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Avrupa· endi~~d;, bütün sulh muabe- Japon'lar ltalya~iaı; ~·~Ih isl;~uk·: 
Yırtılıyor 

delerinin bozulacag"'ından korkuluvor HopesileSahar'ın ferini açıkça söy-
el muhtar kalmasını 

Avusturyanıo (Sen Cermen) sulh mu~hedesioi keudi istiyorlar liyemiyorlar 
kendine bozması, derin akisler uyandırdı, ııtanbul 2 (Özel) - Nan· 

kinde toplanan Çin • Japon 
Küçük itilaf devletleri toplanıyor konferansı, hararetli mDza-

rekette bulunmağa sevkeden 
ve hatti bu huıuıta tefvikte 
bulunan, ltalya baıbakanı 
Sinyor Mussolini'dir. 

Istanbul, 2 (Özel) - Vi
yaoa'dın haber veriliyor: 

Avusturya cumur reisi M. 
Mildas, Avusturya erkinı 

:harbiyei umumiye baıkanlı· 
i'ına_ general Jonıo'yu tayin 
etıniıtir. Halbuki (Sen Cer· 
men) muahedesi, Avuıturya
nın erkAnı harbiye teıkilltı 

kerelere baılamııtır. Japon 
d e 1 e g e 1 e r i, Hopes ile 
Sıhar'ıa mutlak surette mub · 
tar kalmasını istiyorlar. 

Zelzele 
Nerede olmuş acaba? 

BerJin, 1 (Radyo) - Gar· 
mit rasathanesi bliyük bir 
bareketi au kaydetmiıtir. 

Avustu. ya topçuları yapmasına mani idi. 
lıtanbul, 2 (Özel) - Lon- ıUz kalacatından fendit• Son relen haberlere göre,Avuı 

dra'dan haber veriliyor: ediyorlar. ... "" lurya erkiaı harbiyesi, der-

Çemberlayn 
Don gece önemli bir 

söylev verdi 

.tvaaturya'nıa (Sen Cer- iyi malümat ala; kaynak-" bal petrol mıatakasına gitmiı 
men) ıulb muahedesini kendi Jardan çıkan bir haltere g3re, ve hudutlara aezmittir. 
kendin• ltozması, biıtlln Avusturyayı böyle bir ha- -Detıamı 4 ilncü rmlıifıtle-

Avt11pa'da derin akisler 
yapmııtır. 

leJarad siyaaaJ çevıaleri, 
kUç8k itilAf devletlerinin 
derhal topla•arak bu mH· 
ılıyi konuımalan lizım gel
diji kanaatindedirler. 

~likadarlar, Mac:ariıtan'ın 
da, 'beklenilmiy•a bir alinde 

• ayni şekilde hareket edece· 
j'inden ve ıulb muabedele
rinia bundan sonra hüküm
-..-- - +-• 
Bulgar'lar 

Nöyi muahedesi· 
ni bozmıyacak

larmış 
latı~bul 2 (Ôzel) - Sof

Y•'dan haber veriliyor: 
Bulıariıtan'ın, Almanya'yı 

taklit ederek Nöyi muabe· 
deıini bozmak iıtediii ve 
ll-.dutlarda tahıiclat yaptı&'• 
b~lduntla Çıkan ve Avrupai 
'J•nılarıncı:iıaa olunan ha· 

b 
1 

kral Boris . 
er er· B 1 

•ilk ' u a-ariıtan resmi ve 
~at'·•dar Çevenlerince sureti 
baa ~ede yalanlanmakta ve 
11._ •berin, ıon zamanlarda 
tiıa;rlanan harp tayyarele· 
dirilen lllillbem olduiu bil-

& lllektedir. 
... .._~ıar krala Boriı'in Noyi 
~~d .. iain boıulmaıına 

r olmıdıj'ı 16ylıai7or. 

-------• .... ~----
Alman 

Cevabının metni 
Londra 1 (Radyo) - Alman 

cenbınd•, Almaoy•, FraoH ve 
lklçlb arHıod• 24 ıeaellk bir 
ıolb muahedesi lmsalaamaıı, 
Iagllrere Ye lıalynın dmla 
eıfatlle bu aolaım•yı lmzalamaeı 
garp devletleri arHında bir 
hın pıktı yapılm111, Bollan 
danın da yapılacak olan adtml 
ıecuOı mleakına alınması, Al· 
mao· Franaıı gençlerinin terbi 
yeelade bu iki memleket an· 
eıada mftoaferet doAuracak 
ıelkınılla bulonulm11mı111, Al 
mınyı Ye Franea. ara1ındı yı 
pılacık bir ınlaımıyı iki taraf 
uloılarınıa reylılm ınretlle tH 
dik etmesi, Almınya'oın m6e 
ıe~ lekeleılnln titri de "Yani 
teebh edilecek bir zımao lçlodt',, 
lıdeel, Mill~tler cemiyetinde 
lt'tkll olunacak bir komleyonun 
yıpılıcık olırn ıdeml tecuOı 

ml11kıoa oark ve tlmal devlf:t· 

lerlolo de f~alrak edebllrneel 
için ıeıklkf; bOtDn boalar ka 
bol edlldl~I takdirde Almanya 
oılllealrr cemiyetine döamtğe 

1mıdedlr. 
Diller, bund•n bıtkı ellAb 

lınmı yırııının durdorulm111 
için buı teklifler yapmıı, ıöd 

k koofenneh r ıoplıomı geçtre 
eını lııemlıtlr . Boğucu gu, ıe 
birli gaz, yangın bombaları kul 

Yıeak edllmeel, 
f1111lm111nın 

k eeblrlerln bombardımıo 
ıçı 1 bsrp eab11ıoıo 40 
edilmeme• • . 

ll L kıımındın f11laeı 
ktlometre • 

D 
hiçbir eureıle bombardımı 

nı zt r top 
na tılbi tutolmamıaı, •e' 

Lf a kullınılmııının 
ve tın• ırı ka• 
11ık edllmeel kooferınaçı 

y d Bundan sonra 
rarl111urılmalı ır. . 

d Lonomlk mee'elelerlo 1Def 
a u l 1 r 

ıuu b•hıedilmeel ve 10 :!~;r:I . 
yıpılmaaı arıu edlldlAf 
mektedlr. 

- DflJamı d8rdüncı'l _ ıahi/eôf -

Yuna• kralı 
M isoloııgi'ye 

decek 
Atiaa, 1 (Radyo) - Kral 

Ye veliabd Paıkalye yortu
larında Miıolonıi'ye tayyare 
ile ıideceklerdir. 

Şehir meclisinde 
Beledi yenin otoblls iş· 
letme~i kararlaştırıldı 

Behcet Uz 
Şehir meclisi dan öğleden 

sonra ıarbay Behcet Uz'un 
riyasetinde toplanmıı, bele
diyeler bankasının tesisine 
karıılık olmak üzere blltçeye 
tahsisat konmasını iıtiyen 
ıarbaylık mektubu okunduk
tan sonra blltçe e•cllmenine 
ve Karııyaka'da damacana· 
)arla ıu satalmaıı için fiat 
t11biti hakkındaki teklif 
tarife encümenine havale 
edilmiıtir. 

Buadaa ıonra ıarbayhtın 
ıehirde otobDı iıletilmesi 
için 60 bin liralık istikraz 
akdi veya relirleri karııhk 
ıöıtermek ıuretile otobüı 
abamaaı için meclisten aell
biyet iıtiyen teklifi okunmuı 
'' flrbaJ UIUD İlıbıt ftrl• 

Sir Osten Çemberlayn 
lıtanbul, 2 (Ôıel) - Lon· 

dra'dan laaber veriliyor: 
Sir Oıten Çemberlayn, 

dli• ıece birçok siyasal 
ricalin hazır bulundutu bir 
mecliste söylev vermiı ve 
demiıtir ki: 

- lngiltere'nin, beı asır· 
dan beri taki .. ettiği ıiya· 
ıadan uzaklııamaz ve Av· 
rupa'da cereyan eden hadi· 
selere karıı likayd kalamaz, 
vazifemiz, daimi surette ve 
herhangi bir tehlikeye karıı 
hazırlıklı ve kuvyetli bulun· 
mak, kendilerile abten bath 
bulunduiumuz devletlere 
yardım etmektir. 

Hauptman 
ikinci defa olarak ölllm 

yolundan dôodO 
Trenton 1 (Radyo) - Ha· 

uptmaa'ın idamı geri bıra· 
kılmıthr. RendaY isminde bir 
ıabıı, çocuğu kendi öldllr· 
dliii1aü söylemektedir. Mer· 
kez ji1ri hey'eti 12 saatlik 
bir toplantıdan soara ve bllk 
mDn infazını bıı dakika kala 
kararını vermiı ve hapishane 
direktörlne 48 ıaat için ka • 
rarın tecili bildirilmiıtir. Tren 
ton halkı heyecan içindedir. 
Hauptman mlltemadiyen at· 
lamakta ve masum oldutunu 
söylemektedir. jOri, buılln 
toplanarak katil oldutunu 
ıöyliyen Readav bıkkında 
tıbklkıt açılıp açılmım11ıaı 
karırlııtıraçıktar , 

~~~-----~---~~--M. Mussolini, Lokarnocuların ka· 
raı·ıua henüz cevap vermedi 

lıtanbul, 2 (Özel) - Pa
ris gazetelerinin Adis·Ababa 
aytarJarı; ltalyan'Jarın bun
dan sonra tayyare bombar· 
dımanını sıkla1hracaklar1nı 
yaziyorlar. Ayni mubabirJere 
göre, Hı beş'leri sulha icbar 
etmek için ltalyan'lar, bütün 
cephelerde umumi bir bava 
taarruzu yapacaklar, ~köy· 

lerde tehir ve kasabalardı 
ve batti tarlalarda çahşaa 
halka boiucu gaz bomba
ları atacaklardır. 

Alakadar çevenlerin ver· 
dikleri haberlere göre, ltal · 
yanlar, bir yıldan fazla hup 
ettikleri takdirde tahammü
lü imkiosız masraflara dü
çar olacaklarını tahmin et· 
tiklerinden, hararetle ıulb 

istemekte ve fakat bu arzu· 
larıoı izhar edememektedir· 
ler. 

Paris, 2 (Özel) - Roma· 
dan haber veriliyor: ltalya 
hükumeti, Lokarno miıalunı 
imzalamıı olan devletler 

M. Mu11olini 

delegelerinin Lonclra'dı ••r• 
dikleri kararı kabul edib 
etmediiini lıealz bildlrme
miıtir. Bu •aıiyet, Fran111 
ricalini için için dDıladlr· 
mekte ve ayni zamana 

· lhıtıamı 4 nen 11ılıifetÜ • 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Gfire --·-----_...-
Maide helvası değil, 
Medeniyetin ateşi yağıyor! 

- 1 -
Maruf Fransız diplomata M. Heriyo, ıeçenlerde P'raua• 

nın baıı ııkııınca ''lagiliz doıtlarama,, baılıkla bir makale 
neıretti. lngiliılerden yardım, kuvvet ve iıtirak diledi : 

- Akıi takdirde Cemiyeti akvam ya arsıulusal bir bilir· 
do salonuna, yahut ta bir paçana fabrikasına benıiyecektir 

Dedi. 
- 2 -

Dün bizim 1ıaıetelerde okudum. ltalyan tayyareleri, ya• 
hnız Harar bombardımanında 35 ton bomba atmıılar. Kilo 
deail1 ton !... Bu Muıa Peygamber devrinde yağan maide 
helvası deiil, med.,niyetin iri iri parçalar halinde yere dl· 
ıen bir katliim yaimurudur. 
Habeılere "vabıi" dedik .. Fakat Firavunlardan biri meıa• 

rından kalkıpta bu bale bakH, acı acı flllecek. 
- Bizi 1ıaddarhlda itham ediyorsuauı. Biz ne yaptık : 
Eıirlerimiıi kırbaçladık. Hayvan kafileleri halinde ite koı· 

tuk, taı kırdırdık, fakat Ehramları kurduk. Siz ise eıirlalı 
bile olmıyan milletleıi öldllrllyorsunuzl 

Diyecektir. Buna ne cevap verecetiı ? 
-3-

Franıa'nın baıı sıkıpnca, bir Cemiyeti akvam mea'elui 
ortaya çıktı ve M. Heriyo ile birçok ıayretJi Franıı~ dip• 
lomatları, Uluslar sosyetesini billrdo 1alonu ile paçavra falt· 
rikaıına benzettiler .. 

Peki amma, Habııiıtaa bir ıçık bomba 1alonuaa benıe• 
diii halde, Uluslar sosyetesi neden bir paçavra fabrika11 
haline inmedi ? .. 

Habeıiıtın da FranH ıibi, soıyeteye dalaildir. Ayni bak
lara, ayni mevkie sahiptir. Alman askeri çizmesi FraDAJa 
detil, kendi topratına ayak baaınca bu kadar kıyamet ko· 
parılıyor. 

Habeıiıtan'a bomba yaiarken : 
- MliıyUler, bu bal böyle giderae, milletler cemiyeti bir 

hokkabazlar mecliıiae benziyecek 1 
Demete, neden kimsenia dili •armıyor? G6r1Ulyor ki ..... 

Alt tarafı mal6m 1 .. 



(Olual Birlik) - 2 Niıaa 936 

"I . Trakya Siyasal durum, Avrupa piyasaları-
· ITorkleri kongre· nı birden bire durdurdu 

•Cioaı 1~0.;,~0"'''""-~;;~N.ki'lli KAMI ORAL .1 ye bir. muhtıra Martm on heşinden so~una kadar olan neticeler, 
Baba Anri, oğlunun adam öldü· veNyorlar: 

Garbi Trakya'da toplanan meD1 DUllİ)'et verecek derecede degi)dir 
recek kadar canavar ikinci umumi kongre için Son posta ile gelen Fran-

J d 
Tralsya'daki Ttlrk'Jer ıız ve lagiliz ekonomik bül-

0 ma ığını söylüyordu bir muhtıra haz1rlamak- tenler, cihan ıiyasaıı üzerin-

Fakat Emniyet direktörüne kendisi benden hiçbir şey tadarlar. ikinci kongrede, de görülen endiıeli vaziyet· 
renk ve~~iş olmamak için saklatmaz.Siz ise o;lumla ara- azhkların talepleri tetkik ten dolayı Avrupa 'piyasala-
metanetını muhafaza ederek mızda teati olunacak 6 1 . olunacaktır. r1nda bir durgunluk hlsıl 
dedi ki: işidecek ltir mevkideı b:~:~ Garbi Trakya'daki Türk· olduiunu yazıyorlar. Verilen 

- Teşekkür ederim dostum nacağınızdan hakikat bale ler, aralarında ıtoplantı ya- maltimata göre, Paris, Mar· 
ben de sizden ancak böyle vukuf kesbetmiı olacakıın1z. parak bir heyet teşkil ıilya, EJcezire, Roma,Milino, 
birşey beklerdim. Maamafih Nasıl, teklifimi kabul edi- etmişler ve 'filrk akalliyet- Tryeste, Berlio, Budapeşte, 
size bir teklifte bulunmak yorsunuz değil mi? leri hesabına kongreden Viyana, Londra, Hamb~rg, 
isterim. Hem de Omit ede- Emniyet direktörü, Baba istenecek olan huıuıatı umu- Atina ve Kahire piyasalarında 
rim ki bu teklif boşunuza Anri'nin bu teklifini manbki mi bir ıekilde tesbit eyle- iÖze çarpacak derecede bir 
gidecektir. • bulduğu için derhal şu ce- mek lizere bu heyete aali· durğunluk hükilm sürllyor. 

Siz, oilumla, vukubulacak vabı verdi: biyet vermiılerdir. Gerek tüccarlar ve gerekse 
mlilikatımızda hazır bulun· _ Memnuniyetle, zira be- Kongre, Ni1aoın 26 acı fabrikat6rler, bu duriunlo· 
mağı behemehal arzu ediyor- nim istemekten çekindi.ıı.ı'm günü toplanaeaktır. aun yeni bir buhran doğu-

B • • .,. •• •~••-.,.tfj•--------
sunuz. u arzunun neye bir şeyi, siz kendi kendinize c h ı l 
müıtenid olduğunu bildiğim kabul ve teklif etmiı olu- ey an güze eşiyor 

ve suya kavuşmak üzere 
olan Ceyhan'da, )'Ollar-

için muhalefette bulunmam. yonunuz. Bu şekil, ayni 
Hatti millikatta birbirimize zamanda bizim de itimize 
söyliyeceğimiz sözlerin biri· fevkalade yarar, battA şu Elektrik 
ıini bile kaçırmayıp zilıoi· anda hukuki vaziyeti çok 
niıde saklamanızı rica ede- ağır olan oğlunuzun da .. 
rim. Fakat lütfedipte bu Bununla beraber, ibtiyat-
müllkatımızı sizin dahi işit- kirane hareket etmenizi de 
mekte olduğunuzu Lüi'ye tavıiye etmekten geri kala
anlatmıyacak surette gizli mam. Zira bulduiuouz bu 
bir yerde durabilirmisiniz? ıekil, ayni zamanda çok 
Hapishane içinde küçük bir tehlikelidir. Bu ıekiJ netice
oda vardırki, duvarlarında sinde ya herıeyi kazanmak 
bulunan üç gizli delik, mez· veyahut ta büsbütün kay-
kCir odaya bitişik olan yer- betmek ihtimali vardır. Oğ-
lerde bulundurulan suç- lunuz, bizim tahminimiz veç· 
luların söylediklerini işit· hile hakikaten katil iıe ve 
meğe ve. yaptıklarını gör- bunu ıize itiraf edecek olur-
m~ii temin eder, bu delikler sa, mabvolmuı demektir. 
hlJi duruyormu bilmiyo· 
rum. 

Çünkü benim vazifem, iıit

Emniyet direktörü, ihtiyar tikleriıni aynen ve harfı 
hafiyenin söylediklerini dik· harfine zaptetmektir. 
katle dinlemiş ve hemen Baba Anri, emniyet c:İi;ek-
muvafık bulmuştu. Biraz törünün düıündüklerioi esa· 
dütündBkten ıonra ıu cevabı ıen daha evvel oaiar1 dik· 
verdi: kate almış bulunduiu için 

- Oğlunuzun bulunduğu hiç düıünmeden: 
10 numarah oda, dediğiniz - Evet • Dedi - böyle bir 
ıibi bir tertip kurmamıza şeklin' tehlikeli olduğunu 
müaaiddir. Fakat oğlunuzla 
yapacağınız mülakatta be- takdir etmekten aciz değilim. 

. b Buna rağmen ısrar ediyorum. 
nım azır bulunmayıp ta L ' 

k ili yi siz de benim kadar 
sa lanmaklığıma neden lü

tanımıı olsaydınız, urarım-
zum gördüğünüzü aolayamı· d k 
yorum. • i isabeti takdir ederdiniz. 

Baba Aari, gülümsedi ve Lüi'nin melek olduiunu iddia 
ıonra dedi ki: etmiyorum. Fakat adam öl· 

dürecek derecede fena bir 
- Bunun sebebini şimdi 

- A rktısı ıınr -

anlarsınız. Oğlumun suçlu ol- ruh taııdığına kat'iyyen kail 
d 

değilim. 
uiu hakkında demin say-

da yenileştiriliyo.-
ceyhan (Ôxel) - Ceyhan

da ıon gllnlerdeki faaliyet 
hamleleri ,ehre pek yakında 
liyık olduiu yep·yeni çeh
reyi verecektir . 

Belediyenin pek yakında 
bathyacak elektrik ve su te
siıaıatlarından baıka, ıon gün· 
ler içinde devam edilen kll • 
çük fakat önemli faaliyetleri 
ıayanı kayt çahımalardır. 
Yapılmakla olan modern 

mezbahanın önünde fidanhk 

için iıtimlik edilen yer yirmi 
dönüm fidanlamaktadır ki 
burası Ceyhan'ın giizel bir 

parkı haline de getirilecektir. 

Bu ıuretle park ihtiyacını 

tamamile karıılamıı olacak· 
hr. Belediye bahçesindeki 
köhne Hbne yıkalmıı ve 
plinh yeni bir 1&bne inıasına 
başlanmıthr. 

Sahne öntimüıdeki ay 
tamamlanmıı olacaktır. Sah
nenin etrafındaki bahçe de 
esasla surette tanzim edil
mektedir. 

Çarıı ortasında istasyona 
kadar olan yolun yan taraf
larına beton ve ağaçlı genit 
kaldırımların yapılması dur· 
madan devam etmektedir. 

Çarıılarıa parke ioıaaı 
müteahhide verilmit ve bu 
iaıaat için lizım gelen par· 
keler Toprakkaleden gelme
ğe başlamıştır. 

Bu iİdiıle çuıılar büsbü
tün parkelenmiı bulunacak· 
tır. 

Çarıı içlerinde münase
betsiz bir ıekilde yerleıen 
esnaflar, ıan'atlar1na ve 
icaplara g6re tasnif edilmiş 
ve yani yerlerine yerleıti-

# 

rilmeğe baılanmıılardır. 
Belediyenin ıon modeldeki 

etüvü gelmit ve faaliyete 
geçmittir. 

-----+-••----
H n k ô mel İm İz 
GOzel bir ~elen k 

gönderdi 
Son posta ile gelen Atina 

gazeteleri, hük6metimizin, 
Venizelos'un cenazesine gön-

derdiği bilyilk ve süslü çe· 
lenkten memnuniyetle bab· 
seylemektedirler. Hükftmeti· 

mizin gönderdiği çelenği, 
Atina sefaretbanemizin büyük 
erkiaından bazı zevat Giride 
götürüp Venizelos'un meza-
11na koymuşlardır. dığınız deliller, beni ikna 

edemedi. Cinai tahkikatta 
bir dereceye kadar mebare
tim olduğunu siz de teslim 
edersiniz zannederim. işte bu 

~ineması:yarm program değişecek 
mebarete istinaden söylüyo

rum ki, ıizin bulduğ'unuz de· 

liller, pek te kuvvetli deiil

dir. icap ederse bunların 
ciddi olmadıklarını ısbata 
hazmm. Fakat İf, o noktaya 
varmıyacakhr. Çünkü ben, 
Lüi'nin masum olduğundan 
kat'iyen eminim . Likin ma· 
sumiyeti, en ziyade kendi 
aleyhinde bulunan Polis me· 
murlannın nazarında dahi 
taayyftn etmiı olmak üzere 
kendisinin hakikat hali bana 
söylemesi lazımdır. 

Mülakatımızda sizde hazır 
bulunacak olursamz, şimdiye 

kadar gerek sizin ve gerekH 
müstantikin suallerine ne 
cevaplar verdise bugün de 
onla11 tekrar etmekten baş
ka -"irıey yapmıyacaktır. 
ÇünkB sizden çekinecektir. 
Fakat biz yıJnız kalınca, 

İki baftadanberi büyük bir muvaffakiyetle devam etmekte olan Türkçe sözlü ve ıarkıh 

ALI BABA 
ite HARRY BAUR'UN çok beğenilen ve çok rağbet kazanan büyük filmi 

HA YAT ACILARI 
Bugtln son defa olarak gösterilecektir 

----------- . - ..... ---
y arJ ll: Biltün lzmir ballu, büyük küçiik, çoluk çocuk, kadın ihtiyar herkes 

(Tayyare Sinemasına) koşacak ve gülmekten. kahkahadan kmlacakhr. 

AŞK BANDOSU 
Şimdiye kadar FERNAND GRAVEY'IN temsil ettiği en güzel fılmlni 

sönük b1rakacak derecede kuvvetli ve şaheser bir filmdir 

Dikkat• aıAŞK BANDOSU" uzun ve büyük olduğu için seans saatlerinde 
• değişiklik yapmak zarureti basıl olmuıtur. 

Seanslar şu saatlerdedir: 
Uergiln: 14,30 - '16,25 - 18,45 • 21,5 Cumartesi ve pazar iünleri 12,10 da 

batlı yacakhr. 

AY RiCA: Tilrkçe sözln F<.>KS dnnya 

racağından endiıe ediyorlar. 
Yukarıda aaydıj'ımız pi

yaaalarda arız olan dur;un -

luk neticesinde bankalarda 

umumi bir hareket, ahı ve · 
riıin ani bir surette durma· 
11ndan dolayı bonolarını tas· 
viye etmek üzere bankalar· 
dan para çekmek ihtiyacını 
hisseden müesseselerin faz
lahi1ndao ileri gelmektedir. 
Bazı bankalar bu ciheti na-

zarıdikkate alarak faizlerde 
zam yapmıılardır. 

Mart'ın on beıinden niha· 

yetine kadar teabit edilen 
neticeler, memnuniyet vere· 

cek derecede deiHdir. 
Ekonomistler, bu halin, ci

h11n iktisadiyatı için dikkate 
deier mahiyette olduğunu 
•e umumi siyasa ile sıkı ıı· 
kıya alikadar bulundufunu 
iddia ediyorlar . 

~~~~----.-.--·~·~·~----~~~~-

Nede olsa, bir kö-
şe dönülmüştür 

Garp devletleri aı·tık birleşmiş ve 
bir cephe tutmuş bulunuyor 

Sunday Taymiı gazete
sinden: 

Lokarno devletleri ara· 
ıında basıl olduiu Cuma 
günü bildirilen anlaşma, 
haddi zat'nde, ihzari mahi
yettedir. Bundan ıonra Al· 
manya ile anlaımak lizım 
gelecek; daha sonra bir 
dünya konferansına mevzu 
olacak paktların mUıakere
sine geçilebilecektir. 

Nede olsa, bugün için bir 
köıe dönülmüıtür. Hitler'in 
darbesi karıııında gösterilen 
fngiliz ve Fransız reaksi
yonları biribirindeo farkhdır. 
Alman diplomasisi bu ayrı
lıaı geniıletmek hevesine 
kapılacak olursa insani dav· 
ranmış olmıyacaktır. 

Birkaç ıündenberi lngiliz 
tezi ile Fransız tezi müna· 
kaıa olunmakta idi. Bu 
ihtilif artık bitmiş ve ka
panuuştlr. Garb devletleri 
şimdi birleşmiş bir cephe 
tutmuş bulunuyorlar. 

Bu anlatma ve birleşme, 
Fransa ile Belçika'nın M. 
Eden tarafından yapılan 
teJkiolere uzun bir uğraşma 
neticesinde yaklaşmalarile 

kabil olmuıtur. 
Alman 'Jarın son hareket

leri bu iki devlet, bakh 
olarak emniyetleri bakımın
dan telaşa düşmüşler ve işin 
en aoouoda ıilih ıiliha gel
mek mecburiyeti doiurabi· 
leceğinden korkmuşlardı. 

Bunun yerine Almanya'ya 
bir teklif yapılmıf, bunun 
kabulü takdirinde işi muha
samaya dökmemek şa'rtile, 
M. Hitler'in istediğini ıöy· 

lediği sonuçların gerçekleş
mesi imkln altına ahnmıştır. 

Almanya'nın verecej'i en 
iyi cevab, açıkça bir kabul 
olabilir. O zaman dünya 
ufuklarıada toplanan bulut
lar dağılacaktır. 

Almanya'nın. Franıa ve 
Belçika tarafından örneği 

gösterildiğ'i tekilde b~r fe· 
ragat göstermesi beklenir. 
Eğer bu böyle olmazsa 

bile, Almanya'nm bir müza· 
kere ve münakaşayı kabul 
edeceğini umarız. Lokarno 
devletlerinin Almanya için 
açık bıraktıkları kapı, Al
manya tarafından onlarlD 
yüzlerine kapatılmamalıd1r. 

lnriltere ve ltalya tarafın-

dan Belçika ve Fransa'ya 
yazıhp beyaz kitatpa neıre

·dilmiş olan mektuplar, Al· 
manya'nın böyle lizımgeldi· 
ğini anlatması gerektir. 

M. Hitler'in söylediği nu .. 
tuklardan bir kısmı bir ta
kım tehlike ve teliş duygu
larının uyanmasına sebeb 
olmuıtur. Fakat hatırlatmak 
lizımd1r ki Almanya'da ya
kında seçim yapılacaktır. Bu 
nutuklar bu ıeçim dolayı

sile söylenmiıtir. 
Bu hidiseler karşısında ve 

bu tartlar içinde bir hatibe 
bu kadar celadet payı ayır

malıyız. 

Diier taraftan Fransa'da 
da seçim baı'amak üzeredir; 
orada da bundan dolayı bir 
takım ileri ieri sözler ıöy· 
lenmektedir. Bunlar demok· 
rasinin bir takım tehlike
leridir. 

Bizim lagiltere'tlc seçim
lerde hükfımetlerimiı kuv· 
vetli olduiu için b6yle 

># 

şeyler olmaz. 
Geçen haftanın bidiıeleri 

içinde bir taraftan sulh ka· 
pılarını açık bulundurmak, 
öte taraftan Avprupanın mu· 
ahedelerdeki vaidleri yerine 
getirmek hususundaki itima
dını sanmamak için gayret 
aarfedilmiştiı. 

Zaman geçtikçe bu buıus· 
taki gayret daha da arta· 
caktır. 

Atina'da 
Bir ticaret odası 

açıyoruz 

Atina - 1932 yılında 
Atina'da kurulmut olao 
Türk-Yunan ticaret odası, 
Y Jnan hükumetince bilibare 
çıkarılan bir kanun üzerine 
kapanmııtı, At:na ticaret 
odası, bu odanın tekrar te· 
sisi için hükumet nezdinde 
teşe~büsatta bulunmağa ka· 
rar vermiştir. 

Yeni odanın, Ateıe koa:ı· 
meuiyalimizin himayesi al· 
tında bulunacağı söyleniyor· 

Yeni odanın ünvanı, Yu· 
nan-Türk ticaret odası ola· 
caktır. Bizim odadan bıt" 
ka Atina'dı, bir Yunan-Al· 
mao, Yunan-Romen ve Yu· 
nan·lngiliz ticaret odaları 

daha vardn. 



.. SeNfrl -----:---· -----...ı<~m • ..ı;Btrlik> y -- ' ı ==-=========------- 2 NaHn •9J6 onan milli bankasi Fratelli Sperco ı N. v. IOlivier ve şOreki-
yeni tedbirler aldı R!~r~rN!~~::::s Ali Rıza vv. F. ~· Van 81 Limited vapur 

KUMPANYAsı Deı· Zee acentası 
Alm. anvaya mal .gÖnderen Yunan "SATURNUS" vapuru"el-1 Mocellithanesi & Co. 
t 

J yevm limanımızda olup 28· Cendeli Han. Birbad kor• 
acırleri müşkol \18Zİ,1ete düştOler 3-36 da ANVERS, ROT· DEUTSCHE LEVANTE LıNtE don. Tel. 2443 
Ar J TERDAM, AMSTERDAM Yeni Kavutlar çarşısı .. AGUILA" vapuru balen TH 

ka ına - Yunan milli ban· Jarak bedelinin (Rayıbank) limanımızda olup ANVi:RS, E ELLERMAN LINES LTD. 
tedb~cr alınan yeni bazı nezdinde toplanma11nı bek· ve HAMBURG limanları N o. 34 ROTTERDAM, HAMBURG " MARDINIAN ,, vap11ru 

111 
ır ~r, Yunanistan'ın Al· lenirken timdi Almanya'ya için yOk alactkhr. ve BREMEN için yilk ala· mart nihayetinde LIVER· 

ı:İya ra . ~lan ihracatını ihracat yapan m&easeselere "HERCULES., vapuru 6-1. caktır. POOL ve SVENSEA'claa 
ç eıhrm. •ıtır. drahmi lizerinden deg .. il de, 4-36 da gelip 11·4·36 da 
Yu t 'd ANVERS • 

11 

ANGORA ,. vapuru . nanıs an an Almanya· Alman markı üzerinden , ROTTERDAM, 
Y•kıbracatı m61ktU bir hale kredi vereceiini bildirmiıtir. AMSTERDAM ve HAM- 0 0 K T 0 R HAMBURG, BREMEN ve 
: .

11
an bu tedbirler, Yunan Bundan baıka Yunan ih· BURG Jimanları için yük Ali AgAh ANVERS'ten ylik ÇJkar-

gelip tahliyede bulunacak • 

1 i bankaıını~ drahmi ile racatçıları, Almanya'ya sat- alacaktır . mııtır. 
nıark d Çocuk Haıtahkları AMER 
k t'A araııa a yapılacak tıklar1 malın bedelini Yunan .. GANYMEDES" vapuru MOtehU1ııı ICAN EXPORT LINE 

1 1 hesaplarda çıkmıı mub· milli bankasından eskiden 8 4 36 d b kl k "EXMORE" vapuru 12 ni· 

.. THURSO" vapuru niıaa 
iptida11nda LIVERPOOL vı 
SVVENSEA'dan gelip talı· 

liyetle bulunacak. 

teldlllel Kura zararlarını kabil yllzde y6z alırlarken, ıimdi · · 8 e enme te olup '"'inci Beyler Soka&• N. 68 
o uau k d 'b t ylikünü tahliyeden sonra BUR· Teleron 3452 sanda bekleniyor, NEV. 

• a ar ı raca yapan yalnız yiizde 60 niıltetinde './' 
t&ccarlara yllkletmek taaav· alabileceklerdir. Buna g6re, GAS, V ARNA ve KÔS· YORK için hamule alacaktır. 
vurundan ileri gelmektedir. Yunan ibracatçılar1, mallar1- TENCE tim.anları için yok ~atılı k motör S. A. ROY ALE HONG· 

Yunan milli bankaıı, Al· nın tutarını baıbaıa alabil· alacakbr. ROISE DE NAVIGATION 
111•nya'ya ihracat yapmıı mek irin Almanaa'dan da "GANYMEDES ,. vapuru 12 beyrirkuvetinde (Diıel) 
ol f' 7 20 4 36 t ' b' d FLUVIALE ET MARITIME ~n 1rmalara eskiden drah· Yunaniıtan'a ayni aiıbette · · arı ıa e gelip markah az kullanılmıı bir 
ını . lizerinden kredi verir, aatıı yapılmaıını beklemek 2S·4 36 tarihine kadar ..,ot6r satılıktır. Taliplerin ., DUNA " vapuru 10 ni· 
~•n,ı Almanya'clan Yunanis· mecburiyetinde bulunmakta· ANVERS, ROTTERDAM idarehanemize müracaatları sanda bekleniyor, GALATZ, 
ana mukabil ihracat yapı· dırlar. AMSTERDAM ve HAM· BELGRAD , BUDAPEŞT, 

1 1 
BURG limanları irin yıı.'- iliD olunur. 

zmir vi ayeti deflerdarJığından: alacaktır. T UK --------~ı BRATISLAVA ve ViYANA 
N M ._.. kıflrenler' Mut için yBk alacakbr. 

o. evan Cinsi Bir senelik mu· SVENSKA ORlENT • • 
bammen kıymeti LlNIEN laka (Okamr.ntol) SPANSKELINJE - OSLO 

14 Selçuk menderes civarı Eıkiden barbaaodon de· ~ " BA YARD ,, mot6rü 11 
nı· ıen knr11.k dalyanın ba· .. ROLAND " motörü 29- ökstlrOk tekerle· ~ 

7 u 3 36 t 'b' d b ki nisanda bekleniyor. HAYFA 
hk avlamak lıakkile bir- · arı ın e e enmekte rı·ni ıecrObe edi 

ı n.kn. hl' d ----4 ISKENDERIYE, DllPPE ve 
likte ytizde 12 aaydiye o up yu unü ta ıye en sonra ~ 
rliıumu 60 00 ROTTERDAM, HAMBURG, ıiz.. ~ NORVEÇ limanlarına yük 

"GRODNO" vapuru mart 
nihayeti•de LONDRA, HULL 
ve ANVERS'tea ıelip talıli· 
yede bulunacak Ye ayni 
zamanda HULL ipa ylk 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurlana lalmleri lzeriae 
detitildilderdea meı'ali,.t 
kabul edilmez. 

alacaktır. 
•VaparJaran iıimJeri, ıel· 

me tarihleri ve navlwa tari· 
feleri hakkında bir taallltlde 
giriıilmea ... 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007 • 2008 

13 Selçuk alman g61ft " " " 10 00 COPENHAGE, DATZIG, ~ 
13 Selçuk CIYaıir " " " 10 00 GDYNIA GOTEBURG ~ lzmı·r Yu·· n mensucatı 
Yukarıda yazılı dalyan ve 161lerin balık avlama hakkı ' · ' 

ile beraber yllıde 12 aaydiye rüıomlarının &ç ıeneliii OSLO ve ISKANDINAVYA Q) 
17·3·936 tarihi.den itibaren onbe, gün m&ddetJe mtlzaye· limanları için yftk alacaktır. .......... Tu· · rk A. ş1• rketı· 01• 0-deye çıkardmııtar. Talip olınlarıa Kutadası mal mlldlirlil· "ALGERIA" vapuru 14.4. ~ 
ğOne müracaatlara. 799 36 da beklenmekte olup 

~llllllllHlllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllUIHlllllll.tllllllllllllllllllllllllllW.. ROTTERDAM, HAMBURG, = HALKA p 1 NA R K u MAŞ 
.,,, ' COPENHAGE, DANTZIG, ~ F ABRIKASI 
ı'f ürk Hava Kurumu! g~z6'~~isK~~~~:~~~" ~ . 

mevıim 

1 B 5 limanları için yllk alacaktır. ffllY"\ 

1 üyük Piyangosu· 1 sER~~~M~:mM ve ParJen ~'"•r•• ııı.-ı 
Tarafından 

kuma,ıar: 

SAGLAM 

. dolayııile yeni çıkardılı 

= == "ARDEAL,, vapuru 3-4·36 
~ Şimdiye kadar binlerce ki,iyi -==I da KuSTENCE, GALAZ, 
!i :m: BRAILA •• SULINA hare· 1 zenJ(İD etmiştir. §_ ket edecektir. 
i! "ALBA JUL YA" vapuru 
ii 6 ini keşide 11 Nisan 936 dadir. i 16-4-36 da gelip 17·4-36· da 
1 == MALTA, MARSIL YA ve 
ıBoyok ikramiye: 200,000 Liradır; BARSELONE hareket ede· 
._. E cektir. 
i Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, = .. PELES" vaparu 21·5-36 

il lo,ooo liralık ikramiyelerle (50,ooo) ~ da gelip 13-S-36 da PiRE, 

lirahk iki mftkitat vardır. ~ MALTA, MARSILYA ve 
_ı BARSELONE hareket ede-

lllllHtllfllNI lllllllllUllllllllllllllllllll il llllll lllll llllllllllllll llll l l il llll llllllll•- ce k tir· 
.. ALBA JULYA., vapuru 

l MiR 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F.abrikaıı : lzmir'de Halkapınarda~ır 
Yt-rli Pamuğundan At, Tayyare, K3pekbaf, Dcğır· 
inen G "k Leylak Markalarmı havi her nevi 

' eyı ve il Avrupanın 
Kabot bezi imal eylmekte olub ma ara 
•Yni · tip menıucıtına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

l'elgraf adresi: Bayrak lzmir 

BAŞ DURAK 
H Ai\1Dİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valeı çefitleri Nlar. 

•'!!!!!!!~~~~~~~~~· 

7-6·36 da beklenmekte olup 
8-6·36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO· 
NE için yBk alacaktır. 

Yolcu ka bal eder. 
lllndaki hareket tarihle· 

rile oavlonlardaki dtl!titiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafıillt 
için ikinci Kordonda T abmil 
ve Tabliye tirketi hinaıı 
arka11ada FRA TELLi SPER· 
CO vapur aceataıına mira· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 • 200S • 2663 

Otomobil sahip .. 
leri okusun 

(Zinet) 
Otomobil garajı açılmııhr. 
lametpaıa ve F evzipafa 

bulvarları ilzeriadedir. 
Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol ıu mOkemmel karaatha· 
neıi . Makineleri• benıin, yağ 
ve1air içeriden tedarik edilir. 
Garaj ıeceli ıllndlılü açık· 
tar. Glr&tmek arzu edenler 
m&dOr lbrabim 'e mlrac:aat 

etıioler. 

en ft•tftn bir mftı· 

bil tekeri oldoAu 
an unutmayınız. 

Kuvvetli mtlıhil 

iıtiyenler Ş..thap 

Sıhhat ıftrgtln 

haplarıDI .Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 

ZARI~"' 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıraeatınız elbiMler i~in bu mamulAh 

tercih ediulz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeinde. FAHRi KANDE. 
MIR O~LU . . 

aru1nlar. ................. _., __ , ___________________ ., 

~~ 

NfrA 
, K 11 ru / '* o 11 ıu 1~

1 



~Uluıal BirUk) 

• 

ltalyan ordularının Gondara doğru ilerle-
• 

mesı, Ingiltereyi harekt~te getirecektir 
Mussolini, Italyan kuvvetlerini~~ Go-~ara doğru ilerlemesile Ingiltere 

menafiinin haleldar olmıyacağına dair Ingiltereye cevap verdi 
fetanbul 2 (Özel) - Londra'dan bildiriliyor: retlere atfetmektedir. 

ltalyao ordularının Gondar bôlgesine doiru ileri ha· Jtalyaolar, Gondar'daki logiliz meoaf iioin vikaye ed i 
rekata başlamaları, Ingiltere hnkO.metini harekete gc· leceğinc dair logiltereye teminat vermişlerdir. 
ıirecektir . Roma l (Radyö) - HenQz teeyyflt edi lmiyen bir ha· 

ı talya başb.akanı Sinyor Mussolini, ltalyan kuvvetle· bere gö-re, Italyan kıt'aları başlarında Graçe olduğu 
rioin Goodar'a yftrOmesini, ah\.•alio doğurduğu zaru· halde Gondar' a girmişlerdir. 

Necaşi 
Mütareke mi 

istemiş'! 

........ 
Fransız say lavları, bü
tün Fransız istihkamla

rını gezdiler Roma, l (Radyo) - Fa
ıiıt 16nüllülerine menıup 
bir kıta Aıil Karaca'nın ku· 
mandHında Gondr'a girtliii 
baber ahnmııtır. 

~~~----~--~~----~~-
Heyet, dün (Saı-doyin) ve (Roj) is· 

Bu haber Adiı· Aba\ta'da 
tekzib edilmektedir. 

Difer bir habere iCSre 

tibkamlarını da gözden geçirdikten 
sonra Parise hareket etti 

Necaıi, ltalyan kumandaaı lstanbul 2 (Ôzel) - Paris· Ruj iltibkimahnı ve ıea bi-
Mareıal Badoilio'daa mllta· ten haber veriliyor : diselerden ıonra Fransa er· 
rtke iıtemiıtir. Franıız parlimenloıunun klnı lıarbiyei umumiyesiain 

H ıeçmit olduğu komiıyon, bD-
Roma, 1 (Radyo) - a- tQn Franıız buclutlarını gez- aldıjı ttdbirleri i8ıden ie· 

v a ı a j a D ı ı l m p a • mit ve teftiılerini bitirmiıtir. çirdikten ıonra Paris'e ha· 
raterun bir memur vaaıtaaile Bu bey' et, dOn Sardemia ve re ket eylemiıtir . 
ltalyan baıkumındanlıiı ile ------•~~ ...... ••-•ıH•------
temua ıirditine dair Ro· Tayyareler jurnal d'ltalya 
ma'tla bir ıayia dolııtığını 
bildiriyor. Aıkeri mahfeller, Uçarken çarpıştılar ve Zecri tedbirler taraf· 
Aaanai muharebe1indeki mu- . parçalandılar 
vaffakiyetia, ltalyan'lara De11i 
•e Adiı-Ababa kapılarını lıtanbul 2 (Ôıel) - Fran · 

aa 'nın Harl mevkiinde 700 
açtıiı fikrindedirler. 

Roma, ı ( A.A ) _ 170 mıtre yllkHklikte uçan iki 
numaralı harb tebliği Negllı Franaıı tayyaresi çarpıımıf·· 
dDn iyi talim görmDt aıker· tır. Pilotlar, hemen paraıut-
leri ile AHnıi 'gölOnüo ce· larla kendiluini boıluta at· 
nubuııda bir hücuma geç· mıılar ve hayrete ıayan bir 

ıurette mahakkak öllimdea miıtir. BDyDk bir muharebe 
baılamıı ve mücadele iki kurtulmuılardır. Tayyareler 
taraf için de çetin olmuıtur. parçalan~ııtır · - ------·-· ---Bu çarpıımalar hakkındaki Ş . 1. . d 
taıillt yakında neıroluaa· ehır mec ısın e 
caktır. · Belediyenin otobO~ iş· 
Romı, 1 ( A.A ) - 173 1 · k 1. ld 

1 .b b t bil"-' d etmesı arar aşhrı ı numara ı • ar e .ın e 
Aaangi gölü civarında ve -B~ıarafı 1 inci aahi/e<le
Koram istikametinde 30 ve rek balkın otobilılerden dai· 
31 Mart ~günleri büylik. bir ma mllıtıki ve .. u itte 
muharebe olduğu bildirildik- belediyenin menfaati bulun· 
ten sonra deniyorki Neaüslln duiunu anlatmıı ve bu hu-
orduıu muhafız kıt 'atile bir· ıulta bir karar verilmeaini 
tikte ve modern ıilAhlalarla iıtemiıtir. 
mllcebheı olarak Maicenun Meclis, belediyenin oto-
ceaubunda mevzilerimize bil· bllı iıletmeaini kabul etmit 
cum etmitlerdir. ve enctımene 60 bin liralık 

Muharebe erdumuıun tam istikraz ıkdi için aelibiyet 
bir zaforile neticelenmiıtir. ·ıermittir. Bu itin teknik 
Eıaaen beklenmekte olan kısmı ile ltelediye mllhendiıi 
Habeı taarruzu aabableyin ve fen memurları meııul 
saat 6 da baılamıı ve akıam olacaklardır. Kordonda iki 
18 e kadar ıOrmllıttlr. Düı- katlı otoı.nıler itliyecek Ye 
manın cepheden ve cenah· diier semtlerde de yeni ge· 
!ardan yaptıiı blitün bOcum- tirtilecek tek katlı etobOsler 
lar püıkOrUUdükten sonra 1efer yapacaktır. 
milli ve Eritre'li kuvvetleri- Mecliı bugiln toplanarak 
miz mukabil taarruza sreçe- bDtçınin mftzakert1ine baı· 
rek düımanı kaçmaya mec· hyacaktır. 

--------------------bur etmiılerdir. Dilıman faal bir ıurette ittirak etmiı-
daiınık bir halde Mecan ler ve dBımanın taarruzuna 
vadisine çekilmiıtir. Tayya- uiramıılardır. Tayyarelerimiz 
relerimiz, aju topçumuz den bir çoiuna isabetler ol· 
diltmanı bu ricatında ateı· muıtur. Dllıman ordusunun 
)erile takib etmiılerdir. Dilı· bu harbe iıtirak eden kısmı 
mının zayiatı çok ağır olup yirmi bin kadardı ve sol ce· 
yedi bin öl\i tahmin olun- nabımııa yapılan bir hücuma 
maktadır. imparator bizzat iıtirak et· 
ltalyanların zayiatı ise ölü miıtir. Cephenin diğer mın· 

ve yaralı bin kadardır. Tay- takalarında kıtaatımız te · 
yarelerimiz muharebeye çok rakki etmektedir . 

tarları içio ne yazıyor 
Roma: 1 (Radyo) - Jur· 

nale D'ltalya, lngiliı. Avam 
kamarasında zecrt tetlbirler 
taraftarlarının yeni tezahtl· 
ratlndan bahsederek: 

Bu, bizi zerrece alikatlar 
etmez? Habıtiıtan'daki yıai 
zaferlerimiz la1ıiliı müfrit 
zecri ted bircilerini yıaidtD 
harekete aetirmittir~ 

Tayyarelerimizin laombar· 
dımanı aıkeri mahiyettedir? 
Eier bunlardan ıivil halkta 
ıarar g&rmGı ise, ıivil bina· 
ların, kiliaelerin aalibiabmer 
iıaretleri altında barb ihti· 
yaçlarıaa hasredilmesindtn 
dotmuıtur. 

"Harar' da aade askeri 
mevziler bombardı•an edil· 
miıtir. 

11ltalyanların her hareke· 
tini lnıiltere aleyhine ade
denler; tıecrt tedbirlere bir 
daha iltica etmek istiyorlar. 

lngilizler, Habetiıtanda ltal
yanın mailtıbiyıtini görmek 
istemekte fakat biz zafer 
bulmaktayız . 
Petrol ambargoıu teklifi 

kabul edilmedi. Fakat kabul 
edilH de netice gene Graç· 
yaai ve Badoiliyo'aun zaferi 
olacaktır; demektedir. 

.t\lman cevabının 

metni 
- Baııarafı 1 ci ~ay/ ada - . 
ı.tanbul 2 (Ôzel) - Lon

dra'dan haber veriliyor: 
Almanya'nın cevabı nota· 

ıı, dün gece geç vakit bir 
daha toplanan lnıiltere ka
bineai tarafından tetkik edil· 
miı ve mlhaid bulunmuıtur. 
Notanın birer ıureti, derhal 
Fransa, Belçika ve ltalya'ya 
bildirmiıtir. 

Londra razeteleri, Fran· 
ıız, laıiliı, ve Belçika erki· 

Avrupa endişede 
-B~ıarafı birinci sahi{ ede

Vlyanı, l (Rıdyo) - Şan-

ı!Uye Şnıafng diyet mecl lılnde 

Rrımı protokollerındın n eh,.m· 
mlyetlerlndeo u ayol zamandı 
aıkeri olmımılda benbtr geoç
llğlo mecburi blzmttlerl aıolOa· 
d •n t-ıbseımtotlr. 

Grnçllk, buodın böyle A•os · 
turyı'dı mecburi bir blzmeıl " 

mftkelld tir. Bo hizmet 11kerl 
mıhlyette olm ıyıcık, fakatA •Dl · 

torya'nın mndalaaın lçlolblr kay· 
metl olıcıkhr. A •oıturyı bıt'ft • 
klll: 

.. A vuıturyı'oıo mncodiyeıl 

nl~ lOzumu t11dlk edlldlğl ı. e 
göre aeker i mahiyette olmayın 

bu mecburi gençlik blımetlerlnl 
A nupı dnletlerlnlolde iyi bir 
ıurette telı\kki edeceklerlot" 
eminim ... 

Demtıılr. 

Diyet mecllıl bu teıkllit kı· 

1 UDDDD lttlkfıklı kabul etmlıtlr 
lıtıobul 1 (ôıel) - Viya· 

na'dın gelen haberlere gör,., 
Avoııoryı hakumell de, Alman· 
yı'oın Ve11ay muıbedutnl 

yırtl•R• glbf, Sen•Jtrmea mua· 
btdedn 1 bir taraf h olarak feı· 

betmlt 'e 18 'aıındıo 48 yı
t•t a kader her A •oıturyıhaın 
ııkere ahnıblleceğlol U•o ey 
lemiıtlr. 

ltalyaolar, sulh iste· 
tiklerini açakça söyli· 

yemiyorlar 
- lla~ıaraf 1 inci salıif ede -
ltalya aleyhine bir cereyan 
uyandarmaktadır. 

ltalyanın ne zaman cevab 
vereceii ve cevabının, ne 
olacaiı hakkında timdiye 

kadar kat'i maJtlmat gelmiı 
değildir. 

Muaaolini, zecri tedbirler 
kaldırılmadıkça mllıpet ce
vap Yermek istememekte 
iırar ediyor. 

aı harbiyelerinin beman top· 
)anmaları hakkında Fransız 
hllk6metinin yaptığı teklifi 
iyi girmemekte ve bu tak· 
tirde Almınya 'aın fena hal· 
de gücenecetini ve belki de 
mUzakereye giriımekten vaz 
geçeceiini yazmaktadırlar. 

Pariı 1 (Radyo) - lnıi· 
liz elçiıi 15,30 da Flandeai 
ziyaretle Alman cevabıDın 
metnini tevdi etmiıtir. 
Reımi makamlar, Alman 

cevabı hakkında mütalea 
yilrütmekten çekinmektedir
ler. Havas ajansının 6iren· 
diiine göre, Fransa Alman 
muhtıraaını her •türlü taraf· 
girlikten imtina ile tetkik 
eyliyecek ve Franaa ile Lo· 
karnocular araıındaki birli· 
iia devamı•• çalıııeaktır. 

·ı\..adı:ıı l(orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar - 'l'efrilm sayısı: 4 

Genç bir kadın, korsan gemi-
• 

sıne yanaşan 

ıııerdivene 
- 5 -

Kadife gözlfl tayfa .. 
Bu muhit için tarihi birgiln 

olan busıilnün akıamı; uzak· 
tan haydut ve konanların 
hıtin tarkılarının duyulduğu 
dalgaların gemi karinesine 
çarparak çıkardığı seslerin 
hüküm sürdüğü bir sırada, 
bir balıkçı kayıiı Con Rok· 
bam'ın gemiıine yanaştı. 

Geminin ip merdivenine 
bir kedi çevikliğile tırmanan 
bir tayfa , kürekle, iple, ha· 
latlarla dolu göverteye at
ladı ; bir fenerin sarımtrak 
ıtıiı ile yara aydınlahlmıt 
olan arka ıüverteye doğru, 
hiçbir ıürlUtü yapmadan 
ilerledi ve yavatça: 

- Hayvan!. Diye seslendi. 
Ve ... Küçük kamaraya at· 

ladı. Con Rokham, rom ko· 
kan masa üzerine eiilmif, 
uyuklayordu. Kaptan, gün~ı 
ve rllzgirlardan yanmıı, 

kavrulmuı, ıert ve haıin yll 
ıünü kaldırdı; bu adam an
cak otuz yaıında gör6nüyor· 
du. Kulaklarında altla bal· 
ka ve küpeler takılı idi.Sert 
ve yabıi bir bayYan ba · 
reketi ile yerinden fırJadı; 
gelen meçhul kimaeyi bilek
lerinden yakaladı dizleri 
üzerine çökertti ve ... Dudak· 
tarından gllrültOIU bir buae 
ile öpt6l Çünkli; bu aelen, 
bu meçhul kimıe, ancak 
yirmi yaılarında bir kadın, 
gllıel bir kadındı . Fakat, 
balıkçı klillhının altından 

tııan kıvırcıak aaçları, sıllıel 
adeleleri, ıeniı ve mlldevver 
göiıli, omuz ve kalçaları 
ile tam bir kadındı. Erkek 
kıyafeti de ona çok yarat· 
mııtı! 
Balıkçı kıyafetiadeki genç 

kadın : 
- Şu balde • dedi • beni 

beraber ıitnrecekıia demek 
oluyor. 

Seai, biraı erkek seıini 
andırıyordu. Gemi kamara· 
nın bir taı afında asılı bulu· 
nan bakır destiyi aldı, masa 
llıerincleki kupaların birisini 
Rom doldurup, bir hamlede 
yüıllnll buruıturmadan hep· 
ıini de içti . 

Rokbam, karma karııık 
ıaçlarını karaıtırıyordu. Bir 
az ıonra, bir aarhot ajulıiı 
ile kendiıini tahta kerevet 
Ilı.erine attı; kerevetin tab· 
taları kırılır gibi aesler ~ı
k~rdı Genç kadın; vahıi 

bir bakııla ona baktı, ıonra 
ellerini tallayarak: 

- Hey.. Diye batırdı. 
Beni de beraber g6tlirme· 
liıin, ben böyle istiyorum. 
Biz, küçük keıiıler deiiliz. 
Zaten • ben, benim budala 
kocama •tıkım ile fira t 
edecetimi de söyledim. Be· 
ni de kendiıi gibi aarhoı 
sandı, bu s6zlerime ebem· 
miyet vermedi: fakat yarın, 
ae dediiimi hem de adam· 
akıllı anlayacak! 

Rokbam yarı kalktı; bir 
Britanyalı için, iıterae kor· 
HD olıun, aile hukukunu 

kayıktan ip 
tırmandı 

ayaklar altına almak bir 
mes'ele, milhim bir mes'ele 
·idi. Rokham, burada bulun· 
duğu milddetçe, gizli kal· 
mak ıartile şöyle birkaç 
sıilzel vakit geçirmek, dil
ber bir metre1in sıcak koy· 
nunda biraz aaadet saatları 
yaıamak istemiıti. 

Fakat iıte bu ıöz dinle· 
mez, bu haıarı kadın bunla· 
rın hepsini birden mahvudi· 
yordu . 

Detıamı var 

Göhels 
1 O Nisana kadar nO· 
mayişleri yasak etti 
latanbul 2 (Özel) - Alman· 

ya propaganda Nazırı GöboJı 
10 Niaaaa kadar Almanya· 
nıo hiçbir tarafında ne nll· 
mayif ve ne de Naziler ta· 
rafından toplantı yapılmasını 
sureti kat'iyede yaaak etmiı· 
tir. 

Mnzayede ile 
fevkalade hn

ynk satış 
:> nlean 936 p11ar gaaa öğ· 

leden e•el 1111 10 dı tramHy 
caddesi Sadık bey mnklinde 
687 No. lu Mnımmer beyla 
etinde marof iki aileye ılt 

fnkalAde laka mobllyalır mD· 
zayede ıoreılle ıatalıcaktar. 

Fnkı14de laka earay mıma · 

l&tı 9 pırçıdın mtlrekkep oda 

tıkımı, 3 ayaıh modern bGft'; 
yeni bir halde bmlrde emeall 

boloamıyın A. GHnd mukılı 
ılımın plyınoıo Ye tabGreal, 

tıblıh 9 parça An••p• mama· 
litaad1a he1eran ıalon takımı, 

pronı birer buçuk klılllk A TrD· 

pa mamulitındın iki ıdet iki 
direkli karyola mı ıomyı tek· 
rar bir adet iki kltlllk nl· 
kel karyola ma tomya ıım 

iti ıemılyeltk, 3 adet lklter 
kapıb ayaıh dolap ce•lz kabl· 
ne S ıynıh, 2 beyH karyolı, 
birçok A nupa yemek ilkemle 
lerl, hre anahtarla yemek mı · 

11ları, 12 adet deri lıkemle, 

ıenanı, dınr ıaaılerl, emıalılı 

IClkl graodlrla m1rka 11100 gra · 
mafoau n birçok pllklarlle, eni• 
femılyelik, birçok yağlı boy• 
l~•hılar, mıon temine ıyn111, 

9 parça ipekli kınıpe tıkımı, 

y111 mıklneıl, bir klılllk H· 

ropa mıunlAll nikel karyola, 
fnkılUe 11rlf n nadide elek· 
tlrlk 1tl1elerf, jardlnyera, 9 
parça kadife oda tıkımı, eniz 
aaybur, 7 parça b111r kanıpe 

tıkımı, perdeler, kaplı~ derlıf, 
bahçe kanıpttl, ipekli tezloak, 
poker m11aları, komodlnolar, 
nıolır, kaılu ıyna, marClkeo 
bir kaa9pe iki koltuk, etejer· 
ler, aarı lılımell gaye~ tık 
mangal, ılgara ıebpılırı n 

birçok tıbın halıluı, kilim ·Ye 
ıeccıdeler n11lre, 

Ayal 11mında n icara .,.rt · 
lecektlr. Fuaatı kıçırmıyınıı . 

Fır11t arbrmı 11lonu 
Aılı Şıaık 

O. 4 Telefon: 2056 


