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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
___ HAKKI OCAKOGLU __ j 

.A..:BC>N'"E: Ş~R.A..İTİ ı 

Devam müddeti Türkiye i_çin 'Hariç için 
Seııelik ..•.. _ . 1800 :JJOO 
~ıılıl.:. . . . . . rno -ı:wo 

TELEFON : 2697 

• 
• 

Son Dakika: 
Haberleri 5 inci 

sahif ededir 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
2 

,,,,., aya Yunanistana nota mı vermişv,, 
e u yal nland • 

ükreşten At·na 
ulıanistan a an ına bağı k ca tır .. 

tin<ula liderlerin diinkii 1oplantı- .. Yunanİ8tan ltalyanın her adımda susta 

sı.·~~.'.~ .... ~~.~~.?. ... ~~.~:?.~: ... ~:~~:!.~di dura~s~ .. ~!~ .... ~,,~~~.~~ ... ~.~8ildir 
Bükre~. 7 (Ö.R)-Atinadan gelen haberler resmi ve tlndan ayrılarak bitaraf kalmasını temin için 

\'an resmi Yunan mahfellerinin Balkan antantı etrafında ltatyanın Atına hUkOmetlne bir nota verdiği 
ortaya çıkarılan dedikodularla pek fazla meşğul bulun· ,aylae•nın asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

, duğunu gösteriyor. Bulgaristanın, Avusturyanın yolunu Bu haber ilk defa olarak Bükreşten Atinaya akset-
t~kip ederek Nöyyi muahedesini yırtmai{a teşebbüs miştir. Yunan parti başkanlarından bay Çaldaris, bay 

' etmı>si ihtimali Balkan antantı merkezlerini yakından Sofulis ve bay Papanaslasyo bu şayiayı şiddetle reddet-
ai ·kadar ediyor. mişler; buna inanılmaması icap ettiğini söylemişlerdir. 

Böyle bir vaziyetin tahakkuku halinde vahim karışık· Liderler meclisinin son toplantısında ve-
lıklar çıkmasının önüne geçilemiyeceği kanaalı vardır. rllen kararın esası, Yunanlstanın hayati mcn-

UYDURMA NOTA ŞA YIASI faatlerl namına Balkan paktına merbutiyet! ve 
lstanbul, 7 ( Hususi muhabirimizden ) - bu paklan çıkabilecek bilumum teahhUtıere 

Yugoslavya ve Bulgaristan arasında çıkabl- L ba~lılığıdır. 
l"cek bir harpta V&1nanistanın Balkan anlan- R. Çaldaris Atinaduıı bır liriiııiiş - Sonıı ıı rıcr sahitedı· -

~,;,ı;;;;;t;,,,,,,,,,A:LnK;;;~;~·sınd~ gürütlüi;ri 'Peştede 
Düzene 
konmalıdır 

Sosyal ve ekonomsal alan· 
larda bir tekamül mücadele
aindeyiz. 

Yurdun cihazlanmasında per
feksiyone vasıtalardan, en son 
•isteın makinalardan istifade 
ediyoruz. Çalışma metodları
mızda rasyonelliğe önem ve· 

•riyoruz. 
Böyle iken iş hayatımizda 

dört gözle beklenen köknel 
değişikliğe hila kavuşmuş de
ğil'iz. Devlet kendine aid olan 
sanayi müesseselerinde iş haya
tını insanileştirmek için övünçle 
kartılanacak tedbirler alırken 
özel teşebbüs alanlarında orta 
Çağ anlayışından kurtulamadık. 
On binlerce işçi yarınlarındao 
emin olmıyarak, bakımsızlık 
içinde çalışıyorlar. 

iş vericiler kadar işçilerin de 
haklarını gözetecek olan iş 
kanunu bir dakika evvel çık
malıdır. Bu ihtiyaç artık müs
tacel bir zaruret halini almıştır. 

Bizim iş kanunundan bilhassa 
beklediğimiz şey, çalışma şart
lannın insanileştirilmesi, işçinin 
hastalık, işsizlik ve ihtiyarlık 
hallerini emniyet altına alacak 
tedbirlere yol açılmasıdır. Sos
yal sigortalar meselesine layik 
olduğu ehemmiyeti veren Eko
nomi bakanlığının bu meseleyi 
kökünden halledecek bir takım 
kanun layihaları hazırlamakta 
ol~uğunu biliyoruz. 

iş kanunu kamutaydan çı
kınca sosyal sigortalar meselesi 
işçinin •biricik ümid kaynağı 
halinde kendini gösterecektir. 

Türkiyenin en büyük iş mer· 
kezlerinden biri sayılan lzmirde 
30-40 kuruş gündelikle, günde 
12 saat çalışan işçilerin kos· 
koca bir yekun tuttukları dü· 
şünülürse diğer şehirlerimizde 
işçi durumunun daha parlak 
olmadığına kolaylıkla hükme· 
debiliriz. 

Binlerce yurddaş ağır mah
kumiyetlere katlanarak çalışı
yorlar. Hiç olmazsa hastalan
dıkları, bir kaza neticesi olarak 
çalışamaz hale geldikleri, ihti· 
Yarladıkları veya işsiz kaldık
ları gün daha korkunç bir se
faletle karşılaşmasınlar ... 

- So11u 2 i11cı sahi/ede -
Şevke1. :El:ll~t:n 

B. Eden şiddetli bir söylev - verdi 
Yaz bitmeden önce Lokarno yerine garbi A vrupaya 

yeni bir çatı kurmağa çalışacaklar .• 
; iT ALYA -·-~·-

. 
< 

... 

A eyhinde zecri 
tedbirler arlbrılacak .. 

Londra, 7 ( Ô.R ) - Dün 
akşam Avam Kamarasında dış 
siyasa hakkında yapılan mü· 
zakere çok ehemmiyetli olmuş· 
tur. Muhafazakar parti birli
ğini muhafaza ederek, Fransa 
ve Belçikaya karşı hükumetin 
son aldığı tedbirlere hücum 
etmek istememiştir. 

Fakan muhalefet sosyalist 
partisi lideri B. Attlee söz 
alarak hükQmetin bütün dış 

1 siyasasını tenkid etmiştir. lık 
önce ltalyan - Habeş ihtilafın
dan bahseden bu sosyalist 
lideri zecri tedbirlerin müessir 
bir şekilde tatbik edilmediğini 
göstermiş ve iş böyle olduk· 
dan sonra Laval - Hoare pla-
nının vaktile ne diye kabul 
edilmediğine hayret etmiştir. 

J 
Zira bu plan hiç olm~zsa. ~arba 
nihayet vermek mezıyetını ha-

~-- · _ - - izdi. 
. - D bakanı B Eden - Sonıı (J 111rı saı•fada - l11gi/iz baka11/arında11 Lord Hali/aks ....... Necaşının·· .. ··btr ... · .. mektUbU ....... 
'' Biz ltalyadan sulh istemiyorufu ,, 
"Topraklarımız 

kalmayıncaya 

tek Italyan askeri 
dövüşeceğiz . . ,, 

Barbarlara karşı 

üzerinde bir 
kadar 

I 

Habeş imparatoru 

"Vahşi harbi bitirecek 
hakiki zecri tedbirler 

bekliyoruz,, 
Adis-Ababa, 7 ( Ö.R ) -

Necaşi bugün Royterin Adis· 
Ababa muhabirine şu mektubu 
göndermiştir: 

- "Habeşistan mağlub edil
miş değildir. Ordularım arazi
miz üzerinde bir tek ltalyan 
kalmayıncaya kadar çarpışmaya 
hazırdır. Biz ıulh taleb etmi
yoruz. Yalnız vahşi harbı biti-

- Sonıı 4 ii11rü say/atfa -

düello 
-

Macar Başbakanı bir 
rakibi ile 

Budapeşte, 7 (Ö.R) - Baş
bakan general Gömböş tara
hndan parlamento komisyonla-

nndın birinin içtimaı sırasında 
yapılan bir mülAhazayı kendi 
ıerefine bir taarruz aayao say
lav Ekaraki batbakua f8hit
leriai giSndermiıti. Bugün ara
larında tab.nca ile düello ya

pılacağı kararlaıtınlmış olan 
hasımlar bu sabah ıaat 10 da 
karııla,mışlardır. 

Hakemin iıareti herine her 
ikisi birdea d6ııerek tabanca
lariyle alet etmiflerııede hiç 
birüıe isabet vaki olmamıştır. 

iki hasım !>arıtmadan ayrılmıt· 
!ardır. 

vuruştu 

Oıimbii~ 

Italyan sulhu 
Habeşistanı kanadları 
kesik kuşa benzedecek 

B. Mussolini 

Paris 7 (Ô.R) - Övr gaze
tesi, ltalyanların Habeşistan& 
kabul ettirmek istedikleri sulh 
planının aşağıdaki şartları ih
tiva ettiğini vazıyor : 

1 - Halen ltalyan işgali al· 
tında bulunan topraklar, Italyan 
müstemlekesi olacaktır. 

2 - Habeşistanın Amhari 
arazisi, Habeş imparatorunun 
hukuk hükümranisine tabi, ltal
yan mandası altında buluna· 
caktır. 

Habeşistana ltalyau eksper
ler gönderilecek;Adis-Ababada 
bir ltalyan valii umumisi 
bulunacaktır. 

Bu şartlara göre Habeşistan, 
harici siyaseti itibarile tama
men ltalyanın kontroluna 
tabi bulunacaktır. 

lngiliz mahfelleri bu kabil 
düşüncelerin lngilterede ltalyao 

• Lıi/Jm fniriniz -



lşhayab 
••• 

Düzene 
konmalıdır 

-Baş tarafı ı nei savtada
~t'~Jİlll prdclqlarDllD 

reiahmt clltialr. Soaıal n 
ekonomik hakımclaa ,akaelişi· 
mizİlr ancak refalı seviyesinin 
yftkeelmetine batla oldatana 
biBr. Ba zaviyedea bakılınca 
ı .. yal sigortalar İfİDİn sadece 
ifçilerimizin hayatlannı emniyet 

altma almakla blauy.arak -
ı•et için 4e Llj ik ı1tir Wlllak 
letkil edecei" fıa lif•e .li
ı .. ez. 

Sol)'al ııgortaJann idelll va• 
tmı olan Alman1•&a it whlli 
olaaJann 6çde ikili, yani Atman 
nlfusunua Gçte biri sos1al 8-
..,rtaıara bajhdar. Haitahfa 
kartı 20,S milfon, bsalara 
brp 24 milyon, İf bdretiai 
bylletmeye ~ 17,S milyon 
lisortalı vardır. So.yal aiıor
talann bu m••mm inkipfl 
lral'fUlllda, bitin sigorta 
kollanndaa toplanan primle
rin tutart 3 milpr 130 milyon 
rmtmarktaa ( biziıa paramızla 
Wr bDçak .U1ar liradan) fala 
................... ı. 
~ kel 8İprtalar 

da aynı derecede inkipfa maz-
ı.r ........... Siıortaıan .a
rakabe ofiainin nqrettiji bir 
ietatistije tire 2059 firketten 
• he•U olan 2S9 sitort• 
firketi, 1934 1enesinde bir 
milyar 739 milyoa prim topla........ 

Ba wzzam ralra•lar, .... 
yal ve kel mgortaJann bir mil
letin ekoaomiJt ........ kerin· 
de ne kadar derin bir kudret 
..WW oldaina p.terebilir. 
sw.•de 10Syal 8iprtalar, mem
lebtla r-el falm lzeriacle 

1191--•~- rol .,..,.w&rler. 
Fikrimizce, laer f8Jclea IBce 
iı laaJ&baull aiaaa altma ko
yacak .... b- ..... fala 
a'ilmemeldir. Onda IODl'a 

uMhl,.ıtar azmanlar tarafnt. 
ela llamlumakta olaa .. ,.ı 
aipa1alar ijillİll ......_ bir 
a..ıatatWldyolma........._ .. ....ıs..._., ... 

Bayrap dikkat 
c)iretmea Oblaa

._ ..... OU. ;.,.,g. aldaja. 
ma Wr meldllWa Karatq 
İSllfd Dlldt Y•tlwa ubjı ..................... 
ela tikl1et edlliJor. Yarclaa 
aaanldlsbtuu pbris. 

a fllAn --a 

-ŞBBİR BA.BBRLBRİ 
Viliyet 

Meclisi toplandı 
Memleket haatanaal deli-

Yangın nasd çıkb 
ler •rvlal lelab• •aldat 

S h•J hh• d . . d A Treni yoldançıktı a ı sı ıye aıresı yangınln a resnıı li:ı: ~= :-! ~.:.::: 
k t k t ıd den hareket eden tren blyikçe evra amamen ur arı 1 bir kaza atJatmııbr. Salhane 

ile Bayraklı iatasyonlan arasın
da .._.at )'apıldığından ... EwAI •ece saat ikiA Mloa ....... ,,..., .... ·-•·rek 

ızeriaae km sabit •hWJ• 
biDUIDID c*an bir yanga 
....... L V ,~ ,. , ..•. 

Yangın çıkbğı sırada tiddetli 
bir poyru eımekte 4ldap' itin 
Atet clerlaal çabya airayet ~t· 
IDİf ve itfaiJeaia aldıiı ted• 
pirler, urfettiii pJfel aye
•de bir uat içillcle ada. 
i••1tt1r ..... ,..w 
kab ,.......... .. atta .,.. 
odanın çablan tamam• Jan• 
1111f, Bir sandık oclam ile bir 
balkon at.,tea kartanlmqbr. 
Biumn alt bb ,. ..... , ise 

de ltfai1eaia aladllrme ameJi.. 
Jeelade ......... ,_ ...... 
sara aframtbr. Z.W • W 
rumi daire olarak salül Salı· 
w,e .......... taluia edil- . 
mitti. Ost kat iki claired• ita· 
ret idi. la- ... ı. w olarak 
bflamlealda illi~ filiracla la• 

hil S*'lr• ....... bay Edib 
ile muhaebeci bay N'aca ailelıd 

Ya11a11 811/dl stlı/U,. llllıtlBı 
olmak itibarile ligortamdı.Tab· ı Haber aldıfmuza pre bina• 
ldbta ~ ';:~kpm bu- dald bltla l'elllli eYrak Ye 
JO dalnlliacle ateftea bir defterler kartanlnup-. A.lli
lw• == dllrkatmlak neticesi yece tahkikata devanı eclil
olarak çab1a ~yetinden çak- mektedir. 
Dllf Ye ~flenültir. !~.-da Not : Bqta .itfai1e kuman
muhue&eci bay N= ç: elam olduju halde bltün itfa-= ~ kartanaaa ire memarluuu ..ı.u ..W.iye 
için kendiliae verdiii 150 liia- blaa11 yanpn ew1Mda gia· 
J1 da cllflımlit ve balamamı- tenli~ fedakArlık çok ... 
tir. Y&lllDl batJayuaca binada yam takdirdir. itfaiye memur-

k•w elem parçaıhr ••ı•· 
mdctıe •• 

TMllin geldiğini farkedeme
Y• tamirat ameleleri demir 
....ç.larmı wıldaaa ,-ıf '•Ç84 
kemendılerw.bu yhdea hb-
motif demir parçalana iiıeıine 
binerek ut bir adame ite 
yoldan çıkmış; fakat makİDİ.1-
tin aldığı tedbir sayesinde 
bir kazanın önü ah...._lfbr.Trea 
biraz teahhllrle yolana devam 
eclebilmiftir. 

-· • ....... llM•*ll __ _ 

Dbay ödemişe gitti 
Ubay Fazlı Gllle.ç dün akpm 

be,aberinde viliyet umumi 
meclisi izaııadan bay Huaa 
(Bergama) ile S.hlaat miklW 
b~J doktor Cevdet Sara~ 
olclaklafl halele otamobille 
Öd . ..._~:- Oba 

emıwe 11-..--. 'I 
Ödemit klfleri ile .,....., 
Tire ve Torbalı kaıalannı tef. 
tİf ederek Peqembe akpmt 
pbrimize d&aecektir. 

Kara sinek 
mücadelesi 

Viliyet •mal meclisi din 
Fazla G&leçia bqkaalıpıcla 
tQplanmq ve geçen zabıt oka· 
narak bazı tashilılerlo kabal 
olumauştur. 

Y niden Del'elere mektep 
binası yaptanlmall lillmplctiği 
hakkında maarif mildlirlüğüa
dea gelen tezkere okundu Ye 
maarif ve _. • c;....ıeriae 
..... ıa; 

hmir , ••• ,. .. ,..-lım edil
meai bakkınM tıllldiye n,_.. 

• 
-- wd:cırai .kanarak bltçe 

, • L-le -~ TR• 2 - -~r. 
Soa ae,ı&ptaa ...,... olaı 

ve tamiri •n btltçeye ISOI 
lira tahaiaat konulma• bddiri
len Ödem~ yolu lzerin· 
deki Beydalı kipriil&ııdin 
bu mueleye dair diier bir 
takrirle birlettirilmeli, seçen 
senelerde talaakkak e.dih te· 
.ti e edilemiyen 4026 lirullt 
"' ,. ........... ,. ola
rak ahnmuaaa clair Dafıa alt-
dürlüğünün tezkereli oloı •Uf 
ve nli: -a.- p ~Ilı 
slylemek i.terı.ıL \Jearl'km 
tealablldlerin kabaliae .... . 
JOktur. Bldçe .......... ~ 
meVcacl bir maddeye aprak 
bir komi•JOD tef)dl edeeeiiz. 
Bualar teclldli ecli.l-I' lcıll _,. 
tediye edilecek*.. Yakıt •&
uid olaayCli bunlann teclkiki 
için al'alUzdan hir eaclmea halla ile oturuyorlardı. EtJ•· 

lan ...,_. ... _. ......... 
8iaa d..W. -11 Ye demirbq 

blylk 1air telif batle•td'- lan bllylk bir fedaklrhkla ite 
Merdiven yanmıı olsaydi facia aflfarak binanın yanamı kur· 
daha blylk olacakclı. tar1D1flardır. 
1 2 ....... . 

Oda raporunu gönderdi 
Tü~ iiZum ve ~ mahsullerin 

ambalajlan fespit edilecek 

BeJecliyece bu sene kara si- tetkil olunmasını ..., ede· 
neklerle ehemmiyetli surette cektim. Ba ~ ~ -
mtlcadele edilmete lrarar ve- urifi mwlahllfe h&lçeliae 
rilmif ve tatbikata baflanautbr. alacaflı, dedi • 

Sinek tutma·a mahw Wr Ekre. (Otlemiş)-T•wat 
alet nOmuaeai f:ıecliyece ha- harici urffyaba ~ im-
zarlaurak aiaekleria ea k k1a Wumadai• tlfleclL Ne
topl• .... ~ ... :.t.: .'tit'-~ .......... ~ .. 

......................... ..ı. ................................................................. ..... 

Bütün ambalajların muayyen ağırlık ve eb'adda 
· .. e bağlan•cakbr 

lhracablliua liiliam Wr .._, itla .. ...,.Jlara .. ilam Ye f 13-15 kiloluk tahta kutulardan 
ne koymak, Anmlual piya· g8lel bir tekil Yermek ilerin· yarım ve çeyrek kaDtarhk kasa· 
uda lrlnlerimizin kıymetini de elaemmiyetle ~ il· lar ve pyet •Ji mallarda birer 
artbnnak içia •• Wr çok ,....,. n..cat içia ,.pı1aa kUolak mabna imlalar diier 
te6iırler ....... -w.j ip denkler de api defildir. Sam- ...,.laj nevilerini tetkil eder. 
• Mil* pir. llnaaıt 8Jtılı••• -. a..,.ı, llk•._ife mall Memleketimiıde1t ihra~ eclil
a•a.,.,._ _ _..,.,._ Jll .... le1-laiatoap ...,_ melde olan lzlmlerin amha-
.... icap ettiflai k... •• olarak cllrt nevi ambalaj lajlan mlderilerin arzulanna 
~M•namel..te tayin Ye bitin teldi Yardır. S.mRD Ye fa• ~ J~pdmr İçİD lllUAJJeD bir 
ilaracab ba ba• •• niza._.. k•deriJe lllDltlade kallemlaa mbalaJ tek armrken bu nok
melere tlW hdll•lr ifia ildi• ( ......... ) tazyik (preae) maki· taaın daima giz ininde tutul
wekllettace mlMw tetkiklere uli iptlclal Wr tazyik aletidir, diUI prcktir" Wi.....,.,_ enelce ,....._ ld tu.,iktea beklealleia faideyi RaporctJa pamak •e zeytin 
ilk .... ._, '11••*_.,· T.,ak aletiaia yatı ambalajlan lıaldmıda da 
mis 'flıWi ........ Ue dilıili falc1e8 .. t • matalaalar vardır. Ta.:- ~ matalea- talata ••-•• d=- J!·ığl k .. • • ,d,. b• • 1 • 
lar . ...... ye ihracatcdan· mai ile kabildir. ..,. " .,. 1 te ır en 
m ilk ..,.....,. ptalarak cl•kleide WÖWD Ye cuilt Beleclite riJwtlad• bitin 
IMı mwle ........_ ........ ~ tekiller araDarba ea evvel 'u Wye mmükala,ina verilen 
ler ....... noktalan. .. ....._ w... bir emlrcle ..-... yakla .. lf 

• p lktlut .......... duruı... Mı 1._,, ..... U..Wle eYlerdeki hala 
....... ........... ....... OZOM ••ta çak.-..a mazot dlk-
mıı.W IJl Wr ıelrl'ıııle ..._ Eıeain ea hele ıelep ilara· ~ bqlaemı• bildiril-
cl._... cat mac-ludea olaa &a 8andaa ~ bel.U, ~ .,... roıf • .... .... hazırda tatbik mldk ameleleri vamuue e.;; 
~ .O · ... 8ıııı Amlı ılljlj- e&aıambalij uaultl, ihrae4tlçia •ebfeıe *&Ot daldllrl1mlttlr. 
na_,,_ al•lik •• eı.'acl
cla oı.._. aWla kalacak 

ne •e ka•li dlkkülanna ve-
rilmit •• ba mieaıe1eleria ıs 
se-le 9iaek blbDak aleti aJ.. 
malan bilclirilaiİftll. 

Şjnek tutmak aleti hahmcl.,... 
mıyaalardan on lira maktt ceza 
;ah11acakbr. Belediye, kara aiaek 
mhadel..W tarif eClea kırk 
bia tane beyaDDame a..tuı• 
larak halka claia~· 

bir ........ eclilecektir. 
v.ww. ,..ıwJm;, .. EL SiNEMASI TELEFON -....... ·- ··-···---ae7a 

tiaıet ............... . 
llj ...... 'i:lnm4a .. elfalea 
........ itffr. 

TOTON 
Tltla ....... jma deak Ye 

bal,a W.leıl ..uir. Yalnas 
............ ,.... deak •• bal
,.... llaracat kin , .... 
hal,.tan ......... .,..... 
ıın.-......... bl"°'9 
tiitlaleriai MD+k'v iplİliae 
ko,...._ n Wr k-. ela plJ 
~ ........... •fır 

Bu gün 
GI~ ~ Wr diyarda; 1a., ....... •eralr'a. llqtaabapqk •• llubnclalda .... 

ve timcli1e kadar ..,_adtjmız yepyeai bir menada Yku"- retlrilmlt bu .... • llsel flllli 

SENGAPUR POSTASI 
FND11Zca s6ıll Metro • plclYia • ,..,_ llper filmi 

8a filmin huilndldellpü temin icDa lait IHr ,..........._ bpmlmı•t n fllaretleri •· 
~~ h-lf d&t bl,Ak ~ olao 
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Kont Şuvalof imparatorun gö
zünden düştüğünü anlamıştı 

~~-----··~-· ~ 
lngHiz büyük elçisi güJmiyor- olup ta böyle bir değişikliğe 

du. Çehresindeki ağır ciddiyet karar verilmişti. Şu halde im-
başkalarının dudaklarındaki paralor bu mülakatta neler ko-
tebessümleri bile eritm.eğe, da- nuşulduğunu biliyordu. Fakat 
ğitmağa kafi gelmişti. kim bu gizli görüşmeyi impa-

Bu göriinüşteki manayı dip- ratora haber verebilmişti. Kont 
lomat olanlar bilirlerdi. Onlar Şuvalofun en çok itimad ettiği 
Şuvalofun her sözüne bin pot muavini mi? Bunu kimse aklına 
kırdığının farkında idiler. bile getirmek istemiyordu. Şu-

Jmparatorun sesi bütün de- ' valofun gözden düşmesine ih-
dikodulara, fısıltılara hakim tiyatsızca sarfettiği bir cümle-
oldu, Kumanda etmek iti- nin sebebiyet verdiğinden şüp-
yadının verdig-i bir şiddetle, he edilmezdi. "Bu çapkın klZI 

d -·1 . d'? 
adeta sofradakilerin hepsine ezeceğim., diyen o egı mıy ı · 
nüfuz t"derek hitap ediyordu: imparator Grandüklerin reyini 

- Kont Şuvalof sizi tebrik almağa lüzum görmeden, na-

d · zır!arıyla istişare etmeden bir e erız ... 
Çehresi içkiy!e gerilen ve kalem darbesiyle kendi emni-

fazla kızaran Kont Şuvalof et- yetini korumaya memur olan 
rafına endişeli gözler attı. şahsı değiştirmiş bulunuyordu. 
Kendi küstahçe fırkalarını tak· Potapof çekirdekten yetiş-
b'h d b" 'ht d k k me bir askerdi. Tesadüf eseri 

ı e en ır ı ar an or u· 
Yordu. Efendisinin sesindeki olarak General olmuştu. Ha-
ahengin şiddetli korkusunu yatı bilinmiyordu. Saray mu-
arttıracak mahiyetteydi. hitile hiçbir münasebeti yoktu. 

- Majeste iltifatımzın min- O derecede ki, bu isim bütün 
nettarıyım. Bu şerefe mazha- asilzadeler mahfellerinde hiç 
riyetimle bahtiyarım. duyulmamıştı bile ... Ye~i pol~s 

- Kont sizi Londra büyük amirinin işe başlaması bır facı-
~lçiJiğine tayin ediyorum. aya inkılab,. ~tme~ine ramak 

imparatorun bu son cümlesi kalan bir hadıse ıle aynı za
mana tesadüf etti. Bassanaya-

derin bir sessizlik içinde söy- ki d ı ya giden küçük soka ar an 
enmişti. birinde bir Cehennem bombası 

Londra elçiliğine tayin edil- patladı. Bu infiJ~k Imparato-
ınesi gözden düştüğünün delili run arabası geçtikten beş da-
idi. Bu adeta yaldızlı bir men- kika sonra vukubuldu. lmpa-
faya benzetilebilirdi. Kont Şu- ratorun maiyetinden bulunan 
valof imparatorun itimadını Kazaklara aid iki at infilak 
k b kurbanı oldular. 

ay ettiğini, saraydan uzaklaş- O tarihte Sen Petresburgda 
hrıldığını anladı. yaşıyan sayıh birkaç liberal: 

Sarardı, kızardı. Sırmalı üni- _ Bu hadise Kont Şuvalof-
Eornıasının pırıltılı nişanları iJe un intikamıdır, diyorlardı. 
iki tarafına saJlandı durdu. -Sonu Var-

lngiliz elçisi dimdik eğildi. • • t 

Şampanya kadehini eline aldı. Kat•ı 
Otomatik bir jestle alnına gö- } 
lürerek şunları mırıldandı : 

- Şerefinize ekselans ... 
Bu kadeh Kont Şuvalof'un 

Yeni vazifesini tebrik için kalk
ınıştı. 

Bu jestten sonra imparator 
doğrudan doğruya lngiliz büyük 
elçisine hitab etti: 
. - Kont Şuvalof Londrada 
lngiliz kanunu esasisinin maka
nızmasını tedkik etmek fırsatını 
kaçırmıyacak ve lngiliz Kralı 
hazretlerinin muvafakatlarıyla 
Avam kamarasının çok derin 
alakalar uyandırmağa • layık 
bulunan taplantılarından birinde 
hazır bulunacaktır. Yanılmıyor
sam maylord memleketinizde 
Avam kamarasına parlamento
nun anası denmektedir. 

GENERAL POTAPOF 
Kont Şuvalof'un halefi Ge

neral Potapof büyük bir asıl
zade değildi. ilk defa olarak 

bu saray ananesi bozularak 
emniyet umumiye direktörlüğü
ne asılzade o mıyan bir Gene
ral getiriliyordu. Benkendorf-
1 ra, Orlof ara, bu önemli va
zifede Andrıycviç Şuvalofa 
takaddüm eden polis amirleri 
se.ef.erı olan Şuvalof'un hu
dutsuz bir salahiyet kazanmış ol
masına ımreııiyorlardı. Şimdi ise 
asıl şaşılacak şey olmuştu. 
Şuvalofu onun gibi şişman fa
kat asılzadelikle alakası ol
mıyan bir zabit istihlaf ediyor
du. Selefi kadar uzun boylu 
ve gcsteriş'i değildi. .. Saray bu 
tayinle şunu anlamıştı ki bu 
Porapof kralın irade ve emir-
1-arini körükörüne infaz edecek 
b r adam olacaktır. Bu haber 
bilhassa imparatoriçanın muhi
tinde derin akisler yaptı. En
dişeler büyüktü. İmparatoriça 
Mari Fedorovnanın Kont Şuva· 

-
Altı aya 
mcahkiim oldu 
Değirmen dere na~iyesinin 

Ahmedbeyli köyü cıvarında 
yörük çadırında ~ayri meşr~ 
vaziyette yakaladıgı kardeşı 
Bekirle karısı Elifi bıçakla öl
düren yörük Osmanın Ağırce
zada muhakemesi neticelenmiş 
ve Osman altı ay hap3e mah· 
kum olmuştur. 

Limon 
ihtikarına karşı 

Bir aydanberi memlekette 
bir limon buhranı başgöster
mişti. Küçük bir limon yedi 
buçuk kuruşa . s~tılıyord~: Hü
kumet bu ihtıkarın gunden 
güne genişlediğini nazarı dik
kate alarak 27 Mart 936 tarih 
ve 2-4272 sayılı kararname ile 
ispanyaya 700 bin kil.ol~k 
limon kontenjanı vermıştir. 
Memleketin ihtiyacına yetecek 
kadar limon gelecei"inden ih
tikara yer kalmıyacaktır. 

Esrar 
lkiçeşmelik camii civarında 

esrar satan Izınirli Mehmed 
oğlu Mustafa zabıtaca tutul-

muştur. 
suç Ustu yakalandı 
Fevz"paşa bulvarında oturan 

Selim oğlu Ali ve karısı Saa-
detin evine dıvardan a.~mak 
suretile giren Kayseriti Omer 
oğlu Ahmed bazı eşya çalar
ken suç üstü tutulmuştur. .... ~ ........ ~ 

Mısırda bir keşif 
Kahire 7 (Ö.R) - Meşhur 

IngiJiz arkeologu B. Amery 
tarafından Sokarat ehramı ya
kınında birinci Firavunlar süla
lesine ait bir keşif yapılmıştır. 
Salahiyettar çevrenlerde bu 
keşfin Firavunlar tarihinde bir 
boşluğu doldurduğunu ve çok 
ehemmiyetli olduğu bildirilmek-

YENi ASIR Sihne a 

T lgraf e leri 

iŞ 

gr b 
a anımız parti Amerika 

Gemilerinde 
suikastler a ·zahat e • 

1 Vaşington 7 (Ö.R) - Ame
rika gemilerinde suikastler ya
pıldığı haber eri üzerine bay 
Ruzvclt, ticaret bakanı Brook 
lini tahkikata memur etmiştir. Ava aa la a 

• • • • z g • 

B. Eden ürkiyeden resmi nota 
Türkiyenin bu l'ıusustaki te 

almadığın1, fakat 
ayülünü an attı 

Büyük yolcu gt:milerinden 
birinde bir suikasd teşebbüsü 
görülmüştür. Bu geminin bütün 
tayfaları Almandı. Diğer bir 
gemi, Ceneve limanına g-irerken 
yabancı tayfalar arasında karı
şıklıklar oldu 

iş kanunu layihası 
Ankara, 7 (Hususi muhabirımizden -

Telefonla) - Dış işleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras şehrimize geldi. Durakta karşı-
landı. Dış bakanımız on üçler komitesi 
toplantısında bulunamıyacağı için Paris sefi-
rimiz B. Suadın Türkiyeyi temsil etmesini 
kendisine bildirdi. 

hedelerin yeniden t'atbikine dair Türk 
görüşleri hakkında lngiliz hükumetinin bir 
nota alıp almadığını sormuştur. Muhalefet 
lideri B. Attlee de B. Edenden Türkiyenin 
Çanakkale boğazında istihkamlar yapmak 
niyetinde olup olmadığını sormuştur. 

Ankara. 7 (Özel) - Muhte
lit encümen, İş kanunu üzerin
de yapmakta olduğu tetkikle
rini tamamlamak üzeredir. 
Kanun layihası bu devrede 
kamutaydan çıkacaktır. 

Suikasd davası Öğlecieo sonra toplanan parti grubunda 
dış bakanımız Londra ve Pariste yaptığı 
temaslar hakkında izahat verdi. 

B. Eden bu iki soruya birden cevap vere
rek boğazlar meselesine dair resmi bir nota 
almadığını, fakat Türkiye dış işleri baka- temyizde 

lstanbul,7 (Özel)- Londradan bildiriliyor: 
Avanı kamarası toplantısında bir lngiliz 

saylavı, lngiliz dış işleri bakanı B. Edenden 
boğazların tekrar askerleştirilmesi ve mua-

nından öğrendiğine atfen Tevfik Rüştü 
Arasın Uluslar Sosyetesinde ilk fırsatta 
boğazlar meselesini t::ıhrik niyetinde oldu
ğunu söylemiştir. 

Ankara, 7 (Özel) - T emyi2 
mahkemesi, Ankara genel 
savamanlığının suikasd muhake
mesi hakkındaki Temyiz isti
dasını tetkika başladı. 

Ribentrop Berline donüyoı~ 1 

Er anıharbiyel r gör·· ş
meleri o •• gunsonra ----------. .....--

Londra, 7 \Ö.R)- Erkanıharbiyeler arasındaki müzakerelerin 
Çarşamba günü vuku bulacağı doğru değildir. müzakerat tari
hinin tacilinde fayda yoktur. Zira Paskalye yortuları münase
betile görüşmeleri talika ihtiyaç görülecektir. 

Paris kabul ederse mü1.akeratın ayın on beşinde başlaması 
muhtemeldir. 

Londra 7 (A.A) Van Ribentrop'un perşembe günü Berline 
hareket edeceği haber verilmektedir. 

Londra, 7 (A.A) - siyasi mahfeller, bir Alman taarruzu vu-

kuunda Almanyamn bombardımana tutulmasına dair bir plan 
üzerinde büyük Britanya, Fransa ve Belçikanın mutabık kaldık-
larını bildiren matbuat haberlerini kafi surette tekzib etmekte-

dirler. 
Cenevre 6 (Ö.R) - Lokarno'u devletler müzakereleri perşenbe 

günü başl~yaca'k ve Fr.ansız sulh pl~n~ ilan edilecektir. Bu mü
zakereye, Saint Germam muah~.desının . ~vustu~ya t~rafmdan 
ihlaline karşı B. Titü1eskonun mutaleası ılave edılecektır. 

Belçika Saylavlar Odasında 

Münakaşalardan sonra l 
eski kanun kabul edil i 1 

Brüksel, 7 ( Ö.R ) - Saylavlar Odasının dünkü celsesinde 
şiddetli bir hadise olmuştur. Kabinenin istifa edeceği bile söy
lenmiştir. Son celsesinde Saylavlar Odası iki kanun kabul et
mişti. Biri saylavJar sayısını 187 den 202 Yt.! çıkarıyor, Diğeri 
son nüfus sayımına göre seçim dairelerini değiştiriyordu. Dünkü 
celsede, bir Flaman Saylavın talebile oda birinci kanunu geri 
almış, ikincisini muhafaza etmiştir. Bu vaziyet Flamanların açık
ça Jehioe olduğundan Valon Saylavlar her iki kanunun birden 
ya kabul, ya reddini istemişlerdir. Hatta birçok saylavlar istifa 
tehdidinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine celse tatil edilmiştir. 
Hemen toplanan Kabine Kurulu Saylavlar Odasını kararından 
geri çevirmek için bir usul bulmuştur. Oda yeniden toplanınca 
tekrar re'ye geçilmiş ve her iki proje 34 e karşı 87 reyle ka

bul edilmiştir. 

'lll:CilDTl!m::ıc::3 

Irak ve Arabistan arasında 

On senelik karşılıklı 
yar ı anlaşması yapıldı 

Kahire, 7 (Ö.R) - Irak ve Arabistan arasında dostluk 
muahedesi imza edilmiştir. lbnissuud, Milletler cemiyeti azası 
olmadı2'ı halde bu muahede ile misakın on birinci maddesinin 
tatbikini kahul etmiştir. 
.~u .mu~hede on seneliktir ve karşılıklı yardım esasına 

mustenıddır. Anlaşma hükümlerine göre bu iki memleketten biri 
üçüncü bir düşman tarafından tecavüze uğrarsa bu hücumu 
birlikte tardedeceklerdir. 

iki memleketin harici siyasetleri müşterek görüşmelerden 
so~ra alınacak kar:ara göre idare edilecek ve teahhüdlerde 
daıma ~ü~terek hareket edilecektir. Dış memleketlerde tarafeyıı 
tebaası ıkı taraftan birinin mümessili tarafından himaye edılece~ 
ve her dürlü muameleleri yapllacaktır. Bu anlaşmaya Yemenir 
gırmesı için açık kapı bırakılmıştır. 

.. çök anta t 
ev e ler arafından ve

ilen • rotestonun met 1 
Bükreş. 7 (A.A) - Dün küçük antant devletleri elçileri tara

fından Vıyanada Avusturya hükumetine tevdı edilen aynı meal-
deki protesto notasının metni şudur: 

1 Nisanda federal konsey Saint Germa'n muahedesinin 5 nci 
faslının Avusturya için tesbit ettiği askeri vaziyeti değiştiren bir 
kanun çıkarmıştır. Saint Germain muahedesinin bu kısmının tek 
taraflı olarak kaldırılması tarzında vukua gelen tebdilat bu ınua
hedenin askeri maddelerinin tam bir ihlali demektir.Bu vaıiyette 
~omanya hükümeti kendisini işbu kanunun çıkaıılmasına karş 
şıdd~ye protesto etmek mecburiyetinde görmektedir. 

Dı_ger .taraftan, Romanya Milletler cemiyeti azası 
sıfatıyle yıne Milletler cemiyeti azasından Avusturvanın Mil
letler cemiyeti konseyinin 17-4-935 tarihli kararıle ayni şerait 
altında mahküın ettiği bir yola girrneği doğru bulmuş olduğun
dan dolayı da derin surette teessüf eder. 

Romanya hükümeti,Avusturyanın beynelmilel taahhüdleri çiğne
mek _olan b~ t~k taraflı hareketile kendisine bir hak yaratmış 
o~~u__gun~ hıçbı~ zaman kabul edemez. Bunun içindir ki Romanya 
hukumeh kendı menfaatlarmın müdafaası için alınacak tedbirler 
bahsinda bilhassa karar vermek hakkını muhafaza eyler. 

l~l 
Bugün Her Seansta 

1 Heye i A a ada 
SiNEMASI 

Bütün Jzmir halkının sabırsızlıkla beklediği senenin en güzel, en kahkah&lı, en zarif filmi 

FERNAND GRAVEY'in temsil ettiği bu film, seyircilerini kahkahadan kırıp 
geçirecek, hatırası yıllarca unutulmıyacaktır. 

Dikkat LA.şk. Bandosu) çok u~un bir film olduğundan seans saatlerinde de
gışıklık yapmak zaruretı hasıl olmuştur. Seanslar şu saatlerdedir. 

Hergün: 14,30 16,25 18,45 21,S. Cumartesi 12,10 da başlar. 12.10 ve 14.,30 
seanslarında talebeye tenzilatlı bilet verilir. Pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. 

Ayrıca : Tiirkçe sö~lii FOKS dünya haberleri -- ·' 

. Ankara 7 (A.A) - Tiirkiye 
ıle Almanya arasında yeni ti-

caret muahedesini müzakereye 
memur Alman heyeti bu sabah 

Ankaraya gelmiş ve durakta 
dış işleri ve ekonomi bakanlığı 
mümessilleri tarafından karşı. 

lanmıştır. Bu müzakerelerin ilk 
celsesi bugün saat 16,30 da 
dış işleri bakanlığı salonlarında 
aktedılecektir. 

Tren kazası 
Barselon, 7 ( Ö.R ) - Va· 

lansiya istasyomında bir yolcu 
treninin lokomotifinin kazam 
patladı. Bir ölü, üç yaralı 
varıhr. 
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tarihinden 
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Bu hal çok sürmedi, Beni Mustal!': kabilesi mağlup 
olacaklarını anlayınca birdenbire geri döndüler, 

büyük ve l<iirü tülü bir panik kop u • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sabaha yakın alaca karan- Bunu gören Muhammed atına oldular. 
lık bir saatte "Büreyde" ve atladı, koşturarak hücum eden Çadırlardaki mallar Muham-
arkadaşları birer birer toplan- ordusuna katıldı ve bağırdı: medin emrile bir tarafa yığıldı. 
dıla l", aradan on beş dakika - Durunf Durun! Muhammed Ebubekiri, Ömeri 
ge memişti ki Büreyde ve ar- . . . . . . ve Aliyi yanına aldı: 
ft -. ·faşlarının dolu diz~in ça- Muhammed durduğu ordunun - Bakın dedi f Size harbın 
t ' :ardan ayrıldıklan görüldü. en önünde atı üstünde çadır- bütün ganimetleri, canlı, cansız 

. . . Jara doğru haykırdı: terkediyorum, bunlan kendi 
• • . - Ey! Müreysa ve Mustalik derece ve hakları nisbetinde 

Akebinde beni Mustalik ça- kabilesi bizi size hücuma mec- taksim edin. 
d larında bir telaş uyandı, bur etmeyin, teslim olun! Düşmandan alınan 600 esir, 
su·atle her tarafa sirzyet etti, Bu sese cevap veren önde ikibin deve ve top 'anıp getiri-
k .çanlann hali onları şüphelen- saklanmış bir kaç MüreysaaJı fen beş bin keçi bir araya ge-
dırmiş, gözler onlann isbka- başlarını çadırlarından çıkarıp: tirildi. 
metini takibederken ağa~lık - Canımızı bize bağışlayın, Üç. kişilik heyet evvela de-
vahada yavaş yavaş beliren mailarımız sizin olsun! veden, keçiden, silahtan, buğ-
harmanili, bumuslu, amameli, Dediler .. Öteki, öteki, daha daydan, burmadan, kumaşlar-
atb, develi müthit ve müsallah öteki, daha öteki çadırlarda dau, sökülen ~dırlardan Bey· 
bir ordunun kaynaştığını gör- saklananlar birer birtt çıkıp tülmalin hissesini ayırdılar. Sıra 
düJer. teslim oldular ve Muhammedin orduya taksime geldi. 

Harisin sarhoşluğu taoıomilc ordusu çadırlan istila etti. Fakat müslümanlardan gayri 
kaybolmuı gibi idi, çırpınarak: Beni Mustalik kabilesinden orduya katılıp ganimet kapmak 

kasdına düşen Medine yahudi-
- Hiyanet, bizi Büreyde al- geri ka1an1arla, kaçamıyan kız, leri küme halinde heyetin ba.-

datb! Arkadaşlar çabuk silah- kadan, çocuk, ihtiyar ve Mü- şına toplandılar : 
lanın! Zaten emir vermese bile reysa kabilesi büsbütün esir - Sonu var -

~~=?.a~~a~~~tEr.:~:?: "'N~~;şi;i~'"bi~···;~kt";b;· .. 
yene ediliyordu. 

Fakat bunlar çok vahi hare
ketlerdi. Zira Muhammedin or
duu bütün satvet ve dehşet.ile 
ilertiyorda. Çadırlarının önle
rinde karmakarışık saf tutan 
beni Mustatik kavmı ile, Mü
leysa kabilesi birdenbire ok 
yağmuruna maruz kaldılar, 
o kadar kesif ok ablayorduki 
aradaki bo,Juk adeta binlerce 
değneklerle örülüyormuş gibi 
bir manzara aldı. Beni Mustabk 
ve Müraysa kabilesi de okla 
nukabele ettiler. 

" Biz ltalyadan sulh istemiyoruz ,, 

Bu hal çok sürmedi, Beni 
Mustalık kabilesi mağlup ola
caklarını anlayınca birdenbire 
geri döndüler, büyük ve gü
rültülü bir panik koptu, Mü
reysa halkı şaşırdılar, ne kadar 
onlan geri döndürmek istedi
lerse muvaffak olamadılar. Ha
ris bir ata binmiş ço!uğunu, 
çocuğunu unutup tetkedecek 
kadar korku heyecanı içinde 
kendisini gerjye atmıştı. O 
meçhul bir semte doğru kaçtı, 
kayboldu. 

Muhammedin ordusu biran 
bu panik karşısında ok yağ
murunu kesti, fakat Beni Mus
taliki ~andıramayıp onların 
zoruyla harbe giren Müreysa 
ha!kı; uslu uslu durdukları 

yerde başlarına Beni Mustali
kin doladığı bu felaketi şeca

atle karşılamağa azmettiler. 
Yağmaya girecek, çadırları 
istila edecek vaktın geld;ğini 

anhyan Muhammedin ordusu 
hiç ummadıkları bir .anda ok 
yağmuruna tutuldular. 

Muhammedin şah damarlara 
kabarmıştı: 

- Ali! Kdınçlar1 sıyuın! hü
cum ed1n, fakat teslim olanlara 
asla 1<ıymaym! 

Emrini vetdi. 
Muhammedin ağıından kell

meler satvet. vakar He dölcü-

- Baş taJ:a/ı 1 ind say/ada -
recek hakikl ve müsmir zecri 
tedbirler alması için MilletJer 
cemiyetinin mütemadi teahhiir
lerioden şaşırmış bulunuyoruz. 
Düşman en barbar \'e en 

korkunç. silahlara baı varmak
tadır. Yalnız askerlerimiz değil, 
sulhperver ahalimiz de zehirli 
gazlar.la feci surette öldürül
mektedir. 

ltalyanların ailih faikiyet
lerine, kullandıkları barbarca 
usullere, açık ıehirlerimizin 
yakılmakta olmasına rağ-
men askerlerimizin maucri
yatları mükemmeldir. Duı

manın Milletler cemiyeti aza
ları üzerinde tesir yapmak 

için tasni ettiği zaferler yalan
dır. Milletler cemiyeti kollektif 
emniyetin kıymet.iz bir kelime 
olm asma müsaade edemez.. 

Milletler cemiyeti müsmir 
tedbirler kabul edecek ve 
kollektif emniyeti, sadık azalar 
lehinde harekete getirmek iste
yecektir. 

HABEŞ ORDUSU 
M AGLÜB DECILDIR 

Londra, 7 (Ô.R) - Adisa
babadaki Royter muhabiri bil
diriyor: 

Son harb hakkında Adisa
babaya gelen tafsilit Habeı 
ordusunun ıuğhib edilmif .aa
ydar.uyac.ağım gösteriyor. La-

ı Açık 
j şehirlerin 
bombardıma 11 

füri<en bütün ordu Ali ile be
raber kılmçlarını sıyırmıf, ha-
vada saJlıyarak; ı 

- Allah! Allah! 

Londra, 7 (Ö.R) - ltalyan
far taraf.ndan açık ~Lirlerin 

ıve kmlbaç hastahanelerinin 
bombardımanı haklunda A"am 
kamarasında sonılaa bir suale 
cevab olarak B. Eden uluslar 
sosyetesi on üçler komitesinin 
bu hususta Romada bir teşeb
büste bulunduğunu ve Roma
dan bir ccvab gelip gelmedi
ğini lngiliz bükümetinin Ce
oevreden sorduğunu, gelen 
cevaba göre şimdiye kadar 
ltalyan bükümetinden resmiğ 

hiçbir cevab ~etmediğini bil
dirmiştir. 

Hayknmalarıyla ileri ablmıştı. 
Bu hücum, bu ani hücum 

karşıdakilerde bu kadar ani bir 
koı ku uyandırdı, hepsi birden 
vahşi sesler çıkararak oklarını, 
yaylarını atıb döndüler. Çadır
lara koşub sokuldular, kadın, 
erkek çoluk, çocuk mahcışera!
Jah birbiri11e karışmıı, feryatlar 
ıöiü tutmuştu. 

1 
1 

B. Eden bununla beraber 
lncrinz hiilcilwt..mia ffabes laii-

1 

parator hassa ordusunun ba· 
şında iki güıı iki gece uyku 
uyumadan harbetmiştir. 

Harbm ilk 36 saabnda ka
rargahı umumide bulunan im
parator bilabara Halyanların 

ailab, mühimmat faikiyetini 
görünce mitralyöz bölükleriyle 
cepheye gelmif ve bizzat .bir 
mitralyöz kollanarak harbe iş
tiıik etmiştir. 

ltalyanlana zehirli gazlann
dan müteessir olan ordusunu 

daha fazla zayiata uğratmamak 
ıçın .sevkulcen çekişin en 
makul hareket olacağına 
karar vermiştir . Hassa alay• 
Jarı ağır zayiat vermişler-

sede maneviyatlyatları iyidir. 
döımana kendileri kadar zayiat 

verdirdiklerinden mütesellidir
ler.lmparator hassa ordusunun 
üçte birini ihtiyatlara bırak· 

mıştt. Şimdi bu ordunun diğer 

kısmını yeniden tensikle meş
guldür. 

Londra 7 ( Ö.R ) - Ajanı 
Royterin ltalyan ordalan neı.:
dindeki hususi muhabiri Gora
mtn 'imalinde ltalyau iutaları
mn hassa ordusuna mensob 
hassa kıt'alanm püskürttülde· 
rini bildiri yor. 

Habeflere göı-e imparator 
hassa ordusunu JCDİden taDzim 
ile mqguldur. 

Terhis 
Efradı siJah altında 

kalacak 
.,aris - Kabine ba geceki 

tc'plantısmda 15 nisanda terhisi 
icap eden bil'ıımum efradı yeni 
bir emre kadar silib altında 
tutmağa karar vermiştir. Bu 
hesapca 175000 kişi sila1ı altın
da kalacaktır. Yani bu Fransa-
nm hazari ordusu l\levcudunun 
takriben yarısı kadardır. Ka 
l'arın sebebi müdafaa hatlarına 
muaUem efrad verilmesi zaru
retidir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kumeti tarafmdan yapılan id-
diaların layık olduğu dikkatle 
tedkiki ve Adis Ababamn ta
lebi etrafında ciddi tahkikat 
yapılması için uluslar sosyetesi 
nezdinde ıırarda bulunacağını 
iJawe evlemiltir. 

Varşova ne diyor? 
Harb halinde Fransız-Polonya ittifakı 
kendiliğinden harekete gelecektir 

Paris - Soir gazeteıinin hu
susi olarak gönderdiği muhar
rir Claude Blancbard V arşova
dan gazetesine yazıyor: 

Seyrek ormanlar arasında 
Varşovaya yaklaşırken, bu ka
dar uzun bir yolculuktan sonra 
bütün Avrupa'yı saran ve "harb 
endişesi,, denen kaim sisten 
hali çıkmış olmadığıma kendimi 
inandırmakta güçlük çekiyor
dum. Polonyanın bugün Frao
sada endişe verici bir memle
ket telakki edildiğini babr
lıyordum. Müttefikimizin git
gide bizden uzaklaşbğı ve 
Hitler'le uyuştuğu, iki seneden
beıidir bize tekrarlanıp duru
yor. 
Varşova ne diyor? V ...,. 

vada daha ylh adun atmamıt
tım ki, burada bir Framazm 
daima can ve gönülden kaqı
landığını anlamıştım. 

Bu yazımda herşeyi gülpem
be görmek niyetinde değilim. 
Fakat, büyük ekseriyetle, Leh 
milletinin, az veya çok Fransız 
dostu kaldığını s5yliyebilirim. 
Bunu söyliyebilirim, ç6nkll 
rastladığım bütin Lehliler aynı 
teYİ bana tekrarlamaktan 
usanmıyorlar. Leh ye Fran11Z 
hükümetJerinin aiyual müna
sebetlerinde esen sakıntılı ha
va Leh milletiuin Fransızlara 
karşı olan dürüst hisleri üze
rinde bir tesir yapamamıfhr. 

Avrupadaki rolü pek büyük 
olabilecek 33 milyonluk bir 
memleketi küçük.emek ıuçiylo 
itham olunduk. Polonya, gerek 
menfaatleri, gerekse duygula
riyle bize bağlı olduğu halde 
garp Avrupasının büyük dev
letleri manzumesinden çok 
uzakta tutulmasından şikayet 
etti. Bu yüzden, leh remıi ma
kamlarının bize karşı duyduğu 
kızgınlık günden güne arttı. 
RUS MARKSiZMi iLE AL

MAN ROPLAR! ARASINDA 
Coğrafi vaziyeti iti,,arile Rus 

ve AJman komıularının arasma 
sıkışmış bulunan PoJoaya, bi
rUWı marb.izmindcn, diierinin 
de toplanndan ayni derecede 
çekinmektedir, •eoa• bapnkl 
miitlıiş kaygusu budar. Bu ya
rı diktatör o!aa bay Beck'ia 
karanlık politikasının mahiyeti 
memJeketia büyük çoiunluğa 

tarahadaa anlqılawnaktadır. 
Muhtelif politik farklar altmda, 
milletin dörtte iiçiinll hir araya 
toplayan muhalefet. ekonomik 
güçlüklerin arbrdığı bir açık
lıkla başbakanın Cermanofil 
politikasına ka111 müc•dele et· 
mektedir. 

Bu milletin Almanyaya karşı 
sempati duyabileceğini s5yle
mek deliJik olur. Ondan uzak
Jaşmak için hissi sebebleri 
bulunmasaydı bile, hayati men
faatleri ona bunu emrederdi. 
Leh milleti bilir ki, Alman
larla birlikte Rusyanın tıze
riae )'l,Ocliiii takdifcle, ym-

Vaışovadan bir manzara 
sin veya yenilsin gene zararlı 
çıkacakbr. Nasyonal - demok
ratların lideri otan çok zeki 
bir diplomatla görüştüm. Par
tisinin bütün mensuptan gibi, 
Fransız dostu olan B. Stronski, 
hükümetin Alman taraftan po
litikasını şi~ddetle tenkid edi
yor. Kendi--1 şuna işaret edi
yordu ki, Polonyamn yardı
miyle Almanya'mn Ruslan yen
diğini farzedersek, Almanya 
kendine Rusyadan ilhak ede
ceği yerlerle, Polonya'nın her 
iki yanını bir Alman çemberi 
içine almış olacakbr. Böylelik
le, Polonya, günün birinde ken
dWni yutacak olan Alınan seli 
üzerinde hir tahta parçası gibi 
kalacaktır. 

Onun içiadil' ki biitün akit 
baflDda Lehliler, Avrupanm 
hemen her tarafında iddia 
edildiği gibi, bir Alman -
Lela gizli andlqmuınm 
mevcudiyeti imklnrm kabul 
etmiyorlar. Bu milli bir intihar 
demek olurdu. B. Stronski 
ilAve ediyordu: .. Bu endişelerin 
yersiz olduğuna sizi yemiDle 
temin etmiye hazınm.,, 

Polonya hükümeti, Alman
yay)a 1934 anlaflDUIDt imza 
etmekle büyük bir yanlış adım 
atmı~r; fakat burada her kes, 
bunun bir Raldırmazlık a.ndm
dan b11tka bir şey ifade ede
miyeceği kanaatindedir. Al
manya ile yapılan yakınlaşma, 

Alman ve Rus çifte tehlikesi 
tarafından ilham edilmiştir. 
Çok itimada Jiyık ve mu
tedil kanaatlı Lebliler böyJe 
bir hareket ıçın istikbal 
korkusunu kafi bir ozur 
diye telakki ediyorlar. Feliket 
şuradadır ki B, Beck, Hitlerle 
sık sık yapılan görüşmelerle 
bu yakınJığı çok daha ileri gö
türmqtür. 

Polonya, Framaz - Sowyet 
pakhaın bir neticesi olarak, 
günün bil'inde AlmaaJ•J& karşı 
yfiriiyecek olan Sovyet ordu· 
larma kapılarını açmak nziye
tine dÜJllıek de istemiyor. 

Sağaa ve solda, dişlerine 
kadar ailiblanlDlf iki dev kom• 
şu, tepesi iiatladea birbirlerini 
seyretmektedirler. Polonya bu 
devJer araaaac:laki bir kavgaya 
salıae oluna, akibeti ae okar? 
Polonya böyle bir tayfunu oau 
da Gjip 9iip&recejiae kuaidir. 
B6yle bir tehlike karpmda ken 
dini F ranndan ve oaaa yalan 
mfittefiklerinden çok uzakta 
ve tek başına hissetmektedir. 

Herşeye rağmen, Ren bölge
sinin AJmanlar tarafından iş· 
gali keyfiyetinin Polonya'yı 
çok yakından alikadar ettiğini 
söy1iyen Leh siyasa adamları
nın sözleri beni çok hayrete 
düşürdü. 

mııbr. Siyaaal vaziyet hakkında 
en iyi malumat sahibi olanlınn. 
fikrince Ren'in Almanlar tara
fından askeri işgal albna alın· 
ması, Fransu. stnırında, Fran· 
sıılar, doğuda çekosıovaklarJı 
lehlilerin yardımına koşmaktan 
menedecek iıtihkimJan kurmak 
içindir. Böylelikle Almanyanıo. 
Rusya ve Polonyaya bakim ol
mak hulyuım gerçekJeştinnek 
için elleri daha serbest kala· 
cakbr. 

Bunun içindir ki, Leh .uıilfeti, 
resmi saneör olmasa, Franu'ya 
ka'1' sadıldığını teyid etmeye 
can atacaktır. 

POLONYA VE FRANSIZ 
SOVYET PAKTI 

Hakikat flldur ki, bize mu
halif U1U11rlar bile bir harb ha
linde F ranuz - Leh ittifak mı• 
derhal harekete geleceği ka
naabndadırlar. Hatti reamiğ 
makamlar, eğer 7 martta 
Fraaaa kısmi .eferberlik ilin 
etmiş olsayd:, Polon,a'am d• 
aynı muflan silin altına çağı· 

racağı haberini ortaf a çıkar· 
mlflardar. 

Fakat Frauız-So-ryet paktı
nın imzalanmuı, me'fcud endi· 
şe)ere bir renisini eklemekte· 
dir. Rus ordularının geçmesi 
meselai birçok miinakaşalan 
yol açıyor. 

Bütün rutJadıldanma şu 
ıuaJi sordum : " Sovyet kı· 
tatarına sınırlannızı aç.at 
mısınız ? ,, Herkes bana 
0aıla,. diye cevab verdi. Hatta 
tayyarelerin geçme."iine müsaa-
de edilmesi fikri bile kabul 
edilir bir şey tetakki edilmiyor. 
Asıl bu nokta mübimdi. Çünkti 
Rus kara ordulan Polonya sı· 
nırına.varıncaya kadar çok güç· 
lük çekerlerdi. Eğer Rustaı 
Polonya•dan geçmezlerse, ken· 
dilerine iki yol kalmaktadır. 
Şimalde Litvanya ve cenupb 
ÇekosloYakyaya varmak içSI 
Ru Bakoviui. Halbuki bur alan 
güç ve yolsuz bölgelerdir. 

İtte bu yiizdendir ki V UfO· 

vada Framat - Sovyet pakb bil 
endife kaynağı olmaktadır. 

Bu tueddütlel' arasında Jelı 
ordusu sağlam ve heybem bil 
kuvvet olarak duruyor. 

Leh ordusu, şefi geneıal 
Edvard Ridz Emigfj'den başla-
yarak, baıtan bap bize sadık
br ve herkesten fazla lmumun• 
takdir ettiii ittifakımrxı mü
dafaa eder. 

Bu orda, ıayısı ( sulh nma
mnda 260 lira ili 300 bin, ve 
harpta 2,800,000 asker) ve di
siplini itibariyle şarki Avrupa
nın en eyi ordusudur. Ne ya
zık ki finanı vaziyeti fenadu 
ve 1ıava kuvvetlerinden bqkı 
fenni vantalar, henüz modem· 
leştirilmemiştir. Motörleştirme 
işi, hemen tamamiyle yapılm1ya 
muhtaçhr. Ordu, bu şekliyle 
barba girmeğe mecbur katırsa1 
komşo orduJara nazaran çoh 
noksan ıartlar içinde carptp· 
cakbr. 

=---=----Iİllli-

Varfova'da habrlıyorlar ki, 
Hitler birçok defalar Fransa
dan birşey istemediğini f.akat 
Şarktaki hulya1anndan hiçbiri
ni terkedemiyecejini tekrarla-
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Dış bakanlar Dobriceyi 
18. n ta mıninden 

sürebilir ...... 
Cenevreye hareket ettiler 

Bulgaristana ilhak 
NIJellnde olan 32 kişi 

yakalandı 

lngiliz planı, Fransız ve Alman 
planlarından daha parlaktır 

B. Eden ltalyaya karşı 
şiddetli davra ılmasını istiyecektir 

Bükreş, 7 (Ö.R) - Dobrice
de Golonikos köyünde zabıta, 
Güya sporcu bir teşekkülün 
32 azasını tevkif etmiştir. Bun-
lar Dobricenin Bulgaristana 

5 
ilbakmı temine çalışmakla 

edilemiyecek askeri muvaffa- suçludurlar. 
kıyetler kazandığından konuş· Bu teşekkülün merkezi olan 
malarda, ilk zamankinden binada bir çok propaganda ev-
daha kuvvetli delillere da- rakı bulunmuştur. 

Paris, 7 ( Ö.R )"~ B. Flan
den'in bu sabah Romanya dış 
işleri bakanı B. Titulesko ile 
görüşmesinde Alman ve Habeş 
meselelerinden başka Avustur
yada mecburi askerliğin iadesi 
karşısında küçük antant devlet
lerinin \·a~·iyeti de görüşülmüş
tür. 

yanacakbr. Bu iki dostlukla S Ih ti Arsıulusal taahbüdlerine riayet u şar arı . B. hıl/er L'e arkadaş/an 
arasında sıkışmış olan Fransa- ltalyan aleyhtarhğını .. P~ris. 7 <?·R) - Perşembe ku\•vet teşkilini, 16 mcı mad-
nın vaziyeti naziktir. Hiç şüp- artllracak gu~ou neşredılecek Fransız sulh ı denin kuvvetlenmesini. Avru-
hesiz şu son nokta Fransamn Londra 1 (Ö.R) - ltalyan planı ha~.kmda F~ance de Bor- p.a için knrşılıklı yardım e a· 
hareketi üzerinde müesser sulh şartlannın lngilteredeki dean muzakerenın çok uzun ıle kolektif emniyeti ihtiva 

Anlaşılıyor ki Cenevrede Al
ınan ve Habes meseleleri yanın· 
da devletlerin tavır ve hareketi 
üzerinde tesirsiz kalmıyacak 
diğer meseleler de ortaya çıka
caktır. 

olacak ve Alman tehlükesine ltaJyan aJeybtan cereyanları ohıcağmı tahmin ediyor. Çünki ederek geçmiş tecrübelerden 
karşı sulhun zımanı telakki arttıracağı siyasi mabfellerde Avrupa sulhunun teşkilatlan- bugün için istifade etmektedir. 
ettiği Stresa cephesinin, yani beyan edilmektedir. ması müzakeresine bir çok YARDIM PAKTI.ARI 
lngiltere - Fransa - ltalya işti- Bay Edenin perşembe günü devletler iştirak edeceklerdir. "Depeche de Tnulouse., de-
rakinin yeniden kurulması için Milletler cemiyeti konseyinde Gerek Alman ve gerek Fransız yor ki: Fransız planı ademi 
Fransız delegeleri bütün kuv- mevcud zecri tedbirlerin arttı- planları bu görüşmeleri11 esası tecavüz paktları yerine iptida 
vetlerini sarfedeceklerdir. nlmasını istemesi muhtemeldir. olacaktır. Bu planlar birbirinin bölgeler için karşılıklı yardım Siyasal çevrenler Avrupa 

vaziyetini ber zamandan daha 
karışık bulmakta ve Cene\•re
den bu vaziyeti aydınlatacak 
bir ışık beklem~ktedirler. 

ZEHiRLi GAZLAR Komite ayni zamande ltalyan EDEN DE HAREKET ETTi lngilterenİn aksi esaslara dayandıklanndan p~k.tları ya~ılmasın.• ~· bunların kıt' aları tarafından boğucu ve Londra, 7 (Ö .R). - B. Eden müı.akerelerio kısa olması im- gılti kçe genışlemesını göz önün-
zehirli gazlar kullanılması do- öğleden sora saat 14 treniyle nİyetİ ne İmiş? kanı yoktur. d~ tutuyor. Uluslar sosyeteııi-

TRENDE 

layısile Habeş bUkiimetinin pro- C MÜNAKAŞALAR UZUN n~n an~ prensibi de budur. 

d k 
Paris ve enevreye hareket Kahire, 7 ( ô. R ) - Mts?r SÜRECEK Z_ ıra m. ute.arn. za. karşı bütün 

testosunu da tetkik e ece tir. d U 1 etmiştir. Ken isine luslar sos- matbuatı Tana gölünün tal- B. Hı"tler bu ilk _ k • uye erın bırbırıle tesanüdü esa· 
Dig" er tarafından dün akşam Ro.. • k · b k A muza er~ s k F k b Paris, 7 ( Ö.R ) - Paristen 

Cenevreye harek~t eden trende 

BB. Ftandin, Paul Boncour, 
Eden ve Titulesko ayni zaman· 

da seyahat etmektedirler. BB. 
Flandin ve Eden, halli başta 
kendi reylerine bağla olan me
seleler üzerinde, if k bir görüş 
taatisinde bulunmuş olacak
lardır. 

ma hükumeti de Habecı topçusu yetesı ooseyı aş anı ve vus yanlar tarafından işgali üzerine de . • . - ını oymuştur. a at ' 
Y turya deleg .. esi B. Stanley Bros I T ı 1 vresı ıçın dort ay hesapla- hareket faal ve müessir olma· 

tarafından Italyan hastane teş.. ngı ız gazete eri e münakaşaya mıştı. Hakikatta münakac:a)ar lıdır. 
refakat etmektedir. Has mühiir g·r·şm· t" " ZAIF BiR MÜESSESE kilatının bombardımanına karşı ı ı ış ır. çok daha uzun sürecektir. Zira 

Uluslar sosyetesi genel sekre- şansölyesi Lord Halifaks, Elbelağ, lngilizlerin tetaşmı mesele yeni bir sulh konferansı 
terliğine bir protesto gönder· yann dış iyasa hakkında lord· Mısır ve lngiltere arasındaki yapılması, ekonomik konferan-

lar kamarasında hilkümet adı- ü ak 1 d M 1 ·ı miştir. m z ere er e ısınn ngı iz sın tekrar başlaması ve sö-
. ~ ışga a ın a u unmasını i ia mürge mandalannın dağılması-

B EDENiN DURUMU 
na verilecek sö"'levi söylemek · li it d b l dd 

1 H b ı . mecburiyetinde oldugu-odan an· tın k tf d" ·d talyan· a eş mese esı üze- e e arzusuna a e ıyor. nın yenı en yapılması gibi ge· 
rinde münakaşaların çok sıkı cak yann öğleden sonra, Lo· J 'd niş esasları ihtiva etmektedir. 
olacağı tahmin ediliyor. Müte· karnolu devletler müzakere- spanya a Avrupa gerçekten bir dönüm 

TÜRKiYEYi BAY SUAD 
TEMSiL EDECEK 

Cenevre, 7 (Ô.R)- On üç

ler komitesi yann B. de Ma
dariaga başkanlığında topla-

arrız ltalyaya karşı daima ulus.. sinde B. Edene iltihak için, urum no ta andadır. Ya uzun seneler 
lar paktının 16 ıocı maddesi Ccncvreyc hareket edecek ve sürecek bir •uJb temin edile· 
arkasında siper almaktadır. Parise kadar tayyare ile gide· Madrid, 7 ( Ô.R ) - Geçen cek yahud bu kolektif teşkilat 
ltalya ise, Habeşistanda inkAr cektir. l6 Şubatla 1 Martta seçilen mümkün olamaz.sa ihtilaf çok 

• M • 
1 

• S yeni saylavlar odası 473 say- yakm bir şekil alacaktır. 

Adisababa bombardıman edilmiyecek lavı ihtiva edecek yerde bun- TEŞKiLATLI SULH larm sayısı şimdi 453 e düş- " Eclaireur de l'Est ,, gaz.e-

l 1 b kt t hı
•.,,, d• müştür. ~~a saylavlıtrdan birisi tesi Alman planma Fransız ta ya u no ayı e ıg e 1yor. ~lmüş, d_ıge.r _ 19 unun seçimi planile mukabele edilıaesini 

• ~tal_ ~d~lmıştır. Bu sebeble çok yerinde buluyor ve diyor-

zaf er de m ediyormuş 
s~~ mtıbabat ~apılacak is ede ki: Alrnanyanın yaphğı emri-

V a • . tanhı henüz.te~pıt edil~memiştir f vaki ve Ren bölgesinde teh-
----------- Saylavların ıntısab ettikleri par- 1 didkar maksad •. k. 1 . 

Asmara 7 (A.A) - Royter vardı. Eğer bu hükümet sulh tayyare meydamna inen bir tilerde değişiklikler olması hase t"ıhk~ 1 
1 

aşıkaabr 
0

1 an ıs-
A 

· H l b"I . cam ar yapmasını u etmek 
jansı muhabiri bildiriyor: isteseydi onunla konuşulabilir· tayyareyı abeş bava top an- ı e saylavlarm şımdiki mevcudu · k~ d N.b _ . · ı d b b d ·ı ım unsız. ı. 1 ayet en muhım 
Bir ltalyan piftar kolu impa- di. Halbuki bugün kıtaah- nın ateşı 8 tın a om ar.kaman parti er arasında şöyle ayrılmak- mesele sulhun teşkilatlanma-

31 
, ı ır. ransız p anı er es ra. tora aid oldug"u zannedilen nın hezimeti basebile impa· ederek yakdıklarını tasdı et.. tadır: Sa~ cenah 142 merkez 5 d F 1 b k 

sıyah bir otomobil iğtinam et- ratorun otoritesi sarsılmıştır. miştir. ' sol cenah 271 i in u t b. ı rniştir. ltalyan keşif kolları inhilal halinde olan, biç ............. 3 ...... 0······7· .. ···o···········o···ı···u·········ı····e····:.s. ···b······ı··ı·······~·e·····?1d ... 8!:i.~.l!~.d ... !~.i .. ~~~.·:!.~~:!~. 
şirndi Goramın SO kilometre bir kudreti olmıyan bir 
cenubunda bulunuyorlar. idare ile nasıl müz:akere edile· 

Roma, 7 ( Ö.R) - 178 nu• bilir? Italya her imkanı gözö-
nıaralı tebliğ : Goram cenu- nüne almağa ve istenilen bütün 
bunda kıt'alarımız kaçmakta teminatı vermeğe hazırdır. Fa-
olan düşmanın peıini bırak- kat gerek geçen Eylnlde 
nıamaktadırlar. Habeı kuvvet- beıler komitesi tarafından ba-
leri kendilerile temasa giren zırlanan, gerekse daha sonra 
bir Eritre kolu tarafından Laval - Hoare plinile ortaya 
dağıtılmışlardır. Temizleme ablan esaslar üzerinde her mü-
arneliycsi devam ediyor • ukereyi reddeder. Hatta ar· 
iğtinam edilen malzeme U H tak, )uslar Sosyetesinin a• 
arasında Necaıinin radyo is-
tasyonu ile birçok otomobil- beşiıtanda ltalyaya bir manda 

ı ttermesi fikri bile bidiseler 
er vardır. 

Adisababa, 7 ( ö·R ) _ Bu tarafından geçilmiş gibidir. 

gün imparatorun eli silib tutan iT AL YANIN TEMİNA Ti 
bütün Habeşleri silah altına Londra 6 (Ô.R)- lngilterc-
çağıran bir emirnamesi sarayda nin Roma elçisinin talebi Dze-
okunmuıtur. rine ltalya hükumeti geçen ilk 

ITALYA, AVRUPA teşrinde Fransa, lngiltere, Al-
DEGILDIR manya, Yunanistan, Mısır. 

Roma, 7 (Ö.R) - Baıı çev· Türkiye, birleşik Amerika hükii-
rcnlerin fikrince Habeşistanda metlerine verdiği teminatı tekrar 
Habeş mukavemetinin kmlması ederek Dre Daua ve Adis 
ltalyanın daima ilin ettiği esas· Ababa şehirlerinin -askeri 
ları yeni bir safhaya sokmak· tahşiciata ve malzemeye merkez 
tadır. ltalya Habeıistanm Av- olmamak şartile· ltalyan tay-
rupa memleketlerine benzeme· yareleri tarafından bombardı-
diğini. ancak imparatorun istip- man edilmiyeceğini tekrar teyid 
dadı altında zorla yerleştirilmiş etmiştir. 
•ıiretlerden ibaret olduğunu B. Suviç Sir Eric Drummon-
daima bildirmişti. da Italyan tayyarelerinin uçuı 

Hadiseler bunun doğruluğu· halinde bir Habeş tayyaresini 
nu göstermiştir. Şimdiye kadar takib ettiklerini ve Adis·Aba-
bir merkezi bllkümct havali banın bir dış mahallesindeki 

Cenup Amerikasında yirmi şehir 
ve köy harap oldu .. 

Vaşington, 7 (Ö.R) - Ce- KIUSELER HASTAHANE K -asırgadan sonra yangıolar 

orciya, kasırgadan tamamen OLDU k 
h b 1 b 

çı mış; fakat su borularının 

ara o muı ir şehir manz:a· Londra, 7 (Ö.R) - Birleşik 1 
d 

pat aması yüzündee itfaiye 
raıını arz:e iyor. Henüz du.. Amerikanın cenubunda memle- f d t b. · ay a ı ır ış görememiıtir. 

manları görünen binaların an.. ketin sahili ve içerileri şiddetli kazı altından daha 29 cesed ka• ı t f d 3070 ÔLO VAR ... ırga ar ara ın an tahribata L d 7 Ô 
k l t Ş. d' k d w on ra, ( .R\. - Ameri· çı arı mış ır. ım ıye a ar ugramışttr. Royter aı·ansıntn k d k 

/ 
a a i iklon esnasında ölü-

Ceorciya •da ölenlerin sayısı iki bildirdiKine göre Misisipi böl- ı 
yüz:ü bulmuştur. Yaralılar bir · d b erin sayısı 3070 kişidir. 2800 

gesın e au haberlere göre 
kaç yüzden fazladır. 58, diğerlerine göre 125 kiti yaralı v rdır. Madaiğ zarar 

Miıisipi, Arkanıas, Abadama ölmüştür. on milyon dolar tahmin ediliyor. 
ve Corciyada yüzlerce kip Yiitlerce kimse yaralanmış· Amerika kızılbaç tqkifib 
ölmüş, maddi ıarar 600 mil- hr. Bir çok şehirler harap ol- bilyük yardımlar açmıştır. Hü-
yona varmıştır. muştur. Kiliseler hastaneye tah- kumet de ayrıca yardım ede· 

SiKLON FELAKETi vil edilmiştir. Kasırganın sü- cektir. 
Abadama istikametinde ge· rüklediği evler scöl içine atıl-

çen Siklon o kadar sü.ratli mıştır. Diğer vilayetlerde 314 
geçmiştir ki köylerde halkı ölü ve 500 yaralı sayılmaktadır. 
uykularında bastırmıştır. 20 KASABA MAHVOLDU 

Siklon, bütün süratile koşan Nevyork 1 (Ô.R)- Son ka-

b
. d &ırgadan Amerikanın be• ce-
ır marşan iz treninin gürültü- b .., nu hükumetinin yirmi kadar 

süyle, 400 metre geniılig· inde ksı h" · uy ve şe ıra tamamen dene-
saba üzerinde ilerilemekte idi. cek derecede harap olmuştur. 

Siklonu görenler bu afetin yolu Şimdiye kadar 225 cesed 
üzerinde her teYi tahrip etti- meydana çıkarılmışhr. Ölü mik-
ğini anlabyorlu. ta nnıa artmuı muhtemeldir. 

-·- . 
Beyaz kitab 
neşrediliyor 

Londra, 7 (Ö.R) - Son se
nelerde lngilterc tarafından 

Almanyaya yapılan teklifleri 
ihtiva eden beyaı kitabı yarın 
neşredecektir. Yüz sayfa kadar 
tutmakta ve bazıları ilk defa 
olarak ifp. edilecek muhtelif 
vesikaları ibfiva etnıektedir. 

"Petit Provençal,, şöyle ya:ı:ı 

yor: Zaif, cılız olan Uluslar sos
yetesi hala devam ediyor. Ulus· 
Jarı birbirinin boğazına atılmak
tan meneden biricik bağ odur. 
Gerçi hnrbı imkansız yapama
mışbr, fakat güçleştirmiştir. 

Fransız. planı onu kuvvetlen
dirmek istiyor. Uluslar soır~ 
yetesi yaşadıkça dünya ka-
rışıklığı çaresiz değildir vcı 

ulbtan ümit kesmek lizımgel· 
mez. 

SOSYETE ORDUSU 
"Lyon Republicain,, diyor kiı 

Uluslar Sosyetesinin müessir 
olması için ikj şart vardır: Av· 
rupada her millet ona iştirak 
etmelidir. Sosyetenin polis ve 
ordusu olmalıdır. Onun mah· 
kemesi vardır: Labey. bu
nun yanında hükumlerini icra 
k~vveti de of ursa emperyaliz
mın kuvvet darbelerinden 
artık korkulmaz. 

INGILIZ PLANI 
''lnformation,, Alman va 

Fransız planlarına karşı lngiJiı 
planını şöyle anlatıyor: Hepi
mızın Uluslar sosyetesine karşı 
teahhüdlerimiz. vardır. Bunu 
tamamen yapacağımızı açık 

söyliyelim. Ondan sonra onu 
takviye": edebiliriz, 

B. Edenin bu söz:lerini Sir 
N. ~h.amberlain de şöyle teyid 
etmıştır: 

l!eride zecri tedbirlere karar 
verırken elimizdeki silahın 
mu~akkak ateş alacağmdan 
emın olmalıyız. 

lngilterenin planı şudur : 
Almanyayı uluslar sosyetesine 
sokmak, sosyete misakını fay
dalı şekle sokmak. 

HAK HANGiSi? 
" Petite Gironde ,. ( Allah 

Fransız mı?) eserinin muharriri 
J\lman B. Sibourg'un Fransada 
bı~ konferansını şöyle bulisa 
edıyor. 

. -: ~iıin hak ve adaletiniz 
bn:ımkı değildir . Sizinki 
yazılara \'e Mukavelelere da
yanır kağıt parçalarıdır.Lokar· 
noyu bozduğumuzu iddia ederek 
Laheye gitmemizi, işi hakem 
banşma d··k · · · .. . ? memız.ı ıstiyorsu-
nuz. Bu olu hakka biz yaşayan 
hakla mukabele ediyoruz ki 
bu da . Alman yanın hakkı olan 
saadetı efe geçirmesidir. 
Konferansçınm Hitlerci oJ .. 

ma?ığını ileri süren gazete, 
tezm bütün Almanlanlann tezi 
olduğ•ı neticesine vanyor. 
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-122- YAZAN : Mişel Zevako 

Bu iki kadının kim olduklarını 
bana söyliyebilir misiniz ? . . ..... _ 

Kralın arasıra böyle doku- atı pek ziyade ileri götürehi-
nakh sözleri de vardı. Nansey lecek beş altı kadın tanının. 
bunları hemen kraliçeye yetiş- Hatta kendim de işlerim ... 
tirdi o da yalnız öf ke1enir du· - Bunlar Sen de Nis soka-
rurdu. ğmda oturuyorlar. 

Nansey kralm sözlerini iyice - Sen de Nis sokağında, 
dinledikten sonra yerlere kadar bır pansiyonun karşısında de-
eğilerek dışarı çtkh. O vakıt ğilmi ? 
Fransova : - Evet Deviniyer pansiyo-

- Şimdi haşmetpenah, yük- nunun karştsında ... 
sek varlığınıza dayanarak ada- Kral ellerini birbirine uğuş-
let istiyorum. Huzurunuzda ma- turarak : 
reşal dö Damoyili yalancdık ve - Ta kendisi ! O kadını 
kadın kaçırma cinayetiyle it- tanırım. Pariste nakış ve yazı 
ham edeceğim. Siz ulusun en işlemelerile birinciliği kazanan 
büyük hakimisiniz ? Size söy]i- kadındır. 
yeceğim şey.er elbette gizli kal- O zaman "ben herkesi tes-
mıyacaktır!. Senelerdenberi en hir ederim,, cümlesini havi iş-
elim bir azaba tahammül eden lemeyi Mari Tuşeye prezante 
anayı düşününüz. işte bu za- ettiği zaman vek'ayı anarak 
vallı kackna karşt uzanan hain gülümsedi. 
eli kırmalısınız? Mareşal bu gülümseme ile bazı 

Kral zapt edemediği bir he· duruma şaşınp kalmıştı. Kral 
yecan ile: mareşalm bu şaşkanhğma dik-

- Mareşal: madamki böyle katle baktı. Ve: 
arzu ediyorsunuz. Ben bu me- Buna ne şaşıyorsunuz? Ar-
selede hakem olacağım. Önemli kama orta halli bir elbise giye-
bir aile meselesinin sözü ge- rek yalmz başıma Pariste gez-
çeceği için burada gizli kala- meği pek severim. Luvrda ca-
cakhr. Çekinmeden dilekleri- mm sıkılır. Sizin nasıl bazı en-
nizi söyleyiniz. Adaleti yerine dişe ve üzüntüleriniz varsa be-
getirmekte hiç tereddüd et- nim de kendi !lllıkınblartm var-
miyeceğim. dır. işte bunun içindir ki temiz 

- Hakkımda gösterilen pek bir gülüş ve samimiyetle bera-
büyük teveccühe teşekkürJer her yalan söylemiyen dudak-
ederim. Yalnız tafsilata giriş- Jarla sevimli bir yüz bulmak 
meden evvel kendisinin burada ümidile gezeriz. Böyle bir 
bulunması daha muvafık de- gezinti esnasında hoşuma giden 
ğilmi dir? ve san'atta usta bir kadına 

- Pek doğru Mareşal hax- rastlamak fırsatıoı aradım.Tam 
retleri! istediğim gibi ağzı pek, eli ça

buk, temiz ruhlu cidden zeki Bu sözleri müteakip üzüntülü 
bir sessizlik bir çeyrek saat 
kadar sürdü. Bu zaman kralın 
merakla durumla; Pardayanın 

da bu işin ne suretle bitece
ğini diişünmesile Mareşahn da 

gözlerini kapıdan ayırmamasile 
geçti. Nihayet kral: 

- Bu iki kadının kim ol-
duklarını bana söyliyebilir mi
siniz? 

- Evet, iki aciz işçi kadın. 
Bu cevaptan şaşıran kral 

Şarl bağırdı: 
- iki işçi kadın ha? Bunlar 

ne iş görürler? 
- Ekmek paralarım kazan~ 

mak için nakış işlemekle meş
gul olurlar. 

Mareşal bu sözlerini söyler
ken yüreği ıstıraptan sızlamıştı. 

- Bu kadınlar nerede otu
ruyorlar 1 Ben de nakış işlerine 

ve mahir bir kadın buldum. 
Söylediğiniz yerde oturan ka· 
dmın bu olması pek tabiidir. 

Sözlerini söyledi. 
Şiddetli bir heyecan içinde 

olan Fransova de Monmoransi 
pek ziyade sarardı. Kralın söz
leri, prestiş ettiği ve boşaya
rak eziyetli işleı e katlanan 
:zavalh kadmın ıstırabına dair 
yeni bir vak'a daba öğreni

yordu. 
Krahn bu sözlerini derin bir 

azab içinde terlemiş olduğu 
halde dinledi. Dokuzuncu Şart 
Mari Tuşe'ye aid andaçlarını 

anlatırken: 
- Bu kadm da Siyah El

biseli Kadm adını taşıyordu. 
Sözünü ilave edince Mare

şal heyecanım tutamadı. Bir 
hıçkırık göğsünü kabarttl. Kı
sılan sesile: 

merakh olduğum için bu san- - Somı Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italya Y un_anistana 
nota mı 

- Baş tarafı I ittd SOJ'/ada --
Liderl~r 1 Yunanistanı Balkan 

paktı aleyhinde göstermekte 
menf aattar olan bazı mahfel-

Jerin bu şayiaları ortaya çıkar· 
mış bulunmasına hayret etmi~ 
yorlar. 

CUMHuRIYETIN BiR 
MAKALESi 

Yunanistanın vaziyeti mtse· 
lesi lstanbuJ matbuatında da 

akisler yapmışhr. Yunus Nadi, 
Cumhuriyette çıkan makale
,-.inde Bülireşten Atioaya ak-

seden şayiayı mevzuubahse
derek : 

"Nihayet Yunanistan ltalyan 

devletinin her adımda susta 
duracağı bir oyuncak değildir.,, 
diyor. 

ATINADA DÜNKÜ 
KONFERANS 

Atina, 7 (Ö.R)- Yumı.nista
nın dı~ Rİvasasını müz.akPrıa 

• 
vermış 

için parti başkanları arasında 
bugün yapılan konferanstan 
çıkarken, başbakan bay De
merdzis şu beyanatta bulun
muştur: 

"Çok mes'ut bir hadi~edir 

ki dış siyasanın bütün nokta· 
ları arasında konferansa işti

rak eden bütün siyasal parti 
başkanlarile hükumet arasında 
tam bir görüş benıerliği kay-

dedilmiş ve bu meseleleri mü
zakere ve h:ıl vazifesi hüku
mete bırakılmıştır. 

Başbakan bu beyanatının 

resmi tebliğ yerini tuttuğunu 

da ilave t'!tmiŞtir. 

Uluslar müdafaa meselelerini 
tetkik için parti başkanlarile 

hükumet arasında 20 nisanda 
yeni bir konferans yapdacaktır. 
Diğer taraftan saylavlar oda
sınm 22 nisaoda toplanacağı 
hü::~ı iiivor. 

YENi ASIR e Nisan 1~:39 ı 
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• 
ı tresi mi? 

Londra a heyecanlı bir dava oldu 
Geçkin kızlara aşk eksiri satan bir kadın on sekiz ay 

hapse mahkum edildi. Eski Mısırda aşk reçeteleri 
caa:: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 

Ceylandan gönderilen aşk çiçekleri 
Ceylandan Londraya esraren· 

giz bir çiçeğin tüveycleri iÖn· 
derilmiş... "Naga Maru,, adı 
verilen bu çiçeğin usaresinde, 
kalblerde aşk ateşini yakan 
sihirli bir kudret varmış ... 

Modern ilim şimdi bu aşk 
filtresini mikroskop altında in
celiyecek, aşkın ne olduğunu 
anlamağa çalışacakmış ... Bu in
celemeler sayesinde, nihayet 
bir aşk esansı mı elde edile· 
cek 1 

Sevdiğiniz kadanın kayıtsız
lığını yenmek için her yemekte 
bu atk eksirinden bir kaç 
damla içmesini tavsiye etmek 
mi kifayet edecek ? .. 

ilim, günün birinde bu neti~ 
ceyi temine muvaffak olursa 
aşk filtresinin kullanıJması 
meşru sayılacak mı ? Yoksa 
kanunlara aık kaçakçılığı için 
maddeler mi konacakbr ? 

HEYECANLI BiR DAVA 
Aşkm timsali gmçlik .. Sıhhat ~·c ıuş 'e 

lıyarak m!lbkemeye başvur- 11 Bir miktar saf zeytin ya-
Şimdilik muhakkak olan bir l ;. J b. k t• muş ar... ~ıy a ır aç zey ın ve pançar 

fey varsa bikimler aşk filtre- Bu dava çok heyecanlı ol- dalı al. Bu dallardan yedi 
sini kabul etmiyorlar. muştur. Wilkinıon'un müdafaa- yaprağı ezdikten sonra usare-

lngilterede Wilkinson adlı sını eski Hindistan valii umu~ sini yağa karıştır. Gece yarı-
bir kadın ilk tecrübeyi yap· misi Lord İrwin deruhte etmiş- ıında mehtaba karşt diz çöke-
mıştır. Wilkinson geçkin iki tir. Lord, müekkilinin "lep,. rek sihirkir formülü yedi defa 
kızdan kendilerine birer koca ıuyunu bizzat imal etmediğini oku.. ,, derlerdi. 
bulacağını vadederek yüzlerce kızının Floridadan gönderdiği · Bu ilacın hiç bir mahzuru 
sterlin koparmış •• Safdil kızlara bir çiçeğin usaresinden aldığını y"oktur. Zira zeytin yağı aşkı 
"Zep,, adını verdiği bir aşk söylemiştir. tahrik etmese bile huma yar-
eksiri bulduğunu elbiselerinden Kendisini insaniyetperver bir dım eder. 
birini bu eksire batırarak yak· şahsiyet olarak tanıtmak isti- Burton u Melankolinin teşri-
tıkları takdirde kendilerini se- yen Velkinson bu müdafaaya hi ,, adlı eserinde daha az iş-
vecek olan erkeğin ha,alini rağmen 18 ay hapse mahküm tiha-av~r reçeteler yazıyor. Bir 

ki · · · • olmnctur. bülbül kalbini yağ mumu sal-görece erını temın etmış.. -ı 
Dora ve Mabel Line.. Geçkin AŞK FIL TRESI BiR çasıyla karıştırarak yemeyi 
kızların adlan budur. HAYAL MI? tavsiye ediyor. 

B 1 b b h d · Ve Burton •unu ilave edi-Aşk peygamberinin tavsiye- unun a era er er evrın 'Y 

· 1 · k f"lt · · ·h· k.. yor: "Aşkı yaratmak için insan lerine öyle candan inanmışlar ki şa1r erı aş ı resının sı ır ar 

b k ilk fl kudretini terennüm etmişlerdir. kanında kimyevi bir reaksiyon ir aç yı ı tasarru arını teş· 
kil eden paracıklariyle elmas• Eski Mısırda şu satırlar biye- (aksülamel) yaratmalıdır.,, 
tarını fütursuzca kurnaz Wil- roğliflerle yazılmıştır~ Herkes bilir ki aşkın açıl-
kinsona kaptırmışlar... "Gözlerini kapasın. Nerede masına en çok yardım eden 

iLAHi VECD iÇiNDE olduğunu bilmesin. Filtre da- şey sıhhattır. Enfes bir dekor 
Elbiselerini aşk suyuna batır- marlannda bir aleve çevrilerek içinde neşeli bir hayat... işle 
1 Y k 1 11 .. h' b' onu ebediyen kollarım arasına acık eksiri... Şimik aksülameli mış ar... a mış ar... a ı ır 't 

vecd içinde yanan elbiselerinin atsın. Kalbinde benim aşkımı de bir bülb61Un kalbinden zi-
alevlerine ve dumanlarına göz- yaksın. Babasını, anasını, er- yade o yaratabilir. 
lerini dikerek kendilerini se- kek ve kız kardeşlerini unut- Bakahm ,u ceylan filtresi-
vecek olan erkeğin hayalini sun. Yalnız beni düşünsün" nin tahlili ne netice verecek? 
aramışlar ..• Fakat bu hayal gö- Firavunlar devrinde aşk fitre- Zira aşkın en iyi ilacı aşkın 
rünmeyince aldandıklarını an- sinin reçetesi vardı. tahayyülüdür ... 
••.•...•.................................... , ......••......•..............................•....•.........................••.•.•••••• 

A. Kamarasında gürültüler 
B. Eden şiddetli bir söylev verdi 

Baştara/ı birinci sahifede -
Sonra Alman meselesine ge

çerek, Sosyalist şefi Alman 
kuvvet darbesinden sonra mü
zakerelerin Lokarno devletleri 
kadrosuna münhasır kalmayıb 

Uluslar Sosyetesi kadrosunda 
cereyan etmesi lüzumu üzerin
de ısrar etmiştir. 

Hükümetin siyasasını müda
faa eden B.Eden Italyan -Ha
beı meselesinde Ingiliz hüku
metinin Petrol ambargosunun 
tatbiki suretiyle zecri tedbir
lerin ağırlaştırılması görüşünü 
müdafaa etmiş olduğunu, fakat 
Fransamn iJk önce son bir uz
laştırma gayretine teşebbiis 

edilmesi teklifinde bulunduğunu 
hatırlatmış ve demiştir ki: 

- On üçler komitesi bu te
şebbüsün yapılmasını kabül etti. 
iki muhasım hükumet harba 
nihayet vermek için müzakere 
esasını kabul ettiJer. Fakat 
o vakıttanberi ltalya hükümeti 
taarruzu bir kat daha kuvvet
lendirdi. lng"li:r: hükumetinin 

Cenevreye bu tesirle gitmesi 
kabul edilemez. 

"Muhasamata nihayet 
verllmeslnl elrfe etmek 
için hakiki bir uzlaşma 
ruhu llzımdır. Yoksa, 
ta ler komlt,sl vazife
sini görmek Uzera da
vet edllecaktlr. Eğer 
diğer devletler de tatbik 
etmeğl kabul ederlerse, 
biz daha kuvvetli eko
nomik ve finansal ted
birlerden üzerimize dü
şen payı kabule hazırız.,, 

Sonra Alman cevabına ge
çerek B. Eden demiştir ki: 

••Avrupada kolektif emniyeti 
iade etmek için yeni bir gay~ 
ret sarefedilmesine matuf olan 
tekliflerin birbirlerile birleşti
rilmesi işine uluslar sosyetesi
nin memur edileceğinden emin 
olmak jsterix.,. 
"Eğer yaz bitmeden 

evvel bUiün Avrupa 
devletlerlni Uluslar sos
yetesinde blrle,tlrmeğe 

-muvaffak olursak Lo, 
karnonun yerine yeni 
bir muahede ikame ede
.. ek garbi · Avrupaya ye. 
nl bir çat. kurablllrsek, 
Avrupanın emniyeti bun
dan kazançll çıkacak ve 
o zaman slllhsızlanma, 

Arsıulusal · ekono m 1 
konferansı gibi daha 
vasi pllnları ele almak 
mUmkUn olacaktır. 

Müzakere neticesinde 
t4a reye kartı 36t rey 
ile hUkOmete ltimad be
yan edllmlştlr. 

GÜRÜLTÜLÜ 
MÜZAKERELER 

Londra, 7 ( Ö.R ) - Avam 
kamarasının dün akşamki top
lantısmda hükumetin mutaddan 
daha az bir ekseriyet kazan
dığı görülmüştür. Bay Çorçil 
ve Austen Çemberlarn hükfı· 
metin belli başlı noktalar üze
rinde siyasetini tasrih etmesini 
istemişlerdir. B. Eden, beklen
miyen bir nutuk söylemiştir. 
Çünkü dünkü toplanhda bil-

-
Hergün 

Bir fıkra 
Yazan: Eczacı Kemal Ak/as 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu nasıl kübik? 
Kübik diye şekillerin inhina

larını kesme çizgilerle çeviren 
hatlardan doğan resime diyo .. 
ruz. Kübik şekil kübik hina, 
kübik her şey oluyor. Mizah 
yazıcıları kübik laf, kübik ya .. 
lan, kübik sevda, kübik yemek 
diye işi bir hayli kübik alaya 
bile dökmüşlerdi, Orta yaşlı, 
biraz okumuş bir bayan 1->ir gün 
kübiği şöyle tarif etmişti. Ezik 
büzük, iğri büğrü, şeylere kü
bik diyorlar, demişti. Şimdi 
kübik tam yerini bulmuş, ka
dınların yüksek ökçeleri kübik 
oluyormuş.Ben resimde bir kaç 
kübik. ökçe gördüm, birisi Al
lah rahmet eylesin ( komik 
Hasan ) m burnuna benziyort 
hem yüksek hem bazı yassı bir 
ökçe oluyordu. Kübik ökçe tam 
ayak altında ezilecek ezik bü
zükJerden biridir. Modanın böy
lesini ayak altında ezmek de 
bir moda oluyor. Kadınlar bu 
yüksek ökçeleriyle bu merdi
ven ayakkaplarile yurumeğe 

ahşık, şeytan kulağına kurşun_ 
bu kübik ökçe modası erkek .. 
lere musallat olmasa, o zaman 
yürüyüşler de kübikleıecek, 
gidişlerde bir o eksildi ... -·-K. S. K. 

Manisada bir 
maç yaptı 

Manisa, ( Özel ) - Manisa 
Y ıldırımspor kulübünün daveti 
üzerine Manisaya gelen K.S.K. 
takımı Pazar günü sabahleyin 
saat 11 de Manisaya gelmiş 
ve samimiyetle karşılanarak 
Halkevine misafir edilmişlerdir. 

Öyleden sonra saat 15,15 de 
merasimden sonra oyuna baş· 
lanmıştır. Rüzgarı aleyhlerine 
alan Yıldmmsporlular 15,25 de 
Güzel ve seri bir paslaşma ile 
K. S. K. kalesine indiler Sa
lihattinin güzel bir pasını ye
rinde istimal eden Şeref Yıl
dmmın ilk sayısını kaydetti. 
Oyun seyyal bir şekilde inkişaf 
ederken 15,45 de enerjik Yıl-
dırım muhacımlan yine K.S.K. 
kalesini tazyik etmeğe başla
mış ve bu dakikada sol açık 
Hasan Y ıldmmın ikinci golünü 
kaydetmiştir. 

Birinci devrenin son daki
kalarında hakemin verdiği bir 
penaltı cezasiyle K.S.K takımı 
ilk golünü yapmıştır. K. S. K. 
ikinci devrede bir gol daha 
kaydederek berabere kahmştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kiimetin noktai nazarını müda-
faa vazifesini Növil Çemberlayn 
deruhte etmişti. 

Habeşistandan gelen haber
ler bu celseyi çok gürültülu bir 
şekle sokmuştu. Birçok hatib
ler zecri tedbirler meselesinde 
lngilterenin çekingenliği,vaziyeti 
b~ıgünkü şekle sokduğuna kani 
dirler. 

Bu toplanbda uyanan kanaat 
şudur ki Habeş meselesi yeni
den birinci plana çıkmış bulu
nuyor. 

Londra, 7 (Ö.R) - Avam 
kamarasındaki nutkunda B. 
Eden genişliyen Italyan taar
ruzu karşısmda, lngiliz hüku-
metinin fikrince, Cenevreye 
sadece uzlaşmadan bahsetmek 
için gitmenin tahammül edil
mez birşey olduğunu söylemiş 

ve söziine şöyle devam et~ 
miştir: 

- Uzlaşma şüphesiz olma
lıdır. Yani öyle bir uzlaşma ki 
muayyen bir devre içinde mu· 
hasematın durması neticesini 
versin. Yoksa 18 ler komitesi 
(zecri tedbirler komitesi) 
vazifesine devam etmelidir. ln· 
giliz hükumetinin vaziyeti, ih-
tilafın ilk anındanberi aynidir. 
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Müzik severler sos
yetesinin konserleri - ---Müzik severler sosyetesi Kar
şıyaka kulüp salonunda Pazar 
akşamı büyük bir muvaffakı
yetle neticelenen üçüncü kon
serini verdi. Ve müstesna bir 
san'at gecesi yaşanıldL Sosye
tenin her ay hiç inkitaa uğrat
madan böyle muntazam kon
serler vermesi şayanı memnu· 
niyettir. Burada unutulmadan 
kaydedilmesi lazım gelen bir 
nokta varsa müzik tarihinde 
hanai asrın sahifesini açarsak o 

açalım müzik san'atkarları 
ve kompozitörlerinin ekserisi· 
nin himaye edilmiş olduğunu 
görürüz. Büyük müzik inkı· 
lablan bu sayede olmuştur. 
işte kulübün ve kulüb başka· 
nının sosyeteyi himaye ~tmesi, 
benimsemesi üzerine kültürel 
bir iş almakla hakikaten ifti
har duyabiliriz. 

Geceki program baştan aşa
ğıya kadar pek kıymetli eser
lerle ve bilhassa ada müziği 
ile dolu idi. 

Birinci kısmın ilk numarası 
yeni gördüğOm simalardan 
flütist bay Celah, piyanoda B. 
l.afontain. 

a) Meditation: Köhler 
b) Rondo: Rameau 
Her iki parça da flüt ıçın 

yazılmıştır. Bay Celal Rameaa
nun Rondosunu stilden çıkar
mıyarak ses açıbş ve kapamş
lanna riayet ederek çalmıştır. 
Matlup olan da budur ~Flütünün 
Böbm sistem olması lizımdır. 

ikinci numarada Linkenin 
aşk şarkısım triyo olarak din· 
liyoruz. Bu tıiyo fltit keman 
ve piyano için, Temiz ve çok 
tatlı, duyularak vehissedilerek 
çahnmışhr. Bu eseri diDleiken 
kendimi gayri ihtiyari müthiş 
bir melankoliye kaptırdım. Dü
şünce ve irademi bu nefis mü· 
ziğin tesirinden zor zaptede
bildim. 

Şimdi sıra Bay Baoyjçde 
(keman) Bay Roz.atti (piyano). 
Geçen konsere nisbeten bu 
konserde 8. Beroviç daha ciddi 
ve daha tekniği baYi eserler 
çaldı. Cesaret ve kuvvei ma
neviye pek sağlam. Yüzünde 
heyecan namma bir iz. bile 
yok. Pek tabii ve sade. Lakin 
kemanının sesi biraz boğuk. 
Bellinini Norması konsertan 
bir eser olmakla beraber bay 
Beroviç bunun yerine bir sonat 
veya bir konserto çalsaydı 
bana kalırsa daha muvafık 
olurdu. F aviUinin Tarantelli bir 
teknik eserdir. Bunu çok gü
zel çalmıştır. Çok alkışlanan 
bay Beroviç program harici 
DrdJa'nm La Pope'sini çaldı. 

ş:mdi sıra lzmirin en kıy· 
ll:aetli piyanistlerinden teknik, 
santiman, ve entepretation va· 
sıflarım kendi üzerinde topla
aıış olan bay Rosattiyi görüyo
ruz. Kendi hesabıma böyle 
kusursuz bir sanatkin diala· 
dikçe ne yolda ve nasal söz 
söyleyebileceğimi kararlaşbra-
ınıyorum. Kendisi çok duygalu 
ve olgun. Bay Rosatti hakkın-
daki kanaatim bu, 

ikinci k1smın başında bay A. 
Aksuner. Piyanoda bay Lafon
tain. 

Serenade: Hayda 
Gavotte: Gaasec 
Cbant Senaparols: Tscbai

kowky 
Bay A. Aksuner ilk klisik 

serenatlardan olan bu eseri pek 
tatlı ve surdinle çalmıştır. Ga
votta bütün piyano ve fortc-
Jere dikkat etti. Chant sans pa
rols da bir a~ heyecana kapaldı. 

Trio - iki keman ve piya· 
no; Bay A. Aksuner, Bay Be-

YENf Asnt 

Hergün bir hikiye 
Evlenme buhranı 

Eyi anneciğim, 
Şu dakikada oğlun sana acı

nacağın bir haber verirken esef 
duyduğunu gizlemiyor. Son 
mektubunda benden evlenme 
kararı beklediğini yazıyor ve 
bunu bir beşaret haberi olarak 
karşılıyacağını ilave ediyordun. 

Seni üzmeden ve hayale ka· 
pılmana vakıt bırakmadan ha
ber veriyorum, anne: 

- Ben zinhar evlenoıiye· 

ceğim? 
Şu dakikada yanında imişim 

gibi tahmin ediyorum: Kaşla
rın çatılmış, çebrendeki hatlar 
gerilmiş ve gözlerinin mana
sına bir durgunluk saniyesi 
çökmüştür. Olsa olsa şu daki
kada bana karşı duyacağın 
hissin ifadesi hiddet ve şiddet
tir. Belki de hissiyabnı daha 
açık anlatamamakdan mütevel
lid bir acz içindesin. 

Kimbilir keneli kendine ne 
hayaller kurup duruyordun;lnci 
gibi temiz bakışlı çocuklar ya
kında yuvama yeni bir neş'e 
katacak. Hafidlerim e'rİıı içinde 
gürültü yaptıkça ben bu gü· 
rültüden başka bir zevk duya
cağım. Ve düşüneceğim ki ba
ya tın yannında benim adımı 
yaşatan varhklar bugünün uza
ğmda beni Lhabrlatacaklar. 

* • 4 

Dikkat ediyor musun anne •• 
Her ana, çocuğunun saadeti 
için hep ayni şekilde düşünii· Vilma, yapmacık bir harekd/e dmiıe yuvar/andl 
yor. Ve oğlunun saadeti per· din, bütün bir kadıohk alemine l açıyorduk. Akıam olduğa 
desi altında kendine ihtiyar ihanetle itham edilecektin. halde geri dönmek habnmıza 

günlerinde kendisine bir • • • gelmiyordu. Ay lflğl altuıda 
Vilmayı yakmdaa tanırsın suların lisanı ne kadar göste-

o~..ak ve meşgale anyor. li ta Ö 1 
" -- anne... Ne kadar temiz ve saf riş o yor, anne... y e sanı-

Halbuki anneciğim, bu hodbin d k. dak'k d k 
bir kızdır. Gülerken ağladığı yor um 1 0 1 a a onuşan 

düşüncenin çok defa sevilen . dadaklar beni hiç aldabmyacak 
~-L.!..11 ~.....a.-t--•- - .~ L_.L....;.._, _ _.,.. temız d b • paddan wewgs ........ ca• _. CllD'• ~· Ye hayabn yarının a eaım yanı 

tedir. gülüşleri arasma sakladığı za- başımda yer alacakbr. Sonra, 
Şimdi çatmak aarası bende· manlar olmuştur. Onu çok se· dönüşte küçücük bir hadise 

dir. Hiç itiraz etmeden ve kaş· viyordum. Düşünüyordum ki oldu. Bir aralık Vilma yapma-
larma en ufak bir hareket onon yanı başında ıarfettiğim cık bir hareketle denize yu• 
-.ermeden beni dinle: dakikalar hayatuııın en mes'ut varlandı. 

Hayahn binbir dürlü maska· 11ralandır. Çok saf ve iyi gö- Kadın, daha dünyaya gelir-
rahklarını ve sefilliklerini tanı- rünüyorda. Kendisine karşı ken aldatmasını öğreniyor, an· 
dığm halde neden onlan bana sonsuz. bir itimadmı vardı. ne... Vilma, onun yapmacık 
haber vermemiştin. Sen de Vilma birgün bana : hareketine aldanarak onu 

k dm - Nolan, dedi. lstermisin kurtarmak üzere denize attl-
dahil oldugunw halde, a d Bu 

d ki seninle bırgun· .. uzaklara, bura- mamı istiyor u. nu yapma· 
olan her mahlukun du a an d y d w • • d Vil 

lık mn rok uzaklanna gidelim. mı. apama ıgım ıçın e -
arasında gı·zli kalan vefasız .,. • k b · Kıs b' d Körük bir piknik partisi ya- ma .fi ay ettim. a ır mü • 
hissini neden bana açmayı .,. det sonra onu bana verdiği söz-
lu-zumlu bolmamıştm. Anlıyorum palım. d · l k b ld _ Peki, dedim. Ve derhal en vazgeçmış o ara u um. 
anne, sen böyle hareket etsey- Sebebini sormadım, bile an-
...... .................................... teklifini yerine getirecek vesi· ne .. Yalancı tehlükeler önünde 
işin en tatlı noktası talebe ile leyi hazırladım. Bir sabah gü- gizli şefkat hisleri arıyan ka-
muallim karşı karşıya. Arala- neşle birlikte üniversite civa- dına inanmak için herhalde 
rmda çok iyi bir anlaşma var. rindaki evi önünde Vilma'yı çok tedbirsiz olmak lazım. işte 
Çok iyi çalındı ve alkışland1 • aldım. Doğruca bize gittik. bunun içindir ki~ cvlenmt!kten 

Bundan sonra sevimli ve Esasen motörü daha iki gün vazgeçtim. 
pek genç çelist bay Nefi. Bel· öncesinden hazırlamıştım. Her Evlenme buhranı var, anne .• 
liki heyecanh. Kendisi fukma fCYİ tamamda. Bu buhranıa sebeblerini kadın-
varmadan tath bir heyecanda. ilk defa bir genç kııla yal- lardaki vefa hiaiJe ı~, 
Schumann'nın Traumerei'mdan nız kalmadığım halde yiue se· minisı biraz daha aydın ola:-
ziyade Grieg'in Solveg's Liedi bebi çok az bir heyecan için- rak meydana çıkıyor. 
beklemedigım·· bir incelikle ve deydim. iyi bir kızdı doğrusu? . Paul Annixter'de11 

Bütün samimiyetini ve varlığını 
1 

nak'-den 
zarafeHe çaldı. Kendisi daha ı · ıe 

k
.J• d benim yakınıma tes im etmış Ad.nan. . _ il.g-e'& 

pek genç. Çallfhğı ta uır e ki 1 d b . b. 
1 al b. gibiydi. San • yıl ar an en ır- -y···u:~·c••n•E•••L•••H•••n•H••·········· 

lımirde ismi iftihara an a ı- birimizi ödemiş gibi idik. Mo· 
tecek bir sanatkar olur. Bunda törümüz enginleri aradı ve bU ME 
katiyetle eminim. onun içinde rllzgarlarm lisa- CMU ASI 

Sıra programın en son nu· 11111& uyclak. Sahilleri UIUltmllf 
marası olan: Bach Bouree ve Aylık Kültür mecmuası olan 

rka gibi sularla başbaşa idik. YÜCEL'in 14 üncü sayısı pil 
Kleagel Trio. iki genç. a - 1..1!.ı: kız baza• DP-li Ye 

k B Nefi ..-.- -y- zengin bir milnderecatla çıkb. 
daş karşı arşıya. ay . • eksen·ya .ı..-Ull ba•-.ı.n..ıc l v b ..... g ~T 1• çindeki otuzdan fazla yazı 
bay A. Aksuner. e u esenn benı' süzu .. yordu. Ona : On 

ı d · oda B içinde bilhassa iversite pro· 
en büyük ro ün e payan , . : - Düşüncelisin Vilma? f 
Lafontain. Bachm Bouree sını esörlerinin talebe hayabmıu 

k k b ğ dim Ha Dedim. alakadar eden yazıları, sonra 
çok ve pe ço e en • - - Hayır, dedi. insan sami-
kikaten nefis bir eser. Klengel (smai inkılap ve felsefe, Stand-
trio Allegro, Andante ve Vi· miyetini uzattığı erkeğin ya- hatan hayatı ve eserleri, edebi 

T . k n1nda çok ciddi düşüncelere eser ve münekkit, Leyla ile vace'den ibaret, rıonun en ço 
k .. .. .. kendini kaptırıyor. Ben düşü- Mecnun kı'mı"n ı'çı'n yazıldı, mu"affak o!an ısmı uçuncu 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur,, Ambalaj ve komprime· 

ferin üzerfhde halisliğini tekeffül 

eden Ef.? markasını arayınız. 

J/ 

Sabite 7 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile bu ayın 9 ncu Perşembe gunu 

saat 9 dan 14 e kadar Kemer caddesinde, Hana, Meserret, 

Piliç, Abdullah Efendi, Kepekli, SinekJi, işçi, Çolak, Tahir sc

kaklan ile mücavir sokaklarda kesileceği sayın abonelerim'zce 

bilinmek üzere ilan olunur. 

--~-__..• .. ~-~ 
Daimon marka elektrik lambaları listesi 

Numarası Cinsi 
2213 A. V. Kırmm beyaz. yeşil yanar üç renklidir. Kapak

lıdır.Muhabere için ve şimendifer için bilhassa kullamhr 
888 Velespitler için yapılmış dinamodur. 

3390 Dinamo ile ve dinamosnz yalnız; piUe yanar velespit 
motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
bu fener çok işe yarar. 
Bilumum vesaiti nakliyelerin kollanacagı kırmızı işaret 
feneridir. 

8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 

8038/40 Bir pilli kristal camlı ve ayarlıdır ıteksen metre 
mesafeyi gösterir. 

8651 Iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir ayarhdır. 
Yüz yirmi metre mesafeyi ğösterir. Yuvarlak camlıdır. 

38140 Düz camlı iki pilli ve ayarlıdır. Mektepliler için en 
çok beğenilen bu fenerdir. 

9248 iki biiyük pille yanan bu fener kristal ve düz cam
lıdır.iki yüz elli metre mesafeyi gösteri:-. 

2211 Bir pilli bilhassa mektepliJer için imal edilmiş muha
bere için işaretli alfabeli fenerdir. 

Umum deposu : İzmirde Suluhan civarında Ödemişli 

-

Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

ONUN 
o 

EMSALSI 
OLDuGUNU 

D . . 
GORECEKSINIZ 
C:> · '-'"'~ 

muvmanı. Piyano tekniği ile nüyorum ki bir gün sizin önü- Mekteplerde yabancı dil mese-
dolu olan bu son kısmı Bay nöze bir vesilenin sürükliyeceği lesi, ve Tagore, Oscar Wilde, Ç J 
Lafontain dikkatı çekecek su- kız hiç korkmadan ve tereddüt A. Pope, Alphonse Daude, ama tı Tuzlası ınüdürlügu ünd~n: 

lm şt göstermeden kendinden emin Blasco lbanez'den terceme yazı 3 

? 

rette iyi ça 1 ar. -4-936 cuma günü satın alınacağı ilan ooitip pa2arlık günü 
Konser baştan aşağıya ka- olabilir. ve hikayeler) var. 54 sahife ve hi d 1 dar samimi idi. Zevkli idi. Gü- Vilmaya teşekkür ettim. Ve 16 sahifelik ilaveye rağmen te r e i en mak·ne yağı kereste boru vesair malzeme çeşitleri 

zeldi. Hepsine tebrik ve mu- motörün yolunu kestim. Şimdi . 15 kurcş olan bn kıymetli mec- 10-4-936 cuma günü saat 10 da Alsancakta lnhisarlar tütün 
vaffakiyet!er. açık panlblı sular üzerinde baı muayı hUtün okayucularımıza fabrikasında satın alınacakbr. isteklilerin o gün ve saatte ıel-

____ .LWıı.c....11.&...öa.ııt....K~~------..J...,;:..:.:.:.:.::.:~:.:.:.:.----~------_J1_._.:...__~_._......_ ________ _.__.1:;_._--=-~..ı.......:-__ _:_ __ ~----'-~ 
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Zabıta haberleri: 
Gömlek hırsızı 

Karataş tramvay caddesinde 
Mayer kızı Sultananın 242 nu-
maralı evine bahçe kısmından 
giren lbrahim oğlu 9 yaşlarında 
Sami, Rifat ve Ferhat ipte 
asılı duran bir kazak ile bir 
gömleği çalarken suç üstii tu
tulmuşlardır. 

iskeleyi taşlamış 
Karşıyaka vapur iskelesinde 

gürültü ile hammallık yapmak 
isteyen ve iskeleden çıkan 
halkın ellerine sarılarak eşya 
almak behanesiJe yolu kapayan 
Seyfeddin, iskele bekçisi ta-
rafından dışarı çıkarılmasından 
kızarak iskeleyi taşlamıştır. 

Zabıtaca tutulmuştur. 
,,.mıf.7/L/27//X7ILZY.7,r7////./Y /)11 ı 

Borsa HaherlPri ~ 
Dün Borsada ~ 

Yapllan Satlşlar ~ 
~. 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

20 Koo ittihadı 11 11 
Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 
381 Buğday 6 40 6 75 

91 Arpa 4 125 4 125 
41 balye pamuk 41 50 41 75 

Bugün şube kitabetine not 
ettilen ve henüz vizita edil-
memiş olan pamuk satışları: 

50 Balya pa. p.41 50 41 50 

FAJtiZZ7.;ZZZZ7AZ7Xı 

IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BiR KIRAATHANESİ 

Devren satılıktır 
istekliler hemen, Karşı· 

yakada Sütçü çıkmazında 
62 numaralı evde oturan 
Bayan Emineye baş vur
sunlar. 

H.3 4-15 (678) 
~~AYUJl!ZZZ7.:XZZ'/J"'Z//,; 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- Senelik kirası 650 lira 

bedeli muhammenli Karşıyaka 
sahil gazinosunun 2 senelik kira 
sı başsekreterJikteki şartname 
veçhile ve 2114/936 Sah günli 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
98 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 
ve saatta komisyona gelinir. 

5-8-11-15 884 (716) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

~.A.N9ZU~ 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

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

tesiri şayanı dikkattır 
İN GILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul 

lzmir Liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metre mikabı çıralı 
çam azmanı satın almılacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 
dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. (bale 30 Nisan 936 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 16 da lzmir Liman işleri idaresin
de müdürler encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeğe girecek olan• 
)ar muvakkat teminat olarak 1875 lirayı idare veznesine nakden 
veya milli bir bankadan bu mıktarda teminat mektubu getir· 
meğe ve yahud devlelçt\ çıkarılmış olan tabviJattan bu miktar 
vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
istiyenlerin idaremiz yazı işleri Şefliğine müracaatları. 

3--8--13--18 850 (701) 

'ı:.ı,D o y ç e O r i y 
DRESDNER BANK 

IZlKiB 

ntbank 1\ 
ŞUBESi 

.M.IUtKE~ 1 : HKRLlN 
Almanyada 17a Şubesi Mevcuttur 

Heı maye ve ihtiyat akçesi 
I65tooo,ooo Raybsmark 

Törloyflde Şubeleri : tSTANBUL ve lZMlR 
:Mııur<la Şubeleri: KAH1RJ1~ ve ISKENDERlYE 

Her türlü banka muaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c ALMANY AHA seyahat, ikamet, tahsil ve eaire için 

• PhVPn ~flt'Aıtl.- H.UOJSTERl\1 AH.K satılır.> ( h-1) 
- . < '" .:. . 1 

' 4; ' •, ' .. ' ... • <t .,. ' ' T 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir liseler ve orta okullar satın 
alma komisyonundan: 

Tahsisatının yetişir miktarda olmamasından ötürü eksik kalan 
Erkek lisesinin 992 lira 69 kuruş keşifli hizmetçi yatı pavyonu-

• nun inşaatı 15 Nisan 936 Çarşamba günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hüku
met binası içinde Kültür direktörlüğünde toplanacak olan ko
misyonda olacaktır. Keşfini şartnamelerini ve inşaat yerini her 
gün Erkek lisesinden öğrenilir ve görülebilir. 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalanm 
kabul eder. ( 3436 

isteklilerin bu işin ehli olduklarını ispat eder olmaları veya
hud işin devamı müddetince inşaatı~ mes'uliyeti fenniyesini ka
bul edecek mimar veya mühendisin veyahud ehliyet Bayındırlık 
direktörlüğünden tasdik edilmiş bir fen adamına istihdam ede
ceğini musaddak senetle temin etmek suretile ve 2490 sayılı ka
nunun tarif ettiği vasıfları haiz olmak şartiyle ve bu kanunca 
getirilmesi gerekli belgeleri ve 74 lira 45 kuruştan ibaret mal 
sandığına yatırılmış muvakkat teminat makbuzu veyahut gereği 
veçhile alınmış Banka teminat mektuplarile tayin edilen güa ve 
saatlada komisyODQll& F,lmelerİ. 8-12 m (729) 

• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

· uma~ a n a~ı 
1,arafından mevsim dola yısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~ıtn __ & ____ _ 

:z&.nrı~ 
- - .. bıd - - -

-VE UC::UZ ı >UR 
• lllill1 L 1 L awz: 1 t IU ~m"W".Y~~~X'.T~~~~Z~-W.LZTJırWAY.ZVJfn 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ================== •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
FV#'~~U'&'W.ifJU llmtlG 16 ! 2 &1111'11 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

8{8tc~~:!:d~a ŞARK HALI T. A. ş 
~:::ı!t~ı::•::- F AHRi Kandemir oğlu 

AY~i"'t~'~maşl;r h~~~s ';:"A:""R'i':l 
r dl• S ...,••••••••••••••••••llll•ll••••••llllıeeueeueeuuellllllll• 

Kar eş erı ve trugo .. ~~-~~~.'!!t~~! .. tJ~'!!!!!~.~~.~!~!!!!~.~.~!!~'.1!!~~!~.~!~ 
ıll'!l"UJit r ıırgy~~~LY~J a 1 RZ'I e • 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR . . p ASTILFOR 

PASTİL FoR PAsrı·L FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR 
PASTI. L FOR Kullananlar 

Nezleye, öksürüğe, nefes darlıktna tu- Plı\STİL FOR 
PASTİL FOR tutmazlar, sesleri kısıJmaz, nefes boru- • PASTİL FOR 
p ASTİL FOR lan hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL T1L FO TİL FOR 
PXSTİ OR 
PAST 
PAST 
'PAST 
PASTİ · 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR P ASTIT ,..,.. ... 

R 
·OR 

FOR 
İLFOR 

ASTİLFOR 
OR PASTİL FOR 

R PASTİLFOR PASTİLFOR 

Doktor ~ 

Sabiha 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S··ı 1 u eyman i 
1,AZE TEMiZ UCUZ 

HAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDl!RAK 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı ~ 

Pazardan maada her gün 1 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka- ~ 
bul eder. ~ 

... E ! ilr4~J'.7:7Z~X, ~.7'~ 

Muayenehane 
nakli 

Odemlş: Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıı:a ve köylüle-
rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numarala binaya nakletti
ğimi, fukaraya da evelce bil-
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi-
ririm. 

Doktor 
Ramız OUndojidu 

Ödemiş 
(670) 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir vila.yeti Baytar 
ğiinden: 

lzmir ilbay lığı aygır deposunun Torbalı ilçesi şehitler ve ar
pacı köylerinde bulunan 400 dönüm çayırının biçilmesi 8-4-936 
gününden başlamak üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin şartları öğrenmek için her gün lzmir baytar direk-
törlüğü ile tepe köıde bulunan aygır deposu baytarlığına eksilt
meye iştirak etmek için de 28-4-936 Salı günü lzmir ilbaylığı 
encümenine baş vurmaları ilin olunur. 

8-15-22 898 (731) 

Çamaitı Tuzlası Müdürlüğünden: -
1-4-936 gününden ihalesi ilin edildiği halde tehir edilen 

timpana hamam ve çamaşırhane inşası münakasasının 9-4-936 
perşembe günü saat 11 de Tuzlada kapalı zarf usulHe yapılması 
kararlaftırıldığından isteklilerin o ıün ve saatte ıelmeleri ilin 
Oluaurı 



a Nisan ısa& 

F ratelli Sperco ı 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28·3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam1 Amsterdam ve 
Hanıburg limanlprı için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 rla beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
Varna ve Köstence limanları 
İçin yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limaulan 
için yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükiinü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Danhig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya Jimanlan iç.in yük 
alacaktır. 
SERvıc MARITıME ROUMAIN 

ALBA jULIA vapuru 16-4-
936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecekti~ 
PELEŞ vapuru 21-5-936 

da gelib 13 - 5 - 936 da Pi· 
re, Malta, Marsilya ve Bar· 
celone hareket edecektir. 

ALBA JULIY Avapuru 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-

N. \'. 
W. F. H. ''an Der 

7~e & Co. 
DEUTCHE LEY ANTE LINIE 

AQU!LA vapuru halen lima· 
nımızda olup Am•ers, Rotter~ 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremcn ve Anversten yük 
çıkarmıştır. 

S. A. Royale Hongrois~ . de 
Navigation Fluviale et Mantime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek· 
leni yor .gala tz, Belgrad,Budape st 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacakbr. 

DELOS wapuru 13 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremea limaa.lanna yük 

alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR, aj>uru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacakhr. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BA y ARD motörü 11 nisa~da 
bekleniyor. Hayfa, Jskenderıye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
ylik alacakbr. 

Vapurlann isimleri, ş-elm~ 
tarihleri ve navlun tanfele!" 
hakkında hiç bir taahhüde gı-
riıilmez. 

N. v. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

936 da Pire, Malta, Marailya 
ve Barcelone iç.in yiik ala-

caktır. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta meı•uliyet k~b.ul e~~ez; 

Fazla tafsilat ıçm ıkınca 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 ., 

ECZACI 
KEMAL AKT flz;ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Diıi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuşt ~ 

Ecı.acı Kemal Aktaf, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 
işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edileme~ 

Izmiri kokularile de mefbur 
eden Kemal Aktq diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 

b.aıka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaı kokularının 
kabına varmağa imkiD verme-
diğini unutmayınız. • 

• Bergama Vakıflar Direktörlüğün-
den: c· · 
Miktarı Bulunduğu ansı 

Kilo mahal 
2816 S w 'd f b 'katör Ahmed fabrikasında agancı a a rı ,, " .. .. 80 ,. fi 

1536 " .. 

Sabunculuk 
kalın posa 
Yemeklik 

Kalan ve posa 
" k" d Yemeklik Mustafa fabri asm a S6 " " 

2450 Bargama " Kalın ve posa 
Sabunluk 

Kalın ve posa 

50 .. .. " " 
3080 " ,. ,, " 
200 .. " " " 

10268 Y ekün k d cins ve miktarları 
Bergama vakıflar idaresine aid yu arı a .h. d 

. • hl ası S-4-936 tarı ın en itibaren 15 
yazıla zeytm yaglarının sa m lb le hünü 18-4-936 
ğün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. a .• 

. .. . t 16 d dır istekli olanların şeraıtı anlamak 
cumdartesı. gunkil sal a . . amek üzere Bergama vakıflar idaresine 
ve epozıto a çe ennı ver 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

S-8-11 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacakhr. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpoo\ ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li~erpool ve Svansea· 
dan gelip tahliyede bulunacak. 

GRODNO vapuru mart ni-

YENi A:)IR ~ehlfe 9 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

ayetinde Londra. Hu! ve An- E .., 1 M b•I • l d en lüks versten gelip tahliyede botu- n sag am ve o l ye ıma e er 
nacak, ve ayni zamanda Lon- , ___________ aıııı;: _____ , ___ aısae:s:#f'I _____________ .. , 

dra ve Hull için yiik alacaktır. 
NOT : Vürut 'tarihleri, va-

purJarm isimleri ve navluB üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

• iti 
D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye ıefi 

Hastalannı her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak S numarab muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üz.erine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hanai 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

:1.5 
Kurut ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 

KIZ markalı 
A R T 1 

BC>Y .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

··~~ 
,, 

- '' .. 
' ' 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek" kumaş 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odalara takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7- 13 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - inhisarlar idaresinin lımirde Çamaltı tuzlasında yaptıra

cağı 26215 lira 60 kuruş keşif bedelli ambar, kapalı zarf usu
Hle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 Pazartesi günü saat 11 de Islan· 
bulda kabataşta levazım binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948 lira 17 kuruştur. 
4 - istekliler ihaleden en az 3 gün evvel inhisarlar inşaat 

şubesine gelerek diplomalı mimar veya mühendis olduklarını ev
velce demir çatala inşaat yapmış bulunduklarını mukavele ve ka
bul raporu suretlerile ispat ettikten ve fenni ehliyet vesikası 
aldıktan sonra 135 kuruş mukabilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü tam saat ona kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

8-15 886 (730} 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağı'ISı, kınklı\c, sinir, ad ele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakattan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız 1 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madao biitün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil· 
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiah 7,5 kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasına alarak diğer lam
balara nar.aran sarfiyattan 

yüı.de yirmi daha karlı 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKEN1 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansız _ _....._ ..... _ 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi· 

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruıtur. 

Umumi depo l 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hacı 

edilen Hacıhüseyinlerde kain yedi dönüm 215 metre murabba
daki sebze bahçesi tarihı ilandan itibaren 21 gün müddetle sah· 
lığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlak tahsılat 
kalemine gelmeleri. 31-4-8-12 833 (687) 

İzmir viliyeti defterdarltğmdan: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre haciz 

edilen Reşadiye Tramvay caddesinde kain 915 ve 919 sayılı iki 
bab hane ile 917 sayılı garaj binası tarihi ilandan itıbaren atı
Jığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tabsalit 
kalemine ıelmeleri. 4, 8, 12, 16 
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Avr pada sulhu teşkilat altına alacaktır .. 

linın a 
ayolag 

a 
• cekv 

esini o tadan kaldıraca 
• o yetes · ni akviye e 

m ··tecavizi pratik 
ecek kayıtlar vardır. 

kıt' asını geçmediği için bu pJa 
nm tatbiki daha kolaydır. 

Yeni plan, bir tecavüz ha

reketini bastırmak için teves
sül edilebilecek pratik vasıta-

Briy Titiilrsko 
lan tasrih etmektedir. Mütear
rıza karşı bu müşterek hareket 
tecezzi kabul etmiyen bir ha
reket olacaktır. 

ris ulusal hakem usulü mec
buri bulunacaktır. 

ULUSL"AR SOSYETESiNiN 
TAKViYESi 

Uluslar sO'syetesi paktının bazı 

Ba;1 P.ıl Bo11k11r 
maddeleri ve ezcümle 16 mcı 
madde takviye edilerek tatbiki 
daha bayırlı olacaktır. Nasıl ki 
Fransız-Rus paktı da ayni 
maksadı takib etmektedir. Kolektif emniyet muhtelif 

vasıtalarla teminat altına alı- Uluslar sosyetesinın emrine 
nacaktır. Hassas bölg-eler için, " sulh polisi 11 adile arsıulusal 
ayrı ayrı paktlar teşkil edile- müfrezeler verilecek ve ihtilaf 
cektir: haJinde bunlar hemen müda-

kilat altma alınacaktır. 
Fransız plinı silahsızlanma 

için alınacak tedbirler hakkın
da da geniş ihtimaller hazırla
maktadır. Fransız sulh planının 
ana hatları kaba taslak bun
lardır ve uluslar sosyetesi 
yakında bunları tedkike davet 
edilecektir. 

Şu halde, bu yaz mevsimin
de bir arsıulusal konferansı 
toplanabilecektir. Fransız vesi-

iki vesikanın ayni zamanda 
neşredileceği temin edilmek
tedir. 

FRANSA DOSTLARILE 

GÖRÜŞECEK 
Paris, 7 (Ö.R) - Fransız 

sulh planının neşrinden önce 
hükumet, Londra, Brüksel ve 

Roma kabinelerile ve dost ve 
müttefik devletlerle temasa 
g irmek arzusundadır. Bu akşam 

1 ra11sız askerleıi bü geçıt esllasıllda Akdeniz, Ren, Tuna bölge- halede bulunabilecektir. Silah Alsas şcfurlrrill(/e zehirli gaz tecriibrleri 
Fransız planının neşrin- tehlükesinin izalesidir. Daha leri ve sair~, bu paktların esası yanşınm önüne geçmek için kalarının ne zaman neşredile- B. Paul Honcour ile birlikte 
den önce Po! Bonkur mahdut olduğu ve Avrupa karşıhkJı yardım olacaktır. Pa- ulusal müdafaa prensibi teşki- ceği henüz bilinmiyorsa da her Cenevreye hareket edecek 
bay Eden ve TltUlesko ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........... ,.................................................................................................................. olan B. Flandin yarın sabah 

ile görüşecek 1 Anta vus ya DO a v ı· ~~~~J~r ::~i:~:si d:~~e~:;~n~= 
Paris 7 (Ö.R) - Dün lop- • Y menfcatlerini temsil eden Ro-

Janan BakanJar kurulu dış iş- manya dışişleri bakanı B. Ti-

leri bakanı B.Flanden tarafın- p •• 1 A • b• 1 • 1 ı tülesko ile görüşecektir. Diğer 

~~:a~'m•:.:.~~!~:··::.i~:~:;. rotesto notası mu ayım ır ısan a yazı mıştır. :~ş~:~0 k:!di:~~~·i ~:::::.~: 
münakaşadan sonra ittifa'kla bu t• • t 1 A kk• d• 1 götüren tirende lngiliz dış İ§• 
tasvib etmiştir. Bu vesikalar gaze e er r e ) yersız e a } e ıyor ar• Jeri bakanı B. Edenle buluşa-
ikidir. cak ve Fransız planı hakkında 

Birincisi 31 Mart tarihli Al- Bükreş. 7 (Ö.R) - Rumen fikir teatisine fırsat bulacaktır. 
man muhtırasına cevab olan çevrenleri güçük antant devlet- B. FJandin bu plan hakkında 
Fransız muhtırasıdır. leri adına Viyana hükumeti ltalya mümessiJi Baron Aloisi 

nezdinde Avusturyada mecburi ile ve Belçika başbakanı bay 
ikincisi ise Avrupa sulhunu 

temin etmek için kurucu bir 
plandır. Fransa her iki planın 
-Fransız V>! Alman planlarmın
Uluslar Sosyetesinin tetkikine 
havale edilmesini teklif etmek
tedir. Bu iki vesika B. Hitlerin 
cevabından pek daha uzun de
ğildir. Makine ile yazılmış 20 
yaprak kaplamaktadır. 

llkönce üç vesika hazırlan
ması düşünülmüştü. Fakat bun
lar kaleme alınırken ikiye in
hisarı daha muvafık görüldü. 
B. Flanden Cenevrede dörtler 
önünde yapacağı izahatta şi· 
fahi olarak Fransız planını 
tamamlamağı üzerine alacaktır. 

25 MADDELIK PROJE 
2 numaralı vesika 25 mad

delik geniş ve insicamlı bir 
proje olup Avrupa kıt'asında 
ıulbun nasıl teşkilat altına alı
nabileceğini göstermektedir. 
Bu vesikanın hususiyeti bu 
noktadadır. 

Geçmişte hazırlanan sulh 
sistemleri Avrupa için olduğu 
gibi ayni zamanda Asya ve 
dünyanın diğer bütün kısım
ları i~·in de muteberdi Fransız 
planı ise kolektif sekürite ile 
karşılıklı yardımı ancak Avru
pada, Uluslar Sosyetesi kad
rosu içinde teşkilat aJtma al
mağ'ı istihdaf etmektedir. 

PLANIN GAYESi 
Planın asıl gayesi, Avrupanm 

en hassas noktalarmaan harp 

askerlik hizmetinin iadesine Van Zeeland ile de Leman 
karşı yapılan protesto tcşeb- gölü sahiline vardığı zaman 
büsünil Çekoslovakya, Roman- görüşecekti:. 
ya ve Yugoslavya arasındaki iLK iŞ ON ÜÇLERDEDIR 
tesanüdün yeni bir delili say- Cenevredeki müzakerelerin 
makta ve bu üç devletin, Ma- tahmin edildiği gıbı cereyan 
caristan tarafından Trianon edeceği teeyyüd ediyor. Yani 
muahedesi askeri hükümlerinin ilk bir iki gün on üçler komi-
ihtilaJ dalgası için örnek olarak lesinin toplantılanna tahsis edi-
ele alınabilecek bir masabok lecek ve bundan sonra Lokar-
ibdasına asla müsaade etme- Macar pmlamentoswıda başbakan bay Oömböşc ait iki irılıba no)u devletler toplanarak şim-
mek azminde olduğunu kay- lığının organı olan " Winer müdafaa için terettüb eden açık bir tezaddır. Hayır, bin dilik uzlaşma imkanına yer 
detmektedir. Ayni çevrenler Zeitung,, şunu kaydediyor: mecburiyetJerle telifi imkansız defa hayır 1 Ortada telaşa bırakmıyan Alman red cevabı 
protestonun azımkar mahiye- Çekoslovak devJet adamJarı olduğunu takdir etmektedir. düşecek hiç bir.şey yoktur . ., karşısında alınacak tedbirler 
tini göstermekte ve üç küçük Avusturyanın hareketine karşı Avusturya hükümeti müna- "Avusturyanın akibetini ve iç hakkında görüşeceklerdir. De-
antant devletinin, menfaatin- büyük bir anlayış gösterirken kaşa niyetinde olmadığından ~stiklalini temin~t altına almağı legelerin cuma gününden itiba-
rını korumak için ileride alın- daha yakm olan diğer iki meselenin esası hakkında ısteyenler, aynı zamanda b!l ren memleketlerine dönebile-
ması gerekli görülecek tedbir- payıtaht devlet adamları hakiki bir cevap vermiyecektir. ve istiklal ve hükümraniyeti kur- cekleri ve ellerine verileck plan 
]ere karar vermek hakkını mu- hal ve vaziyeti anlamamağa cevap vermemek de bir nevi tarmak için bu memleketin hakkında daha sakin başla 
hafaza ettiklerine aid olan devam ediyorlar. Avusturyada cevaptır. herşeyi yapmasını nasıl olnrda düşünmek imkanını bulacakları 
f k ·· · d b'lh d f d ı b · h' k "Ne F · p d menedebilirler?" Bu suali soran ı ra uzerın e ı assa ur- e era mec urı ızmet anunu ue reıe ress,, e şun- d .. N w· T bl tt tahmin ediliyor. 
maktadıılar. Bu kayd, küçük hiç bir suretle tecavüz edile- lan yazıyor: da V eu~s ıener .• age .a " CENEVRE YOLUNDA 
antantın şimdiki platonik nü- miyecek bir kanundur. Bu da, 11 Kücük antant devletleri bu 1~: e. u gazete ılave, .edıyor: p 7 ( A A ) FJ d' Suah sormak, kat ı ola- aris, . - an ın, 
mayiş ile iktifa etmiyecekleri- Avusturya hükümetine, bu protesto ile görünüşü kurtar- rak cevab vermektir. Merkezi Eden ile birlikte bu akşam 
ni · ve üç devletin alakadar mesele üzerinde itiraz yapan- mak istemişlerdir. Avusturya- Avı upa istatukosunun mu ha- Cenevre ye hareket edecektir. 
olduğu orta Avrupa siyasal, larla münakaşaya girmek niy- dan daha çok sulhçu bir devlet fazasında, Avusturyadan sonra Paris, 7 (A.A)-Fransız sulh 
askeri ve arazi istatukosunu yetinde olmadığım bildirmek bulmağa imkan yoktur. Bunun küçük antant devletlerinden planı, haksız tecavüze uğraya-
muhafaza için daha kat'i ted- imkanını veriyor. aksini idda edenler gülünç olmak ziyade alakadar olan hiç bir cak devletlerin müdafaası için 
birler alacaklarını göstermek- ON YEDi YIL SONRA tehlikesine maruzdurlar. O grup yoktur,. M'll ı · · ı et er cemiyeti emrme ama-
tedir. "Reich~post,, üç küçük Antant halde küçük antant devletleri NOTA MUTEDiLDiR de tutulmak üzere her hangi 
AVUSTURYA GAZETELE- devJetinin notasındaki "azim- bu gürültüye neden lüzum Belgrad 7 (Ö.R) ·- Vreme milletin km;vetinden daha bü-

RINE GÖRE kar 11 tabirini işaret ederek görmüşlerdir? Avusturya bu gazetesi yazıyor: yük arsıulusal bir hava kuv-
Viyana 7 (Ö.R) - Yarı res- küçük antantı, büyük harpten suale akla yakın düşecek bir Küçük aotantın Avusturyaya veli ihdasmı derpiş etmektedir. 

m i gazeteler kilçük antant dev- 17 sene sonra, Avusturyaya cevabı boş yere beklemektedir. verdiği protesto notası , mute- ......................................... . 
letJerİ t::rafından yapılan pro- karşı hala galibin mağluba kul- Üç devletin protesto notası dil bir lisanla yazılmış olmasına turyanın hattıhareketini takib 
testo teşebbüsünün mes'uliye- Janacağı diJi kullanmakla itham çok yanlış düşmüştür. Zira rağmen vaıih ve azimkar ted- ederek Triyanon muahedesini 
tini Yugoslavya ve Romanya ediyor. • Avusturyamn mevcudiyeti hak- birleri ihtiva etmektedir. bozmasına kat'iyyen cevaz ver-
üzerinde toplıyarak Prağ hü- Bu gazeteye göre Prağ hü- kını daima ileri sürerek daima Küçük antant, önümüzdeki miyecektir. 
kümctinin itidalini kaydetmek- kumeti bu teşebbiisc istemiye da yeniden müdafaa ederken toplanhsında vaziyetin icab Küçük antantın protestosu, 
tedirl~r. istemiye iştirak etmiştir. Zira diğer taraftan bu devletin si- ettirdiği kat'i kararları alacak· müşterek hareketin bir baş• 

Avusturya dış işleri Bakan- bunun. Avusturyaya kendini labsız kalmasını istemek çok br. Bilhassa Macaristanm Avus- langıcıdır. 

1 ıenaıraı. tngıuı; 11" .. ~ ............ . 


