


1Sahlte 2 

Anlamıyorlar mı? 
Anlamak mı 
istemiyorlar? 

•••••••• 
- Baş tarafı 7 inci say/ada -

aşağıya kutu satabilmesi im
kan dahiline alnunıı ohu.. Zira 
Zingal büyük müeasesabnda 
yığın halinde kalan parçalık 
atılmağa mabküm keresteler

den bu kutulan yap bilir. 

Böyle bir vaziyet karşısında 
hariçten kereste getirmeğe de 
ihtiyaç kalmaz. Binaenaleyh 
davayı iki yoldan mütalea et-

mek gerektir. Ya yalnız müs
tahsil ve memleket ürünleri 
bakımınd&n ele alacağız ve ya-

hud müstahsili, kurulmUf mües
seseleri, memleketin döviz nok
talarından menfaatlerini göz 

önünde bulundurarak, her üç 
noktayı birer parça fedakarlığa 

mecbur kılarak bir hal çaresi 
arı yacağız. 

Birinci nokta üzerinde durul
duğu zaman hiç bir itirazımız 
yoktur. Kutuluk keresteleri 
en ucuza mal edecek şe
kilde bütün tedbirleri al-

makta müttefikiz. Bu meyanda 
fUDUU ve bunun zarar görme

siai ula düıünemeyiz amma 
İf ulual ekonomimize, güdü
len siyasamlza uygun düıerek 

bazı himaye sistemlerine gi
rerse bu yol üzerinde hak ve 
müsavat mefhumlarına yer ve
rilmesini ısrarla isteriz. 

Kutuluk keresteler yine on 
üç kuruşa sahlacak ise ve 
karşımızda Tarişin şartlarile 

bunu on kuruşa satacak adam

lar bulunursa, kereste ithali 
hakkının yalnız Tarife verilme-

Jinde elbette isabet göremez 
ve hak mefhumu adına sesi
mni yükseltmekte tereddüt 
edemeyiz. 
~a.k.:kı Ocak.o ıu 

-. . -
Çocuk balosu 

Her yıl Gazi okulu koruma 
demegi tarafından Jzmirpalas 

salonlarında verilen çocuk ba

lolarının yavrularımızı ve onla
rın ana ve babalarını büyük 
bir neşe içinde saatlerce çal
kaladığım biliyoruz. Bu balo-

~ann değerli bahralannı çocuk 

velileri daima taıımaktadırlar. 
Bu yıl da derneğin yoksul 

çocuklara yardım temini mak
sadile vereceği kostümlü ço
çuk balosu için uzun zaman
danberi çalışılmaktadır. 7 Mart 
Cumartesi günü saat on yedi 
buçukta lzmirpalas salonlarında 
mini mini yavruların neşelerile 
neşeleneceğiz. 
, ........................................• 

Altay bu maça kazanstn v~ya 
kazanmasın ertesi gün Said, 
Hakkı ve Fuadı alarak lstan
bala hareket edecek ve bayra
mın birinci gunu Fener
bahçe, Yugoslavya şampiyo-

nu eogradski Btakımı ile kar
şılaşırken Altay da Güneş 
takımı ile karşılaşacaktır. Bay
ramın üçüncü günü Güneş -
Beoğradiski karşılaşmasından 
evvel de Altay - F enerbabçe 
maçı olacakbr. 

K.S.K takımı da Izmirsporla 
beraber Beşiktaş takımını iz
mire getirteceği için Bayram 
günlerinde biz de burada 
Beşiktaş - lmıirspor ve K.S.K. 
temularma şalüd olacağız. 
Beşiktaşm ikinci lzmirspor 
maçında alacağı neticeye göre 
üçüncü karşılapnanın şekil tes
bit edilecektir. 

Beıiktaş takımının Fenerbah
çeye o da penaltıdan olmak 
üzere tek gol ile mağJüb ol
duğu düşünülürse lzmir takım
lnrmm bayramda lstanbulun en 
üstün takımlariyle boy ölçüşe
cekleri anlaşılır. 

YENi ASIR 

ŞEBİ~ DA~BRLERİ 

Kızılay 
.. ···-Felaketzedelere 

Y~:.~~:r:u~~~~~rve Te- l 
peköyünde su baskını felake
tine uğn) arak varlıklarını kay
bedenlere yeniden geniş mik
darda yardım etmeğe karar 
vermiştir. Bu yardımı tesbit 
etmek üzere bayan Münire 
Avni Doğanın başkanlığında 

faal bir komite teşkil edil
miştir. Komiteye bayan Rukiye . 
bayan Sabire Yunus ta dahil
dirler. 
Yardım komitesi bu sabah 

saat dokuzda şehrimizden Su
başı köyüne hareket edecek 
ve beraberinde getireceği un, 
ekmek, yiyecek, ayakkabt ve 
elbiseleri muhtaç köylülere 
tevzi edecektir. Kızılay kuru
mumuzun bu ali.kası takdire 
şayandır. 

Tirede bir cinayet 
Tirenin Yeni oba köyünde 

lsmail oğlu Süleyman kırda, 
öldürülmüı olarak bulunmuş
tur. Katil mahalli zabıtasınca 
aranmaktadır. 

Inebolu 
Vapuru tahkikatı 

lnebolu vapuru kazasına ait 
tahkikat evrakını birinci müs
tantik ~sas mütalca için müd
deiumumiliğe vermişti. Müddei 
umumilikçe tahkikat evrakında 
bulunan ifadeler birer birer 
tetkik edilmektedir. Bu tetki
kat neticesinde müddeiumumi
likçe esas mütalea hazırlana
rak müstantikliğe verilecek ve 
müstantiklik te kanun daire
sinde bu mütaleayı munun
lara tebliğ edecek ve ondan 
sonra kararnameyi tanzim ede
cektir. 

• il 1 ••• 1 • 

§ Isviçrenin meyve rekolte
sinin bu yıl pek iyi olacağı 
umulmaktadır. Sürüm6n temini 
için şimdiden çahıılmaktadır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Blslklet hırsızhğı 
Kantarda bahçeli hanında 

Ahmed oğlu Nuri iş takibi 
için hana girdiği sırada dıp
nda bırakmış olduğu bisikletin 
belirsiz hırsız tarafından çahn
dığını şikayet etmiştir. 

Kaza 
MaltızJarda Riza dökümha

nesinde çalıpn Ahmed oilu 
Mehmed ateşte kaynayan ve 
mayi haline gelen madeni 
kendi tedbirsizliği yüzünden 
ayağına düşürmüş ve ayağını 
yakmıştır. 

Tecavüz 
bmetpaşa bul\'annda lbrabim 

oğlu sabıkalılardan Me!ımed 

sarhoş olduğu halde yoldan 
gelip geçenlere tecavüz ettiği 
görülerek yakalanmışhr. 

Ava gldecekmlf 
Bor:yaka kayalık mevkiinde 

oturan Şaban oğlu Şevkinin 
kulesine bulunmadığı bir sıra
da giren husız tarafından bir 
çifte tüfengi ile bir eğerinin 
çalındığı iddia ve şikayet 
edilmiştir. 

Bıçak aratllrması 
Tepecikte umumhaneler so

kağında Hüseyin oğlu Abdür
rahimde bir tabanca;' Ali oğlu 
lsmailde bir bıçak, Musa oilu 
Haşimde bir .. ustura görülerek 
ahnmışbr. 

Vilayet bütçesi hazırlandı \ A k ı·k 

B ·· d "'1 k t h · t s er 1 
utçe e sag 1 a sısa 1 yoklamaları 
genişce tutulacaktır 

Vilayet umumi meclisi on 
martta toplancakbr. Viliyet 
daimi encümeni umumi mecli
sin tetkik edeceği yeni yıl 
projesini tamamen hazırlamış

tır. Yeni büdçede bilhassa sıh
hat işlerine büyük ehemmiyet 
verilmektedir, lzmirde birkaç 
hastahane açılması için büdçe
ye tahsisat konmuştur. ihtiyaç 
nazan dikkate ahnarak birde 
akıl hastahklan hastahanesi 
açılacaktır. buna büyük ehem
miyet verilmektedir. 

Malüm olduğu üzere h:mir 
mülhakahndan memleket 

Okul yardım 
heyetleri 

Mekteplerimize devam et
mekte bulunan fakir çocuklara 
uzatbklan şefkat ve yardım 
ellerile çok hayırlı hizmetler 
yapan himaye heyetlerinin yük
sek alikaları Kültür direktör
lüğünce takdirle karşdanmak
tadır. 

Sağlık direktörü Dr. Cevdet Şakir 

hastalar gönderilememekte bu 
yüzden büyük sıkınh çekilmek
tedir. Bu karar çok yerinde 
olacak ve lzmirin en büyük 
bir ihtiyacma cevab verebile
cek mahiyette olacaktır. 

Borsada 
mahsul satışları 

935 yıbnda lzmir borsasında 
572823 çuval üzlim, 121398 
çuval incir, 333239 çuval buğ
day, 29535 çuval arpa, 86381 
çuval balda, 12938 çuval darı, 
2316 çuval fualya, 631536 
kental palamut aablmıştır. 

İzmir Askerlik fubesinden: 
Askerlik çağına giren 932 

doğumlu yerli ve yabancı 

de ikanliların askerlik yok
lamaları aşağıda gösterildiği 

gibi yapılacaktır. 

Birinci belediye mıntaka
sındal<i mahallat çarşı beleT 
diye mmtaka dairesinde. 

9 mart 936 pazartesi 
1 O mart 936 sah 
12 mart 936 perşembe 

ikinci belediye mıntaka

sındaki maballit Basmahane 
belediye mıntaka dairesinde 

16 mart 936 pazartesi 
17 mart 936 salı 
19 mart 936 perıembe 
Üçüncü belediye mıntakasa 

dahilindeki maballat Karan
tina belediye mıotaka dai
resinde. 

23 mart 936 pazartesi 
24 mart 936 sah 
26 mart 936 hertembe 
Dördüncü belediye mmta-

kası dahilindeki m&halllt Al
sancak belediye mıntaka da
iresinde 

30 mart 936 pazartesi 
31 mart 936 sala 

2 nisan 936 perşembe 
Beşinci belediye mmtakası 

dahilindeki mahallit Eşref
paşa belediye mmtaka dai
sinde. 

Yalnız himaye heyeti üyele· 
rinin vakitli vakitsiz sınıflara 

ginneleri Ye muallimlerle görüş
meleri doğru görülmemiştir. 
Bu gibi üyeler yalnız baş öğ
retmenlerle görüşerek yardım 

işlerini kararlaşhracak!ar ve 
yapacaklardır. 

iki vapurun adları! 
6 nisan 936 pazartesi 
7 nisan 936 salı 
9 nisan 936 perşebc 
Altıncı belediye mıntaka-

Şarhayın tedkikleri 
Şarbay Dr. Behçet Uz dün 

Kültür Park inşaatile şehrin 
muhtelif yerlerinde bulunan 
diğer parkları tedkik etmiştir. 

Parklardaki ağaçlann buda
tılmasına başlanmışhr. 

B. Rauf inan 
Kültür direktör ·muavinliğine 

tayin edilmiş olan onuncu mm· 
taka tedrisat müfettişi Bay 
Rauf lnay dün işe başlamışhr. 

Hırsızhk 

Üç ay evvel kalb hastalı
ğından ölen ve varisi olmadı

ğından ahkamı şahsiye hal..im
liğince eşyası mühürlenen 
Süleymana aid Göztepe taı 
ocaklarmdaki barakanm mührü 
biliomiyen biri tarafmdan bo
zularak eşya karıştırılmıştır. 
Zabıtaca tahkikata başlanmıfbt 

Doyce Levante kumpanyası-
ın limanımııe seyrüsefer eden 

iki vapuru arsıulusal deniz te
amülü geregince Aokor ve De· 
rince adlannı taıımaktadırlar. 
Şehrimiz ticaret odası bu hu-

susta alakadar makamlara yaz
dığı bir yazıda bu iki şehirle-

rin isimleri Ankara ve Derince 
olup bütün işlerde ait oldukları 
ülkenin verdiği adları anılma-

larının yakııık aldığını ve kum· 
panyanıo ad koyma ile göster
diğ! nezaket eserine daha uyul-

duğunu bildinniş ve adlaftn 
düzeltilmesi için kumpanya nez-

dinde teşebbüslerde bulunul~ 
masmı istemiştir. 

•••••••••••• 
Bir araba kazası 

Urlanın Çamlı köyünden Yu
suf oğlu 70 yaşlannda Mustafa, 
karısı ve 17 günlük torunu 

Ayşe ile Urladan köye gider
lerken bindikleri araba yolda 

devrilmişı torunu Ane yarala
narak ölmüştür. Musta.fanın da 
ayağı kırılmış ve karısının yüı:ü 
sıynlmıştır. Mahalli zabıtasınca 
tahkikata başlanmıştır. 
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28 şubat 936 cuma akşamı 7 den itibaren 
Yepyeni iki büyük film birden 

Bir Aşk Böyle Bitti 
Paula Vessely - Villy Forst 

VE 

Buhran Bitti 
Alhert Prejean ])anieJle Darrieııx 
Bu şaheser programdan berkesin istifade edebilmesi 

saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruştur. 
Seanslara f dikkat : 
Saat 3 de Bir Aşk Böyle Bitti 5 de Buhran Bitti 

" 7,, " " 9,. " " 
Paramund Jurnalda : En son dünya haberleri 
Gayet nlünçln canlı resimler. 

sındaki mahall~t Kal'fıyaka 
Belediye mıntaka dairesinde 

13 nisan 936 pazartesi 
14 nisan 936 salı 
16 nisan 936 perşembe 
Yoklama sabah saat sekiz-

den akşam saat dokuza ka
dar devam edecektir. Yokla· 
mada mahalle mümessilleri ve 
mükellefler hüviyet cüzdan
Jarile birlikte geleceklerdir. ı 

lktısadt haberler: 

Büyük Britanya, Alman7a ve 
Belçikadao maada Lehistan da 
mühim miktarda kömOr almak
tadır. Geçen sene içinde Le
histan Fransaya 1,030,000 ton 
kömür satmıştır. 

F ransaya mal ithal eden hü
klımetler arasında Büyiik Bri
tanya, Almanya ve Belçikadan 
sonra Lehistan dördüncü gel
mektedir. 

i Birleıik Amerik ile Hol
landa arasında yapılan veni 
ticaret anlaıması mucibince vo 
Amcrikanm bu anlaıma ile 
Hollanda için en ziyada müsa• 
.adeye mazhar devlet haline 
gelmesi üzerine, Hollanda hü
kümeti sebze ve meyva :san· 
tralı hesabma almakta olduğu 
inhisar resmini Birleşik Ame
rıka için kuru üzümde bir çent 
indirmiştir. Bu tenzilat aynca 
ispanya ve Sovyet Rusyaya da 
teşmil olunmuştur. 

§ Mevsim başından Sonki· 
nunun sonuna kadar çekirdeği 
çıkarılmış pamuk miktarı 
7.127.097 kantara baliğ ol
muştur. 

§ Yugoslav tütün rejisi 1935 
de müstahsillerden 11 milyon 
kilo tütün almış ve 152 
milyon dinar kıymetinde altı 
milyon kilo yaprak tütün sat
mıştır. Sıgara ihracatı da 6, 4 
milyonda 9,5 milyona çıkmııtır. 

§ 1 Şubat 936 da müddeti 
biten Belçika - Felemenk ara
sındaki ticaret anlatması tadil 
edilmeksizin üç ay daha uzatıl
mıştır. 

B. Beck 
••••• 

Brüksel' e gidecek 
Varşoya, 29 ( Ô.R ) - Le

bistanm Roma elçisi Camur 
başkanı tarafından kabul edil
miştir. 

Londra, 29 (Ö.R) - "Man· 
chester Gardian ,, gar:etesi 
yazıyor: 

Lehistan dışbakanı B. Beck 
yakında Brükselde bnlunacak
br. Bu ziyaret Lehistanı Garbi 
Avrupa devletlerine yaklaşdır
mak siyasası istikametindedir. 
Fakat bundan az evv-el de Al
man havr bakanı generl Gö
ring Varşovaya gitmişti. B. 
Beck'in Brüksel seyahabndan 
mana çıkarmak için benür; 1:a· 
man gelmemiştir. Yalnız şura
sını kaydetmek lazımdır ki, 
general Göring'in Varıova se
yahati Leh çevrenlerindee: ilıati
yatla karşılandığı halde d.ıı 
bakanının Bürüksel seyalıab 
hertarafda sevinç uyandırmak
tadır. 

iki milyon süngü 
••• 

lngllterenln emnlyeUnl 
korumak l;ln yanıba
tında yer alacaklar 
Londra, 29 (Ô.R)- Birming

tam'da bir söylev veren Sir 
Austen Cbamberlain, 8. Bald
vin tarafından girişilen impa
ratorluk müdafaasımn takvi
yesi siyasasını tasvib ettiğini 

bildirerek hükumetin azim ve 
kararlı siyasasından dolayı 
takdirlerde bulunmuştur. Bu 
siyasa sayesinde lngilterenin 
güvenliğini ve banşı emniyet 
altına aldığını ileri süren eski 
dış :işleri bakanı memleketinin 
silihsızlanmakta güvenliğinin 
katlanabilec-.eği son hadde ka
dar gittiğini ve yeniden silah
lanmakla büyük Britany8IUll 
hiçbir harpçı maksad takib 
etmediğini bildirmiştir. 

Londra 29 (Ö.R) - Eski dıı 
işler bakanı Sir Austen Cham
berlain Pirmengam'da verdiği 

söylevde şunları da söylemiştir: 
"lngiltere silahlarını azalt

makta son haddine gitmiştir.Bu 
bir tararaflı silahsızlanma yer.ne 
umumi bir silahsızlanma kon
feransına Almanyanın da tam 
bir müsavat içinde iştirakini, 

Fransa ve ltalya ile birlikte 
teklif ettiği sırada; Alman hü
kumeti Cenevreden çekildi ve 
artık Versay muahedesi şart
larından bahsedilemiyeceği id
diasile silahlanma meselesinde 
keyfine göre hareket edeoeji.-
ni bildirdi. 

Londr.a. 29 (Ö.R) - B. Vina
ton Churchill'in oğlu ve mu· 
hafazakôr partisinin en çok 
ümid veren genç unsuru B. 
CburchHJ Oksfortta verdiği bir 
söylevde lngiltere ve Franaa 
arasında bir ittifakın hararetli 
taraftan olduğunu söyleyleye
re-k demiştir ki: 

"lngilterenin banşı ve srü
venliği tamamile Fransanan iyi 
niyyetlerine bağlıdır. Fransa
nm iki milyon süngüsü harple 
bizim aramızda yükselen en 
sağlam seddir. Fransa Alman
ya ile birJeşe:rek lngiliz impa
ratorluğunun taksimine kalkış· 
sa halimiz ne olurdu? Hakiki 
tehlüke Almanyadır. lngili2 
hükumeti de artık bunu anla· 
mağa başlamışbr. 

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

Bayandan baya 

Hem erkeğim diyorsun hem 
de Zümrüd damlasının femi
neni kokuyorsun. 

- Eczacı Kemal Aktaş duy
masın, o dişi kokuyu erkekler 
kullanacak diyor. 



Türkçeye çeviren : R. B. 
-15 -

ikinci Aleksandr aşkının heye
canı içinde kendinden geçmişti 
imparatorluk polisinin rapor

lnn sarihti: Katerin Dolgoruki, 
iOndcn güne sönmekte olan 
lmparatoriçanın yakınları bunu 
pek ala biliyorlardı. Hatta Fe
dcrovna bile rakibinin kim ol
duğunu öğr.::nmişti. Bütün bun
;ardan habersiz olan yalnız 
Kalya idi. lmparatoriçanm ıöz
Ieri onun çehresiııdeki masu
miyeti okumuştu.Bununla bera-

ber kader, üç insan varlığının 
laliini tayin etmek üzereydi; 

imparator istirab çekiyordu. 
Kalya ıslırab çekecek... Feo· 

dorovna ise onların aşkı yüzün
den ölecek ... 

MAZURKA 
Gece yaıısına doğru balo 

başladı. 

Çariçe, saray kadınlarıyla 
birlikte özel dairesine çekildi. 

ikinci Aleksandr da mabe
yincileri başta olduğu halde 

arka arkaya çekilen maiyet 
hademeleri arasından bir yol 
açtı: 

- Katya .. Kalya nerede? 
Diye soruyor, gözleriyle onu 

arıyordu. 

Fakat küçük mavi feytan 
meydanda değildi. 

Büyük salonları dolduran 
binlerce göz imparatora çev· 
rildi. Bütün kadmJar onun 
bakışlarını çelmeğe, hoşuna 
gitmeğe çalışıyorlardı. 

lmpator bunların hiç birine 
b kınıyordu bile... Kafası bir 
tek düşünceyle meşguldu.Niha-

vet Katyayı buldu. Mavi şey
tan polis müdürü Şuvarlofun 
koca vücudu arkasına gizlen
miş gibiydi. ikinci AJeksandr 
adımlarını açtı. Merasim üni
forması sveJt vücudunu daha 
ı:arif gösteriyordu. Katya, hiç 
bir gün, onu bu kadar güzel 
görmemişti. Katyayı görünce 
çehresi tatlı hi~ tebessümle 
aydınlandı. imparator olarak 
k ybettiği cazibeyi gençlikle 
kazanmış bulunuyordu. Kate
rinaya yanaştı. Genç kızı ıoJ 

elinden yakaladı. 

lmparetorun işareti üzerine 
saray müziği mazurkaya baş
ladı. iki dansör ayna gibi par
layan parkeler üzerinde silu
hetlerinin akislerini seyrederek 
dansa koyuldular. 

Kadınlar : imparator ne ka-
dar güzel, diyorlardı 

Erkekle~ : Katyanın çekici 
güzelliğini seyre dalmışlar, .. ne
kadar genç, ne kadar enfes 
bir mahluk,, demekten kendi-

lerini alamıyorlardı. imparato
run yüzü esrarlı bir sevginin 
izlerini taşıyordu: Yavaş yavaş 
kalyanın yüzüne doğru eğildi. 
Sanki onu takdis etmek isti-

yordu. 
lmporatoriçeyi özel dairesine 

bıraktıktan sonra dönen saray 
kadınları bu manzarayı tak
bihkiir gözlerle takib ediyor-

lardı. 
Yelpazeler, kanatlarını çırpan 

meşum kuşlar gibi kulaktan 

kulağa fısıltılar taşıyordu. 
İmpsratoriçe son güoler~n~ 

yaşarken, imparator,. h.ad~ını 
hiç bilmiyen Dolgorukı aılesıne 

bu rezilane zaferi temin için mi 
bu taze filizi s\!çmişti ? 

Anlaşıldı.. imparatorun Bas
sanaya ve Peterhofa mülaze-
meti Napolili prenses için de

ğilmiş ... 
Prens Mişel bu muaşakayı 

yaratmakta nasıl bir rol oyna
mıştı? 

Ya prenses Luizin rolü ? 
işte Napolinin ahlaksızlıkları. 
imparatorun kolunda bir kuş 

gibi danscden Kalyanın neşesi, 
sevinci yüzünde "okunuyordu. 
Aşkla kendini kaybetmişce

sine üzerine eğilen haşmetli 
dansörünün idaresi altında na
rin vücudu kalçaları üzerinde 
öyle ihtizaz ediyor, öyle dönü· 
yordu ki kendisini hiç çeke
miyenler bile güzelliğinin hay· 
ranı idiler. ikinci Aleksandr 
ile Kalyanın taati ettikleri ba· 
kışlar sevgilerini gizleyemi
yordu. 

- Sonu Vm· -

Bayan Afet 
Cenevrede çok akışla
nan bir konferans ver 

Ankara, 29 (Özel} - Cenevrede bulunan Türk tarih cemiyeti 

Asbaşkanı bayan Af d, Cenevre üniversitesinde "Lozan muahc
c.!e~i., hnkkında bir konferans verdi. 

Bsayan Afet Lozan muahedesinin hangi siya~al ve askeri şart
l:r nlhnda hazırlanarak imza edildiğıni uzun uzad ya anlatmıştır. 
Konier- n...ta bir çok profesörler de hazır bulunmuş ve bayan 
Af el uzun uzadıya alkışlanmıştır. 
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3 Sahife"' 

af Haberleri 

'Bitaraf k yasası sona erdi' K Zogo 
ıa unıaaıı-.aı• 

Amerika cumhur başkanı bugün yeni B. Mussolini ile 
~örüşecek 

bi ara asasını i zalıy ca 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vaşington 29 (Ö.R) - Dış Loavera teşebbüsten haberdar Amerika devletlerinin duru· 
işleri bakanı B. CordeJ HuH olarak esir düşmekten kurtul- munda hiçbir değişiklik olmı-
dün akşam radyo ile bütün muştur. Hükumet kuvvetleri yacağını bildirecektir. 
Amerika memleketlerine yayı- asileri tevkif etmişlerdir. Hü- BiR KONUŞMA 
lan bir söylev vermiştir. B. Hull kumct bir emirname ile askerle- Londra 29 ( ö. R ) _ De-
Amer\ka cumhuriyetleri arasın- rin kışlalardan dışarı çıkma- niz konferansmda Amerikan 
da sıkı iş beraberlig~ i için sar· ı I" b"ld' · · mmarı uzumunu ı ırmıştir. delegasyonu başkanı B. Nor-
fedilen emeklerin büyük netice- Şimdi bütün memlekette süku- D 
Jere vardığını ve iyi komşuluk man avis, ltalyan delegele-

net hüküm sürmektedir. rinden Amiral Ducia ile mü-
siyasasının bu cumhuriyetler BiT ARAFLIK KANUNU 
arasında artık bir hakikat ol· Vaşington, 29 ( Ö. R ) _ him bir konuşma yapmıştır. 

l .ra, 29 (Ö.R) - Arnö · 
vuJ.uk kralı Zogonun A..-ru· 
paya bir seyahate çıkarak 
Londraya uğrayacağı Tirandan 
bildiriliyor, Bu seyahat tama· 
men hususi mahiyettedir. Zogo 
nun seyahatten dönüşünde Ro
maya uğrayarak B. Mussolioi 
ile de görüşeceği zannedil
mektedir. 

duğunu bildirmiştir. Şimdiki bitaraflık kanunu bu Öğleden sonra B. Norman Da-
ŞILIDE iSYAN TEŞE~BÜSÜ akşam gece yarısında sona vis Forayn ofise giderek Bay Şehrinin plan! 

Santiyago, (Sili) 29 (Ö.R) - ereceğinden başkan Roosevelt Edenle görüşmüştür. Görüşw 
Mütekaid bir yüzbaşı, diğer yarından önce, şimdikinin ayni melerin deniz mukavelesini İzmit. 29 ( Özel ) - Ş~hrin 
mütekaid zabıtlerin başında olan yeni bitaraflık kanununu şimdiki şartlar içinde imza ede- planını hazırlıyan profesör 
bir isyan hareketi çıkararak imza edecektir. B. Roosevelt miyeceğini bildiren Italyanın Yansen planın ilk kısmını gön· 
ordu genelkurmay başkanını bir beyanname neşrederek istinkafına ait olduğu tahmin derdi. Bu plan çok muvaffa-
tevkife kalkışmıştır. General muhasımlara karşı birleşik ediliyor. kjyetli olmuştur, 

········~"······················································ ~········i··········~~·········~~~···~~~~~··~~~~·~~~" 
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a ik e 
• • re ın s 

esi lngilte
" ine bağlıdır 

ır diri yandıl r 
Londra 29 (Ô.R) - Bugün yeni bir yangın Londrayı alevler 

içinde bıraktı. Yangın bir evden çıktı. Yanmdaki binalara da 
sirayet etti. itfaiye yetiştiği zaman dört kişi ankaz altında kal
mış bulunuyordu. Bunlar diri diri yandılar. 

Londra, 29 (A.A) - Havas 
muhabirine göre 2 martta Ce
nevrede toplanacak olan on 
sekizler komitesi Italyaya karşı 
petrol ambargosu tatbikine im
kan olmadığı neticesine vara
caktır. 

Diğer maddelnr hakkında 
ambargo tatbiki kabil olup ol
madığım incelemek için \ bir 
teknik komite ~uracakbr. 

Cenevre 29 (O.R)- Cenev-
re yeniden birkaç gün için Av
rupa siyasasının merkezi ola
caktır. Bununla beraber Ulus
lar sosyetesinin ne konseyi, 
ne de genel kurulu toplantı 
halinde değildir. Birçok dış ba· 
kanlarmı Leman gölü sahilinde 
toplayan hadise sadece 18 ler 
komitesinin, berkiteler komite· 
sinin içtimaıdır. En mühim şah
siyetlerin bu seyahati yapma· 
ları 18 ler komitesinin Porte
kiz delegesi B. de Vasconcellos 
başkanlığında yapacağı müza
kerelere ne kadar ehemmiyet 
verildi~ini isbat etmektedir. 

Bergitele komitesinin toplan-
tısı tam ltalyanların geçen 
haftaki askeri muveffakiyetle
rini tamamlıyarak Habeşistan
da inkar edilemiyecek bir rnu
vaff akıyet kazandıkları bir 
sıraya tesadüf ediyor. Bu se
beble berkitelerin genişletil· 
mcsi meselesi şimdi her za
mandan daha nazik bir şekil 
almıştır. Uluslar sosyetesi 
çevrenlerinde ileri sürülen 
mülahazalar şöylece hulasa 
edilebilir. 

Bu vaziyet karşısında Ha-
beşistana yardım etmek, İtalya
ya karşı berkiteleri genişletmek 
tecavüzün önüne geçilmesini 

TELEF o 
315~ 

istiyen uluslar sosyetesi paktı- Zabıta, yananların hüviyetlerini henüz tesbit edemedi. 11 kişi 
nın ruhuna şüphesiz her za- de ağırca yaralıdır. 
mandan daha uygundur. An- ·j~;di~:··İı~;;-·~·~;~~~

1

kİ;~i'''fi°k~i~'"'''"P'~~i~:'.i9(ô:ii):.::a:'E'ci~~i~"93(). 
cak meselenin bir de Avrupa her zamandan ziyade hakim 31 yıllnrından beri Cenevreye 
siyasasını yakından alakadar olacağı tahmin edilmektedir. gitmemişti. 1930 da ticaret ba-
eden safhası vardır. Berkite- DELEGELER GELiYOR kanı sıfatile bir ekonomik kon-
lerin tatbiki şimdiye kadar Komitede temsil edilen ve feransma başkanlık etmiş ve 
ltalyayı Avrupada sulh gayret- delegeleri Ccnevrene bulunan bir seneJik bir gümrük müta-
Jerini tamamlamak yolundan veya gelmeğe başlıyan devlet- rekesi neticesine vanlrnasmı 
uzaklaştırmıştır. Diğer taraftan ler şunlardır: temin etmişti. 1931 de 1se 
bazı çevrenler şimdı"ye ka- Cenubi Afrika birliği, Arjan- f' b k f 1 
d 

tin, Belçika, Büyük Britanya, maııs a anı sı ati e ge-
ar alınan tedbirlerin hiçbir K d I nel kurul toplantısında ha-ana a, spanya, Fransa, Yu-

fayda vermediğini de ileri sür- nanistan, Meksika, Hollanda, zır bulunmuş ve bilhassa 
müşlerdir. Şu halde komite Polonya, Portekiz, Romanya, Avusturya meselesile meşgul 
nasıl bir karar verecektir. lsveç, lsviçre, Türkiye, S. S. olmuştu. Kendisine bu defa 

Tahmin edildiğine göre mes- C. B. ve Yugoslavya. refakat eden devlet bakanı B. 
ele daha ziyade İngiltere ve S. S. B. C. Dış işleri bakanı Boncour ise Fransanın Cenev-
Fransanın alccakları vaziyete B. Litvinof ile Romanya Dış rede daimi delegesi sıfatilc 
bağlıdır. işleri bakanı Tituleskonun Ce- Cenevre müzakerelerinden he-

_:.azartesi sabahı Fransa ve nevreye gelip gelmiyecekleri men hiç eksik olmamıştır. Bu 
lngıltere . dış işleri bakanları henüz kat'i olarak belli değil- unvanı yeni hükumet tarafın-
B. FJandın ve Eden görüşecek- dir d d ·1 · f ....................... ••• .... · an a yenı enmış ır. · ........ aıya· ............ k.oıor ................................. . 
T empien' de bir çevirme hareke ı 
yapmağa çalışıyor - Habe to 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lo.ndra, 29 (A.A) - Royter bildiriyor: ziyade güçleştir~~~k
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ı~hiyette bir hadisedir. 
Ent~e kayna~larından gelen haberlere göre. Bazı müşahitlerin dediklt!rina göre, Amba -

Ha~~şıstanın şımal kapısını teşkil eden Amba • Alaji tepesinin ltalyanlarm eline geçmesi 
Ala b- ··k b' k 
ı Jı, uyu ır mu avemetle karşılaşmıyan ltalyanlara Asangiden öteye, Ta Magadalaye 
talyan kıtalarımn eline geçmiştir. 

ltalyanlar burayı almak için üç koldan ilerle
mişlerdir. Sağ ve sol cenah kolları merkezden 
daha hızlı ve daha ileriye doğıu olarak hare
ket ederek bir kıskaç vazifesi görmüşlerdir. 

Merkez ise doğrudan doğruya Amba-Alaji 
üzerine ilerlemiş ve nihayet üç bin metre kadar 
i~tifada kain bulunan b'!l geçidi ele geçirmiş
tir. Bu taarruz bütün hedeflerine varmıştır. 

Italyan ileri kollara bugün Amba-Alaji'nin bir 
kaç kilometre gerisinde Asangi gölü ve Gua
ram şehri istikametinde bulunmaktadırlar. 

BUGÜN senenin büyük ve heyecanlı iki filmi 
iT AL YANLAR BiR ÇEViRME 

YAPIYORLAR 
Yine Eritre kaynaklarından haber verildiğine 

göre, iki Italyan kolordusu T embiende bir çeEV Fransızca sözlü 

John BOLES ve Ann HARDING'in temsil ettikleri heyecanlı bir aşk macerası virme hareketi yapmaktadırlar .• 
Bu hareketin hedefi Ras Seyyum ve Ras 

Kassayı bir muhareb~ vermeye mecbur etmek 
veyahut orduların ufak, ufak grublara ayrılmak 
suretiyle cenubi garbideki çetin patika yolla
rından geriye çekilmesi netict:cini elde et
mektir. 

HABEŞLER OSSANGUIDE 
TOPLANIYORLAR 

Diğer taraftan Amba - Alajinin ltalyanlara 
düşmesi esasen Ras Seyyum ve Ras Kassa 
ordularının iase ve leva7.ım naklivalını daha 

İla/J a11lmın lırdr/t ola11 /imarda U 1;11 t arn 1 

kadar yol açmaktadır. Adis - Abeba Bn ana 
k~da! v •• Amb~ - l~ laji'.nin ltalyanları~ eline 
duşt~gune daır hıç bır haber vermemiştir. 

Erıtre kaynaklarından gelen son haberlere 
göre, .Habeş aslcerleri bugün Amba • Alaji'den 
40 kılomctre kadar cenupta Asangi gölü 
mıntakasında toplanmaktadır. 

HARARA DOGRU 
Roma, 29 (A.A) - Askeri maheıfil Somali 

cephesinde harekatın çok yakında yeniden 
başlayacağına ihtimal vermektedirler. General 
Grazyaninin dört fırkalık kuvveti ile 80 bom
bardıman tayyaresi kendisinin Harrara doğru 
ilerlemesi icin kafi aı:lder\ilmektPrHr. 



8ablle• 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 

Temoçin 
kvveti bir 

Cebe kızmıştı. Alak ve ar
kadaşları gibi çoluk çocuğun 

kendinden önce kavgaya gir
melerini bir türlü gururuna 
yed.İrem i yordu. 

- Bak şimdi su kurbağaları 
bizden önce çarpışacaklar diye 
bağırdı. 
Böğürcü Cebenin hiddetini 

yendi: 
-Meraklanma yavuz Cebe ... 

Hepin:ıiz için kavgada yer var. 
Bulundukları yer kavga mey· 

danından irak olduğundan yal-
DiZ muhariplerin sesleri kulak
lanna gelebiliyordu. Böylece 
yanm saat kadar kımıldama
dan, Ses etmeden beklediler. 
Yavaş yavaş gürültüler söndü, 
işidilmez oldu. Böğürcü asker
lerine attan inmelerini emretti. 
Bu aralık arkada kalan ara-
balar da gelmişti. Hemen a a
baları birbirlerine zencirlede 
bağladılar. Konak yeri böyiece 
bir kalaya çevrilmişti . 

Bogurcu yanına bir bö ük 
asker alarak gitti. Kendisi aı; 
nünceye kadar alay b~ıhğıoı 
Canbeye bırakmıştı, Yavaş ya
vaı güneş battı. Karanlık çök-
tü. Canbey bir köşede oturmUf 
günbatımı çevresinden doğan 
ayı seyre daJmışb. Her gece 
delikanlıya elmas gibi parlak 
görünen ay bu gece kanla bo-
yanmış gibi kıpkızd görünü· 
yordu. Ortahğa öyle bir ses· 
sizlik çökmüştü ki çit işitilmi
yordu. Y alnıı arasıra rüzgar 
estikçe kırlar, çayırlar soluk 
alıyor gibi geliyordu. Cebe bi
çaklannı biledi.Mızrağının ucu
nu sivriltti. Bütün askerler onu 
takip ediyorlardı. 
Otağın içinde bir şakırtıdır 

koptu. Cebe sordu: 
- Bay Sungarm kumanda

sında hareket eden Aroladlar 
ne oldular acaba? Hiç seı ve
ren olmadı. 

Yalnız Canbey cevap verdi: 
- Bizim yoldaşlann haşana 

bir f elik et gelmiş olmasın ... 
Atak kavgada öldü mü? 

- Can üzülme oğlum.. Bu 
nasıl söz? Bahadır kişi evinde 
doğar. Kavga meydanında ölür. 
Sanki bizi bekleyen akibet te 
başka bir şey mi? 

Bu sözler arasından beş da
kika geçmemişti ki bay Sun
garla Atak ve daha otuz atla 
geldiler. Düşmam kaçırtmış
lardı. Fakat çarpıştıkları kuv
vet bir pişdar kolu idi. Muhak
kak ki asıl muharebeye yarın 
başhyacaktı. Der.: boyunda 
sevkü!ceyş noktaların tutulma-
s na karar verildi. De lilrnnblar 
atlarma bindiler. Yarım saat 
sonra pusuya varmışlardı. Ota
ğın olduğu yerde davullar vur~ 
mağa, borular ötmeğe başla
mıştı. Herkes harbe hazırlam-

)'Ordu. Böğürcü de keşfir.i bitir
miş, alma dolu dizgin sürerek 

... 
• • 

Taycigotların karargah kur-
dukları tepelerin arkasından 

bir bölük ath göründü. Ağır 

ağtr ilerliyorlardı. Böğürciinün 

emri üzerine bir bölük atlı 
bunlar' karşılamağa çıkb. 

Sonradan anlaşıldı ki ge len
ler T emoçin Hanla sözleşmek, 
uyuşmak istiyen elçilermiş .. 

iki tarafın atları karargah-
tan yüz adım ilerde durdula r. 
Birbirleriyle görüştüler. Tayci
gut şeflerinden biri Temoçanin 
yanına yaklaşarak abm okşar 
gibi yaptıktan sonra özeogiye 
eğildi. 

Bir saniyeden az bir zaman 
iç!nde Temoçin atından yuvar
landı. Belli idi ki hain herif 
öz<..ngi kayışlarını kestikten 
sonra atı huylaodumış. Bu 
manzaraya şahid olanlar ileri 
atıldılar. Hanın özengisini ke
sen Taydgud, Belktay reisin 
bir kılmç darbesiyle yere seril
m:şti, T emoçin han başka bir 
ata atladı, ' 1ileri!,, emrini ver
di. Bağrışmadır koptu. Toz 
duman çayırları örtüyor, yer 
gök titriyordu. Düşman o ka
dar yaklaşmıştı ki ok atmağa 
imkan yoktu. Askerler birbir
lerine ğirmişlerdi. Sağda, sol
da, önde, arkada bir çok tunç 
yüzler, tolgalar, zırh gövdeler, 
parlak kılınçlar, atlar, tuglar 
vardı. Canbey: 

- Gök Mogol... Gök Mo
gol diye bağmyordu. 

Bu çok ~<anh, çok çetin bir 
barb olmuştu. T aycigutlar bas
kmlarma rağmen kanlı bir 
bozgundan başka netice ala
madılar. T emoçinin kuwvetler; 
tam zafer kazanmıştı. Binlerce 
Taycigud teslim olmuş, "Mer-
kez., Temoçinin bayrağı altına 
girmi~ti. Sefer yolu üzerinde 
bulunan kabileler birer birer 
ink~ad ediyorlardı. Bu harbın 
başTidığı tarihten iki ay sonra 
T emoçin ordusu binlerce kilo
metrelik toprakları zaptetmiş, 

Karotal suyu kenarında yer
leşmişti. Artık Temoçine bağ
lanan kabileler büyük bir ulus 
manzarası vermeğe başlamıı

lardt. 
- Sonu •'ar -··-1 ölü 9 yaralı var 

Camiden çıkan halk Polis 
lerln Uzerlne saldırmı' 

Şam, 29 (Ö.R) - Dün bu
rada yeni bir hadise o?du. 
Akşam namazından sonra ca· 
miden çıkan halk polis kuvvet
leri üzerine taşla hücum etti. 
Bu ani çarpışma üzerine polis· 
ler ateş açtı. Bir ölü do':uz 
yarala vardır. Halk hadiseden 
sonra camiye sığmdı. Polis 
kuvvetleri camii muhasara al
tına aldılar. 

'-!A.·~;. .. . ' ' ~ \ :·.·'y( .. ... .. • • ' •• ',' .,:,.... • ~ .. ' 
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JZMJRJN biricik ve çok !°ü~emmel .. 
hususı bır hastahanesıdı.r 

C errahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha tahkları kabul eder. Izmirin bütün 
nıi.itehassıs hekimleri hastalarmı S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SJHHA T EViNiN ameliyathan;si ve doğum 
:-alonu fennm en son te-

ra kkiy atma gör~ hazırlanmıştır. 

HA~ TA HANE ücrEtleri : ·iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan aJh liraya ~adardır. 

SÜN d erece te mizHk, mükemmel bakım ve çefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 'J" 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve P.besi vardır. 

s. 4-5 
• . 2 .. . . ,.'\: . ~ . ~ '· ı't ...... 

TENi A&IR 

Yeni Fransız politikası 
Fransız- Sovyet paktı Avrupanın 
Sulhcu unsurlarını tamamlamıştır 

TRiBÜN DES NASYON ( HAREKETE GEÇMEK 
GAZETESiNDE PIYER DO- LÜZUMU 

kan anlaşması devletlerinden 
hiç biri, komşulanndan birıey 
istiyor değildir. Burada Avus· MiNiK YAZIYOR: Bir müddet, Fransa, hareke-

Her politikada, faaliyet pren- te geçmese de olur sandı. Ja-
sip ve esaslarını göz önünde pooya uzaktır deniliyordu, 

turya habra gelir. Avusturya 
hiç te revizyonist değildir ve 
bir yandan prens Starhemberg, tutanak İcab eder. Diplomatik ftalya - Habeş barbı bir sömür-

devlet adamının herşeyi açıkça ge kavgasıdır ve bölgesel bir bir yandan resmi mümessiller 
bunu açtklamıılardır. Onlar 
memleketin mutlak istiklalini 
istiyorlar; hiç bir sınır hakkın• 
da hiç bir şikayetleri yoktur. 

söyliyemiyeceği kabul edilme- iştir, Almanyaya gelince, onun-
lidir. Diplomat bazen giıltmek la bir yakınlaşma yapmak im-
yoluoa sapar ve devlet adamı kanına inanılıyordu. 
kamoyunu kullanmak zorunda· Fakat Japonya ne kadar d1r. ___ .,., 

F ransamn istinad ettiği pren 
s iple r sulh ve koUektif emniye
tin bölüoruezJiği prensibidir.Sulh 
böJünmez, çünkü dünyanın her 
hangi bir tarafında ihlal edil
diği zaman, kavga umumileşe
bileceği için, h. r taraf tehlike 
altındadır. öyle ki, bir devlet, 
başka tarafta, d ğederinin yar
dımma koşmayı teahhüt eder• 
ken, başkalarının da kendi yar
dımma koşacak!anna güvensin. 

işte Fransa, poJitikasıoa te
mel olarak bu prensipleri ka
bul etmiştir ve bun!an kabulde 
yalnız değildir. Fakat herkes 
bu esasları kabul etmiş değil
dir. 

CENEVRELILER VE 
DIGERLERI 

Evvela şura~m• göz önünde 
tutmalıyız ki, bir taarruz halin
de müdahale etmeye muktedir 
pek az millet vardır. Mesela 
hiç kimse bir Pero veya Mek
sika ordusunun yardımını dü
fÜnmemiştir. Pratik olarak 
mesele, muayyen bir miktar 
devletlerin elinde olacakbr. 
Buolardan birinci safta yedi 
devlet vardir: lngi1tere, Fransa 
Rusya, Almanya, İtalya birle
şik devletler, Japonya. Bunlara 
daba az kuvvetli fakat aksi
yonları ihmal E"dilir olınıyan 

bir miktar lrnvvet eri daha 
ilave etmek lazımdır: Evvefa 
Polonya, sonra küçük anlaşma
nın üç dev:eti, Balkan anlaş
ması ve bilhassa .bu <mlaşma
nm askeri başı olan Türkiye. 
Geri kalanlarının kıymeti ikincı 
derecededir. 

Felaket sur adadır ki yedi 
büyük milletten üçü Cenevreci, 
üçü Cenevre aleyhtarı ve biri 
bitaraftır. Çünkü, hususiyle bi
zi meşgul eden bir Avrupa sa
vaşı halinde Birleşik devletler 
yerinden kımıldamıyacakbr, bi
zim ondan bütün istiyebilece
ğimiz denizlere bakam olan 
kuvvetleri rahat brrakmasıdır. 

FRANSIZ POLiTiKASI 
VE VAKIALAR 

Fransız politikası bu suretle 
prensiplerden vakıalara geç· 
meğe mecbur kalmaktadır. 
Eğer bütün devletler, kollek· 
tif emniyet hususunda kendi 
görüşüne iştirak etmiş olsalar
dı, Fransa1 teblüke hal!nde 
birlik fikrine dayanarak rahat 

edebilirdi. Fakat hal böyle de
ğildir. Japonya ve Almanya, 
mutJak milli bikimiyetleri ve 
ferdi müdafaa lıakkındaki 

eski fikirlerine döndüler ve 
ltaJya da geçen ıeneden
beri onların misalini takip 
ediyor görünüyor. Öte yandan, 
Birleşik devletler, kendi kabu
ğuna çekilmiştir. Bu şartlar 
içinde, Fransa ancak prensip
leri ilan etmek, fakat onlara 
hürmet ederken, vakıaları da 
hesaba katmaktan başka türlü 
hareket edemezdi.-. 

imdi ortada bazı vakıalar 
vardır : Italyan - Habeş harbı, 
ltalyanın zecri tedbirlere karşı 
ayaklanması, Almanyanın silah
lanması ve Sovyet Rusyaya 
kartı tehdidler; japonyawn ta
arruzcu politikna. 

Paristen btr manzara 
uzak olursa olsun, hareketleri- l Avusturya da iştirak eder-
nin akisleri Avrupaya kadar se, hakiki bir Tuna birliği 
gelmektedir; ltalya-Habeş bar- teşekkül edebilir. Öte yan-
bı da, zecri tedbirler ve petrol dan, Ingiltere ve Fran.sanın 
ambargosu dolayısiyle, Avro- dostça tazyikleri, beJki Bulga-
paya da sirayet etmek tehli- ristanm günün birinde Balkan 
kesini gösteriyor; nihayet. Al- anlaşmasına girmesini intaç 
manya bir yakmlaşmayı istiyor edecek kadar sarih olacaktır. 
ve kahul ediyorsa, bunun an- Gerçi Bulgaristanla Macaristan 
cak garb sınırında istiyor ve gibi, muhafazakar bir unsur 
sırf şarkta eUerioi serbest bu· değilse de, öyle tek başına 
lundurmak maksadiyle. Biltüo kalmaktadır ki Eransız·lngiliz 
bunlar, Fransayı, yetersiz veya tarafını tutmak kendi menfaati 
bozuk olan kollektif sistemin icabıdır. Avusturya küçük an· 
yerine bir seri anlaşma ve itti- !aşmaya yaklaş1rsa Macaristan 
faklar tesisi suretiyle harekete için de vaziyet aynı olacakbr. 
geçmeye sevketti. REViZYONiST UNSURLAR 

FRANSA VE MOSKOV A Ne yazık ki, bu mubafaza-
Bunua için, ilk iş, bir Fe-an- kir birliğin karşts1nda, kud-

sız·Sovyet anlaşması yapmakta. retli revizyoncu unsurlar dikil-
Polonya Almanyaya yaklaşmaş mektedir. Hareket sahası As-
göründüğü ve Almanyanın Mos- yada tahdid edilmiş olan Ja-
kova iJe münasebetleri gergin- ponya, politikası çok kararsız 
leşmiş olduğu ıçın bu an- ve genç diplomasisi çok ihti-
laşma çok daha lüzumlu yatsız olan Polonya bir kenara 
bir bale gelmişti. Bu an· bırakdırsa, Macaristan ve Bul-
laşma, Fransız - Leh bağ- garistan ihmal edilse bile, Al-
lanmn kopması demek olmıya- manya ve hatta Italya adamak.Ilı 
caktı. Şüphesiz ki Polonya, Al- hesaba katılmak lazımdır. 
man - Ru~ kav){asının savaş ltalya, şimdilik Habeşiatan-
meydanı haline gelmek iste- da meşguldür, fakat petrol 
mediği için, bu anlaşmaya iş· üzerine ambargo hususunda 
tirak etmiyecekti. Fakat Fran· en küçük tehdit, veya daha 
sız - Sovyet uzlaşması, Polonya fenası abloka, onu Akdenizde 
mn bize muhalif olması takdi· ve batta Avrupada huekete 
rinde de bütün kuvvetile mer'i geçirebilir ve her halde Al-
olabilecekti; ve Polonya bizim manyaya çok yaklaştırabilir. 

tarafımızda kaldığı takdirde ise Almanyaya gelince, bu devlet 
Rusya, hiç olmazsa, manevi ve Ren'in yeniden askerleştiril-
ekonomik yoldan Polonyayı mesi ıımı Fransız - Soyvet 
gerisinden emin bir vaziyette paktınm tasdikine bailamak 
bulunduracaktı. ister görünüyor. 

ikinci nokta, Frausaom kü
çük anJaırna ve balkan devJet
lerile birliğini kuvvetleodir· 
mekti. Üçüncüsü de bu dewlet
leri ve küçük anlaşmayı Sov
yet Susyaya yalonlaıbrmakb. 
Fransız diplomasisi böylece bir 
Çek - Sovyet anlaşması imza
latmıya muvaffak oldu, sonra 
Sovyet Rusya, Besarabyadan 
vazgeçtiği için, zemin bir Rus 
Romen anla~masıoa müsaid 
hale geldi. Bugün güçük anlaş
ma ve Balkan anlaşması 
birbirine dayamyorlar ve her 
ikisi de Fransa ve Sovyet Rus 
ya ile mutabıktırlar. 

MUHAFAZAKAR UNSUR
LARIN BiRLEŞMESi 
Bu muhafazakar unsurların 

b!rleşmesi demektir. Çünkü in· 
gıltere de tabii buraya dahil-
dir. Ne lngiltere, ne Fran· 
ıa, ne Sovyet Ruaya, ne 
de kilcük ulqmaıuıı veya BaJ. 

NETiCE 
Netice: Almanyayı sillhlan

maktan menetmek için yapdan 
gayretler boşa çıktı. 

ltayayı, barba girmekten 
menetmek için yapılan gay
retler netice vermedi. Tıpkı 
barbı durdurmak için harcan
mış olan gayretler gibi. Al· 
manyaoın yeniden sililıLuımuı 
delışetli nisbetler ahyor: Re
oani'nin yeniden askerleştiril
mesi resmen değilse bile pra
tik olarak hemen tamamlan
mış gibidir; şu halde, reviz· 
yoncu dalga karıııında fela
kete mani olacak kadar kuv
vetli seddin kurulması zamanı 

gelmiştir. 

Tabiidir ki, ltalyan - Habeş 
harbının hal suretine bağlan
ması her zaman umulabilir.Yu
karıda zikredilen esaslar içinde 
bir Fransız· Alman anlqmaıı 
beklenebilir. Avrupa dıtt ve 

Hergün ·---~ 
---Bir fıkra 
Kulakların çınlasın 

Yazan: Eczacı Kemal Aklaş 
•••••11••11•lllllll L llllllle11111 

Birisini biryerde anmak, on· 
dan behsetmekle o adamın ta 
uzaklarda olmasına rağmeıı 
kulaklan çınladığını kat'i biı 
vakıa gibi söyleyenler çoktur. 
Kabil midir ki kilometrolarca 
uzaktaki adamın yadedilmesi 
kulakların zarında bir ihtiza• 
yapmıı olsun... Radyo dalga
larının ta kendisi olduğuna 
inanmak Jazımğelen kulak çmla 
masım birhayli derin düşündüm 
Dünyamızın üzerini kaplamış 

nesimi havanın da üstünde na
mütenahi bir boşluğu dolduran 
esir-eter dediğimiz bir vasat 
vardır ki ne olursa orada olu· 
yor ve her şeyi o yapıyor ka· 
naatini taşıyoruz. 

Eter olsun esir olsun, dalga 
olsun bir duyguyu obir tarafa 
götürmek meslesi vardtr Ku
lakları çınlatan anma işi yeı. 
müsbet veya menfi sahada olur. 

11Ah birader ne mübarek 
adam dı diye,. anmak başka
dır, "ne mendebur herifdi., 
Demek bambaşkadar. Rivayete 
bakılırsa sağ kulağın çinlaması 

hayır ile, iyilik ile müsbete 
sol kula~ınki de fena Ye menfi 
anılmağa işaret imiş! Bugün
lerde kendi hesabıma hiç 
kulağım çınlamıyor . Baı:an 

sağ araııra da sol kulağım çın
lamaz değildir ama, şu günle-· 
de galiba parazit çok olacak 
ki kulağımın zarlart üzerinde 
bazı alelacaib seıler işi.diyorum. 

Markoninin radyosunu nine-
lerimiz senelerden önce keş
fetmişlerdi ki, ayol kulağım 

çınlıyor yine derler, daha o 
zamandan radyo dalgalarım 

haber verirlerdi. 

Dikkat 
Aziınet veya herhangi bir 

sebeble evinizde bulunan 
eşya ve bilumüm mobilyala
rınızı gazeteye ilan vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık suretile satmak is· 
terseniz " fmıat Arhrma 
Salonu 11 na uğramadan ma
lınızı satmayımz. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı

nızı gazeteye ilin vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge
rek mücedded ve gerek az 
kullanılmış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 

masası ve dikiş, nakış ma
kinaları ve sair her çeşid 
mobilyalar heryerden daha 
ucuz bir fiatla sablmaktad1r. 

Adres: Yeni Müzayede 
Bedestanı No. 35 36 

Fırsat Artlrma Salonu 
Aziz Şlnık 

T eJefon: 2056 
1-8 (310) b. 2 - S.6 
Pa-Pr 

' il billıaua .ömürgeler piyasaJa-
nnm yeniden tqkilitJanmaa 
için bir sistem tasarlanabilir. 
Fakat Avrupanın sulhçu unsur
lannıa emniyeti, yukartda bala
sı geçe• mndafaa anlqmala
rının akdım gerektirmektedir. 
Bu uaıurlarm baılıca beş ta
nesi şunlardır: 

legiltere, Fransa, Sovyet 
Rusya, Küçlik anlaşma ~e Bal· 
kan anlaşması. 

Bu münasebetle, F ransız-In
giliz anlaşmasının otuz şu ka
dar sene önceki bir vesika ile 
başladığını İfaret etmeliyiz. 
Fransız-Sovyet anlaşması eski 
bir förmüle dönüştür ve biz · 
harptanberi Küçük anlaşmanın 
müttefikıyiz. Fransa, 2örünüşe 
rağmen, devamh bir dış poli
tikaya sahibclir. 
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Almanya Sovyetleri niçin çekemiyor 
Al~anya uluslar sosyetesine avdet ederse Fransa 

Sahne s 

• 
sevınç içinde 

General Grazyani 
Harrar Üzerine yürü yor 

Roma 

- . 
Roma, 29 (Ö.R)- Bu sabah ikinci tebliğ - ikinci Tem· 

Kirninale sarayı önllnde büyük biyen muhartbesi kat'ı bk 
bir 1evinç n6mayİfİ olmuş kral safhaya girmiştir. Ordulanmı-
balkın alkıflanaa cevap ver· zın hücumuna uğrıyan Ru 
mek için sarayın balkonuna Kasa ve seyum ordularınıa 
çıkmıttır. Bntnn viliyet şehir- vaziyeti saatt.n saata dalsa 
lerinde de, radyo ve gazete- buhranlı bir şekil almaktadır. 
!erin hususi tab'larile bildirilen Asmara, 29 (Ô.R) - Bntüıa 
Amba Alojinin zaptı -haberi ecnebi gaveteciler hareketleri 

Ingiltere büyük bir hassasiyetle Almanyanın, şimal denizine açtıg" 1 bnynk nümayi,ıere vesıle oı- yakından takib için cebheyö 

8 h 
muştur. Her tarafta kafileler hareket etmişlerdir. 

Pencer-dekİ hazırlıklarl takib etmek_tedir • U. azırlı.g" 10 hedefi nedir? yollardan dolaımış, vatansever . Roma, 29 ( ô.R) - Amba ...., _ martlar söylenmit ve kralla 
Paris 29 (Ô.R) - "Progres Almanya ile gllrüıme~ •.a~tı 1 :ı:unll ~ondra pıy~~aaına çe.vı• Cenevreye bağlandılar. Bu ıu- duçe ve ordu alkışlanırken, Aloji'yi zabtetmekle ltalyaa 

Almanya ile sağlam bir dostluk kurabilir 

de Lyon gazeteıi 
1935 

mayı- gelinceye. kadar, Hıtlenzım recektır. Eğer lngili:r.ler lngıl!z retle milletler ailesinin enfazla mareşal Badoglionun tebliğinde ordusunun kazandığı büytik 
sanda ın;iltere v~ Belçika ile uslu tutmak mllmkün olacaktır. adalarının ve imparatorluğun gl\venebileceği bir unsur hali- olduğu gibi, 1895 barbı kur- zaferi tefıir eden Fransız ıra· 
birlikte Sovyet-Fraosa paktının ALMAN SiLAHLANMASI güvenliğini t_ehlikeye düşüre- ne geldiler. banlarının hatırası, faşist hatip- zeteleri 1895 seferinde ayw 
Lokarno muahedesine uygun Paris 29 (Ô.R) - Brest de cek Lllyle bır yardımda bulu- Sovyetler askeri bakımdan ler tarafından verilen söylevler dağ tepesinde binbaıı Toce 
olduğunu kabul etmiş olan ltal- çıkan '"Depeche,. gazetesine ııurlaraa bir tuzağa dütmüş kuvvetlidir. Dilnyanın en me- de, bu sevinç gösterilerine yer- ile askerlerinin göstermit ol-leştirilmiştir. duk'arı büyük cesareti kaydet-

.\'o ı·vet slivarift'ti11ill bil ma11rvra esnns111dn tesbif edileu bir intibaları 
yada gazetelerin şimdi bu pakta göre Almanyanın silahlanması Pariıı, 29 (A.A) - Gazete· 
karşı yazdıkları yazılara hayret lngilterede gittikçe daha bil- !er Hitlerin bir Alman-Fransız 
ediyor ve diyor ki : yük enditeler uyandırmakta- barışı hakkında Paris-Midi ga-
p AKTIN METNi DEGIŞMEDI dır. Umumi his şudur ki zetesine verdiği beyanatı ele 

- O vakittenberi Avrupada Almanya filosuna ancak in· alarak bunu takdire ıayan bir 
durum değişmiş olabilir, fakat giliz filosunun üçte biri de- fikir olarak karşılamakta, fa· 
paktın metni değişmemiştir. receainde bir kuvvet vermeği kat koyduğu şartları kabul 
Acaba, Berlin ve Roma ara- kabul ettiği 18 haziran 1935 imkanından şüphe etmektedir. 
sındaki müzakereler, iddia muahedesine sadık kalsa bile, Gazetelerin ekıeriıi boyle 

edildiği gibi, Lokarno muahe
desinin feshi ve Almanyanın 
Ren bölgesini yeniden aıker
leştirmesi ile alakadar mıdır? 

Tuluzda çıkan "Oepeche" 
iazetesi de, ıulbun lngiliz· 
Fransız birliğine bağlı kaldı
ğını tekrar ediyor: 

CESARET LAZIM 
lngiltere ve Fransa Alman

yaya herşeye cür'et edebile
ceği hissini verirlerse herfey
den korkulabilir. Bunun önüne 
geçmek için, Almanyaya önüne 
çıkacak maniaların o kadar 
devrilmez o'duğunu göstermeli
dir ki k rndi selametini, umumi 
sulh için diger devletlerle 
iş birliğinde aramağı tercih 
etsin. lngiltere - Fransız siya
sası iki ihtimal karşısıodadır: 

Ya Almanyanın hegemonyasını 
kabul etmek, yahut da ıerbeet 
uluslar arasında bir blok kur
mak. Bu ikinci yol tutulursa , .... , ................•....•.•........•.•. 

Fransada işsizlik 
Roma 29 ( Ö. R) - " Ma

tin., gazetesi berkitelerin Fran
eız endüstrisi üzerindeki tesir· 
!erini inceliyen bir anketin 
neşrine devam ediyor. Bu ga
ıetenin Mülhavz aytarı tarafın
dan bildirildiğine göre ltalya
ya pamuk file ve kumaşların 
ihracatının durması üzerine 
6000 işçi işsiz kalmıştır. Bunun 
diğer bir tesiri de ltalyan pi
yasasında Almanyanın hikim 
bir mevki kazanmasıdır. 

Rııs ordusıında11 bır mıl/uu 

Alman deniz silahlanmasının bir teklifi ancak Cenevrede 
tesiri yalnız Batık denizinde barışın müştereken temini için 
duyulmıyacaktır. Şimal denizi kurulmuş olan müessese çer· 
yeniden tr.:hlükeli bir harekt:t çeves1 içinde mümkün olabile-
sahaaı oluyor. Bilhassa Kiel ceğini yazıyorlar. 

kanalı ile Hiligoland adası Londra 29 ( Ö.R ) - Daly 
arasında, bundan otuz beş Kronikle gazetesine göre Sov-
sene evyel meşhur Jutlaud yet Rusyanın Fransaya ve in-
muharebesinin olduğu sabada giltereye yakınlaşmasını ve 
Almanya büylık bir kuvvet Avrupa meselelerine karışma-
kazanıyor. ııını ltalyadan fazla Almanya 

INGIL TERENiN ENDiŞESi çekememektedir. Almanya ve 
Şimal denizine açılan bu Al- s.ov>:et!er arasındaki daimi ge-

çımsızlık bunu açığa vurmak 
man penceresinin bütün sev- için kafidir. Ayni gazele şun-
kucceyş noktaları hazırdır. Bu- !arı da ilave edivor: 
nun lngiliz güvenliği için bir SOVYET ORDUSU 
tehlike olduğu meydandadır. KUVVETLiDiR 

Fakat Almanya bu silahlanma Sovyetler, bütün dünyayı 
işinde fidansal kaynaklardan hayrete düşürecek kadar ge-
mabrumdur. Yardım için ıts- niş bir sul:Severlik göstererek 

dern hava ve kar filolarına sa- Roma, 29 ( Ô.R) _ Bugün mektedirler. Alman gazeteleri 
hiptirler. Denizlerde ayni de- Propaganda bakanlığı birbiri de son ltalyan zeferinin 1895 
receyi bulmak İçin büyük feda- ardınca iki tehi ğ nesretmiştir: hezimetinin parlak bir intikamı 
karlıklar yaptıkları görülüyor. Birinci tebliğ - Birinci kol- olduğunu ileri sürmektedir. 
Sovyetlerin bu hazırlığı he ordu Amba-Alajiyi zaptederken " Berliner Zeitung ,. Artık 
şeyden üstün, kendi varlıkla~ üçüncü kolordu ve Eritre kolor· Dessiye yolunun ltalyanlara 
rını korumak ı· • d' B .. dusu Raı Seyum, Ras Kasa açık olduğunu yazıyor. Aynı 

çın ır. ugun ordu! t 'k d" 1 d R . • . arını azyı e ıyor ar ı. gazete as Seyyum ve Ru 
So;y~tlerın b.u e~kın sıya.sa~arı, 28 Şubattanberi Tembiyen'de Kassa ordularının gittikçe daha 
ha ıcıye ~omıserı bay Lıtvıno- büyük bir muharebe başlamış- tehlükeli bir vaziyete düştük-
fun eserıd r. tır ı · · ·ı · d" 
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tamamen bastırıldıı sya 
• 

sir başbakan nıiral Okada tekrar 
vazifesinin başına geçirildi 

lngiltere ve Sovyetlerden başka Fransa da Japonyanın 
bir_ gün başına çorap örmesinden korkuyor 

Lo~dra,. 29 (Ö,R) - japny~dan gelen haber- Hindistanı dolayısile Fransanın da endişeleri 
ler sürperızlerle doludur. Asiıer tarafından ilk daha az değildi. 
saat.ta öldürüldüğü bildirilmiş olan başbakan OZA • A ISY ANI Y ALANMlŞ 
Amıral Okadanın sağ olduğu ve imparatorun Paris 29 ( ô R ) - "T t · k · t • · 1 k b' · • · emp•" gaze esr an-
ıs. e~ı~ e a ı~enın ~~şında kaldığı tokyodan ..,klık içinde geçen üç günden sonra meralı: 
bıldırı~mektedır. Bu yuksek devlet adamının Ja· verici haberlerin vaziyeti aydınlattığını kavde-
pon aıyasasının başında kalması memnuniyetle 
karşılanmaktadır. 

Asilerin başl 0 ca husumeti Amiral Okadaya 
karşı olduğuna göre kendisinin kabine başında 
kalması bilhassa onun şahsına ve siyasasına ve 
hük~me.tine karşı ayaklanmış olan genç 
zab'.t~erın maksatlarına eremediklerini göste
rebılırse de asilerin bir müsademe neticesinde 
değil, müzakere neticesinde teslim olduklarına 
dikkat etmek lazımdır.Şu halde kendilerine ne gibi 
taviıler yapılmıştır,? Burası bilinmedikçe henüz 
bir hüküm verilemez. Hükumet otoritesile isyan 
cılar arasında yapılan müzakerelerin tafsilatı 
elde edildikten sonradır ki vaz'iyet hakkında 
kat'i bir fikir yürütmek imkanı olacaktır, 

GENERAL KAŞININ MUVAFFAKIYETI 
Tokyo, 28 (Ô.R) - Tokyo askeri valisi Ge

neral Kaşi anıörün yakında kaldınlacağını bil
dirmiştir. 

Londra, 28 (Ö.R) - Japonyadan gelen ha
b~rler esilerin teslim olmasında general Kaşinin 
du? ve ~ugün bellibatlı bir rol oynadıimı gös
terıyor. Örfi idare sayesinde eline müsteAna bir 
kuvvet geçiren general bir damla kan bile ak
maksızın isyanı bastırmaia muvaffak olmuştur. 
Zaten general Kaşi ötedenberi soğuk kanlılığı 
aımı ve diplomatlıiı ile me,hurdu. 

iSYANIN SEBEPLERi 
Paris 29 (Ö.R)- "Phare de Lovire,. gazetesi 

Ja_po!1 dramının sebeplerini şöyle gösteriyor : 
Mıs~ıto. p_artisinin zaferi 1932 den beri Japon 
kabınesının takib ettiği bitaraflık siyasasını 
bırakarak sol cenaha ve liberalizme doğru ve 
cephe alacağını gösteriyordu. Genç askerler 
bundan kuşkullandılar. Birkaç sene evvel Sn 
bakanlığı genel şefi general Nagato öldürül
müştü. Son hadiseler onun bir neticesi ve de
vamı sayılabilir. Bütün !ıu karışıklıklar Japon
yadaki sosyal karışıklıklardan, Mançuri se
ferinin neticesi olan büyük sefaletten bu 
sefaleti artıran ve barp masraflarını koru
mak için yapılan enflasyondan, zabitlerin vaktile 
para alamamalarından, aristokras:nın iflasından 
çiftçilerin buhran içinde kalmalarından ileri gel~ 
mektedir. 

Henüz kudretlı olan imparator vaziyeti kur
tarabilir. Eğer Japonyada bir askeri diktatörlük 
kurulsaydı herşeyden korkulabilirdi. Çin, Sov
yet . Rusya ve 'Amerika tarafından gösterilen 
endıseler malumdur. lngilterenin ye batta Çin , 

/apo11 imparafolll flirola 
diyor. Şanghaydan ve Tokyodan gelen 
haberlere göre, asiler başbakanlık daire
si.ni, Sü bakanlığını ve diğer tuttuktan 
bınaları. boşaltmışlar ve teslim olmuşlardır. Ni
hayet mum ve sükunet iade edilmiştir. 18 sn
bayıo, kumandanlarının emriyle öldüklerı bildi
riliyor. Ozakada garnizonun isyan etti2i haberi 
yalanlanıyor. Fakat en çok merak uyandıran 
telgraf üç _gündeoberi öldürülmüş sayılan bat· 
bakan Amıral Okadanın sağ olması ve impara
torun talebiyle iş başınd-. kalmasıdır. Çok bay
re.t .uyandıran bu haberin tafsilatı ele gelmedea 
hadıs~ h~~kında hüküm yürütmeğe imkan yok· 
tur. Şımdıhk göz önünde tutulacak biricik hi· 
dise asilerin teslim olmasıdır. 

Y ANUŞLIKLA BAŞKASlNl 
ÖLDÜRMÜŞLER 

.. T~kyo. 29 (Ö.R) - Başbakan Okada Cuma 
?u~u akşamı B. Golo vasıtasile imparatora 
ıstıfasını vermişs de imparator bu istifayı kabul 
etmediğinden başbakanlıkta kalmıştır. 

~· <;>o.ton~n başbakanlık vekaletine nihayet 
verılmıştır. Asilerin yanlışlıkla amiral Okada 
~erine ~~ndisine benziyen kayınbiraderi albay 
Maksurıyı öldürdükleri anlasılıyor. 
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lngilterede 
Futbol tensik ediliyor 
lngilizler spo

•a, strf spor zeı•k
'erilli tatmin iritı 
clşıktırlar. İtıgü
terede yapılall 

erı basit karşılaş
malar bile. mu
lıilüt gösterdiği 

teveccü/le daya
narak alaka top
lar. Bu itibarla
dır ki İngiltete. 
f atbotda biitiirı 
dünya milletleri
ili geride htrak· 
mıştır. 

Ingi/iz/er yeni
den millt /utbol takınılaftlll te11sike 
başladılar. Gazeteler yalnız kaleci 
mevkii içill 116 namzet bulunduğunu 
bıınların hemetz hepsi11in birbi.r/erine 
fercilı edikcek meziyetleri bulundu
ğunu iddia ediyorlar. Fofograf, milli 
takım seçmelerinde en iyi not a/011-
lardan Plymouth takımı kalecisini 
l!Ös/t>r~vor. Rolplı admda olun bu 
/ltll{ _valıuz kalede değil, ayni zaman
da icabında takımın hli.cum lıattwda 
da en kıymetli bir uzuv olarak rafr 
şabllmektedir. 

Bir Milyarderin 
Çocuğu dojldu 

Londra, 24 - iki saat önce 

dünyanın en zengin varisi dün
yaya gelmiştir. Bu bahtlı çocuk 

Prens Aleksi Medivaninin eski 
zevcesi ve şimdi Danimarka 

milyarderlerinden Kont Re
ventlofun karun Barbara 
Huttonun oğludur. 

Wolworth'm meşhur varisi 
dünyaya gelecek diye Barbara 
Huttonun Londradaki konağan
da haftalardanberi hazırhkJar 
yapılmıştar. Çocukla bakıcılan 
için dört oda hazırlanmıştı. 

Sağlık durumları sıkı kontrol
d&n geçirilmiş süt nineler ka-

filesi ile iki doktor ve bir po
lis hafiyesi doğumdan birkaç 
gün evvel burada yerleşmişti. 
Detektif çocuğun haydudlar 

tarafından kaçırılmasına mani 
olmak için eve yabancı olan· 

ları sıkı bir kontrol altına al
mağa memur edilmiştir. Barbara 

Hutton yahud da yeni adıyla 
Kontes' Reventlow Amerikalı 
haydudların tehdidiyle karıı
laşmamak için çocuğunu lagil

terede doğurmuştur. Barbara

nın ailesi Amerikaya. dönecek

lerse de bebek büyüyiinceye 
kadar lngilterede kalacakbr. 

19 Yaşında 
Bir bakan 
Küba kabinesinde iktisat 

bakanlığını yapan zat 19 ya
şındadır. Kendisi eski nazırlar-

dan birinin oğludur. Dünyamn 
en genç nazırı budur, 
vx~J"'.//)'f'/'Z/Z ıı•ıun:ı:•,~• 

Borsa Haberleri 

Al Capone ispanyada 
Hapishane arkada,ıarı Futbol buhran mı 
tarafından yaralandı geçiriyor? 
San F ransis- lspanyol fut-

ko- Amerikada bota srıkut ha-
linde midir? Bü-

şekavetle aman tün fspanyol spor-
sız bir müca- cularınt herccafl-

dele başlayınca la düşü!ldüren 
Al Capone'un sqal budar. /s-

San Fransisko panı·ol miJ/i takı-
körfezinde Al- muuıı Avustur-

J'a milli lakunıy-
katraz adasın· la son marmda 

daki korkunç uifradıifı mağlı2· 
hapis ha neye biyei bu emlışf.yi 

nakledildiği ma yaıatmıştu. Bu-

lumdur. Al Ca- 11unla /Jflalıcr A/-
pone, bmada, tl'an /utbo/wıun 
sessizlik içinde Jspanyol /utbolu-

nisbeten konforlu bir hayat na Jaık b11ltt11-
duifu iddia edi-

sürüyordu. Fakat 20 ikinci ki- temez. /spanvol-
nunda, çıkan isyan ü:ıerine ye· tar takımlannt 
niden gözler şeytan adasına 

db. I 1 d yenidell oı![anize 
Çevrildi. Sıkı te ır er a m ı. 

etmeğe kurar ı•er 
Alkatraz hapishanesinden çı- mişlerdir. Oıııç-

kan mahpuslardan birinin an· ya Se!azar kendi 
lattı~hna göre hapishane dir~k- takonmı başta11 
töriyJe zındancılar Al Capone un başa değiştitr· 
kaçması ihtimalinden ziyad.e erktir. Dünya /w-
herbangi bir taarru~:ı karşı hı- past•rda örırmli bir mevldr oltw /s
mayesi ile mesguldurler... B~- pa11vol/ar olinıpiyrıtlordtı ivi bir "elice 
nunla beraber Al Capone 0 almağa azmetmiş g(·irii11iiyorlar. 
kendisine düşman olanların /QOI OENÇ KIZ ARASINDA 
taarruzundan koruyamamışlar- H<1lfıtutla hir /ilını kumpanyası, 
dır. Birkaç gün evvel Al Ca- bir spor /ilmi (.evirecrifi irin l!tnC 

ponu hapishane yold~ş~a~ı üz~- kızlar arastndon spora m miisail 
rine çullanarak kend~sını bovg- vficlltlıtlafl aramaktadır: Bu ıruiPsr;e-
mağa teşebbüs etmışler, agır senin açtıffı miisahalwı·a 1904 gen( 
surette yaralamışlardır. Zmdan· kız ıştirak etmiş; hunlar arasrnrfnn 
cılarm çabuk müdahalesi ol- ralmz biti kazarmttş!ır. l(azrına11 fut 
masaydı Alkapon çoktan ha- ·bir sa11-Fr((lmsko!11d11r ve adt boJ•an 

yata gözlerini yumacakh. Patıicivadır. 

İrlandada Meş'um şaTl<J 
Bir çocuk anasını Budapest~'de yasak 

öldUrmUf edildi 
lrlanda po· Budapeşte - u Ey ~aranhk 

tisi Edvard Rall pazar ., şarkısı, ~on günlerde 
adında bir ço- Budapeştenin bütün dans~le-
cuğu tevkif et· rinde ve barlarında en :lfok 

sevilen bir şarkı idi. FalCat za~ 
miştir. Bu ço· btta bu şarkı yüzünden on se-
cuk anbesini öl- kiz kişinin cauhıi"ına kıydı~ın1 
diirmekle suç· liaber ahnca tnes'um şark,yı 
ludur. Bu ha- yasak etmiştir. Kurbanlardan 
dise bütün bü· biri mektubunda kabri üzerine 
yük Britanyada · şarkıda mevzuu bahsedilen yüz 
büyük bir heyecan uyandırmış- gülün serpilmesini vasiy~t et-
tır. Edvard Rall bir doktorun miştir. Nevyork Herald muha· 
çocuğudur. Cinayetin ha1ıgi birine göre bu suretle hayata 
saikler tahtında yapıldığı he- gözlerini kapıyanlar arasında 
Du"z anlaşılamamıştır her yaşdan meyuslar vardır. . ···········-············---~············ 
"""A:"M~yvong··.... .. DOKTOR 

... -..-. ... -
- Başlara/ı 6 ilet say/ada -

du gizliden gizliye terkettiği 
söyleniyor. Kimi Praga, kimi 
de Berline gittiğini idd · a edi
yor. Hakikatta,, Marlen Holly
vood'tadır ve bundan önce ses
siz film olarak çevrilmiş bulu
nan Hotel Emperyah Şarl Bu· 
vaye ile birlikte sesli olarak 
cevirmektedir. 

Marlen Mayısa kadar Hol
lyvood'ta kalacak, sonra yaz 
tadilini geçirmek üzere f ran
sa ya gidecektir. 

ALMAN FiLMLERi 
Bertin-Ufa stüdyoları 1936 

-1937 programmın ilk par~a
ımı neşretmiştir: Bu yıhn ı!k 
filmi olan Şato Vogelöd biti
rihniştir. Bir kaç güne kadar 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 

DUn Borsada 
Yapılan Sabtlar 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fiat 

~'Kadınlar alayı., ve "Kış rüz-
, gin,, filimlerinin çevrilmesine 

başlanacakbr. Pfeiffer üç film 
hazu)amaktachr. Bunlardan biri 
Villy Fritsch'in çevireceği Bo-
kas, Lilyan Herveyin çevirece
ği dilenci talebe, Kate Golde 
ve WiJly Birgel'in çevirecekleri 
"Kati anlaıma,. filimleridir. 

Yeni modcr:I 
Yeni çetit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

138 Beşikçi Z bi. 11 13 50 
37 Portakal Z. 12 50 13 25 
37 M J Taranto 12 12 50 
32 K A Kazım 13 14 
20 Vitel ve Şü. 14 50 14 50 
16 S Emin 13 13 

13,S H Alanyalı 13 15 
8 P Klark 11 25 11 25 
401,5 Yekiın 

495521,5 E"ki satış 
4958/2,5 Umumi satı~ 

Zahire 
r.·,· at 

Ç A:ıcı ,,.. u. 
371 Bu~day 1 31 
20 Akd,ın 4 62 

316 Pamuk çckir 2 65 
43 bdye pamuk 39 

312 ki. T. B. ici 50 

7 iS 
4 62 
2 65 

41 ~5 
·53 50 

# - " BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın ahr. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)S 1 Pa. Pe. S. ,. - , 

TİLKİLİKTE 
Yeni "Jzmir,, eczanesı 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

MuzaHer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den '1 O a 

kadar memlekct·hastanesinde 
7 

Izmir Milli EmlAk M&dllrlliğilnden: 
Yunanlı O. No. L. K. 

416 Yolbedeateni eski 45 numaralı muhtcrik 23.20 metre 
murabbaı mesahalı dükkan arsası 700 

41 S Bakır bedesteni dahilinde Kızlarağası hanı ittisalinde 
eski 38 No. 18.24 metremurahbaı mesahalı hücre üçte 
bir hissesi 250 

414 Bakır bedesteninde Kızlarağası hanı ittisalindtt eski 
40 No. 18.24 metremurabbaı mesahah hüre üçde bir 
~~ ~ 

459 Gözlemeciler çarşısında Abdurrahman hanı içinde 
49-9 N. 44 metremurabbalı mesahalı mağaza 750 

543 Karantina Bülbül sokağı 82 eski 52 taj No. 105-30 
metremurabbaı mesahalı ayrı ayrı iki oda ve avluyu 
müştemil 200 

409 Karşıyaka Alaybey Çalgıcı yeni Galibiyet sokak 10-1 
eski 5 No. 236.50 metremueabbaı mesahalı arsa 250 

396 Karşıyaka Alaybey Piliç yeni Yıldız sokak 18 eski 
18-2 taj No. 167.5 metremurabbaı mesahalı arsa 150 

479 Turan Menemen caddesi 102 eski 143 taj numaralı 
116.48 metremurabbaı mesahah bir oda bir sofa av-
luyu müştemil ev 300 

157 Bayraklı Burnava caddesi 65 No. dükkan 600 

158 " " " 67 " .. 600 
808 Bayraklı Bornova raddesi 24 - 26 eski 20 taj No. Ju 

100,73 metre murabbaı mesahalı dükkan ve arsa 200 
762 Bayraklı bnlblil sokak No. 18 iki oda bodrum sofa 

avluyu müştemil 83,99 metre murabbaı mesahalı ev. 350 
825 Mersin!i Bornova caddesi 47 eski 43 taj numaralı 180 

metre murabbaı mesabah bir oda koridor mutbak 
avlu bahçeyi müştemil evin msıf hissesi. 150 

706 Bornova Beyler sokak No. eski ve taj 40 iki oda 
koridor mutbah avlu çamaşırhane ve müşterek kuyuyu 
müştemil 95.47 metre murabbaı mesahalı bir katlı 
kargir ev. 350 

871 Bornova müsabaka sokak eski ve taj 25 No. lu 
28,8~ metre murabbaı mesahala dükkan 400 

840 Bornova ilirinci yaka sokak 10 eski 2 yeni 10 taj 
No. lu bir oda ve avluyu müştemil 343,80 metre 
murabbaı mesahalı bir katlı kargir ev. 250 

626 Bornova küçük çay sokak eski 43 taj 51 No.lu 78,30 
metre murabbaı mesabala iki oda koridor, mutbah 
avlu kileri müştemil ev 500 

844 Seydiköy Fotyadi sokak 28 eski No. 11 901 metre 
murabbaı arsanın 1-3 hissesi. 250 

101 Buca Mecidiye caddesi 21 /19 - S No. lu Dükkan. 250 
724 Buca Özdemir sokak 44 - 34 taj No. lı 200,43 metre 

murabbaı mesabalı kargir mağaza. 1000 
707 Buca aşağı mahalle istasyon caddesi 35-21 taj No.fu 

üç oda riıutbah koridor geniş· salonu müştemil 117.85 
metre murabbaı mesahah kargir ev. 1000 

686 Buca aşağı mahalle Özdemir sokak 11-1 No.ru 37.57 
metre murabbaı kargir dükkan. 500 

683 Buca asağı mahalle istasyon caddesi Namık Kemal 
sokak 2 eski 2 taj numaralı 1297.98 metre murabbaı 
mesahalı d'uv'arlı arsa 9116 hissesi. 750 

673 Buca aşa~ mahalfe Mecidiye veni Belediye caddesi . 
29-31 eski 23 taj numaralı 82.28 metre murabbaı 
di.ikkan ve atsa. 600 

669 llcıca aşa~ı mahalle Mecidiye yeni Belediye caddesi 
27 eski 21 taj numaralı dükkan. 400 

Yukar=-'a yazsh gayri menkuller on gün müddetle arhrmaS!a 
konulmuştur. ihalesi 16-3-936 tarihinde pazartesi S?Ünü saat 14 
dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 

500 (523) 

Izmir Tram~ay ve El~ktrik 
Türk Anoncm ~ irketindeıı: 
Şebeke tevsiatı ameliyatı dolayısile cereyanın 2 Mart 1936 da 

saat 9 dan 1 S e kadar Mitat Paşa yokuşu, Selçuk, Gönül, 
Güneyt bey, Halepli ve Uğur sokakları ile mücavir sokaklarda 
kesilece~i sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

Bütün dünyada tanınmşı 

HABIG 
Kibarların şapkasıdır. 

'- ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
l\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu

marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ~ apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, TeJefon No. 2545 

J_~seki Ticaret Baııkası 
anPnİm şirketinden: 

Türk ·•-----------• Doktor 

Bankamızın 935 yıh hissedarlar umumi heyeti 30 mart 936 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de lzmirde Mimar 
Kemalettin cadelesindeki bankanın binasında toplanacağından 
bissedarlarımızm muayyen vakitte içtimada bulunmalarını dileriz. 

Şirket nizamnamesinin 25 inci maddesine tevfikan asaleten 
veya vekaleten liakal on hisseye malik hissedarların aşağıda 
yazılı ruznamenin müzakeresinde hazır bulunmak üzere 26-3-936 
akşamına kadar hamil olduktan hisse senetlerini banka merkezine 
irae ederek duhuliye varakası almaları ve heyeti umumiyeye 
vekil veya mümessil sıfatile iştirak edecek zevahn hissedarlardan 
bulunması meşrut olduğu ilan olunur. 

Akseki Ticaret Bankası idare meclisi reısı 
(imza okunamamıştır) 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole talbık ve Rontken 
il~ KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fırıu 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

Ruznamei müzakerat H 3. (182) 

•·------ım. 1 - idare mecliıi ve mürak~p raporlarmm okunması r.T./.!JIX7.)f.yJZL~~/.•'lllbY/~XU.XZ-:J'91 
2 _ Bilinçonun tetkik ve tasdikiJe idare meclisinin ibrası ~ Go•• Z Tabı" hı• 
3 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı ~~ 

4 - Müddetleri biten azaların yerine yeniden aza intihabı ~ 1 s 1 ~ ı 
~s ~M~~detleri~~mm~ilr~ı~p~n~yer~e~yenid~enmü~rakıp ~ S. aaA ettın =bile ücretlerinin tayini. (529) ~~ 

Zayi 
Askerlik terhis tezkeremi 

zayi ettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü olmadığı
nı ilan eylerim. 

Kuşadası Hacı Feyzullah 
mahallesinde 325 doğumlu 

Hulusi oğlu Sait 
(531) 

Mağaza nakli 
b.mirde Birinci Belediye cad

desinde istiklal ŞirkP.ti Ahmed 
Hamdi ve Şürekası namı al
tındaki ticarethanemizi bu kere 
Hisar camii karşısında Yorgan
cılar caddesinde (20) numaralı 
mağazaya naklettiğimizi sayın 
müşterilerimize bildiririz. 

s - q {530) 

(fAkgündüz) N 

Merkez hastanesi göz has
talıklara mütehassısı 

Fransanm Bordo tıp fakültesi ~ 
göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 ·. 

1-13 (505) H.3 
~mmPli>Mal 



Çifte spiralli yani OSRAM " D ,. lambaları 
elektirrk ceryanmdan azami derecede 
istifade temin ederler. Çifte Spiralli 
olmaları sayesinde ucuz lambalara naza
ran yüzde 40 daha ucuzdurlar. OSRAM 
" D ,, ampulJerini tercie etmeniz karınız 
icabıdır. Ambalajı üzerindeki " D ,, işare
tine dikkat ediniz. 

1Kara4isar adenSuyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Dosya L. K. 

38 Reşadiye Yeni çay 

12 taj numaralı iki 
rumu müşlemil ev 

-Teceddüt- sokağında 16 eski 

oda bir mutbahı ve bir bod-
225 

37 Bornova Arapkir sokağında 29 eski 31 taj numa· 
raJı fevkani ve tahtani 6 oda !)ofa, koridor, mut-
bah tulumba çamaşırlık ve bahçeyi müştemil ev 2550 , 

36 Bucada belediye bahçesinde 33-35 eski 25-27 taj 
numaralı dükkan ve fırın 400 

35 Şehitler Azim sokağında bir oda ve avluyu müş-
temil 3 eski 7 taj numaralı ev 131 25 

34 Karşıyaka Bahariye Hatem sokağında bir oda ve 
ve avlu tulumbayı müştemil 8 eski 10 taj numaralı ev 265 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tesfiye vesaikile ödenmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

Haddi Jayikile talip zuhur etmediğinden 10 gün müddetle 
arttırmasına karar verilmiştir. Alıcıların 9-3-936 pazartesi günü 

saat 14 te Milli Emlak müdüriyet ne müracaatları. 539 (526) 

Iımir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapmar
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 

186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
nıaıasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarısfel itibarile herkesçe malüm olan mamulahnı muhterem 
!lli>~t e rjicriruıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

f c. ak ende salış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu og~u çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni man:f atur:1t:ılarda Mimar Kemalettin caddesi 

m::ı?i.ır pa1:ırı F. Kandcmiroğlu 

m!!l~:!!!!~~!I'! 

Göz He~imi 
PASTİL. FOR PAST1LFORPASTİL FORPASTILFOR PASTİLFOR 
1

f>ASTİL .. FOR . . PASTILFOR 
I> ASTİL FOR • p ASTİLFOR 
fASTİL FOR p ASTıL FOR PASTILFOR 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
t · Kullananlar 

ASTIL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
~ ASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 
~ · ları hastalanmaz, boğazlan ağrımaz. 

baası yanında. P ASTIL FOR p ASTİL FOR 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

PASTiL FOR PASTl lL FOR P PASTiL FOR 
'-ASTIL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
'fASTİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 

BAGVESEBZE 
Tütün fidanları 

l>ASTIL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR STİL FOR 
~~ ~ 

ıçm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Un1umi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 

ı 

PAST 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 

R 
~-:OR 

FOR 
İLFOR 

Cezair Han - Yemiş çarşısı 

İZMIR Telefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (128) PASTİL FOR P ASTTlPifiMililiiil 

lzm·r Es af ve 4 hali 
b n ası yön kurul baş .. 
ku ığında • • 

lımir Esnaf ve Ahali bankası ortaklarının, senelik alelade 
genel toplantısı 20 Mart 936 tarihine düşen Cuma günü saat 
onbeşde İzmir Tecim ve endüstri odası salonunda yapılacakdır. 

Banka statüsünün 61 inci maddesine göre asaleten veya ve-
kaleten 30 hisseyi temsil eden ortakların aşağıdaki gündemde 
yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar ittihaz etmek üzere 
toplantı gününden bir hafta evvel Merkez ve şubelerimize mü
racaat ederek girme kartı almaları rica olunur. 

Toplantıya vekaleten iştirak edeceklerin de; ortak olmaları 
şarttır. 

üzakere ruz a esi 
1 - Yönkurul ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1935 Yılı blançosunun incelenerek onanması ve yönkurul 

üyelerivin ibrası. 
3 - Yönkurul raporunda gösterilen kazancın dağıtılması ve 

dağılma gününün tayini. 
4 - 5-10-935 Tarihinde ölen üye Nuri Meserretcinin yerine 

yönkurul tarafından seçilen Mehmet Ragıp Nebi oğlunun, 
üyeliğinin onanması ' 

5 - Kur'a ile çıkmış olan üç yönlcurul üyesi için yeni seçim 
yapılması. 

6 - Müddetleri biten iki murakıp için yeniden seçim yapılması. 
7 - Yönkurul üyelerine verilecek huzur haklarının ve mura-

kıp ücretlerinin tayini. 28-1-4 (508) 

lzmir Milli emlak müdürlüğünden: 
Numara Lira K. 
47 Kalfat mahaJlesinin büyük camgöz sokağında 43 eski 

49 taj numaralı evin 16 hissede 4 hissesi 40 
48 Şeh mahallesinin bamyacı so. 31 eski 29 taj numaralı 

ev ile içinde yarım masura Osmanağa suyunun 48 hissede 
18 hisse~i 81 

49 Dördüncü Sultaniye zenci sokağında 8 eski 4-1 taj 
numaralı 68 metre M. arsa 17 

50 Üçüncü Sultaniye Hüseyinağa so. 9 yeni No.lı 179,50 
metre M. arsa 44 75 

51 
" " " 3-1 11 ,, 83 metre 

M. arsa 
52 Dolaplıkuyu kabakcı so. 170 eski 170 taj numaralı 

20,50 metre murabbaı arsa 
53 Dayıemir mahallesinin kabakcırso. 144-146 yeni No. 

73 metre M. arsa 
Dayıemir mahallesinin 
metre M. arsa " 

,, 148-1 numaralı 75 

54 Tuzcu mahallesinin kabakcı sokağında 1 eski 1 taj 
numaralı 72,50 metre M. arsa 

55 Dolaplıkuyu bayburtlu so. 6·8 eski 6 taj numaralı 
42 metre M. arsa 

56 Dayıemir mabaHesinin yel değirmen so. 88-90 eski 

20 75 

20 50 

148 00 

50 75 

21 00 

92-1.92-2 taj numaralı 111,50 metre murabbaı arsa 56 25 
57 Akçalı mahallesinin Damlacık yokuşunda 77 eski 81-1 

taj numaralı 21 metre murabbaı arsa. 
58 DoJaphkuyu lsmail efendi sokağında 3 eski 7 taj 

numaralı 24 metre murabbaı arsa 
59 Dolaplıkuyu lsmail efendi sokak 4 eski 4 taj numaralı 

10 50 

12 

50 metre murabbaı arsa 25 
60 Memduhiye Mumcu zade sokağında 46 kapı 58 taj 

numaralı 65,25 metre murabbaı arsa 
61 Dolaplıkuyu Makara sokağında 125 taj numaralı 61 

metre murabbaı arsa 
62 istiklal mahallesinin gündü sokağında 21 eski 

numaralı ve 34,50 metre murabbaı evin sekiz 
hissede 4 hisse 23 taj si ve hazine namına yazılı 
boşluk, avlu ve hala ve su kuyusu iştiraki daimi 

45 

30 50 

tasarruf hakkı 250 
63 lkiçeşmelik caddesinde 171 eski 191 taj numaralı dükkan 49 28 
64 Hurşidiye mahallesinin Tilkilik caBdesinde 105-2 eski 

99 yeni numaralı yahudihane içinde kain evin sekiz 
hissede üç hissesi 100 
Yukarıda yazılı emvalın mülkiyet1eri peşin para ile sablmak 

üzere artırmağa konulmuştur. Alıcaların 19-3-936 tarihinde Per-
şembe günü saat 14 te Milli emlak müdüriyetinde müteşekkil 
satış komisyonlarına müracaatları. 1-9 551 (525) 

Bayram Hediyesini 
Her Zamanki Gibi 

Eczacıbaşı S. :FERirf 

1. 

KOLONYA 
SA S 

. ODRA 

inden 

intihap ediniz. · 
Koku, :ı.evk, sanat 

üzerine söz yoktur 

Di kat 
Eczacı başı 

• ·erit 
Markası ve 

S. Ferit 
ŞiFA 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

lzmir vifayeti defterdarlığından: 
Mütekait dul ve yetimlerin 1929 mali senesi nihayetine kadar 

bağlanmış 75 kuruşa kadar olan ayhklarının on seneliklerinin 
verilmesi için Maliye Vekaletinden emir gelmiştir. Marbn 15 inci 
gününden itibaren Nisan nihayetine kadar bu mıktar maaş 
sahiplerinin muhasebeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

23-1 471 (479) 

1 lzmir Liman işleri umum mü .. 
l dürlü~ünden : 

1 - Yeni den yapılacak yirmi bir bin beş yüz yirmi lira keşif 
bedelli Konak vapur iskelesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 mart 936 çarşamba günü saat 16 da lzmir 
Liman işleri binasındaki müdiirler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. 
4 - istekliler ihaleden en az beş gün evvel Liman işleri 

umum müdürlüğünden diplomalı mimar veya mühendis oldukla-
rına veyahut bu şeraiti haiz bir mühendis veya mimarın iş so
nun;( kadar devamlı olarak iş başında bulundurulacağına dair 
resmi ve muteber vesaik gösterip en az yirmi bin liralık bina 
işi yaptıklarını isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası alrtıktan 
sonra üç yüz kuruş mukabilinde plan ve eksiltme evrakını istiye
bilirler. 

S - Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve dördüncü maddede 
gösterıldiği gibi idaremizden aldıkları vesikalarla birlikte ihale 
günü nihayet saat 15 le müdürler encümenine verilmiş olacak
br. Encümen teklif olunan fiatları kabulde ve ihaleyi yapmakta 
muhtardır. 28, 1, 4 518 (514) 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden : 
No. Lira 
95 Karşıyaka Bahariye Y emişçipaşa sokağında tahtani 

ve fevkani 4 oda mutfak sofa kiler ve tarasa ve tu-
lumbayı müştemil 28 eski 28 yeni 28 taj No. h ev. 850 

96 Karş1yaka Bahariye Yemişçipaşa sokağında tahtani 
ve fevkani 5 oda sofa tarasa mutfak ve l<ömürlük 
ve tulumbayı müştemil 30 ve 32 eski 30 ve 32 tah-
rir 30 ve 32 numaratajh ev ve altında dükkan. 1100 

97 Seydiköy Yeşil mahallede numarasız ve 699-62 met-
re murabbaı arsa. 175 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin para ile 
satılmak üzere 15 gün müddetle artırmağa konulmuştur. Alıcı

ları 16-3-936 pazartesi günU saat 14 de milli emlak müdüriye-
tine müracaatları. 1, 13 541 (527) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 
UL YSSES vapuru eJyeYm li· 

manımızda olup 29-2-36 da An-

vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hamburg limanlarına hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Burgas-Varoa ve Kösteoce li
manfQn için yük alacaktır 

ORESTES vapuru 9 martta 

gelip 14 martta Anvers - Rot

terdam ve Hambug limanlan 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 martta 
gelip 28 martta Anvers-Rotter
dam Amsterdam ve Hamburg 

limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND motörü 13 martta 

beklenmekte olup yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam-Ham-

burg-Copenbag-dantzig-Gdinia 
Goteburg·Uslo ve lskandinavya 
limanlara için yük alacaktır. 

SERVJC MARfTıME ROUMAİN 
BUGARESTi vapuru 12 mar

ta gelip ayni günde Koıteaca
Sulina-Galas ve lkayla liman
larına hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Marailya 
ve BarscJoo için yük alacaktır. 

ALBAJUL YA vapanı 16 ni
sanda gelip 17 aiaanda doğru 
Malta - Marıilya ve Barselone 
için yük ve yolcu kabul eder. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharJarımııı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göıtepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajfarda belli 
başh satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

N. V. 
w. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HELGA L. M. RUSS va

puru 17 şubatta bekleniyor. 22 
pbata kadar AnYers, Rott~
dam Hamburg ve Bremen lı
manİarına yükliyecektir. 

ALA YA vapuru 2 martta 
bekleniyor. 6 marta kadar An· 
vers, Rotterdam, Hamburg- ve 
Bremeo limaulanna yükliye · 
cektir. 

ARMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 25 şu
batta bekleniyor. Anvers, Rot
terdam, Hamburg limanlarına 
yükliyecektir. 
DEN NORSE MIDDELHAVS 
LINJE (05. AS) SPANSKE-

LINJE) OSLO 
BANDEROS vapuru .t mart

ta bekleniyor.lskenderiye Hay
fa, Oieppe ve Norveç liman
lanoa yükliyecektir. 

AMEPICAN EKSPORT LINES 
EXPRESS vapuru 28 şubatta 

bekleniyor. Nevyork ve Balti
more için yük alacaktır. 

Jobnston W arren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 23 
şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten yük çıkanp Bur
gas, Varna ve Köatence liman
lanna yük alacakbr. 

V apurlarm isimleri, şclm~ 
1 tarihleri ve aaYlan tarifel~ 
hakkında biç bir taalıhüde gı-
rifiJmeL 

N. V. W. F. Hanri Vaıı Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Nestle ve Turan fabrikalarınm tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız:. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumq boya

larmm genel satış yeri yalnız depomuzdv. 
Telefon : 3882 

Şekil No. 8038 Şek il No 8238 

DAiM 
Yıldmm markalı bu cep fenerleri ucuzluğu itıbaıı e pek 

çok satılmaktadır. Yuvarlak, ufak, orta, büyük ve dl.iz camlı 
olmak üzere dört cins vardır. 

Deposu : l:ımirde Suluhan civannda No. 28-9 Anadolu 
Hurdavat mağazası Ödemişli Hüseyin 

Cumur Başkanlığı Fiaro.-.onik 
orkestrası şefliğinden : 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
• Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 

Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
Saksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazları çalanların 7-3·36 cu
martesi günü saat 10 dan 17 ye kadar lstanbul Galatasaray 

L• · de sinavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette 
ısesın 1 · ı b" ı ·k S çalabilen artistlerin kendi enstürüman arı ı e ır ı te inav ko-
. b" r dilekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

mısyonuna ıre 6 28 
25_ 27_ 30 _ 2_ 5-10-lS-20- 25-2 - -1-2-3 4 5 

!fENI ASIR &ahire sa 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN Yapuru 8 mart 
Liverpool ve Svansea'dan ge· 
Jip tahliyede bu?unacaktir. 

TRANTINO vapuru 15 mart

ta Londra, HuU ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svansea'dan ge
lip tahlivede bulunacakbr. 

Deutch Levante Line 
A LIMNIAN vapuru S martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten sıeJip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlarm isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

Bayram için herkes 
Hi al eczanesine koŞUJOr 
- Sana Ecuca Kemal Aktaşın yeni çıkardığı Zümrüt 

damlası kokusundan getirdim cicim. 
- Maskülen mi ? F eminen mi ?! 
- Bak kadın kokuyor, aşk ve füsun kok'1yor, dehıet 

bir koku •.• 

lmıirin meşhur ( Bab:.rçiceği } ( Göniil ) ( Altıuruya ) 
( Yasemin ) ( Fulya ) ( Son hatıra ) kokulaıı. 

Zümrüt damla 
Kokusunuıı 

• 
Femiueni de 

çıktı pıyasaya 

K.A.NZUK 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, aıtm, ve boğmaca öksiirG
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkatbr 
İNGlLIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul 

Iktisad Vekaleti lç Ticaret 
Umum müdürlüğünden; 

30/İkinciT eşrin 1930 tarihi~ kanun hükümleri dairesinde 
Türkiyede iş yapmağa izinh ~ılınan Ecnebi şirketlerinden 
(Yunan Milli Scyriseferi babrH şırketi bu kcrre müracaatla 26 
Birinci Teırin 1935 tarihli hissedarlar umumi heyeti karariyle 
şirketin tasfiyesine karar verdiğini bildirmiş ve laıımgelen 
vesikayı vermiıtir. . 

Bu şirketle ilgisi bulunanların şırkete ve icabında VekAlete 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1-15-1 (158) 

Çalışamıyor, 
.., 

ugramış 

düşüomüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kqe 
Onu bayarım 

1 
bq ağnaile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa klfi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPIN 
Blitün ağrı, sızı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınhkanna, 
gripe, romatizmaya, baı ve ciiı ağrılarına, nezleye, sinir, adcle 

ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

ETALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
L ambasıoı alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirh 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu V • Simeu 

fabrikalan mümessili 
Peştcmalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

Sobalarınız için halis 
·~·········································································!!!··:· 
~onguldak krible maden kömürü5 ·s·· .k 1 A . • • •• •• •• • 
E omı Ot{ : ntrasıt komuru E 

ilngiliz : Antrasit komürü E 
.: ..•••...............•....................•.....................•.............. ;. 

KOK DOLMA BAHÇE 

··············~~~~~·~;····~~i~·~·~~~~··············· 

Norveçyanın hklis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1 1 a an 1 
(Fransa -Almanya arasında irsi kin fikri abestir .. ) 

1 it er:Alman-Fransız yakınlığını istediğim gibi tahakkuk ettirmek isterim 
iyor. Fransızlar soruyorlar : ''Almanya bizden ne istiyorsa söylesin.,, 

Berlin, 29 (Ö.R) - Alman 
gazeteleri artık Fransız - Sov
yet paktının tasdikinden bah
•etmiyorlar. Fakat .Şansölye 

Hitlerin bir Fransız gazetecisine 
verdiği mülakat bütün gaze
teler tarafından en mühim sü
tunlarda neşredilmektedir. 

"Volkische Beolachter,, ga
zetesi B. Hitler tarafından söy
lenilen şu cümleyi manşet ola
rak geçirmiştir: Fransa ve Al
manya arasında irsi kin fikri 
abestir. ,, 

Ulusal sosyalist gazetesi Füh
rerin bu teminatını Alman}a· 
nın barış ıradesine delil olarak 
ıösteriyor. B. Hitler ayrıca 
demiştir ki: 

"Men Kampf adlı kitabım
da, iş başına gelmeden çok 
6nce ileri sürdüğüm fikirler, 
değişmez: fikirler değildir. Bun
ların t..shihi mümkündür. Be
nim dış siyasamın Fransa ile 
barışa dayanması bu tashihler
den biridir. Zaten tarih kitap
ları, kendiliklerinden bu tas
hihleri kaydedeceklerdir.,, 

MÜLAKATIN MAHiYETi 
Baris, 29 (Ö.R) - B. Hitler 

tarafından verilen mülakab bu 
sün "Paris-Midi,, gazetesinde 
çıkmıştır. Alman devlet baş
kanının barıf isteğini tekrar 
etmesi Fransız gazetelerinde 
birçok mülahazalar uyandırmak 
tadır. Almanyanın barış ve uz
laıma şartları nelerdir? Bay 
Bitlerin beyanatını inceden in
ceye gözden ııeçiren bütün 
pzeteler bu sorunun cevabını 
anyorlar. "Ouvr,, beyanatta 
sarahat göremiyor. 

B. Hitler şu cümleyi söyle
miştir: "Alman - F raasız yakın
Lğını, istediğim gibi, tahakkuk 
ettirmek isterim.,, 

OUVRE NE DiYOR? 
Fakat Fransızlar sarahatı 

severler. Aceba B. Hitler: "ta
hakkukunu istediğim bu yakın
lığı vücude getirmek isterim" 
mi demek istemiştir, Yoksa 
"Bu yakınlığı, kendi istediğim 

şartlarla tahakkuk ettirmek 
isterim,, mi demek istiyor? 

Eğer hakikat bu ıon şekilde 
ise, bu endişe verici bir telak
kidir. Biz Almanyadan ıadece 

aulh istiyoruz. Fakat o ? ... 
Onun bizden başka istedikleri 
Yardır. Bunu da kabul edebili
riz, bunu da anlarız. Ancak bu 
istedikleri nedir ? 

"Gelsin, ne istiyorsa Cenev
rede açıkça söylesin 1,, 

BiR TEZ DAHA 
"Republik,, gazetesi de ayni 

tezi güdüyor ve şöyle yazıyor: 

" Eğer bu yakınlık olacak
sa, Fransız - Sovyet yakınlığile 
ayni yolrlan tahakkuk etmeli
didir. Yani Uluslar Sosyetesi 
kadrosunda olmalıdır. O zaman 
hiç bir faşist ideolojisine sü
rüklenıniyen Cumhuriyetçi bir 
ekseriyet, Fransanın akıbetile 

alakadar hakiki Fransızlar ona 
vücut vereceklerdir. ,, 

ALMANYA PAKTA 
GiRMELiDiR 

" Ere Nouvelle ,. de Fransız
Alman yakınlığını diliyor. Bu-

't 
~ 
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Hitlrr t'l' Ooe111ıı: 

nun ıçın Almanyanın Fransız - Rus paktı t:ısdık edildikten 
Rus paktına iştirakini istiyor. sonra, bazı Fransız gazeteleri 

" Almanyaya bu pakta gir- ~imdi de Alm:ınya ile anlaı-
mesi evvelce de teklif edildi. maya çalışılmasını tavsiye eder· 
Bir hareket yapması kafi idi. 

ken, bazılan da bunu şüphe 
Fakat bu hareketi yapmadı. ile karşılıyorlar. 
Fransız - Sovyet paktı arsıulu-

sal güvenliğin sağl~m b:r te
melidir. Eğer Almanya buna 
iştirik ederse, kuvveti artmış 

olacaktır. Fakat çok barışçı 
olduğunu iddia eden Almanya 
kollektif güvenliğ'n teşkilatlan· 
masına pek az ilgi besliyor. 

ALMANYA iLE 
ANLAŞMAK iÇiN 

Paris, 29 (Ö.R)- Fransız -

"Jour,, gazetesi, B. Hitlerin 
"Mein Hampf,, adlı ki
tabındakı fikirleri iş başında 
rddedib e'roediğini soruyor: 

" Almanya Fransaya yaklaş-
mağa hazırmış, diyorlar. iyi, 
fakat şüpheli bir hareket! ba
kalım, Almanya bize ticari ve-
ya finansal nasıl bir pazarlık 
teklif edecek 1 Muhakkak ki, 

•· 

biıi kendi yanında görmek is
terse, bu ökonomik ve askeri 
bir harb içindir. Fakat kime 
karşı? Şimdiki halde. Alman 
sulh teklifleri faydadan çok 
tehlüke gösteren şeylerdir. ,, 

MÜNAKAŞA ŞEKLi 
Paris, 29 (Ö.R) - "Figaro" 

Almatı ağır topcuları manevralarda 

gazetesi Fransız - Sovyet pak
bnın saylavlar odasında mü~a
kaşa şeklini tenkid ediyor: 
"işe fırka teraneleri kanıb, 
Rusyadan bahsedilecek yerde 
bolşevizmden behıedildi.Ancak 
diplomatik mülaha:ıeların yer 
alması lazımgelen bir münaka-

şeya berşey sokuldu. 
" Senato ,, de şimdi seçim 

arifeıinde pakbn tasdikini g6-
rüşecektir. Hiç olmazsa burada 
münakaşa tam, açık ve sarih 
olsun! Karşılaşan taraflar meı· 
elenin diplomatik safhası dışı· 
na çıkmasınlar!.,, 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

hava fazla bulutlu 
lngilterenin vardığı netice: Petrol nakliyatına 

ambargo koymak en pratik ve en müessir usuldur 
Roma, 29 (Ö.R) - Cenev

rede 2 martda toplanacak ber
kiteler komisyonunun ( 18 ler 
komi'esi ) içtimaı dolayısile 
hiçbir ltalyan delegesyonu bu 
şehre ğitnıiyecektir. 

Londra, 29 (Ö.R) - Dış iş
leri bakanı B. Eden 18 fer ko· 
mitesinde lngiltereyi temsil 
etmek üzere yarın Cenevreye 
hareket edecektir. 

AMBARGOYA KARAR 
VERILCEK MI? 

Paris, 19 (Ö.R)- Yarından 
sonra toplanacak olan berkite
ler komitesi bütün dikkatı ye· 
niden petrol ambargosu mesele 
sine çekmiş bulunuyor. Ambar
goya karar verilecek mi? veril
miyecek m? 

"Journal,, ya hep ya hiç! 
nazariyesini güdüyor: 

"ltalyanın Avrupa siyasasın
dan elini eteğini çekmesi esefle 
görülüyor. Eyi ama, kanun 
harici ilan ettiğimiz bir mem
leketin bu kanunu koruması 
beklenemez ya! 

"Şimdiye kadar on altıncı 

madde gevşeklikle tatbik edil
miştir. Tam olarak tatbik edil
seydi - metinler pek sarihtir -
bütün münasebetlerin kesilmesi 
lazımgelirdi. bu yapıldı mı ? 
Hayır. 

"Gerçi bi:ı: berkitelerin böyle 

EJ. A11to11i f.'tlen bir 
bir şiddetle tatbikine taraftar 
değiliz. Ancak birşey ya tam 
yapılır, ya hiç yapılmaz. Ber
kiteci devletler berkite yolunda 
o kadar ileri gitmişlerdir ki, 
arbk gerilemelerine imkin gö
rülemiyor!,, 

. ·.:.' 

' 

gÖıİİŞ!llf t:SPfl' rnrfu 

PETROL NAKLIY ATINA 
AMBARGO 

Londra, 29 (A.A) - Sabah 
gazeteleri B. Edenin Cenevre
ye seyabatı ve Cenevredeki 
konuşmaların verebileceii ne
ticelerle ıneşgul olmaktadırlar. 

Deyli T algraf gazeteainin iyi 
haber alan diplomatik muha
biri bu hususta diyor ki: 

- lngiltere hllkümeti fU ne
ticeye varmış\ .. ki, Petrol nak
liyatına ambargo konulması en 
pratik ve en müeasir çareyi 
teşkil etmektedir. Sanıldığına 
göre bay Eden bu nokta! na
zarı mlldafaa edecektir. 

BUNUNLA BERABER 
Mamafi eier Milletler cemi· 

yeti daha ileri gidene lngil
tere gerek petrol üzerine ve 
gerek nakil vasıtaları üzerine 
konacak çifte ambargoyu tet
kike hazırdır. 

Fakat ne Fransa ne de in-
giltere Cenevrede bu hususta 
ilk teklifi yapmıyacaklarından 

bunun için 18 !er komitesinin 
başka bir azasının petrol üze
rine ambarı.en tatbiki hakkın

daki teklifi ileri sürmesi İcab 
etmektedir. 

CENEVREDE HAVA 
GERGiN 

Roma. 29 (Ö.R) - On se
kizler komitesinin toplanması 
arafesinde Csnevrede hava 
gittikçe daha gergindir. Uzak 
şark hadiselerine rağmen ber· 
kitelerin ağırlaştırılmasını isti
yenler yardır. Bazılarına göre 
berkiteci devletler limanlarını 
ltalyan gemilerine kapamalı-

K. Edvard 
Bugün nutuk 
söyleleyecek 

Londra, 29 ( Ö.R ) - Kral 
ıeki.:ıinci Edvard, yarın(bag\bı) 
kral olalıdan beri ilk nutkunu 
radyoda verecektir. Bütiln 
ctunya radyolarında bu nutuk 
takib edilebilecektir . Nutuk 
Domiyonlara hitab edecektir. 

Ha beşe 
iane toplanıyor 
Londra, 59 (Ö.R) - Lehia

tan hüküınetinin Londra elçial 
bir iane defteri açtı. Habetiı
tana yardım etmek isteyen zen
ginler buraya adlarını yazdır· 

makta ve iane vermektedirler. 

Bir yasak kararı 
Cenevre 29 ( Ö. R) - Fe

deral meclisi Fransız: sağ ce
nah saylavı B. Filip Henriotun 
Fransız toprağına girmesini 
yasak eden bir emirname net· 
retmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dırlar. Bu teklifin kimin tara-
fından ortaya atıldığı belli 
değildir. Hununla beraber tek
lifin bir eksperler komit~sinin 
tetkikine havale edileceği bil
diriliyor. 

Cenevre, 29 (Ö.R) - Fran
sız dışişleri bakanı B. Flande
nin yarın sabah gelmesi bek
leniyor. Devlet bakanı B. Paul 
Bonceour beraberinde olacak
tır. B. Eden, Titulesko ve 
Litvinof da yarın geleceklerdir. 


