünii tahliyeden sonra 
va hücumlarından korumak ROTTERDAM, HAMBURG, 
için hazarda yapılacak işleri, BREMEN'den gelip yük BREMEN, (doğru) COPEN-
burada bütün teferruatile çıkaracaktır. HAGE, DANTZIG, GOTE· 

sayıp dökmek mümkün -----------'! BMRG, OSLO ve ISKAN-
değildir. Biz, sadece tehli- ÖksOrenler! l\fut- DJNAVYA limanlnrı için 
keyi bir daha tebarüz ettir- laka (Okamr.otol) yük alacaktır. 
mek ve alınacak tedbirler ~ "VIKINGLAND ,, motörü 
hakkında umumi bir fikir öksOrük şekerle- ~ 22 Mayısta beklenmekte 
vermek istedik. Sivil balkın rini ff!crnbc edi· ~ olup ROTERDAM, HAM-
hava hücumlarına karşı ı uz.. ~ BURG (Doğru) COPEN-
korunması, yukarıda bir ~ HAGE, DANTZIG, GDY-
nebze anlatıldığı gibi, yalnız ~ NIA, OSLO ve ISKANDI-
şehirlerin kendi vasıtalarile ~ NAVY A limanları için yük 
başarabilecekleri basit bir alacaktır. 
vazife değildir. Belediye ve V SERViCE MARITIM 
devlet teşkilatından başka > ROUMAİN 
yardımcı halk kuvvetlerinin "PELES" vapuru 14 mayıs-
de elbirliğile çalıştırılmasını Q ta gelip ayni gün PiRE, 
icap ettiren pek ağır bir ~ MALTA, ve BARSELONE 
iştir. ~ hareket edecektir. 

Büyük şehirlerde, itfaiye, ~ Yolcu ve yük kabul eder. 
jandarma, polis ve belediye ilandaki hareket tarible-
teşkilatı bn iş için hazardan ~ riJe navJonlardaki d~~işiklik-

lerden acente mesuJiyet teçhiz ve talim olunmalıdır. Ve Pilricu ~alınpın 
" • ~ kabul etmez. Fazla tafsilat Fakat b~da kifi dej'ildir. en Ostnn bir mils· ~ ""\ . . lk' . K d d T b ·ı 

Kızılay, çocuk esirgeme ....., ıçın ıncı or on a a mı 
kurumu gibi cefkat cemiyet- bil ~ekeri olduğu- >QJJ ve Tabliye şirketi binası 

"' arkasında FRA TELLi SPER-lerinden başka balkın bir nu unutmayınız. J.,) 
CO vapur acentasına müra-kıamı da yardımcı olarak -O caat edilmesi rica olunur. 

bu iş için yerleştirilmelidir. Kuvvetli milshil ,.._, Tefefon: 2004 _ 20lJ5 • 2663 
... istiyenler Ş.ahap 

Sıhhat sQrgOn 
._'-'._• ··----lllBllÇ••l-.. --D OK 'f OH 

vv. 
N. V. 

• H. 
l)er Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEVANTE LıNj 

11 ADANA,, vapuru haleı 

limanımızda olup ANVERS 

ROTTERDAM,HAMBURq 

ve BREMEN DiREKT içiı: 

yük alacaktır. 

"HERAKLEA,, vapuru 25 
mayısta bekleniyor. ANVER~ 

ROTTERDAM,HAMBURG 

ve BREMEN DiREKT için 
yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINI l 
" E:XPRESS ,, vapuru 24 

mayısa doğru bekleniyor, 

NEVYORK için yük ala

caktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

BUGAREST 
''DUROSTOR,, vapuru 13 

mayısta bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması 

BELGRAD, BUDAPEST, 

BRATISLA VA, VIY ANA 
için yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gel-

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007- 2008 

. 'a dı k n1otör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

.. ,otör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

i Rıza 
M iicellithaııesi Sana bir mecidiye bahşiş 

var. Karım bu Pazar papasa 
günahlarını itirafa gelecek. 
Sen, itiraf ollasıoın tavanına 
gizlenir de, doğacak çocuğun 
kimden elduiunu öğrenir
sen, sana beyaz bir "Dana 
ıözü,, var.. Detli. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ (NJÜZHE1' 
~aplarını Maruf c.J'3 
ecza depolarından 

ve ecznocl<~rdcn 

Ali Agah . 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

\'eni Kavaflar çarşısı 

Bir "Dana gözü,,, kos·ko· 
cı111an Ye beyaz bir meci
diye ile Manisa'da bir aile 
dirt ı-ün idare olunurdu. 
Fakat hazır fırsat ele geçmiş 
ike• dalaa fazla para kazan
IJJak elbet günah olmazdı. 
Bunu• için, Baba Ohannes'e: 

- Hiçbir mecidiye için 
iüaaba girermiyim ben? 
Dedim. 

- Pekili. Birbuçuk me· 
cidiye vereyim. · 

- Mümkün değil! 
- iki.. 
- Mümkün değil.. 
- iki buçuk. 

. - Dört mecidiyeye bu 1 • 
fi Yaparım. 

Vur aşağı, vur yukarı, 
P•ıarlık üç buçuk mecidiye 
•rıııoda kararlaştırıldı. 

* 
h Vahan, yo:uİmuş 
S •re.ket yaptı. Ve 
•ııra: 

gibi bir 
sustu. 

.1 - Bu dünyanın gamı ne 
ı e g . 

1 eçer ... Ver bır ıarab . 
~di. Dolu bir kadeh şa· 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilôç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

-, ' 
llzmir Yün mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
Tarafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI~., 

VE UCUZDUR 
l'eui yaptıracağımz elbiseler için bu mamulah 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin Cadddcsiode FAHRt KANDE. 

~tiR oCLU 
( .. ) Malta eski Manisa'dı 

~llltybanelerin merkezi :oıan 
'-111 lllıbıllesine derler.it~ 

, ______________________ _. 

arasınlar. 

11·irıci Beyler Sokağı V. 08 
Telefon 3452 

o. 34. 
,: r . , . ~,_ . 



:(Uhual Blrllk) 

Fransız kapitalistleri, sosyalitleri müşkülata 
uğratmak için harekete gelmişlerdir 

ilk iş olarak altınlarını bankalardan çekeceklermiş. Sosyalistler 
franğı düşOrmemek için şiddetli tedbirler alacaklar 

Paria 14 (Radyo)- Son gelen haberlere ıöre, btıtOn lardan çekmek İfİ vardır. HOk4met mabafili, kapİla· 
Fransız Kapitalistleri, sayla\· seçiminin verdiği neticeye listlerin bu hareketini çok bOyOk bir dikkatle takip 

etmekte ve frangm iltisi için endite gôstermektedirl~r. 
kaa,ı tedbirler almak ve Sosyalistlerin kabine tetkil Alikadar mahafil, Sosyalistlerin frangı tutmak için 

etmelerine mani olmak için ltazı tetebbOslerde bulun· olanca kovvetlerile çahtacakları ve bu husus için tid· 
mutlardır. Bo teşebbftslerin başında altınlarmı banka· detti tedbirler alacakları kanaatinde bulunuyorlar. ........... ·-------
ltalyanlar~n Inğiltere Radikaller, kabineye işti-
aley bindeki tahrikatı rak etmeğe karar verdiler 

-Motsemlekeler nazırı Sir tomas, 
Avam kamarasında izahat verdi 

Leon Blum, don ~"'ransaoıo 
_t\nkara setirile konuştu 

Londra, 14 ( Radyo ) - mittir: Pariı 14 (Radyo)- Radikal ı 
Sosyaliıtler, tliln rece mtııyü 
Dalatliyenin baıkanhiında 
umumt bir toplantı yapmıt· 

lar4iır. M. Daladiye, Soıya· 
Jistler Partiıi baıkaaı Mlıyü 
Blum taraf ıntlaa gönderilen 

Avam kamarasının düakü - Filiıtin fevkalide ko· 
toplantıııada; ltalya'aın Filiı· mİHrimizle daimi bir temaı 
tin'de Arapları isyana teıvik laalinlleyiz. ltalyanın tabri· 
ettiii hakkındaki neıriyabn kitı laakkıatla timdilik ıize 
dotru olup olmadıiı laOka- bir ıey ıöyleyemiyeceğim, 
metten :sorulmuıtur. Müı- fakat, altıyüz kiıiain tevkif 
te•lekeJer aazırı Pertomas, ediJmit olduğunu, bunların 
klraiye gelerek Filistin kak· en çok Armp olduklarını ve 
kında uzua izahat vermit tahkikata devam edildiifoi 
ye neticede ıunları ı6yle· beyan edebilirim. 

Toplanıp konuş

tular, dağıldılar ........ 
-Ba,ıarafı birinci sahi/ede
nıD Bulıaristan'ın Avustur· 
ya'aıa ve Letenya'Dın mali 
vaziyetleri hakkındaki rapor· 
lar okuamuıtur. Araavut'Juk 
taki akalliyet mektktepleri 
meı'elesi de halledildikten 
soara esaret hakkında bir 

Maaş kanunu bütçe en-
. 

•• • 
cumenıne verildi --Manevralara çağrılan ihtiyat subaylara celb 

ve terhislerinde harcırah verilecektir 
Ankara, 13 ( A.A ) - Bu 

ı&n Fikret Caaıtez'in baı
kanlıj'ında yapılan kamutay 
toplaatıııntla ilatiyat zabitleri 
ve ilatiyat askeri memurları 
kanununu• 19 cu matl.tesinin 
aeferfle hizmete ve umumi 
manevralara çairılan ihtiyat 
subay ve askeri memurla· 
na celb ve terhislerinde 
muvazzaf su.,aylar ıibi bar· 

cirab verilir. Hazarda talim rapor okunmuı ve bu mBna· 
maksadile çaimlanlara yol · • sebetle Habeıis'an'ın Millet· 
ma1rafları verilip yevmiye Jer cemiyetindeki hukuki 
verilmez ıekliade clefiıtiril- vaziyetine temas edilmiıtir. 
mesine ve memurin kanunu· 
nun 64 iincii maddesine mec· MeYcad vesaik araıında ltal· 
buri hizmet mDkellefiyeti se· ya'nın Habeıistan'daki esa
bebile 2919, numaralı kftnu· rete dair bir raporu da vardır 
nua neırinden önce ücretli Ellen bu rapordaki bazı 

elarak iıtiladam edilmit olan· malümatın paktı• ib'ali ile 
ların da ltu ıuretle geçmit yapılan aıkeri laareka.t ea· 
hizmet mllddetleri aamzetlik naıında toplanmıı oldaiuau 

Habeş hftkOmeti Gore mltldetine ve mecburi biz· batulatarak raporun aeıre· 
kasabasında kuruldu metlere mahsup edilir fıkra· dilmesinin muvafık elup ol· 

B~afı 1 inci sahifede 

ltalyanların eline geçmiıtir. 

Londra, 14 ( Radyo ) -
Hartum'daa gelen son bir 

telırafa 16re, Habet bllkii· 
meli (Gore) ya nakledilmiı 
ve bOtün resmi defterlerle 
evrak ve dosyaları oraya 
retirmiıtir. 

(Gore) daki lngiliz koaso· 
)osu, Habeı bükQmetiniD 
eratla kurulduianu bildir· 
mektedir. 

(ULUSAL 
(Gore), Su4ian 
yakıa biyftkçe 
ballır. 

BiRLiK ) : 
budutlanna 
bir kan· 

General (Gobetlo) kuman
daıındaki ltalyan orduları· 
nın, mavi Nili geçerek Va
leıa'ya doiru ilerlediklerine 
ltakıbrsa, Habeı bDkümeti· 
nia taıındığı Gore kasaba
ıı da iııal tehlikesine ma
ruz bulunuyor. Gore ltalyan· 
larca iıgal edilirse, Habet 
lalkümeti Gambaleye taıı· 
nac:ak, oradan da pek yakın 
olan laıiliz somaliıine iltica 
etm•i• mecbur kalacaktır. 

sıaıb iliveaiae iit kanun li· mıyacağını sermuıtur. 
lıpanyol deleıeai raporun 

yıhalanaıa birinci •llzakere· 
leri yapılarak kabul edilmiı· 
tir. Kamutay raznamesine da
hil buluna• maaı kanununun 
13, 24 ve 25 nci maddelerin 
deiiıtirilmesi hakkındaki ka· 
nun ise mizakereai eınasında 
b&tçe enc&meniain talebi 
iizerine tekrar biitçe encO· 
menine ıeri verilmiıtir. Ka· 
mutay Cuma glnü toplana· 
caktır. ····-Konferans 
BOkreş'te toplanacak 

lıtanbul, 14 (Ôzell) - in· 
ıiltere hariciye nazırı Lord 

neıredilmesiai, fakat kon· 
seyin ltalya tarafından Ha· 
beıiıtanda yapılan harekat 
hususundaki battı hareketi· 
ni aıla deiittirmemit oldu· 
tunun da kaydedilmesini il· 
tizam etmiıtir. Nihayet kon· 
aey Eden 'in teklifi &zerine 
lokarno paktı mea'elesinin 
tetkikini Ha zira• toplantısı· 
na bırakmaya karar ver• 
miıtir. 

Eden, M. Titulesko ve M. 
Politiı ile boiazlar meı'ele· 

sini 16r01mllttllr. 
Blkreı'te bir konferanı 

toplaamaıı ve bu mes'elenia 
tetkiki karar laıtırılmııtır. 

------------~~---···--~~------------

iki fikiı· varmış! 
Pariı 14 (Radyo) - Deba gazetesinin Romatla11 aldıiı bir 

telrrafa 16re, Romi'da iki fikir hakimdir. Birinci fikir, ltal· 
ya'aın Uluılar ıoıyetesinden çekilmesidir. Şayet buna kat'i 
surette karar verilirse, ltalya ile beraber Avusturya, Maca· 
ristan ve Arnavutluk ta Cenevre'den çekileceklerdir. 

ikinci fikir, milstemlekeler mea'eleaini ortaya atmaktır. 
ltalya, hu ıuretle eıki m8ıtemlekelerini almak iizere Al
manya'ya da yardım etmiı olacaktır. 

mektubu okumuı ve netice.le 
Radikallerin kabineye ittirak 
et•eleri mlttefikan kararlaı· 
tmlmııtır. 

Pariı 14 (Radyo) - Le on 
llum, diln rece Fransa'nın 
Ankara sefiri mlıyO Paaıon 
ile uz•n m0d4iet keauımuı 
ve ltillbara mllıyl FJindea'i 
eviade ziyaret etmiıtir. 

Paris, 14 (Radyo) - Fra•· 
sa ·nın yeai Türkiye elçisi M. 
Ponson düo gece Ankara'ya 
hareket etmiştir. Dün Tür
kiye'nin Paris elçisi Suad ile 
Bayan Suad, M. Pansoa'a 
bir ijle ziyafeti vermiı ve 
bu ıllende, S•riye feYkallde 
komiseri Kent d6 Martel de 
bulunmaıtur. 

Avusturya'nın 
Silahlanmasından ne· 

ler doğacak ? 
Ba,ıara/ 2 inci aahifede -

ceiini ve bu laarbe ltlltiln 
milletlerin devlet ikoaomik 
biinyelerile birlikte karıp· 
caldarını ıöylemiıtir. Bunan 
için Çekoslovakya laarbiye 
naıın, zuhur edecek telıli -
keler karıısıada lizım l'elen 
tellltirleri alabilmesi için bO· 
idim ete bazı husuıi miisa • 
ali eler veril•esini iıtemiıtir. 

Milletler cemiyetinin Avus· 
turya'ya karıı alacaiı ted
birler D• olu11a.olıun A vus· 
turya hOkümetiniD IOD aldı. 
iı tellbirin Tana havzası 
devletleri araıında meYcut 
itimatııılıjı artbracajı açık· 
tar. Hem bu bal, Avrupanın 
bu luamıada Yaziyetin dhel· 
mesi ve kuvvetlerin toplan· 
ma11 içia bazı kararlar me• • 
ıuubalasoldata bir zamanda 
ortaya çıkmııtır. 

Avuıturya'da mecburi as· 
kerlik Yaıifeıintn teıis olua· 
ma11 yalnız, orta Avrupa 
abvali ile meııul elmak va· 
zifeainin kendiaiae temerkiz 
etmit balunduiu kanaatinde 
olaa ltalya'nın vaziyetini 
kuvvetleadirmek deiil, ayni 
zamanfla, Habeıiıtan ihtili· 
fınıa ltalya lebiade nihayet· 
Jeameaine deiin Tuaa dev· 
Jetleri arasına itimatsazlık 

hiıleri ıaçmak ve bunlar 
araıında iı birliiine mani 
olmak ıayeaiae matuf ol· 
dutu kanaati blııl olmak· 
tadır. 
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itikatlar Macerası 
Birinei Kısım: FECi MUAMMA - 12 -

Maamafih, maceramızın 

esaıı olan bu fa.cianıa me· 
badisi hakkında ıazetelere 
hiçbir ıeJ akıetmedi. Vill· 
yet gazetesinin muhabiri, 
Sen Kristofun belediye ki· 
tibi idi. Bu zat, ıarbaydan 

aldıiı haberlerle, ortada biç 
bir bAdiae olmadıiına emın 
buluauyor. Ve ıarbayın iki 
kızının birden baıtalanan 
halalarının nezdiae, Parite 
ıittiklerine inanmııta! 

Pol ile Makaimi• bulun· 
maıın da, mutad bir meıuni • 
yelten tevlit ettiiine bam· 
lediyordu. 

Halka meçlaul kalan bu 
facia, karaabklar için.le ve 
perdeler arkaıında oynanan 
bu facia, zamanı•ızan en 
harikulide bir f acia11 ol· 
muıtur;ki bu facia, ulümu 
batıla nam ve hesabına oy· 
naamııtır! 

-2-

ve za~ıtayı çok faıla alAka· 
dar edebilecek m8bim bidi· 
seler olmuıtu. , 

Bunlar arasında ıunu ıik· 
redebiliriz: :Bir ay mBddıtle 
mezuniyet almıı olaa poliı 
kısmı alili ko•iıerlerinllea 
M. Edmond Roye, bu boı 
vakitten iıtifade etlerek 

10 Aiustosta eline ı•ç· 
•İt elaa Hki Ye yeni 
(Tonel ile iıaelealer) dosya
larını rlzllen r•çirmeie ve 
taıfiyeye karar Yermiıti. 

Devamı tl(JT 

Ankara'da 
Gizli bir telsiz mOr

silesi bulundu 
Ankara, 14 (Ôzel) - Mu

rada ıizli bir telsiz mlnileıi 
buluamuıt•r. Bu telsiz kime 
aicl olllutu tahkik edilmek· 
tetlir. 

l'nnelde iğneleoeoler! Tftrk • Çek 
Birkaç aen• evvel P~riı't• Ticaret anla ması Ha· 

vukua ıelea bazı ıarıp lal· • Ş • 
diaeleri Fransa'da be•üz biç zıraoda merıyete 
bir kimse uautmut deiildir. giriyor 

Gazeteler, kııa fasılalarla 

"Tunelde iineleaealer" ıek· 
liade tanif ettikleri hidiıe· 
leri ardı·ııra yazmıılardı. 

Katlıalar, bilhassa ıBzel, 
ıeaç Ye aıbhatı yerinde ka • 
danlar, toaele bin4iikleri za ~ 
maa, •• kalabalık bir za· 
manda, ekaeriyetle arkala· 
rınfla ve kaba etlerinde tid· 
cletli bir acı hiıHlliyorlarllı. 
Dokter muayenelİalle, bu 
acıaıa ıayet keskin ye siv· 
ri bir ir•• vasıtasile lauıule 
ıeldiii aalaıılmıt idi. 

Bu laldiıeler bir birini o 
kadar çok takip etmit idi, 
ki nihayet halk araııada 

bllyük bir korku husule r•· 
tirmiı, laatti birçok kadın· 
lar, ipeleamedikleri balde, 

Ankara, 13 (A.A) - Yeni 
Ttırk ve Çek anlaımaıı 
Prar'da imzalaamııtar. Eaki 
aalaıma 1 S Mayııta yeniden 
temclid eclilmiyırek yeailiaia 
meriyete rireceji tarill ola• 
1 Hazirana kadar umumi 
rejim tatbik oluaacakbr. 
Eski kleriaı anlaımaııaın 1 
Haıiraaa kadar devamı do· 
layaıile Çekoılo•ak'lar •1nca 
klerinı liıtesindea de iati· 
fatle elleceklerdir. 

r 

Askerlik 
332 Doğumlular 

lzmir aakerİilc ıubesinden: 
832 lloAamla olapıa he 

vehmen ltu acıyı biuetm.e· nas ilk yoklamalarını yaptır .' 
ie baılamıılardı! memıı mllllm •e gıyd mGı 

iti• en ta1anı laayret ci · Hm yerli Ye yıbanederın ıu 
beti, bu bldiıelerin çe.Jlu· beye mlracutlırı illa olaaar. 
juaa ra;mea ~bir tlefa ol· "" ~ 
saa bir mauunun el•• etlil
memui idil 

HllliMleria arkaıınıa bir· 
denbire kesilmeıi &zerine 
Paris zabataaı, bu lausustaki 
doıyayı tla kaldırmııtı. 

Fakat 1934 seneıinia atuı
tesan 4 lnclaa sekizi•• ka· 
dar Pariı'te yeniden birçok 
.. lpeleme. hldiıeleri ol· 
muıtu. Bilhaın m&kerrer 
yedi aumarab bat lıeriade, 
Viyet ile Flan•er klprllsl 
baleaaa araunda lloktor ve 
eczahanelerde vaıoalarda 
itneleamit olanları• mlra
caatları b&cumuaa ujramıı 
idiler! 

Bundan sonra, iinelenme 
hldiıeleri bir tevakkuf dev· 
resi daha ıeçirmiı dosyala· 
rana kaldaralmııtı. 

Bu defa, ıaıeteler bu 
buıusta aeıriyat yapmamıı· 

lardı; buaclaa makud halk 
araııada panik ve beyecaa 
buıule ıetirmemekti. 

Fakat ıazetelerin bu sil· 
k6tu devam edememiıti. 
Çllala G 1934 ıeaeaiade F raa· 
aa iç Ye m11a•a ıuetecileri 

lımir ikinci bukak mab • 
kemeaiade•: 

lı•irde oturanHllaeyia kızıMB· 
aire tarafından lzmirlle De· 

iir•••tlajaacla Halit it. mek· 
tebi ıokajaada t tS ao.111 

eYtle otura• ıof6r Maıtafa 

ejlu T absia aleybiae açdao 
dava &ıeriae icra kıhna• 
malaakeme ıonanda: M&air• 
ile Tabaiaia 1ekdiierleriadeD 
lt•amalarıaa ve kabahat 
T abaiade oldajuadaa bOkll• 
taribiaden itibaren bir ıe•• 
mıd•etıe eYlenmemesine •• 
maurifi ••hakeme olaa 1671 
k11nt ve takdir olunan o• 
.... lira Yekilet llcretiai• 
Talallae ylkletilmeıiae 8-S· 
956 taribla•e Tabıiaia ııya· 
inatla karar Yerilmekle ff. 
U. M. K. nua madclei mab· 
.... sına tevfikan taaailll 
lalmaa ibltaraameain mild• 
•eaaleyhia elyevm balandai" 
maballia meçlıuliyetiae mebDİ 
te~lii makamına kaim oımak 
llsere malakeme diYaabaa•· 
ıiae talik kılıatlıja ill• 
elaa•r. 


