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Alamnyayı kızdıran (Rus-Fransız) dostluğunu hazırlamak üzre 
Moskovaya giden Fransız heyeti. Altta sağda Alman pro 
paganda nazırı Göbels ve Alman başkumandan vekili 
Blomberg. Solda Alman zabitlerinin Londrayı ziyaretlerinde 

bir İzgiliz askeri tarafından selamlanması 

edilmiş olduğunu tesbit eyle- kenara bırakılmıştır 
mesi lazım geldiğini ve bili- İTAL YANLAR NE. DÜŞÜ-
hire konseyin bu muabedeyi NÜYORLAR? 
imza eden devler'erden hattı- Roma 15 (A.A) - Tribu-
hareketı olanı ve teklifler na gazetesi Londrada yapıl-
taleb etmesi İcab edeceğini makta olan müzakereleri 
bildirmiştir. Almanya ile şiddetle tenkid ederek di-

Osmanlı imparatorluğunun 
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h rdı.,._ tiye kadar çıkan kısımların hulisası: 
~::11nıu1 ola'Ahanistanın lstanbul sefarethanesi ataşemilterliği] ve gizli intihbarat şefliğinde 
'f u er P•t.nı 11 ~eneral Francis, Atinada çıkan Vradini gazetesine hatıralarını yazmaktadır. 
h,z"'~ Zabiti:. haııği taşı kaldırsan altından eıkar! ,, diye tavsif ettiği bu büyük rütbeli 
lar~ tanı ve ~ yaz~ığ~ bu eserin şimdiye kadar çıkan kısımlarinda ve onlara yardım eden 
"i•t. Pıra ve rıııenılerın ve bu arada Abdülhamidin bir oğlunun Umumi harbde diişman-
40Q :~ kar11 :c~f~~~ mukabilinde vatanının sırlarlarını nasıl sattıklarını ve bilhassa Yuna
doı._ ılo •iırlı"a rı u_stünlüğümüzü temin eden Yavuz diretnotumuzu berhava etmek için 

01-1a bu ~ı;~alci dinamiti nasıl tedarik ettiklerini anlatmaktadır. Merak ve heyecanla 
e rıkamızı bütün karilerimize tekrar hararetle tavsiye ederiz. 

- Arkası 4 üncü sayfada -
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EZSE ••• 
TARiHİ BiR YILDÖNHMÜ . .... . . . .. 

15 sene evveJ bugün kara 
gün dostumuz Sovyet Rusya 
ile ilk dostluk muahedesini 
yapmıştık. Bu tarihi günün 
yıldönümünü hatırlatırken bu 
dostluğun mazisi ve ehem· 
miyeti hakkında şu satırları STALIN 

Kızı öldürecekti _ ..... _. .... 
I A 

1 Aşık tabanca-
: sını çekti ateı 

etti 
yazıyoruz: 

Sosyalist Sovyet Cumbri- Jerin cümlesinin L u tarih' en • ı ı t -

yetleri ittihadı ile Hükfıme- itibare 7 Teşr'nisani 1945 FAKA·r GARiB BiR TE · 
timiz arasında ilk Dostluk tarihine kadaı! OD sene mü- ŞADÜFLE KENDiSi 
muahedenamesi 16 Mart ddetle temdidi kararlaşmış ÖLDÜ ••• 
1921 tarihinde Moskovada bulunuyor. Bulgari.tanın kızanlık ka· 
imzalanmıştı. Bu ilk muabe· Bu protokolun ta .tikname- sahasında g•rib bir facia 
dename müteakiben Paris de leri bu günlerde Moıkovada olmuştur: 29 yatında kandu· 
imza'anan 17 K Anunuevvel taati edilacektir. S. S. C. racı Donço Görscjyef fıtevi-
raflık ;~~h;ı;~~~"'estfe t~~"ı 1V.i~l\rua :ı-aKaNmen 1 ve Ôn '} • l t ; Y' rateçeva ı e nışan anmıt ı. 
edilmiş ve Paris muahede- beş senedenberi hiçbir sek· 
n::tmesi hükümleri iki Proto- teye uğtamadan eden dost· Nişan sevdası bir milddet 
kol ile temdid kılınmış!ı~. luk her gün biraz daha iler- sonra soğumağa, kız ela lfı· 
Ayrica 7 Mart 1931 tarihin- lizo. Ve her gün daha ziya- kından kaçmağa başlamıfb. 
de de iki Hükumet arasında de sıkılaşan çok samımı Bu soğukluktan miteeair 
bir Bahri Protokol imzalan- dostlulC ve iyi komşuluk bag- olan delikanlı bir akpm 
mıştır. 7Teşrin:sani 935 ta- larile bu bağların cihan ve üzeri gider fabrika kapııın• 
rihinde akded len bir Prto- Avrupa sulhu üzerinde bü- da kızı bekler, çıkınca ytlk· 
knl ile yukarda yazıla akide- ı yü tesirler görülüyor. , sek sesle konuıurlar, bu 

.... •••••••••••••••••••••••••• ........................ . esnada çocuk tabancaaıaı 
Aln1anlar çok evvelden hazırlannuştı çıkararak kızın kafama 

•~ sıkar. 

Ren kıyilarında yüz binlerce Kız derhal dllter, otlu ela 
tabanca elinde olduğu halde 

asker yüzlerce tayyare var kaçarken demiryolunda ayatı 
Pari Suvar gazetesi Ren onbeş gilndenberi da Dona- ilişir düıer, tabanca ray ele· 

mmtakasının evvelden beri uschingende beı alay bulun· mırıne çarparak atet alır, 
Almanlar tarafından askeri - Sonu 4 üncüde - - Sonu 4 lincilde -
bir hale sokulduğunu söyli- a;;a 
yerek diyor ki : 

Belçik ı hududunun bütün 
uzunluğunca ve Fransız hu
dudunuıı bir kısmına, daimi 
olarak 150,000 kişilik bir 
kuvvet yerleştirmişti. Bu 
kuvvet gizli tutulmağa ça
lışılan teşekküllerinden mü· 
rekkebdi. 

Buna, 20,000 kişilik bir 
polis kuvvetide ınzımam 
ediyordu. 

Muhtelif milıslerden 150 
bin kişilik kuvvetin 80,000 
ıni S. A. lar teşkil etmek
teydi. 

Rende birkaç gün evveline 
gelinceye kadar mevcud bu· 
lunan S. A. teşekkülleri tak· 
riben 3000 kişilik bir alay 
9· 10 bin bir fırka ve takri
ben 40,000 kişilik bir kolor
du idi. 

Bunlardan başka, sekiz 
alay daha mevcudsa da, bun
ların tecemmü mahalli kat'i 
suratte bcili değildir. Ve ni
hayel, gayriaskeri mıntaka
nın hudutlarında, lenada bir 
alay, Eraurtta bir alay ve 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000-----------------
yağmur değil afat! 

W..:. umartesi günü ıehirde gene umumi bayat felce 
-......~ uğradı. Sağnak ve dolu bir ifat halinde bopaclı· 

ğı müddetce, şehir tahrir nüfosu günlerini aadıraa bir mu· 
zara aldı. Ana caddeler Venedik sokaklarına döndft. Tram· 
vaylar gene işlemez oldu. Yukarı mahallelerde ıelllfeler ıe
ne çağladı. Yukarı mahalleldr fırsat bu fırsattır diyarek il· 
ğımlarını gene boşalttılar. 

Her yağmur ve her seylaptan sonra biz ayni ıikiyetleri 
yapmağa alıştık!. Yağmuru bir afat halinden için belediye 
bir tedbir almış mıdır? Şehirde kanalizasyon yapıb lzmir 
tabiatın esiri olmaktan kurtarılacak mıdır? 

Ne sen sor nede ben söyliyeyim! 
Bu satırları okuyan bir arkadaş itiraz etti : 
- Belediye ne yaksın.. Dünyanın en .zengin belediyeleri 

bile tabiatle mücadele edemiyorlar. Kışın dondurucu aoia· 
ğunun, yazın bunaltıcı sıcağının önüne geçmek nasıl imku· 
sızsa, yağmur ve seylab felaketinin önüue geçmekte baka· 
dar imkansızdır ! Dedi. 

Arkadaşımızın sözU haksız değıldi. Bu vaziyet karpıında 
yapılacak yegane şey duadan ibarettir : 

- Allahım İzmiri bol yağmurdan, selden, seyllbtan, il· 
gım boşaltmaktan sen kurtar! 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR· 
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Cumuriyeti, 
Gönül yakan bir aşk _yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 
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Dev l etin hazinesi kadar milJetin cebini ve 
\)unların birbirine çok sıkı bir surette bağlı 
ÔJdiığunu çok iyi an]anıış ltir maliye müfettişi 

ve cuınuriyet r~jinıi ... 
ilbay ve o gece ilbayın - Mektub çantamdadır, 

evinde bulunanlar bir hafta arzu ederseniz bunu burada 
'"sonra gazeteci Refik Ada- okur ve cumuriyet rejiminin 
moğhmun büyilk çay masa- yetiştirdiği genç ve değerli 
sında yu almışlardı. Fazla bir maliye müfettişinin mil-
olar~ bit kaç ta roman ve let ve devlet mefhumlarını 
hi' lttc:lmiz bulunuyordu: ne kadar iyi anladığını siz 
~lar içilirken Hak Yolu de takdir edersiniz. 

galeteıfnin genç aytarı Ni- - Bunu büyük bir merak 
had Atılgan bir hafta önce alaka ile dinliyeceğiz. 
Mefküre ve bu gün Ülkü Necla, kendi karJcadaşına 
adını taşıyan ilbayın üniver- bütün davetli.erin gösterdik-
sitedeıi mezun zeki ve zarif leri alakaya teşekkür ettik-
kızından sordu: ten sonra çantasından çıkar-

- Size çok yalvarsam, dığı şu mehtubu okumağa 
beni pek büyük .bir merak başladı : 
içinde bırakan bayan Cavi- Mektubun sureti 
danın ne suretle kurtuldu- " Çok sevgili kardeşim 
- anlatan mektubdan Necla, 
gunu Görüştüğümüz veçhile tel-
bSaJ bah ~rtıek lütfunda graf ve mektubu Mef küre 
bulunmak istiyecek misiniz? ( Bugünkü adı ÜJkü ) nün 

- Bu me'ktub benim ad- adresi ile yazmağa başla-
resimle fakat Neclaya gön- dım. Sana telgrafımda da 
derilmiştir. O, bu hususta müjdelediğim gibi Ankara-
size daha mufassal malumat dan yeni gelen genç ve çok 
verebilecek m. vkidedir. değerli bir maliye müfettişi 

Bunun ilzerine genç gaze- beni, annemi ve kardeşimi 
teci Neclaya dönerek yuvarlan.ı.akta olduğumuz 

- Bu ricamızı sizden yap- o korhunç felaket uçurum-
cek misiniz? Diye so"rdu. - • ' - .. __ .1_ \ 1-\rK.aıu vcu ı 

a a a a a a a a 
Tramvay f Gümüş paralar 
Kazasının 12 milyon lira-
~eticeleri yı bulacak 

lıtanbul, - Şiıhane kara- Yeni gümüş paraların ba-
kolu kazası hakkında hazır- sılınası mayıs ayı sonuna ka-
lanan ehli vukuf raporu ü- dar bitirilecek ve haziranda 
zer~e tetkikinilditirdi. Ra- biyasada tam 12 milyon (ira-
porun metni henüz neşredil- lık gümüş para bulunacaktır. 
memekle beraber suçlu'ar Bunban sonra 10, 5 ve 1 
l;elU olmuştur. Bunlar üç ki- kuruşlukların basılma9ına de-
ifdir ve tramvay arabasının vam edilecektir. 
tatmanı FahreCldin;•Şiıli de- (10) ve(S) kuruşluk parala-
poeunu kontrol muavini Nu- rın sayısı tamj 355 milyon 
man Hasan ve İsmail Mura- slacak ve basılması da en 
ddır. az üç senede ikmal edilecek-

yu t tir. mor a On paralık bronz para-
İflraç edilen yerler Jarın henüz kalıpları hazır-
Yumurta ilıraç ettiğimiz ~m~~ı!~_r. ~ ............... ~ ~ ~~ 

memleketlerin yumurtalar kı-
rık çıktığı ~akknıdaki tiki
yetler dolayısıyle limana yu-

• ı ' 

lfMIRLI 

muı ta için bir platform ha
zırlanmtş ve tecrübesi yapıl
mıştır. 

BIRKIZ 
SEVDİM! 
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Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

- Benden herşey bekler
siniz. Annelik, şefkat, mer
hamet, hürmet, evime bağlı
lık; fakat benden aşk ve 
ıevği istemeyiniz!. 

- Anlıyamadım .. 
- Anlıyamıyacak birşey 

yek. Bizim evlenmemiz bir aşk 
evlenmesi değil, bir iş evlen
mesi.. Yani kendi saadeti
mizden ziyade çocuklarımı
zın saadeti bizi birleştire
cek ... 

irfan, berşeye eyvallah 
aiyerdu. Nikahın ve evlen .. 

Numara 44 

menin en kısa yoldan, en 
yakın bir zamanda yapılma
sını kararlaştırdılar. Ve er
tesi günden itibaren res
mi teşebbüslere başladılar. 

*** 
Abmedin tekrar lzmire 

dönmesi, İzmirde ağızdan 
ağıza dolaşıyordu. Eski be
karlık arkadaşlcırı yine onun 
etrafını almışlardı. Yine her 
akşam beraber içiyorlardı. 
Fakat Ahmed, bu bekarların 
eğlencelerine bir raddeye 
kadar iştirak ediyordu. 

-----------ea-------
Bir yılda doksan ki hırsızlık 

yanan bir ~enç 
Otro gazetesinde okun- Y :nız onu dinli yen ve 

maheme salonunu dolduran 
hal rasmda S?Özleri karısına 
ve rini mini yavrusuna isa
bet ettikçe biraz renğini 
değitirmiştir. 

muştur. 

işte bir genç ki eğer · hır
sızlık müsabakasına girmiş 
olsa birinci ikramiyeyi ka
zanacağında şüphe yoktur. 

Bu rekoru kıran yirmi 
dört yaşındaki Görki fzlan· 
koftur. Zira bir yılda 92 
hırsızlık yapmağa muvaffak 
olmuştur. Bu genç hırsız sa
natında gurur göstermemiş
tir. Önüne geleni, eline dü
şeni aşırmıştır. Mağaza, 
fırın, baraka, ev, araba de
memiş eline düşeni aşırmış-

tır. 

Fakat bu iş'.e milliyetper· 
verlikten ayrılmamış, san'atı
nı icra ederken Yahudileri 
terci etmiştir. Amacı yolun
da hiç bir şeyden tereddüt 
göstermemiş, faaliyete 933 
yılında başlamış 934 yılına 
kadar 92 marifet göstermiş-
tır. 

Bu kahraman hırsız muha
kemede her şeyi itiraf etmiş 
marifetlerini bir bir saymış 
sorulan suallere hep "evet,, 
cevabile mukabele etmiş, 

sararmamış kızarmamış, ztrre 
kadar utanmamıştır. 

a a m 
rt _ ___ ..., ~-~ 

Bitlerin 
Teklifleri 

Paris 13 (Ra<lyo) - Al
man telgraf ajansı bay Hit
lerin yarı ciddi gazetesi mu
habirine yaptığı beyanat mü
nasiöetile bidiriyor ki: 

Hitlerin amacı Fransa ile 
Almanya arasında bir anlaş
ma temin etmektir. Hitlerin 
samimiyetine inanılmıyacak 
bir sebeb yoktur. Almanya 
şartlarını gayet açık bir şe
kilde bildirmiştir. Faransa 
Almanyaya bir red cevabı 
verir yahud sükutla iktifa 
iktifa edebilir fakat herhal-
de F aransa dostla ının bu 
buabtaki firiklerinden ayrıl-
mamalıdır. Hiçolma2sa fngif
terenin dediğini dinlemelidir. 
Çünkü Fransanın menfaat
leri de Avrupada İngi terc.
niokilere bağlıdır. 

İşin içine bir kadın kah
kahası, sıcaklığı girdimi, 
Ahmet arkadaşlarını derhal 
terketiyordu. O, esrarengiz 
macarası hakkında sorulan 
suallerin hiç birisine cevap 
vermiyordu. Ona: 

- Evlimisiu? Diyorlardı. 
- Hayır! diyordu. 
- Bekar mısın? Diye so· 

ruyorlardı, gene: 

- Hayır!.. Diyordu. 
Şu dört beş gün içinde 

ona altı muhtelif yerden iz
divaç teklit'i gelmişti. Dün
yanın en güzel ve en zengin 
adamı sinema yıldızı bilmem 
ne bile bu ketdar kısa bir 
zamanda bu kadar çok izdi
vaç teklifi ile karşılaşma
mıştır .. Ahmed bu teklifle
rin hepsini reddediyordu. 

O biran evvel, latanbula 
gidip Leyllsına k:avuıacakta. 

Hkimin: 
- Sen güzel bir işçi ımış-

sin, ründe yirmi L"!va alı
yormşsun, bu para ile ge
çinmn mümkündü, neden 
namlSla çalışmağı bırakdın
da >U fena yola saptın ? 
Y olh sorğusunada, şu ce-
vabı verdi. -

- Bu işi daha karlı bul-
dum. 

- Bu saydığımız hırsız-
hklarn hepsini de yapdın 
mı? • 

- Evet. 
- Kendini suçlu görüyor 

musuı? 
- 2vet. 
Bu muhakeme hakkında 

yüz kıdar ~.abid gelmiş ise 
de bmları: dinlemeğe lüzum 
bile k~lmamıştır. Zira kahra
man hırsız suçlarını kendi 
dilile saymıştır. 

Netice itibarile suçlu altı 
sene ağır hapis cezasına 

mahkum edilerek habisaneye 
götürülmüştür. 

t'2 E m E 
Mwı.Awne)~ ve
raset ve ınti-
kal vereileri 

Ankara- Maliyede yapı

lacak ıslahat için ecnebi 
mütehassısların hazırladıkları 
raporlar tercüme edilerek 
maliye bakanına verilmiştir. 

Maliye bakanlığı, kazanç 
vergisinde yapmagı tasarla
dığı geniş tadilatı geriye bı

rakmıştır. Bu sene muamele, 
varidat, ve intikal vergilerin
de yapılacak tadilat layiha
ları Millet meclisine verile-
cektir. Muamele vergisinin 
nisbe t'erine dokunulmıyacak, 
yslt ıı tatbikatta görülen ba
zı güçlükler kaldıı ılıcaktır. 

Venset ve intikal vergi
leri ise daha sağlam esasla
ra bağlanacak, tahsilleri 
kolaylaştırılacaktır. 

•+j 19111 

Fakat Burnovadaki köşkün 
inşasının biran evvel bit
mesi için her gün Burnova
ya gidiyor, Leyla ile özene 
bezene planlarını hazırladık

ları saadet yuvalarının sürat
la bitmesi için uğraşıyordu ... 
Köşk biter bitmez derhal 
İstanbula gidecek, Leylayı 
koluna taktığı gibi İzmire 
dönecekti. Bir zamanlar 
kavuşulmaz ve irişilmez bir 
hayal olduğunu zannettiği 

saadet projeleri nihayet ta
hakkuk etmek üzere idi. 
Şu günlerde Ahmed, dünya-
nın en mes'ud adamı idi. 

Köşk 
adresini 
tan bula 

••• 
bitmişti. Leylanın 
alıb ertesi gün İs-
hareket edecekti .. 

{Arkası var) 

Essin yine bir rüzgar çiçekli ~ahçe~erden, 
ilk ağaran saçımı okşasın serm serın, 
O saçlar ki ağardı vaktından pek çok erken; 
Ah bu kalp feryatlarım artık ne olur dinsin! 

* * * 
Essin.. bir mezarlıktan, sıcak bir rUzgir e11inl 
Kalan son yaprağı da götür~ün .. uzaklara:· 
Duruyorum önünde, bırak hır ruzgir e11ınl 
Kayboldu ümitlerim birbiri ardı-sıra 

Ömer DENiZ 

~ 

HARABELER 
Çökmüş virane evler ve yıkılmı~ oc~klar, 
Parçalanmış tuğlalar, kırılmış kıremıtler, 
Yerde ölü bir çocuk, elinde oyuncaklar; 
Yerde yeşil patiklerini atmacalar didikler. 

* * * 
Ocaklarda ne a ıeş, ne bir nefeslik duman, 
Ne bir parça yaş odun, ne de bir avuç kili var, 
Harabeye bir bakış, işte bahar ve hazan, 
İşte gönül gamları ve işte ıztırablar 

Abdülkadir HAZER 

PORTER 
Karşımda bir portere 

Duruyor azametiyle; 
Bir kadın, sakın; 

Sakın ona yaklaşmayın .. 

Kızıllıklar içinde yüıü, 
Bana bakarak yalvaran 

Bu, alev saçan 
Gözlere girmek istiyornm .. 

Coşkun aşkların ıstırapları bibi • udi•' 
Dudaklarında kıvra11mak kıvranmak ıst\yor 

Dudaklarımı örten kızıl dudakların 
Verdiği bir zehirle gözlerimi kapadım .• 
Senelerin üstüme yıktığı 

T:.tlı b\r ıstırapla susadım .. 
Ve, hile bile resmınden onun zenu ıuı, ~ 

Tatlı bir kokuy)a, hayil dolu odamdan aldılll 
Ve, bir dudak üstünde titriyen 

Açılan baharımda solmuş bir rengis ribi 
Kimsesis kaldım .. 
Ah .. , Onun bana verdiği 

Deri bir aşkla yandım ... 
EROL TEKiN 

m 
Şarap kokan sarhoş yürek • 

" İlham edenlere 1 _, 
Siz, 

Ne yaptığınızı bilmeden 
içinizden sahte bir neş'enin 

Karşık izlerini silmeden yaşıyorsunuz; 

Gözlerinizde ka ı .. 
Şarap kokan . 

İçi boş - sarhoş 
Bir yürek taşıyorsunuz ! . 

Bizce yoksunuz siz .. 
İnsanlığa saplanmış 

Birer zehirli oksunuz siz .. 
Eyyyyy ... Kafaları bar nağmeleriyle dolmuş, 

Sarı suratları balmumu gibi solmuı, 
" Gözlerinde kan, 
Venokinyüm konan ", 

Lüle lüle - ondüle saçlı gençler • • 
Yeter, 

Yeter artık, yeter ... 
N ef esleriniz bulandırıyor içimizi 1 1 • il 

BESiM ~·6·1-
m 

1 - A. Tur2ud 
Gazetelerde sık-sık görüyoruz adını, 
Unutmryınız onun şiirinin tadını .. 
Boyu bir parça kıse, likin başı dolgundur, 
Hikayeleri özlü, şiirleri olgundur. 
Yazılarını tıpkı: bir yufke gibi açar, 
Bazı, düzgünden bıkıp, serbest vezine kaçar. 
Ciddi tavırlarile bir: (üstad)ı andınr, 
Serbest vezinde Nazım Hikmeti canlandınr. 
Ayni üstad'da benzer mavi-küçük gözleri, 
insanı cidden sarar, nükteleri, sözleri. 
Bazı yazılarında ulusçuluğa sapar 
Bazı bir kızı tanrı tanıyıp, ona tapar .. 
~iham aldığı ıeyler, bu bir kaç heyecandır. dl' 
işte.. bizim A. Turgud, böyle bir (genç ozaa) 

-G6zbak• 



BUGON 

--SiNEMADA T;;:4a 

2 Büyük film birden 

. aryete 
ıvofi canbazhanesi Harri Pil 

'tOttÇE Sizi& büyük film 

1Q_, A Y ·R 1 C A -
tarafandaa oynanan ıenenin gllıel filmi 

lOCIL 
A HABERLERİ. .. ve saire .. , 

f•] 

1 
1 

\ ..... -..... 
ı 

Ucuzluğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve 
ragbetini kazanan Hükumet Caddesinde Şem
si Hakikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
ğu olmak üzere yeni bir sergi yapıp bir çok 
eşyaları yalnız 88 kuruşa satmaktadır. Bu 
mühim fırsattan istifade ediniz. 

Arıcılara E 
R 

ı 1 

z 
E . 

K 

Te. 
2573 

~ idaresinde MnJi K&Hlphane aiaemuı 

1 

· Bugün 2 şaheser film 
Sinemacılık dllnyaaanın ıimdiye kadar ricuda getirdiji pheaerleriD de fttvkiade ~

reti dtinyaya tutan iı&yik edib konı LEON TOLSTOY'On qk, ihtira Ye lae1ecu, 
dolu cihanıumul eseri 

Anna Karenin 
Bqrollerde: Greta GARBO 

VE 
Fredrik MARCH 

DOST IRAN ŞEHINŞAHI Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri we t.ltla 
~ leket içinde aha lnderimiz ATA. TORK ile birlikte yapbkluı tetkik .. ~ ~-
41( ferruatile ıaıtaren 4000 metro dzalalaladald Tllrkçe 11111 •••• ~ t ,_._ 
tC deniz ye hawa kuv&etlerinia manevralannı bitin aıametile slıterea ba ....... ! den herkeıin ittifade edebilmesi için aaat 1edl seQlın4an itibarli birlaci ld 

S. FERiT 
Şifa Eczane• ...... 

İ 25 KlltGflur 
Seanılara dikkat 
t de Aau KarelllD S M Seyahat filmi 5 de Aau Kanala 7 de S.1alaat ftlml 

9,15 Anna ~ 



Sahife 4 

SiYASAL: 

Lokarno Mua
lieaesi Nasıl 
Parçalandı? 
Almanya Lokarno muahe· 

desini yırttı ve Fransız hu
duduna askerlerini yığdı. Bu 
ani hareketin evveliyatını 
şöylece izah edebiliriz: 

Hitler iktidar mevkiine 
geldiği gönden beri Alman· 
yayı kıskıvrak bağhyan bü
tün bağları parçalamak az· 
mindedir. Milletine vadettiği 
bütün dileklerini yerine 
getirmek için daima müna
sib zemin ve zaman gözle
mekte ve vadlarını teker 
teker yerine getirmektedir. 

Bir müddet evvel ltaJya -
Habeş davasını durdurmak 
için İngiltere ve Fransa İtal
ya aleyhine zecı i tedbir tat
bik edeceklerdi. Mussolini 
Lokarno misakını yırtacağını 
söyliyerek Fransayı tehdid 
etti. Ve bu yüzden o mahut 
zecri tedbirler bir türlü tat
bik edilemedi. 

Umumi harbin galib dev
letlerinden olan ve dünyanın 
bütün altınlarını kasalarında 
sakhyan Fransız milletin bu 
günkü siyaseti şudur: Vazi
yeti muafaza etmek ve vatan 
tehlikesi olmadıkça harp et
memek.. Fransa bir Alman 
tehlikesine karşı Rusya ile 
de bir anlaşma yaptı. Bu 
anlaşma Almanın son hare
ketini tecil etti. 

Avrupanın bu karışık za
manında. Hitler Fransızların 
bu siyasetlerini yakından bil
diği için ve diğer galip Av
rupa devletlerinin de bir 
harbden korklarını anladığı 

için, birdenbire Alman ordu
sunu Fransız hududına yığdı. 
Yani Fransanın ve bütün 
Avrupanın en zayıf zamanını 
buldu. Ve Lokarno misakını 
parçaladı. Almanyanın bu 
hareketinin ne gibi akibetler 
doğuracağını şimdiden tah· 
min etmek güçtür. Çünkü 
Fransız milleti vatan müda
fası .işinde çok hassastır. 
Fransızlara göre biçak kimi
ğa dayanmıştır. 

Eğer Ren meselesi sülh 
yolile halledilecek olursa Av
rupa bir müddet için sülha 
kavuşmu_ş folacaktır. Aksi 
takdirde topların gümbürde· 
mesi, dünyanın kana boyan
ması bir gün, bir dakika, bir \ 
saniye meselesidir. 

S. R. S. -·o--
Kızı öldürecek 

- Baştarafı 1 incide -

kurşun oğlanın boğazından 
girerek tepesinden çıkar ve 
yerinde kalır. 

Bu esnada kurşun saçla
rının arasından geçmekle 
ihtifa eden kız kalkar, orta
lık koşuşur. işe zabıta el 
koyar. 

( Hallan Seal J t6 

.. 

~ıoSP R 
K. S. K. İzmirsporu 2üzel 

Oyunla mağliib etti. " Yunan gazeteleri 
Dün sabahleyin Altınordu ne topu kaptı bırcl ~~~~~~~~---~---++00 .. ~--~------~~~~---

d 1 h• d B Jk ) Bucaya tam 8 gol attı. Buca şutla lzmirspor Fransaya yar ım a ey ın e ve a an an aş- bu maçta hiçbir suretle mev- soktu. Hekem bunu 

k k 1 1 1 ! f f cudiyet gösteremedi. diyerek saymadı. Hal 
masına 8 y ırı ma 8 e er yazı yor ar • • İzm!rspor • Göztepe maçı- golda hiç bir şey Y k 

İstanbul 15 (Özel) - Yunan gazeteleri mıyacağını, Yunan delegesi Cenevrede bu nın ilk kısmı zevkli geçti. K. S. K. lılar ço 
küçük itilaf ve Balkan antantının Fıansız karara iştirage söz verdisede bu söz dele- iki tarafm da gol yapamadı. yorlar. İzmirsporun ° 
tezine zahir olacağına dair karar verdiğini genin kendi kana ıti olub vesaitsizlik yü- İkinci devrede Göztepelı gün müe.ssir ola~1Y0{' 
gazetecilere söylemesi üzerine Titüleskoya zünden hükümetten vaktile direktif alama- Fuad nek başına üstilste ta- mz Sabrı topu gUzde 

kımına 4 gol kazandırdı. Bu yor. Fakat istifa h 
şiddetli hücumlarda bulunarak Yunanistan dığını yazmaktadırlar. Adeta Balkan itila- oyun da bu sonuç ile bitti. yok. Birinci devre e~ 
namına söz söylemeğe selahiyeti olmadığını. fına isyan etmektedirler. Balkan antantına Günün. en mühim karşı· taıafın bütün ga~t 
ve Yunanistanın kendi derdi ile uğraştığı Çaldaris hükumetinin yanlış siyasetinden lanması Izmirspor • K. S. K. rağmen golsuz geçt•· 
bu anda başka devletlerin derdile uğraş- uğradığnı söylemektedirler. alkışlar arasında sabaya çık- İkinci devre başla;, 

ıı.al K•l 8 8 ,. S 8 ~~ 8 ~~ 8 [+] tılar. maz K. S. K. lı ınu 1" 

Al d• k? :K k • k ) • Hakem Göztepeden lsma- üstütste iki gol yapt
1

0 manya De ıyece • 008 IS e esı . il idi. Oyun büyük bir sür· K. s. K. çok güıel ~ı 
- Baştarafı 1 incide - cemiyeti toplantısında bulu- önünde bo"' ul- ' atla başladı . Her iki tarafta lzmirspor baştan sotıU 1 
Milletler cemiyeti konse- nacak olan bay Gao Pazar g ilk dakikalarda bir netice dar buzuk bir oyun t~ 

yinin içtimaında birbirine günü öğleden sonra Londra- ma vak' ası 1 almak istiyordu. 3 üncü da- Galib gelen K.S.1<·.~ 
zid muhtelif teklifler yapıl- ya gelmirtir. kikada K. S. K. Jı muhacim du ve Göztepe ekı (J 
maktadır. Fakat bu teklifle· Londra (Radyo) · - Millet- Bu sabah saat sekizde 1 Fethinin ıska geçmesi üzeri- tebrik ederiz. A~;I 

1 · · k · b .. Karşıyakadan hareket eden •••••••••••••••• .. •••• •••••••• .. •••••••••• .. • rin hiç birisi hakiki vaziyete er ccmıyetı onseyı ugun 
uyğun gelmiyecektir. Ç unkü toplanacaktır. Çankaya vapuru Konak is- j Yi lA 
bütün Avrupada hasıl olan ı Alınan bazı haberlere gö· kelesine yaklaştığı bir anda ! u an casus ,. 
anJaşmazlik yüzünden İtal- re, Fransız hükumeti Ren hüviyeti henüz anlaşılmıyan 1 
yaya karşı tedbik edilen meselesini Lahey adalet diva- bi~ ~şahıs .~azacn d.enize. -~üş .. . . '!° . ..., , t 
siyasetin doğurduğu bir .ne- nına havele etmek niyetin mu,.. ve yuzmek bılmedıgın- Casusun kıvaf et tebdıhndekı ustalıgı, şe. 
ticedir. dedir. den kurtarilmasına vakıt 1 " l l . I ğ d. : d · t , • 

Bu karışıklığı en ziyade Almanyanın bu kararı na- kalmadan boğulmuştur. og una )1 e çarı ı a!;:'S gcy ırır ~ 
meydana çıkaran nokta bu- sıl karşılanacağı henüz ma- Tire tenezzühü - Başta raf 1 1 inci yüzde - · . ' 
gün yeni bir Lokarno mua- lum değildir. y . ı ftır 

Kazım paşa ilk okulu ta- Meselenin mühim olduğu rakibi unanıstan hedesinden bahsoluumasıdır. Londta (Radyo) - Pazar b ıo• 
Ö rafından 22 Martta Tireye aşikardı. Yavuza yaklaşmak, rim, Yuvuzun ma .., .<it 

yle muahede ki buna Al· günü Landrada diplomatik d k b · k k uygı>'" 
tertib edilen büyük tenezzü- . inamitleri yerleştirme , u- mısa ımıza ço 

manya girmiyece"; fat zecri müzakereler dürgw un geçmiştir. 'b d f' '11 d V 
· hün biletleri .satışa çıkarıl- nu münası zaman a ıtı e· um. e: di, 

tedbirlere çarptırılmış Italya Fransız dış bakanı bay k k b 1 k z yok de 
mıştır. Baharın Hk tenezzü- me ço güç ir iş o aca tı. - ararı ' d-' 

i~tirak edecektir. Böyle bir FJanden Londra cıvarında Bunlara muvaffak olsalar vuz rekabet sabasııı ef 
h d f 1. ·ı ·ı olmak dolayısile bu egy len celi d b f et mua e e sır ngı tere ı e bir dostunun 7.iyaretine git- bile 0 müthiş dinamit yığı- sın a, en, se ar ~ 

F d k k A • gezintiyi tavsiye ederiz. Bi- İ ı .,,e 
ransa arasın a i as erı JŞ miş : nının korkunç, 28,000 tonluk stanbulun Yunan 1 ... 

b 1. · · d · · l ı Jetler, bayi Ali Kemal, Til- k 'kS'" ir ığının evamı ıçın u un- Fransız murahhaslarından büyük ve baştanbaşa çeli • ları biraz sıkıntı çe 
b. . kilik eczanesi ve Çorakka- k ' .1. muş ır ıcattır. bay Pol Bonkor Polonya dış ten zırhlıyıberhava edece rarı yo . eıı-: 

ı 1 ı F pıda bayi Hasan Tah, inde · f' J•k 1 d'I · · l d e ngi tere i e ransa ara- bakanı bay Bek ile görüş- m ı .a tan cen ı errnı • nası Bu üşünce v 1.ı,1 Alsancakta Gökçen kıraat- " 
sındaki iş birliği ise Kanu· müştür. İ kurtaracaklardı?. ıstırap ve kararla~ı.jaıcl 
nevvelden beri yani İngiliz ALMANYA TEKZİB hanesi, kiçe~meliktc kara- Favkalade bir şans eseri dnha, casusumun il' 

bahriye kuvvetlerinin Akde- EDİYOR kol bayi Sarlıkta satılmak- olarak bu infilaktan sağ ve l.şine kadar sürdü· ,p 
· d t 1 d b · f - ~~~:': ___ __ ___ ____ __ ____ __ salim kurtulsalar bile, Yavu· Evet..lstırap .. lstır 1.ı; 

nız e opanmasın an en stanbul - Alman elçiliği ---,· ------ ------ -- ------- olli 

b b 1 kt d kazmaktadırlar. 1 zun berhava olmasile fevka- kiyordum. Vazife[ll 
1 mevzuu a s c unma a ır. bay Sahtın istifa ettiği, .!\l-
0
e 

A · · b' l' w · b' k .. Askeri tayyarecilik işine iade bir müddet içinde kala- kendi kendimden ynı ış ır ıgı ır aç gun manyada moratoryum ilan b e 
ı b gelince, gayrı askeri mınta- cak Os nanlı ve Alman za ı· ediyordum. Yüzlere ' 0 evvel talyay~ petrol am ar- olunduğunu, Alman parasının k ·ıe 

kada, efrad gibi, tayyare de tası elinden kendilerini ur- ce insanın, benim ı lı~ 
gosu konmasası münasebeti· düşeceg-i hakkmda yazılan k d d d at1 ıt mcvcuddu. tarmalarına imkan yo tur. an oğruya üşın ~• 
lede ileri sürülmüş fakat haberin doğru olmadığını • D b b · · k ıırı: 

Evvela, "Hava sporu bir- oğrusu en u ışı ço kası olmıyan insat1b 
muvaffak olamamıştır. tebliğ etmiştir. F k d ··1·· ü be liği,, her biri sekiz grupa müşgül goruyorunı a at an a o um ne se . 0r 

Paris (Radyo)- Berlinden ALMANYA ALEYHİNDE ayrılmış ola~ 5 ve 6 numa- bu'lu rağmen de gece ve vicdanıma ağır gel;~tı 
alınan haberlere göre, Al- ŞİDDET TAVSİYE EDEN ralı gruplarmı yerleştirmişti. gündüz bu mühim meseleyi danımda ıstırap 
man hükumeti Milletler ce- ÜÇ SİMA On şehirde, münhasıran zihnimden çıkarıp atamayor- yaratıyordu. 
miyetinin talebi üzerine fstanbul - Deyli Telgraf askeri oimak üzere, hususi dum. 
Londrada toplanan konseye gazetesi İngiliz bakanlarının hangarların inşa edildiği sa- - Bu çü suikastcının Ya-
bir murahhas gönder111eğe bir kısmının Almanların balar tesis edilmiştir. vuza yaklaşmadan yakalarım 
karar vermiştir. Renden çıkmasını mecbur Bu sahalarda üçü malum- ele vermeleri de büyük bir 

Bu murahhas Lokarno etmek taraftarı olduğunu ve dur, fakat geri kalan,. yedi- ihtimal dahilinde idi. Bunla· 
bu fikir devam ederse ka- sinin yeri buludukları şehir rın 40 kantarlık dinamitin muahedesini hazırlıyan ve 

Almanya namına imzalıyan 

diplomatlardan biri Gaodur. 
Paris (Lodyo) - Londra

binede de bir buhran çık- malüm olmakla beraber, giz- bir gün bir taraftan patlak 
ması tabii bulunduğ-unu ya- lidir. verll:esi mümkündü. Her ne 
zıyor. Bu fikri de Çember- Deutchen Lutfthansanın şekilde olursa olsun bunlar 

dan bildiriliyor:I 
Almanya namına 

layn, Samuel Hoar ve Çor· 127 tane tayyare meydanı yakayı ele verirlerse, yap-
milletler çil uyandırmıştır diyor. vardır. Askeri tayyare mey- mak istedikleri işin ehemmi-

danlarını 107, spor tayyara yeti hemen meydana çıka· 

Almanlar çok evvelden 
hazırlanmıştı 

- Baş tarafı 1 incide -

maktadır. 

Bu suretle seferber edilen 
kuvvetler ihmal edilecek gi
bi değildi. Hususile bütün 
Almanyadaki Hitler kuvvet
leri memuunun 700,000 ne-

1 

fere baliğ olduğu düşiinüle

cek olursa bu kuvvetin ehem
miyeti daha iyi anlaşılır. 

Bu mıntakada münhasıran 
askeri ihtiyaçta kullanılmak 
üzere üç köprö inşa edilmiş
tir. Bu köprüler Almanların 

meydanları 28 dir ki, bunla- cak, bu büyük işin sade üç 
rın mevcudu 262 dir. beş kişinin kafasından çık-

Ve bütün bunlardan başka mış bir iş olmıyacağıoa hük-
son bir yenilik daha v .rdır. medilecek, beı fler sıkıştırı-

Almanlar, tekmil tayyare lacak, şüphesi1 ki birçok eşek 
meydanlarından uzak her yükü sopa yiyecekler belki-
hangi bir noktadan, tayya- de, bu işte Yunan sefirinin 
reyi saaUe 150 kilometro Yunan sefareti, ateşemilte-
süratle fırlatana mancınıklı rininde alakası olduğunu 
kamyonlara sahih ve bu nevi söyliyeceklerdi .. 
kamyonlardan mütemadiyen Bu son cihet uzak bir 

* • ,\\ u 
Nihayet randeV 

geldi. . i 
O gün sabahleY111 ı 

haneye vazifeıne 

vakit bizim kava' 
ağa bana: ,ı 

- Sizi bir toP 
bekliyorf dedi. . ' 

Bu topalın benııı> , 
olduğunu heınen ~; 
Herif hakikaten çe f.~ 
yetişme bir ada~. 
idi. Kıyafet tebd•~f I 1 
talığı, şeytanın .0~ 

0
1.. 

çarığl ters geyclırJY be';
1 Topal adaın ile tlf. 

gün evvel yanıında ·ti'. 
bir sürü sebze ~e~jf 
mım arasında bıÇ 1 
sebet ve müşabe~:ust 
Bu adam, büsbil 

jK~~~~···················~~~~5il 1 20 i\lart c:~~IA günü ~ 

11 yol köprü., dedikleri nevin· 
dendir. Şimendiferlerde kul· 
lanılan cinsten olan bu köp
rülar nehrin kıyısına u1aşan 
muhtelif yoJlaı m her birisile 
iltisak etmek üzere yapılmış· 
tır. 

iınal etmektedirder. ihtimal ve tahmin değildir. 
• Frasız erkanı harbiyesi, Bu suikasd teşebbüsü ile en 

bir adamdı... d ~ 
Benim casusulll tte 

barıle bir kıyafe i 
biçimde bulmak tt' 
'd' H .. b• t 1 TAYYARE SiNEMASINDA 1 

! ALI BABA ~ 
Türkçe sözlü, Mes'ud Cemilin enfes bestelerile süs- ~ 

lenmiş ve mevzuu binbir gece masallarından alınmış ~ 

olan büyük şark opereti ~ I 
kt:::a:a;+;e....-a:tt::a+••• ............... :a:;;t;s..,_JlttS~ Jj 

Müdafaa tertibatı da son 
dereceye kadar ileri götürül· 
müştür. Belçika hududu kar-
şısındaki mıntakada, Al-
manlar. 300 metroluk 
fasılalarla bir siper battı 

şunu da bilse gerektir ki, yakından İstanbulda resmi 
Alman ağır tobları, Maginot ve gayri resmi halde bulu-
isdihkamlarinpa 200 kilomei- nan bütün Yunanlılar, Fener 
re veya daha ziyade uzakta ve Beyoğlunun birçok Rum-
değıl, ancak birkaç yiiz met- ]arı alakadar addedilecekti. 
ro mesanededir. 

Yarın 
Yarınki nüshamızda da 

F runsız ordususun hazırlık
ları hakkında tafsilat vere-
ceğiz. 

Bu, haksız da görülmiye
cekti. 

Yavuzun imhası ile en zi
yade kim alakadar ve men-
faattar olabilirdi? Osmanlı 

hükumetinin deniz komıu ve 

ı ı. er gun, fl",.J 
bir iki defa kıy• ,.-~ 
tirmek adeti idiİ,it 
beyzade, bazı b•-' 
bazı bir hamal, d fi 
pal, bir çok e 

0 
dilenci ve hoca fet 
çok aldığı lo~';cli
ve hoca kıyafet• ~ 

( ,., 


