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Son Dakika: 
Haberleri 6 inci 

sahifededir 

Yatıştırıcı bır jest kleniyor~ 
Edenin ibentropla son mülikatı Almanyanın 
yapacağı teklifler hakkında ümid vermiyor 
Edenin cevabı Brüksel konfera ........ 

''lngilterenin Almanyaya karşı artık 
hiçbir teahhüdü kalmamışbr.,, 

Londra, 28 (Ô.R) - "lngiliz • Fransız - Belçika erkin harbi· 
yeleri aramda temaslar, 19 Mart anlafJD8ıında talU'landlğı gibi, 
OD siiae kadar başlayacaktır." 

Reuter •rtarına g8r• bu beyanat iL Eden taratan 
dan dUnkU ...-... ... •ne•ınd• a. von Rlllen~ 
, • ........,..... ~ennellRdllln• 118r• Ahnlln fnllal8da 
alçlal lnglllz dıf lflerl bakanına, eler lnglltera 
kendlalnl hlll Lokerno muahedaalne b•lll saaı
yoru, Franaız va Belçlka hudutlarını mUdataa 
teahhUtlUnU aldılı gibi, ayni alfaUa Alm• hududunu 
da mUdataa etmesi llzlm geldlllnl •rle""911rB
Uzerlna B. Eden, Almanya Lolcarnoyu teabet811 
için, lngllterenln ona k•rfl allnacak hiç bir teahhD· 
dU kalmadılını blldlrml tir. 

Prestij 
••• 

Davasının da bir 
çıkmaza girmesin
den korkulabilir 
Hl&!~ iki blyik mille

tin preatij davası oldu. 
Alm•a .. ,...... .-Je1· 

lıimiıde ayaklanaa yine dava• 
.. adan ıeri danmeyiz, eliyorlar. 
Hakak mlisavatı bakımmdaa 
kendilerini apjı bir mevkide 
bdu hiç ltlr tek.lifi kabul et· 
miyeeelderilll, baskı altında 
mlbakereye siritmiyeceklerini 
llylliyorlar. 

Fnn11zlar, aerbeatçe kabul 
edilen muahedelere •ygı g6s· 
terilmeue, anıulual vaikalan 
l<liJt parçuandan farklı •Y· 
mayan zihniyet devam edene 
AJmanyamn samimiyetlerinden 
ılphe edeceklerini, .azline 
inanmıyacaldanm, emrivakile
rin devamına tabammll etaü
Jecelderini bildiriJorlar. Fnnu 
ve Belçikamn emniyetini ga
ruti eden devletlerin ylken· 
leriDe batlı blmalarmı ım
yorlar. 

lngilterc, Fransa v.: Belçi· 
kaya hak vermekle beraber 
Anupada hozulaa nizamın 
yeniden kuralma11 için hisle 
hueket e:dilmiyerek glrl'tme 
yoluna giritiJmesini istiyor. 
Hele preatij davasının kartı· 
hkh ,nven havasmı teneffüs 
edilmez bir hale koymamasına 
çabfıyor. Burada lngilterenin 
lzel enclİfelel'İllclen doğan iki 
...... rollnli giSrllyorm: 

BIJlk Biritanya, Frama11 
glcenclirmekten aakmdliı ka
dar AJmanyaya karp tazyik 
tedbirlerine .arildenmeyi de İa· 
temez. Avrupada elbirliğine en 
çok ihtiyaç gösterildiği bir 
sırada sankıiyonist bir siyasetin 
llorkunç akisleri olacağını her· 
kH bilir. Şu balde bugünkli 
aynımayı b6yle bir çıkmaza 
sokmaktansa yaıayabilecek, 
gerçek bir nizama yol açmak 
bin kat hayırlıdır. lngilterenin 
glrlfme kapılanm kapatmak 
iatememesi bu I09'UP varmak 
icWir· Fakat Frama Alman· 

Londra 28 (0.R) - United Pres tarafından verilen ikinci 
senia tel;iz haberleri ara11nda general Grazyaninin kendi albay• 
larından biri tarafından ağır surette yaralandıiJ bildirilmektedir. 
Cerh aleti bir tabancadll' ve alb karıun kullanılmıtbr. 

Bu haberi teyit edecek baıkaca bir haber alanamamııbr. 

- SMll 2 bid •lilU/ldl -

BARIŞ iÇiN MI ? 
Adu.-Ababa 28 0.R) - Hususi bir vazife ıle ltalyaya gide· 

celi •ndan Aclia-Ababanm eski Roma elçisi Apebof bugtln 
Cicikadan buraya ıelmittir. 

HABEŞLERiN PROTESTOSU 
Adia-Ababa, 28 (Ô.R) - MaıaBa fimalinde Gaddar baba· 

adi r.ombarchman eden ltalyaa Uçaklan bİflok 7erlileria fll· 
- Solı• s llldl ,.,, .. -

Lokamocu devletler d!Ş bakanlan 3 
nisanda Briikselde toplanacaklardır 

LoMra, 28 (0.R) - Fnmu elçiai B. Corbin'i kabul edea B. 
14-~ ...... V• Rlbeatrop ile, BerliM laareketind• 
ana Japdatı mllll.kat baklnncla lubat vermitdir. Zannedildi
jiu slre, B. Eden Fra..az elçi•ille Erkinıbarbiyelerin •'AflM· 
anna brp Von Ribentrop tara&adan ileri airllen iti..-W. bil· 
dirmlfdir. lngiliz hllk6metinin bu itirazlan kabul etmediti .&y
lemnektedir. 

Loadra 28 (0.R) - B. Von Rlbentropun bugün oğleden aonra 
Berliae hareketindu enel, •bah B. Edeale yapbjl aoa 
slllpaaler, Almaayamn yapacap tekliflerin ihtiW haHMe .. 
..... eri blrWrme ,aldaftuacak malliyette olacajı hiaini 
•--.ittir. 

- Sollll vtdind sahi edl -

bekleşiyorlar 
Oslo, 28 ( Ô.R ) - Eski Sovyet ıeflerinden B. Troçld ap 

surette hastadır. Hastanın vaziyeti tehlllkeli ılrilldlljil için te· 
bir içinde bir doıtu.-ıı evine naldedilmiplir. Bu tedbir doktor
larla temasını 11klatdınnak içindir. Din rece vaziyeti cidden 
tehlikeli bir tekil alan T roçkinia bqac:1111da doktorlar bekliyor
lar. Hasta hergin biraz daha kanetle sinmektedir. 

Troçki Sibirya'da menfada iken tatuWaju ..ıu, .... peaçe
Iİllden keacliaini belki de çok ılcllkle kartaracakbr. 

Loadra, 28 (0.R) - TeJrnm Ajaua, IOD J&JlmlDda B. TNt
killin laayabnm telallkecle .,..._ halrknMla pbnlaa ı.--.. 
.._ ...._ttar ~ Wl&aals.wir. 

7. R. Aıas 

Paria, 28 (0.R) - T~e 
cbfitleri baba• B. TeYlilr Rlttl 
Ana, Yapllavya ve Çekoslo
vakya elçilerile yapbiı glrlf· 
mede cbtitlerl bakanı B.Flandin 
Alman plebiaiti ve mukabil 
Alman teklifleri arefainde 
Bilkan aataab ile k&ç• _. 
taabn yuaflanm ılal• ı•cir· 
miftir. 
ÇekıllDYak "Y•Olla• ml-

....uleıi, Rea .... --. Al-

... ,. taraWaa ...... 5 .... 

aew,le Fnnrnm, prk kem
tulanaa yardim etmek -,... 
ali MmeD A bir vui~e 
kalicajmı bildirmitlerdir. Ko· 
lektif emniyet meielesinin ka
ranhk bir duruma ditmesi de 
Tuna deYletlerine endite ver
mekten ıeri kalmıyor • 

YUGOSLAVYA VE 
ALMANYA 

Pn28(A.A)-Je-..
..aui Jaıi1tereain Alman tek 
lfleriae brp btiyik bir me,U: 
~ermekte oldutana ve Bel
ç~kamn. da mllzakerelerin iyi 
bll' neticeye varmasım iatedi
jini kaydederek htikümeti aza· 
mi derecede ihtiyatla hareke• 
te davet eylemektedir. Bir ga• 
ıete Fran111 dat bakaDIDlll Yu
ıoslaYJ& elçiliyle yapbif ml
llbb da mevzuu bahsetmek 
Ye Belpadm da Almaya iJe 
......... tarafdan bah.lat
çiakl YaıoelaYJaDlll ~ 

- !MI• tnirlldz -
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Prestij 
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Davasınında bir 
çıkn1aza girnıesiıı

den korkulabilir 

ŞEHİR BABBRLERİ 
Liselerde 

- O 9!Sw 

ikinci yoklanıalar 
bir nisanda başlıyor 

~ 

-- Başluajı birinci salıiJede -
yanm sözüne Ye .samimiyetine 
inanmadıkça böyle bir nizamın 
kurulmasına imkinı var mıdır? 

Panayır için hazırlık Kay asta 
Maarif vekaleti bütün hususi 

ve resmi liselere ikinci yazdı 
yoklamalarm ne şekilde yapı

lacağını bildiren bir tamim 
yollamışbr. 

••••• 
---------------------------- Bir inekhane 

yapılacaktır 
Tarihsel bir anana halini 

alan bu şüphelerdir ki Avru
payı birbirine düşman gözüyle 
bakan iki karargaha ayırmıştır. 
Fransa ile müttefikleri Pancer
manizmin genifleme.k sevda
sından şüphe ettikleri halde 
Almanya batıda ve doğudaki 
komşularınm kendisini demir 
çenber içine almak istedikle
rinden kuşkulanıyor. Ekonomik 
elbirliği konferansı gibi silah
sızlanma :konferansını da bu 
inansızlık boğmuştu. 

S ov yet Rusya-Iran ve Yunanistandan Liselerde ikinci yazılı yok
lamalara 1 Nisandan itibaren 
başlanacakbr. Sorgular bakan· 
lık tarafmdan gönderilmiştir. 
Grup halinde olan derslerin 
imtihanlarda ilci buçuk saat, 
tek ders halinde yapılacak 

imtihanlarda bir buçuk saat 
talebeye ara verilecektir. Soru
larm cevapları okulda kuru· 
lacak bir komisyon tarafından 

incelenecektir. 

başka Macaristan da iştirak edecek Ziraat vekaleti jeotekeni şu
besi müdürü bay Nureddin 
Ankaradan şehrimize gelmiş 
velzmir jeotekeni işlerini teftiş 
etmiştir. Bay Nureddin, Ziraat 
vekaleti tarafmdan bu sene 
Kayas çiftliği arazisi üzerinde 
kurulacak olan inekhane için 
mahallinde tedkikat yapmış ve 
bu yeri inekhane ittihazına 
çok elverişli bulmuştur. 

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

İzmirin panayırdan gördüğü istifade 

En geniş hüsnü niyetleri bile 
kemiren bu şüphe kurdu bir 
salgan halinde yaşadıkça bun
dan sonraki konferanslarda da 
insanlığın mukadderahnı ıslah 

yolunda bir sonuç beklenmez. 
Almanyanm hukuk müsava

bnda ısrar edişi ne kadar 
hakla ise F ransamn muahede
lere saygıyı istemesi de ayni 
derecede baklidır. lki büynk 
milletin eski kinleri unutarak 
uzlaşması, geniş bir zihniyetle 
dost olması Avrupa sulbunuu 
bekası, müzminleşen ekonumi 
davaların halli için elzemdir. 
Ren davası ile biç ilgisi olmayan 
memleketler bile bu uzlaşmayı 
candan temeni ediyorlar. 

Almanlar biraz suples gös
terecekler midir? Almanyanm 
31 martta son sözü, bütün 
ümidleri kıran kat'i bir " ha
yır ,, dan ibaret olmazsa Av
rupamn bliyük yarasını sarmak 
kabil olacaktır. Tahminlere ay· 
kırı olarak, Almanya, tuttuğu 
yoldan bir adım gerilemezse 
durum bugünkünden çok daha 
nazik bir şekle girecektir. 

Şevk.e1' :Sllgl.ı. 

Arazi yazımı 
Bir haziranda baflıyacak 

Arazi yazımına bir haziran
da memleketin her tarafında 
ayni günde başlanacaktır. Ya
zımda arazinin yalnız me&ahası 
değil kıymet ve yeni vergisi 
de tesbit edilecektir. Yazım 
1937 senesi Teşrini evvelinde 
bitmiş olacaktır. 

Hapıshane 
DlrektörU dealft 

Diyarıbekir hapi.alıanesi mü
dürlüğüne terfian tayin edilen 
şehrimiz hapishanesi müdürü 
bay Fevzi yakında yeni vazi
fesine başlamak üzere lımir
den ayrılacakbr. lzmir hapis· 
hanesine mütekaid binbaşı bay 
Arif Hikmet tayin edilmiştir, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile büyük ekonomik münase-
betleri olduğunu yazmaktadır. 
DIŞ BAKANIMIZ PARISDEN 

HAREKET ETTi 
Paris, 28 (A.A) - Tllrkiye 

hariciye vekili B. Tevfik Rüştü 
Aras bugün Ankaraya, B. Lit
vinof da MoskoYaya hareket 
edeceklerdir. 

Muhtelif vilayetlerden Arsı

ulusal Izmir panayırı için mü
racaatlar artmıştır. Güzel pav· 
yon yaptırmak için vilayetlerin 
birbirine rekabet edecekleri 
tahmin ediliyor. Vilayetler 
pavyonlan arasında birinciliği 
kazaoaack olana altın madal
yadan ':>aşka para miikifab da 
verilecektir. Panayıra fazla 
ziyaretçi toplamak için şiın
diden hariçte ve dahilde pro-· 
pagandaya başlanmıştır. 

Dıı bakanlık panayır ıçın 
gelecek olanların pasaportlan
ıun meccanı vizelerinin 20 

Ağustostan 20 Eylüle kadar 
yapılmasını bütün konsolukla
nmu:a bildirmiş ve bundan pa
nayır komitesini de haberdar 
etmiştir. 

Sovyet Rusya, Yunanistan 
ve Irandan başka Macaristan 
hükümeti de panayara resmen 
iştirik edecektir. Bunun için 
Fuvar komitesinden malümat 
istenmiştir. 

Panayır komitesinin tuttuğu 
bir istatistiğe göre, 3 sene 
içinde Fovardao lzmirin gör
düğii iktisadi faide 3,127,000 
liradır. Hariçden gelenlerin ........ 

Ihracabmız 
935 ydında 
bir yükseliş 

önemli 
vardır 

Odamızın 
Şehrimiz ticaret odası istatis

tik servisi bmir limanının 935 
senesi ihracatı hakkında mü
lıim bir istatistik hazarlamışbr. 
Bu istatistiğe g&re ibraçat kıy
metleri ihmal edilemiyecek bir 
yükseliş göstermektedir. 9.34 
yılında 29,297 liralık, 252 mil· 
yon 283,589 kilo sıkletinde ih
racat yapılmışb. 935 senesinde 
bu mıktar 350,144,156 liralık 
ve 231,60S,S02 yek6ou bul
muştur. 

Aradaki fark 5,847,080 lira 
olmak üı:ere 935 senesi lehi
nedir. 

Muhtelif mahsullerimizin ih
raç edilen miktarları ayrt ayr1 
tndur : 

10,662,450 lirahk ve 77 mil
yon 872,529 kiloluk üzüm, 
4,496,664 liralık ve 37.278,256 
kilo incir, 11,579,388 liralık, 
14,930,394 kilo tütü.u, 1,016,396 
liralık, 23,760,664 kilo palamut, 
647,357 lirabk, 5,248,838 kilo 
palamut hulasası, 1,630, 113 lira· 
lık, 3,348,32S kilo pamuk, 
536,242 liralık, l ,832,279 kilo 
zeytinyağı 475,192 lirabk, 
8,516,859 kilo miya.nkökü 
251,443 liralık, 161,578 kilo 
hah, 556,550 liralık, 12,341,003 
kilo arpa 397,777 liralık, 
7,951.029 kilo balda ihraç 
edilmiştir. Bunlardan başka 
105,270 baş hayvan ihraç edil
miştir. 

bir istatistiği 
1934 te 52,5 bin tonu bulan 

tizüın ihracabnın 1935 de 77,8 
bin tona çıktığı görDlmiiştnr. 
Arada 25 bin ton kadar bir 
fark vardır. Bu fark yalmz 
ağırlıkta değil kıymettede ken
disini göstermektedir. 934 iln 
6,960,932 lira olan ihracabna 
karşı 935 de 10,662,450 lirahk 
ihracat yapılmışbr ki S milyon 
küsur umum ihracat farkının 
hemen yarısından fazlası bu 
suretle temin edilmiş oluyor. 

incir mahsulünün 935 ihra
catı da geçen yıl ihracabna 
karşı 9,985,019 kilo gibi mn
him bir fazlalıkla kaydedil
mektedir. Bu fazlalık 2,9 mil
yon küsur lirayı buJan 934 ih
racatından 1,593,324 lira kadar 
memlekete fazla bir kazanç 
temin etmiştir. 

934 yılından daha fada ih
raç imkinı bulunan mahsulü· 
müz tütündür. Bu mahsul 935 
yılında 14,8.30,394 kilo ihraç 
edilmiştir ki bu miktar evelkl 
yıl ihracatmdan bir milyon kü
sur kilo ve kıymet itibarile 
3,043,314 lira fazladır. -
Tüccarların 
döviz vaziyetleri 
Şehrimiz Ticaret odası mec

lisi oda salonunda toplanmış, 
ticari maksadla Avnıpaya se· 
yabat edecek tüccarlara veri
lecek döviz için vaıiyetlerini 

tesbit etmiştir. Bundan veka
lete malumat verilecektir. 

; • :: • ..- :.::.;.. :-' • •• : • • ~ ..-' •• ~.. • • ' ' ~ J - " - •• , ~· .~. ,:·"!?"- •. 

EL HAMRA Si Si TELEFON 
2573 

Yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştihar eden, güzeller güzeli, beyaz 
perdenin eşsiz melikesi, alhn sesli Macar ytldızt 

MARTHA EGGERTH 
Amerikaya gitmezden evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay Bey

oğlunda MELEK sineması salonlarını mütemadi alkış tufanile 15 gün inleterek senenin bütün 
hasılat rekorlarım kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞI( YOLU 

Aşk, müzik, neşe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla süslenmiş hakiki bir sanat harikası 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - Q,15 Cumartesi ve pazar 1,30 da başlar. 

bırakdıklart para mikdannında 
busene artacağı ve mühim bir 
yekünu bulacağı tahmin edi· 
liyor. 

Son üç senede panaym gez
miş olanlann mikdan 837 539 
idi. Şehrimiz Sovyet generalkon 
solosluğuodan panaytr komite
sine gelen bir mektupta Mos, 
kova ticaret odasanca Şovyet· 
lerin bu sene de lzmir fuvarma 
daha alikah ve geniş mikyata 
iştirake karar verildiğini bil
dirmiştir. Sovyetler pavyonu 
için plinda 1 ve 8 numaralı 
yerler aynlmııhr. 

inhisarlar 
••••• 

On milyon lira ile on 
fabrika yaptıracak 

inhisarlar umum müdürlüğü 

Türkiyemiıin muhtelif tütün 
mmtakalannda on milyon lira 
sarfiyle on büyük tiitüo ima
lathanesi yapbrmağa karar 
vermiştir. 

Şehrimizde inşa edilecek 
olan imalathanenin biri kültür
park cieannda ve Alsancak 
cihetindedir. 

Bu imalathiıne gayet geniş 
ve sıhhi şeraiti tamamen baiı: 
oJacakbr. Deponun inşası mes
elesi için inhisarlar müfettişle
rinden bay Ali Faik şehrimize 
gelmiş ve tetkikat yapmtştır. 
Yakında İnşaata başlanacakbr. 

Buna dair hazırlıyacağı bir 
raporu Ziraat vekaletine vere
cektir. -
Sağhk mUesseselerlnl 

teftiş 

Sıhhat vekaleti umumi mü
fettişi bay Fuat şehrimize gel
miş ve sıhhat müessese'erini 
teftişe başlamıştır. 

Köyler ve 

Hükumet doktorları 

hmir hükumet tabiplerinden 
bay Nazmi bareme göre terfi 
ettirilerek maaşı40 liraya çıka
r1lmıştır. 

§ Sef~rihisar hükumet tabibi 
bay Feyzi ile Kuşadası hüku
met tabibi bay luiddin de bi
rer derece terfi ettirilmişlerdir. 

nahiyeler 
Bağlılık 

senede 
merkezleri ancak dört 

bir değiştirilecek 
Vilayetler umum meclis;nin 

her seneki top!anblannda mut· 
lak surette bir takım köy veya 
nahiyelerio bağlılaklanmn de
ğişt(rilmesi yolunda birçok ka
rarlar verilerek vekalete gön
derilmekte vekaletçe de bu 
işler için umumi meclİ!ı ve 
idare heyetlerince red olunan 
mucib sebeplerine dayanılan 
idari cüziilerin liağlılıklan 
mütemadiyen değiştirilmekte
dir. Mutki taksimatımızt gös-
termek üzere hazırlanan , harita 
ve cetvellerin bir sene bile 
müstakar bir vaziyette kalma
sına imkan btrakmıyan bu hal, 
idari ve adli muhabere ve mu
amelelerde bir çok karışıklık-

lara sebebiyet verdiği gibi sıkı, 

'fil9w•••• 

sıkı yapılan bu değişikliklerin 
vatandaşlarımızı da az çok mii· 
teessir ve mutatarnr etmekte 
olduğu vukubulan müracaat ve 
şikayetlerle tebarüz etmekte
dir. Vekalet, idari cüzülerin 
böyle hemen her sene bir taraf
tan diğer tarafa bağlanmasını 

doğru görmediğinden buna ben
zer işlerin her dört senede bir 
yapılmasını usul ittihaz etmiı,tir. 
Bundan sonra bugibi i~lerin 
uygun şekilde ve çok esaslı 

bir tedkik ve tahkik mahsulü 
olarak tesbiti ve umumi mec
lislarin 1940 yılı toplanblarında 
görü.şülüb kararlaşdırılması ve 
ona göre vekalete teklif ya• 
pılması bildirilmişclir. 

Kaplan a Pençe pençeye 
Çorlak kayası mevkiinde on iki 

yaşında bir çocuk bir kaplanla savaşh 
Gözlerini kan b~rüyen vahşi hayvan üç kişiyi yaraladı 

SeferilıUa.nn Beyler köyü ci- ~------------
vannd1da h8eyek~d bir_ ka.p!ka_n : ı:&;J 
avı o u. u uy en yırmı ı· ""7 
şilik bir kafile cuma günü bir 
sürek avı tertib ederek Çorlak 
kayası meYküne gelmiş bulu
nuyorlardı. Sürek mevsiminin 
ilk haftalan olduğa iç.in hay
vanlann yerini aramakla avcı
lann meşgul bulundukları bir 
sırada on iki yaıındaki küçük 
lbrabim büyük bir kaplanın 
üzerine doğru geldiğini göre
rek havaya bir el ateş etmiştir. 

Gözlerini kan bürüyen kap
lan çocuğun il.zerine atalarak 
ayağınt yaraladığı bir sırada 
çocuğun feryadmı ve tabanca 
sesini işidenler yardıma koşu

yorlar. KapJan gürültüyü işi
dince çocuğu bırakarak bir 
çalılık arasına saklanmışbr. 

Hadise yerine ilk defa yeti
şen on sekiz yaşmdaki Ömer 
kaplanın kaçtığını sandığmdan 
müdafaastz duruyordu. Çalılar 

arasından kahpe bir atılışla 
meydana çıkan kaplan Ömeri 
alhna aldığı gibi başından 
ağır yarahyor. Bu sırada 
Ömerle kaplan arasında kanla 
bir pençeleşme başlamış bulu
nuyordu. Ömer, kaplanın altın
da bulunduwu bir sırada ta-

Kaplam yaralayan Ömer ve yatalanan kaplan 
bancasiyJe kaplanın karnına Mustafanın çizmesini ve ayağı-
ateş ederek yaralamış ve hay~ nın bir parçasını koparıyor. 
van can acısile kaçmağa baş- Bu sırada yetişen diğer avcılar 
lamıştır. kaplanın üzerine yaylım atet 

Kaplanın kaçbğmı gören ederek hayvanı öldürüyorlar. 

sürekçilerden Kara Mustafa Kaplanın yaraladığı sürekçi-
hayvanın arkasından bir el ler dün memleket hastanesine 
ateş edince kaplan geri döne- getirilerek tedavi altma alın-
rek bü ük bir saldırı la Kara mı tardır. 
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Türkçeye çeviren: R. B. 
- ESi -

Katya imparatorun daveti 
üzerine Elizeye gitmişti 

Elize sarayında imparator 
Aleksandr ile imparatoriçe 
Ôjeni arasında neler görüşül
müştü. Bir sevda koşusundan 
dönen ikinci Aleksandr biraz 
dinlenmek, kendi kendini din
lemek, Kalyanın bütün varh
ğına karışan sevgisini, dudak
lannı yakan buselerini haya
linde yaşatmak ihtiyacındaydı. 

Otuzundan sonra mektepli
lerin aşk macerasını yaşıyordu 
iıte.. Bundan duyduğu heye• 
canı hiçbir şeyde bulamıyor, 
Katyadan ayrılınca gözleri onun. 
tatlı çehresini arıyordu. · 

Anlıyordu ki Katyasız olmı· 
yacak.. Mevkiinin kendisine 
yüklediği mecburiyetler, ihbraz
lar ne kadar büyük olursa ol
sun aşkı hepsini yeniyordu. O 
ferman dinlemiyen bir haldeydi. 
Elizeye dönüşünde Murad sa
lonunda Öjeninin kendisini 
beklediği haber verilince keyfi 
kaçmış, yüzünü ekşitmişti. 

işte mevzuubahsettiğimiz mü
lakat bu haleti ruhiye içinde 
vukubulmuştu. 

Aleksandr kalbinin hazinesi 
olan kızı bir Fransız mürebbi-

yeye teslim etmişti. Yalnız bu 
jest Fransaya karşı her zaman
dan daha dost görünmesine ye

tebilirdi. Mülakat bitince Ö
jeni ayağa kalktı. Yüzünde iki 

saat önceki endişelerden eser 
kalmamıştı. imparator Fransız 
impara toriçasını büyük mer
divene kadar teşyi etti. 

Burada bir defa daha son 
ıuikasttan dolayı üçüncü Na-

polyon hükumetine asla gücen
mediğini, içinde en küçük bir 
igbirar bile taşımadığını, F ran

samn hüsnüniyetinden emin 
olduğunu, Paristeki ikametini 

kısaltmayı düşiinmediğini, misa
firlik kanunu çiğnenmişse bu

nun kabahatı kendisi kadar 
Avrupada saltanat nizamını 
korumakta menfaattar olan 
üçüncü Napolyona aid olamı
yacağını temin etti. Sözünde 
kesinlik vardı. 

lmparatoriça hadisenin F ran
sız sarayında doğurduğu pani

ği gizlememişti. Bu teminattan 
müsterih olmakla beraber için
de küçük bir şüphe vardı. Bu 
sözlere inanabilir mivdi? impa
rator Aleksandrın dostluk te
minatı samimi miydi? Bu ka
dar uzun süren gaybubetini ne· 
ye hamledebiJirdi? Muhakeme
sini zorlıyarak bu ortadan kay
boluşun sırrım bulmağa çalışı
yordu. 

Saat onda Elizeden ayrılır
ken Öjeniye öyle gelmişti ki 
imparator bu mülakata niha
yet vermekte istical etmek
tedir. 

Filhakika Öjeni aldanma
mıştı. ikinci Aleksandr istical 
ediyordu. Bu dakikada kafa
smı işgal eden biricik düşünce 
Katya idi. imparatoriçeyi fazla 
beklettiğinden dolayı tekrar 
özür diledi. Onu selamladı. 
Sonra büyük adımlarla merdi
veni ç ktı. Cans1kıcı bir müla-... . 

Acele Kiralık 
4 oda elektrik su 

Bahçeli ve denize karşı 
gayet güzel bir ev kiralıktır. 

İkiçeşmelik hamam yokuşu 
Turna sokağında 41 numa
ralı ev. 

LALE sinemasına 
müracaat ••. 

katin nihayet bu)masmd.:n 
memnundu. imparator Fransa
da daha dört gün kalmayı va
detmişti. Fakat hiçbir suvare 
verilmemesini istiyor, geceleri 
çıkamıyacağını beyan ederek 
mazur görülmesini rica ediyor 
idi. imparatoriçe Ö jeninin bu 
mülakatta elde ettiği netice 
i. te bundan ibaretti. 

Ale!..sandr özel dairesine çe
kilince Katyaya şu satırları 
yazdı: 

" Katya, sevgilim, 
En çok itimat ettiğim bir 

tahıs olan oda uşağım Sergui 
ile sana bu mektubu yolhyo
rum. Bu mektup hana bahşet
tiğin saadetten sonra hayatı• 
mm ilk mektubu Qluyor. Ser· 
guiye icap eden emirler veril
miştir. Arabam muayyen saatte 
seni almağa gidecektir. Elizeye 
kendi evine girer gibi gire· 
ceksin. Seni tekrar kollarım 
arasında görmek saadetini bu
lunca hareketin hakkındaki 
projemizi birlikte hazırlarız. 

Rusyaya dönüşümde bana 
refakat edeceksin. Dört gün 
sonra Fransadan ayrılacağız. 

Yarın görüşürüz Katya.. Biri
cik aşkım, hayatım. Ben seni 
takdis ediyorum. Tanrı da ko· 
rusun sevgilim. 

ALEKSANDR 
1867 Senesi haziranının ye

dinci günü akşamın saat onu 
idi. Gabriyel caddesinde l-oir 
ağaç arkasında gizlenen bir 
polis memuru imparatorluk ar
masını ta~yan bir arabanın 

Elize sarayının büçük kapısı 
önünde du:duğunu gördü. Bu
rada arabadan genç bir kadın 
inmişti, Ona refakat eden zat 
rerlere kadar hürmetle eğili
yordu. Tam bu sırada kapı 
açıldı. Büyük mantosuna esra
rengiz bir surette bürünmüş 

olan uzun boylu bir adam gö
ründü. Dantelli kapıyla yüzünü 
gizliyen ziyaretçi de kavalyesi
nin kolunda olarak kapıdan 
ğirdi. Ve EJize- sarayının bü
yük parkında gözden kayboldu. 

- Sollu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Flanden 
Hitlere cevap 

verecektir 
- Baş tarajı Jncı sayfada -

iğne darbelerinden sakın!11alı
dır.,, 

11 0rdre,, Soruyor: UHitlerin 
istediği nedir? Onun nutukla
rmı dinlerken bunu anlamağa 

imkan yoktur. Fakat Vilhelms
trasse ile münasebette olanlar 
Bunu tahmin ediyorlar. O artık 
emellerini zabtedemiyecek hal
de0dir. Mücadele için saatmı 
seçmiştir ... ,, 

"JOURNAL,, ITAL YANIN 
GRANSA T ARAFıN A. GEÇ

MESiNİ iSTiYOR 

"ltalya hangi tarafa katılırsa 
terazinin kefesi o tarafa eğile
cek tir. Hak tarafına katılmak 
ltalyanın hayati menfaatidir. 
Yoksa Italya kendini, kurban· 
hk koyun gibi Almanyaya tes
lim etmiş olacaktır. Diğer ta
raftan Streza ruhunu yeniden 
canlandırmak Ingilterenin elin-

dedir,.,, ......... -... 
Şoförlerin kavgası 

Konak önündeki parkta şo
för Abdullah oğlu Yusufu dö
ven şoför Murteza oğlu Meh
met yakalanmıştır. 
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Son Telgraf Haberleri 

Yahudi Cumhuriyeti 
-----------------------------------

lzmit 

Yu r d bulamıyan yahudiler için 
Sovyetler ·Cumhuriyet kur11yor 

Fabrikasının 
bacaları 
faaliyette 

Moskova (D.E.) - Sovyet Rusyanın şimal Cumhuriyetin merkezi Birobijan olacak ve lzmit, 28 (A.A)- Dün saa• 
hududunda bir Yahudi Cumhuriyeti kurulması Almanya ile Polonya, Litvanya ve Romanyayı 15 de kağıt fabrikasının ka· 
için hazırlıklar yapılmaktadır. Sovyet hükumeti terkederek yurdsuz kalan Yahu"diler orada is- zanları ilk defa olarak yakıl· 
bu hususta yapılan müracaatı kabul etmiştir. kan edileceklerdir. mış ve fabrikanın bacasından 
Son yıllar içinde bazı memleketlerde Yahudi Moskova (Il.E.)- Tas ajansı, 935 yılı içinde ilk duman tütmüştür. Fabrika-
cemaatmm huzurları tezelzüie uğradığı için Sovyet Rusyamn ağır endüstri işlerinde 2 mi)- nın açılma hazırlıkları ikmal 
Yahudileri bir Cumhuriyet halinde toplamak yon 627,000 kadni işçinin kullanıldığım haber edilmek üzeredir. Önümüzdeki 
suretiyle onların bır arada yaşamaları temin vermektedir. Bu rakamlar resmi Sovyet istatis- ayın on beşinde bütün hazar· 
edilecektir. - · tiklerinden çıkarılmıştır. Jıklar bitmiş olacakhr. 
···························································································-···················································································· 
General Grazyani kendi subayların-
. dan biri taraf!ndan yaralandı 

- Baştarajı ı ina salıi}rdr -
müne sebeb olmuşlardır. Habeş Kızılhaçı Cenevreye bir protes-
toname göndermişdir. .. .. 

BUYUK TAARRUZ 
Asmara, 28 (Ö.R) - Havas muhabiri resmi harp tepJiğJerinin 

sükutuna rağmen ltaJyan uçak faaJiyetinin pek hararetli olduğunu 
bildirjyor. 

Muharebelerin inkişafi,harbın kat'i surette neticelenmesini müm
kün kılacak mahiyettedir.Cenupta general Grazyaninin yeniden 
taarruze geçtiği anlaşılyor. Şimali gatbide ltalyanlar, Habeşista
nın eski paytahtı olan Gondes.rı istihdaf ediyorlar. -···· 

Ra. Sosyalist 

Sovyet Rusyanın müdafaası -
Çocuklar bile paraşutla 
atlamayı öğrenecekler 
Moskova, (D.E) - Sovyet Rusya hükumeti, Sovyet nufusunun 

ulusal müdafaa bakımından hazırlıklı bulunması için yeniden bazı 
tedbirler almıştır. Gözilnü açan çocuklar psikolojik telkin ve 
terbiye usulleriyle geniş Sovyet ülkesinin istediği şekilde yetiş
tirilecektir. 

Hükumet, derhal muhtelif kreş ve müesseselere çocuklar için 
300 bin paraşut tevzi ettiği gibi ayrıca 100 bin aded (Manyetik 
jiroskop) tevzii için tertibat almışhr. Çocuklara kreşlerde her 
gün muntaıam surette meç talimleri yaptırılarak kendilerine 
küçük yaşta müdafaa psikoJojisi aşılanmaktadır. _ ... , ... ,.. 

Grubu seçmenlerine bir B. Samuel Hoare 
beyanname neşretti ~"· 

-.-.-d ... ---~--.. -. -. t·kh ı· U. Sosyetesı harp sebep-
Fransız seçımın e re11mın ıs ı a ı • • • 

mevzuubahs ediliyor lerını kaldırmalı, dıyor 
Paris, 28 ( Ö.R) - Senato alınmasını i!>temek hakkı ve 

.radikal sosyalist grubu seç· 
menlere şu beyanatı neşret

niştir: 26 nisan ve 3 mayısda 
yeni saylavlarınızı seçeceksi~ 

niz. Müstesna bir ehemmiyeti 
olan bu hadise arefesinde 
Senatonun yarısından fazla
sını temsil eden bir grub 
adına size müracaat edi· 
yoruz. Memleket ve rejimin 
istikbali meVluu bahstır. Eko
nomik buhran, Fransada diğer 
memleketlerden daha az ise de, 
hafiflemesi için yapılan gayret
lere rağmem memleketi ağır 

şekilde yormuştur.Yenisaylavlar 
odası, ziraat ticaret ve sanayi 
ayni derecede himaye etemil
dir. Nihayet finansal mesele 
ancak alış verişlerin yükselme· 
sile haHedilebilir. Bütçe açığını 
karşılamak için yeni fedakar
lıklar istemek lazımgelecektir. 

vazifesidir . 
YENİ SOSYALİST 

FEDERASYONUNDA 
Paris, 28 (Ö.R) - Yeni sos

yalist partisi federasyonunda 
Bordoda bir söylev veren eski 
bakan B. Marke demiştir ki: 

Hoare, Alman silahianmasını Önce
den mühimsediği iddiasındadır 
Londra 28 (Ö.R)- Eski dış 

işleri bakanı Sir Samuel Hoare 
dün akşam seçmenlerine söy· 
lediği bir nutukta dış bakanlı
ğmdan istifası sebeplerini ha
tırlatarak bu istifanın arsıulusal 
vaziyetin muhtelif safhalarına 
ve bilhassa Alman silahlanma'.iı 
üzerine umumun dikkatini çek
tiğini ve ayni zamanda Uluslar 

ALMAN HAREKETi 
A'manyanm serbestçe imza 

ettiği bir muahedeyi reddet
mekle yaptığı bir tataflı hare· 
ket arsıulusal ilgiJeri tehlükeye 
düşürmüştür. Fransa sulha sa· 
mimi ve derin bir şekilde bağ
lıdır. Fakat kendisinin ve diğer 
ulusların emniyetin zıman altına 

- Üç senedenberi hallede
mediğimiz bir siyasal buh
ran içindeyiz . Siyasal ve 
ekonomik buhran karşısın
da beş seneden beri aciz 
kaldık. Nihayet 7 Marttan 
beri Almanya dünyayı 25 se
nedir misli görülmemiş son 
derece vahim bir arsıulusal 
buhran içine soktu. Son derece 
vahim olan bu hadiseler kar
şısında umumi efkar alakasız 
görünüyor.Gelecek parlamento
da sol cenah partileri, seçimde 
olduğu gibi, iş başında da el 
birliği yapmağa mecbur olacak-
lardır. Memloket için ya ihtilale 
atılmak veya demokrasi kadrosu 
içinde sof partilerin birliğiyle 
bir hükumet kurmaktan başka 
yol yoktur. Sollar birliğinde iş 
başına geçerek soJ idealine 
uygun bir şekilde hükumeti 
idare edebilirler. Ancak bu 
yapılmazsa hükumet diktatör .. 
lük tehlikesine maruz olacaktır. 

1 

sosyetesinin hal ve mevkii üze
rine de gôzlerin dikildiğini 
söylemiş ve demiştir ki : 

ULUSLAR SOSYETESiNiN 
HEDEFi 

- "Bana göre. Uluslar sos
yetesinin merkezi meslesi şu
dur: Uluslar sosyetesi istatu-

konun muhafazası gayesini ta
kip eden bir müesseseden 
daha fazla bir şey olmalıdır. 
Sadece bir harbın nihayetini 
elde etmekle kalmamalıdır. 
Ayni zamanda harb sebeple
rini ortadan kaldırmalı ve harp
ların başlamasma mani olma· 
lıdır. 

Fırsattan istifade ederek, 

HARRY BAUR 
t::/.;e//////Z7J7/./L//AX/.X////./7Z7 /AlfYJJ~J'..i!L///7:g/..KJ 

San'atının irişilmez kudretini ispat ediyor 

Hayat Acıları 
Onun yepyeni bir tarzda çevirdiği hakiki bir san'at eseridir 

iki gündür bu filmi TAYYARE Si.neması görmek için gelen
lerle dolup boşalıyor 

.................... 1111111 .............. ~·~~._..,~~~·:--'r<!'"ft'I!_,...~~...::.; 

Bu filme ilave olarak ALI BABA bu hafta da gösterilecektir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

AYRICA Türkçe sözlü FUKS dünya Haberleri 
Seans saatleri : Hayat acıları 2 30 - 5 40 - 9 15 

Ali Baba 4 5 - 7 35 

•benim telakkimin bu ikinci te
lakki olduğunu kaydetmek is
terim. Eğer uluslar sosyetesi, 
sadece şimdiki vaziyeti ve ista
tukoyu muhafazada menfaatı 
olan b;:ızı memleketlere yar
dımla mükellef bir mukaddes 

Sir Samuel Hoarc 

ittifaktan ibaretse, istikbalde 
gayelerine varamaz. 

KOLEKTiF EMNiYET 

Kolektif emniyete gelince, 
son alb ay hadiseleri bunun 
temenni edileceği kadar tam 
ve müessir olmadığını isbat 
e ' miştir. Kolektif güvenliğin 
müessir olması için, Uluslat 
sosyetesinin her üyesi paktın 
kendisine yükJediği vaıif eJeri 
yapabilecek bir mevkide ol
malıdır. Bu vazifeler bü-

' tün dünyaya yapılmış teah-
hütleri olan lngiltere için, biJ
hassa büyüktür Bizim mesurı
yetimiz o kadar ağırdır ki an· 
cak çok kuvvetli bi. ulusal mü
dafaa sayesinde lngiltere hem 
kendi vatandaşlarına, hem im
paratorluk tebaalarına ve hem 
de uluslar sosyetesinin diğer 
üyelerine karşı vazifelerini ye-
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Fransızların istihkim ejderleri 
önünde A manlar da ta imatistiyor 
'Majino hattı dünyada bir eşi daha olnııyan geçilmez 

J;~· ............... ıımı ............ IElmmn• ........ ~~>I 

T emoçinin Rüyası 
Türk ta::ihinden şanlı sahifeler 

PP "/f..GTZY. ~lem sayısı: 33 

Salama: Tutun şu herifi zındana 
atın diyordu 

Bugün kısmetim kapanık ... 
Daha kimsenin kemiklerini kır
madım. Sen de gece vaktı kar
şıma çıkıyor da bana karşılık 
vermey>! cür'et ediyorsun bu
dala ••• 

Kocasakal Salamanın bu 
scı.leri Canbeyi kızdırmıştı. 

ndiai tutamadı. Kıhncını sı
: ·dı: 

- Harami dedi. Ya sen ve 
ı .nındalci iblisler yolunuza 
< ~vam ederek açıktan def olup 
gidersiniz... Ya ben tanrı adına 
yemin ederim ki hepinizi bura
da haklarım. 

Kocasakal böğrünü tutarak 
katıla katıla gülüyordu. 

- Hay aklınla yaşa orman 
kedisi kılıklı göçebe ... Sen beni 
hırsız: mı sandın? Aklını başına 
al, Ben kollukçılann haş-ıyım. 

Şimdi kim olduğumu anladın 

ya... Haydi uşaklar şu herifi 
bağlayında zındana atın ..• Onu 
şöyle keyifli keyifli sorgu al
tına alayım. Kollukçunun itken- j 
cesi neymiş tattırayım ... 

Canbey İşinin sarpa sardığı- 1 
nı anlıyordu, Duvara dayarak 1 
siper aldı. 

- Ha kollukçulann başi ol
muşsun ... Ha haydutların başı ... 
ikisi de bir... Şimdi ben sana 
bir şey söyleyim mi? Ama eyi 
dinle... Kim bir adıın ileri atar
sa bilsin ki kılıcımı gövdesinin 
bir tarafından sokar, öbür tara
fından çıkarırım. 

Kollukçular atılmağa davran
dılar. Fakat tam bu sırada 
alt başdan elinde fener taşı
yan iki hizmetçi ve bunların 

ardında ağ~ca geyinmiş biri 
göründü. Bu adamın arkasın

dan daha birçok uşaklar geli
yordu. Yavaş yavaş ilerliyor
du. Fakat şaşılacak şey üze
rinde silah yoktu. Epeyce yak
laşınca Koca Sakal Salamaya 
bağırdı: 

- Hey Salama yine ne olu
yor, bu patırdı, bu ırürültü 
nedir? 

Koca Sakal saygıyla başını 
eğdi. 

- Ağamız:, bu delikanlı gö
;elle hanımızın yasağını dinle
niyor. Gece yansı fenersiz: so
ıı:aklarda geziyor. izniniz: o'.ursa 
tutup zındana atacağım. 

- Salama... Belki bu Türk 
delikanlısı bilmiyerek bir suç 
işlemiştir. Sen de kim bilir 
onu ne kadar üzmüşsündür. 

Ben seni bilirim. 
Salama yüksek sesle cevab 

verdi : 
- Kılığına baksanız a 

ağam ... Şakiden başkasına ben
z.iyor mu? Hem de bütün gö
çebt:ler gibi o kadar pervasız 
ki... Ben şimdiye kadar nice 

kişiler ashm.. OııJar bundan 
daha uslu idiler ... 

Yeni gelen adam : 
- Sus sus Salama diyerek 

Canbeye döndü: 
- Söyle bakayım delikanlı .• 

Nereden geliyor, nereye gidi
yorsun? Eğer doğru dürüst ce· 
vap verirsen ben (Mahmud Ya
lovaç söz veririm ki seni ser
best bıraktıracağım. 

Caabey bu sözü işidince şaş
kınlıkla bağırdı: 

- Mahmud Yalkoaç mı ? 
Buharalı Mahmud Yalovaç mı? 

- Evet ta kendisi... Buha
ralı Mahmud Y alovaç ... 

- Öyleyse benim aradığım 
sensin ... Sana bir lafım vardır. 

Mahmud Yalovaç bütün bü
tün şaştı. Delikanlının yüzllne 
dikkatle bakarak: 

- Sen ne diye beni anyor
snn dedi. 

- Evet seni arıyorum. Ne
reden geldiğimi sorarsan ben 
Teligül Buldak'ın çıktığı çev
reden geliyorum. 

Salama dayanamadı : 
- Teligül Buldak ta ne olu

yor? Mutlaka kırk haramilerin 
memleketi olacak... Mahmud 
Yalovaç koca sakala sert sert 
bakarak onu susturdu. Ve 
sonra dedi ki: 

Salama bu kerre avculukta 
yaya kaldın? Sanırsam bu gece 
elin boş döneceksin, Ben ne 
zamandır bu delikanlıyı bekli
yorum. Birlikte saraya gidece
ğiz. 

Mahmud Y alovaç bunu der 
demez Canbeyin elinden tuttu. 
Birlikte hızlı hızlı yürümeğe 
başladılar. Salama ağzından 
kemiği alınmış köpek gibi ken
di kendine hırslı hırslı söyle
niyordu. 

Biraz: sonra saraya vardılar. 
Mahmud dışkapıdan adını verdi 
Kapılar açıldı. İçeriye girdiler. 
Büyük bir bahçenin dibinde 
cana yakın bir köşk vardı. 
Canbeyle Mahmud bu köşke 
girdiler. Diğerler dı.şarda kal
dılar. Canbey Temoçin hanın 
verdiği kesik parayı boynun
dan çıkararak Mahmuda uzat
tı. Mahmud ta kesesinden ke
sik bir para çıkardı. 

- So1111 var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e ediye 
suçlarında 

Belediye suçlarından dolayi 
zabıta memurlarının mesken
lere girebilmeleri için ceza 
mah'kemeleri usulü kanununun 
arama hakkındaki 97 nci mad
desine göre hakimden karar 
alması ve bu kanunun hüküm
leri dairesinde hareket edil
mesi dahiliye vekaletince tamim 
edilmiştir. 

SIH ATEVI 
IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi bır hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 

Burun ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
miıtehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre bazır!aıımıştır. 

HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !;adardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 17 - 26 (78) 

istihkam ar silsilesinden ibarettir.Eski istihkamlar 
da baştanbaşa modern bir hale konulmuştur 

Berlia, 28 ( Özel aytarımız-
mızda.ıı ) - Yarı resmi Al
man çevrenlerinde Ren tahki
matı hakkında şu malıimat ve
rilmektedir: 

" Lokarno devletleri Alman
yadan Ren'de istihkam yap
mamasını istiyorlar. Buna ce· 
vab olarak Alman hükümeti, 
Fransa Ren yoyunda ve Pel
çika ile beraber daha ileride 
öyle istihkamlar kurmuş ve 
kurmaktadır ki, Almanya Ren
de istihkamlar kursa bile daha 
senelerce Fransanın emniyeti 
tehJükeye düşıı üı olmaz. 

ALMANLARA GÖRE 
Atmanya hükümet mahafili

ne göre, Almanyanın sekizde 
biri olan Renin müdafaasız ol
duğunu düşünmek her Alman 
için müthiş bir şeydir. Çünkü 
bütün Alman nüfusunun dört
te biri bu mıntakada yaşıyor. 

En Ağır ve büyük Alman en
düstrisi buralardadır. Fransa 
son senelerde bilhassa Lokar
nodan iki sene sonra yani 
1927 den beri Alman hududu
dunun cenubunda lsviçreden 
başlayıp şimalde Lüksemburga 
kadar uzayan müthiş bir 
müstahkem sınır kurduğu hal
de Alman sınırlarının açık ve 
müdafaasız: kalmasını istiyor. 
Fransanın bu istihkamları 
garpta Maas'a kadar uzamakta 
ve Longvyde Belçikanın Fransa 
ile yaptığı askeri ittifak mua
hedesine göre şark ve şimal 
cephelerinde inşa ettiği veya 
edeceği istihkamlara kadar 
dayanır. Bu istihkamlar birbiri 
arkasına sıralanmış ve birbir
lerine gizli yollar ile bağlan

mış birçok müstahkem mevki
lerden mürekkeptir. 

iSTiHKAM ZiNCiRLERi 
En ön sıra en modem bir 

istihkam zenciri ile birbirine 
bağlı olduğu gibi arkaya doğ
ruda Epinal, Toul ve Verdun 
gibi eski istihkamlara dayan
maktadır. Bu istihkamlar dün
yada şimdiye kadar eşi görül
memiş bir mükemmeliyet, bü
yüklük ve sağlamhktadırlar, 

Bazelden Lauterburga kadar 
uzayan 190 kiiometrelik Ren 
cebhesinde Ren - Seiten kana
lıle Ren - Rhone kanalında 111 
Moder de sayısız beton arme 
kışla şeklinde yapılmış makinalı 
tüfek ve toplar ile techiz edil
miş olup bütün kanal ve nehir 
yollarına her istikamette vazi
yete hakim olmaktadırlar. 

Bunların arkasında Vogezen 
tepelerinde de aynca müdafaa 
noktalan vardır. Öyle ki bu 

sınırı geçmek hiçbir kimse için 
mümkün d.:ğildir. Fransız is
tihkamcılığının bilhassa tabii 

müdafaası pek zayıf olan şi

mal cephesinde Lauterburg ve 
Diedenhofen arasında kurduğu 

istihkamlar da müdhiş birer 
müdafaa ejderidirler. Bu cep
henin üç müdafaa noktasına 

dikkat etmek istihkamların bü
yüklüğünü a::.lamağa yeter. 

Tahkim edilen Hagenau'un 
18 Km. şimalinde bulunan 
Hochvald, Bitsch ve Dıeden
Hofen'in 16 Km. şarkında bu
lunan Hakenberg müstahkem 
mevkilerinin her birisi asgari 
25 kilometre uzunluğz:nda vel5 
Km. genişliğinde olup herbiri 
yine birçok top "\teşi ve zehirli 
gazlara karşı müsthkem, küçük 

1 

müdafaa mevzilerinden mürek
keptirler. Bütün bu müdafaa 
mevkileri bombardımandan mü
teessir olmıyacak yeraltı yol
lariyle birbirlerine bağlanmak
tadır. 

Bunların hepsi de erazinin 
arızalarından azami istifade 
edilerek yapılmışlardır. Bunun 
gerek karadan ve gerekse hava 
dan yapılacak keşiflere karşı 
iyice gizlenmiştirler. 

Bunlar birbirlerini yalnız top 
ve makineli tüfenk ateşi ile 

Atma11 toprutan 
kafi görmüyor. Çünkü sınır 
tahkimatı hala devam etmek
tedir. Cenupta Trouee de Bel
fort de daha ziyade şarka 
doğru tahkim edilmiştir. Bu 
tahkimat ıçın Mühlhausen'
in Mart - Wald ve Kembs
te de yeni istihkamlar inşa 

eddilmiştir. 

BELÇiKA iSTiHKAM 
SiSTEMi 

Şimalde Longvy'deki şark 
istihkamları Loegvyun üzerin
den Montemedy'nin şimaline 

Fransıtlamı be/011 istilıktlmları 

himaye etmekle kalmıyorlar, kadar, Belçika istihkam siste-
top kvvvetlerile sınırın öte ta- minin cenubuna erişen yeni 
rafındaki tren tramvay ve bir istihkamlar ile tahkim edilmiş-
çok mühim mevkileri de ateş lerdir. Bundan başka Saar'ın 
altına alabilirler. Mesela Hoch- her iki tarafında ve müstah-
wald ve Bitsch müstahkem kem noktalar yapılmak üxe-
mevki toplarının ateşi Ger- redir. 
mersheim, Landau, Pirmasens 
ve Zvelibrücken ve hatta de
nildiğine göre Mannheim. Lud
vigshafen, Kaiserslautren, Ha
kenbarg, ve Diedenbofen tan 
Saar'a kadar uzamaktadır. 

BELFOR MODERNLEŞMiŞ 
Bunlardan başka Belford is

tihkamı temelinden modernize 
edilmiş ve Neu-Breisach, St
rassburg, Metz ve Diedenhofen' • 
un istihkamları da bu günün 
ihtiyaçlarına göre tadil edil
mişlerdir. 

YENi iSTiHKAMLAR 
SiLSiLESi 

Fransa bu saretle memleke
tinin müdafaası için dünyada 
hiç bir milletın erişemediği bir 
büyüklükte yaptığı istihkamlar 
ile emniyet ve müdafaasını te
min etmiştir. Lakin anlaşıldı

ğına göre Fr nsa bunları da 

TAHKiMAT DEVAM 
EDIYOK 

Eski Alman istihkamları ta
dil edildikden sonra Epinal, 
Toul ve Verdun'da modernize 
edileceklerdir. Bundan başka 
1934 de Fransanın şimal sı
nırında Valanciennes'nin her 
iki tarafında da tahkimata 
başlanmıştır. Burada bilhassa 
eski Maubeuge istihkamı Al
man cephesindeki Belfort, Bi· 
tsch ve Biedeohofen istihkam
ları şeklinde tadil edilecekler· 
dir. Lakin Fransız hudut tah
kimatı daha bunlarla da bit-
memiştir. Çünkü tahkimat bu 
cephede de hala devam adiyor. 
ALMANYA DA T AHKIMAT 

iSTiYOR 
Bu muazzam müdafaa battı 

yalnız Fransanın her türlü te
cavüze karşı emniyet ve mli· 

• 

dafaasına yaradığı müddetçe 
Alman devlet mahafiline göre 
bütün Almanyada bunu bak
sız görecek tek bir kişi bu
lunamaz. Çünkü Almanya bü
tiin arazi ihtilaflarını hal· 
!ettiği F ransaya tecavüzü 
hiçbir zaman düşünmemiş-

tir. Lakin emniyet ve mü· 
dafaa işinde Almanya da ayni 
haklara mani olmaktan hiçbir 
zaman vaz:geçmiyecektir. - Al
manya başka devletlerin kendi 
müdafaaları için tahkimat yap
malarına itiraz etmediği gibi 
kendi tahkimatına da kimsenin 
karışmasını istemiyor. 
SENELERE MUHTAÇ BiR LŞ 

Almanyanın elinde tutmak 
istediği müdafaa hatları ancak 
Almanyanın garb cephesinin 
müdafaası içindir. Bundan baş
ka bir memleketin müdafaası 
için istihkam kurmak bu gün· 
den yarına yapılabilen bir iş 

değildir. Bu işin bitirilme5İ 
senelere muhtaçtır. Bunun eu 
büyük isbalı Fransız istihkam· 
larıdır ki 1927 de başlandığı 

halde henüz bitirilememiştir. 
ALMANYA SEKiZ MİL YAN 

SARFEDEMEZ 
Almanyanın tahkimatı biç biı 

zaman Fransa istihkamları de
recesinde olmıyacaktır. Çünki 
Fransanın şimdiye kadar bıı 

istihkamlar için sarfettiği pa· 
ranın yekunu 8 milyar frangı 
geçmiştir. Bu parayı Almanya 
hiç bir zaman sarfedemez:. De· 
mek oluyorki Almanyanın garb 
cebhe~i müdafaa kuvvetleri 
ne kadar kuvvetli olursa olsun 
hiç bir zaman Fransız istih
kamlarına üstün olamazlar. 
Fransız: istihkiqılau sistemi bü
tün mütehassısların fikirle

rince Fransaya mutlak biı 

emniyet bahşedecek derecede 
kuvvetlidir. Buna mukabil Al· 
many ancak, Alman toprakla
rını müdafaa için ananavi hak
kına kimsenin karışmamasın

dan başka birşey istemiyor. 

Hırsızlık 
Tepecikte Zeytinlik mevki· 

inde oturan Halil kızı Zehranın 
tütünde çalıştığı bir sırada 

evinin pençeresinden giren biı 
hırsız çamaşırları ile 1 S lira 
para ını çalıp kaçmıştır. 
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Almanyaya tereyağı kadar harp 
silihları da lizımmış . . . 

sanıre s 

Yeni mahreçler aranacak 

936 yılı bütçesinin 
tetk~kine başlanıyor 

Ankara; 28 (Özel) - 936 mali yıli bütçesi hazırdır. Kurulta) 
bütçe encümeni haftaya yeni bütçenin tetkikine başlayacaktır. 

Ankara, 28 (Özel) - Şark demiryollarının satın alınma mü· 
za~erelerinc yak!pda başlanacaktır. Şirket delegelerinin gelme· 
lerıne intizar ediliyor. 

Ankara, 28 ( Uzel ) - ihraç mahsullerimize ~eni mahreçler 
bulunması mevzuubahistir. Törkofis başkanı Bay Mecdetin bu 

B H•tı seçı·mden sonra Alman pla 1 h sebeple yapacağı seyahatı Atınadan sonra Mısır ve Süriyeye e ) er n nı a- uzatmas! muhtemeldir. Ondan sonra da Telaviv sergisini ziyarel 
edecektır. 

z~~!~t~~.~.~e Lokarnocular Brükselde !~plö~ı_ı'"~~~~ Bayındırda çok esaslı bir 
sonu dolayısile B. Eden Lon- ,. ·; ,1'! Fakat B. Hitlerin muavinleri b d ı k f ı • • 
dradan ayrılmıştır. Pazart~si ne_ diyorlar.: Almanyaya tere- ayın Jr } aa ıyetı var 
sabahı kabine B. Baldvinin yagından zıyade top lazımdır. 
başkanlığında toplanacak ve F!l~~kika ~lm.anyada canlanan 

B Ed 
· d' k d Al bırıcık endustrı harp endüstrisi-

. en şım ıye a ar man-
ya ile müzakerelerde eldeedilen dir. Şimdi bile plebisit mevzuu 

neticeieri bildirecektir. lngiliz 
hükumeti ayni zamanda erkanı 
harbiyeler arasında açılacak 
müzakerelerle de meşgul ola
caktır. 

Londra 28 (Ö.R)- Lokarno I f BRÜKSEL TOPLANTISI ~ 

devletlerinin Brükselde yapa- ili { ~lfıiijP' · ,a.. .ıt!i. 
cakları toplantı hakkında yarı -~ - - -'- -
resmi çevrenlerde henüz hiç Oeçeııli'rde tereyaif111dan ziyade lıarp silıllılafl endüsfrisi11e ihtiyaçları 
birşeye karar verilmediği ve olduğunu söyUyen 8. Oöbe/s neş'eli bir ziyajeıte 
her halde Alman cevabı alın- HITLER PLANI hakkı, tam hükümranlık hakkı, 
nıadıkça kat'i bir plan yap- Pariı, 28 (Ö.R)- "Progreı bundan German ulusları bir 

de Lyon" gazetesi soruyor: devlet içinde toplamak hakkı, 
mağa imkin olmadığı bildiril-mektedir. Führer reddettiği lngiliz - genişlemek için arazi ve ilk 

RIBENTROP HİTLERLE Fransız muhafaza tedbirleri ye- madde kaynaklan hakkı. Hu• 
GÖRÜŞTÜ rine başkalannı teklif edebi- Iaaa .• Hakimiyet hakkı. Hitler 

Berlin 28 (Ö.R) _ Von Ri- lecek mi? Şimdiye kadar an- harb istemez. Eakatsömürge iı· 
bentrop B. Hitlere Londra mü- cak Avusturya ve Çekoslo- ter. Çekoslovakyanın bir parça-

vakya lehinde tadil ettiği, fa. sını ister. Bütün Avusturyayı is- · 
ıakereleri hakkında malümat kat Ruayaya teşmil etmediği ter. Hiç şüphesiz Okranyayı is-
vermiıtir. Alman cevabının sulh planına yeni bir şekil ve- ter. Belki Alzası ister. Böyle sulh 

olarak seçmenlerden ekonomik 
şey mi soruyor? Hayır, Renin 
ifgali böyle bir sulhun samimi
liğine Fransa inanamaz. 

TEREY ACI VE 
HARP SIL.ı\HI 

"lnfoamation., aynı mevzu 
hakkında diyor ki:B. Hitler"Bu
rada sulhun ruhu döklllür ,,dedi. 
Fakat galiba harp ıilihları da 
dök!ililrmüş Almanyaya tere
yağından ziyade top lizım ol
duğunu ıöyliyen B. Göbles 
değil mi ? Almanya ıulhcu ise 
bu ıilihlar kime karşıdır? Onu 
tehdid eden hiç bir millet yok· 
tor. Blitlin komıulannm onunla 
sulh halinde yapmaktan başka 
istekleri yok 1 

idam önümüzdeki hafta ortasından rebilecek mi? bizim hoşumuza gidemiyecek 
önce verilemiyeceği tahmin edil- MEVZU AYNIDIR: kadar çok şartlara bağlıdır. C l h 
ınektedir. "Liberte,, de şöyle yazıyor: TEREYAGINDAN ZiYADE eza an apse 

Paris, 28 (Ö,R) - "Marsel- B. Hitler 12 nci seçim nutku- TOP LAZIM •ıd 
le - Matin,, gazetesi yazıyor: B. nu söyledi. Hepsinin mevzuu Pariı, 28 (Ô.R)- B.Hitlerin çevrı İ 
Eden tam bir devlet adamı aynidir: Almanya sulh ister. Essen nutkunu tefsir eden Sofya, 28 ( Ô. R ) - Kral 
gibi söz söyledi ve lngiltereyi bunu hararerle ister. Fakat "lntransigeant., gazetesi şunlan 1935 Teırinievvelinde yapılan 
Fransadan ayırmak isteyen Al· kayıtsız hak da ister. Alman- yazıyor: askeri pl!nın elebaşıları olup 
ınan propagandasına kulak yanın haktan ne anladığı B. B. Hitler Almanyanın başka divanıharb tarafından idama 
asmadı, Fransaya Ingiliz na- Hitlerin "Mein Kampf,, kita- milletlerin işlerini bozmagı dü- mahküm edilen ilbay Beltsa ve 
musunun kabul edebileceği son bında yazılıdır: şünemiyecek kadar kendi Tançefin cezalarını müebbet 
haddi azamisini verdi. Diğer milletlerle müsavat içinde işi olduğunu söyledi. hapse tahvil etmiştir. ................. FraDSiZ"'" 'di'Ş'""b3"''"8Di"'"'"'"'""'"''""""l~ğiii~"'"''"' 
Lokarnocu devletlerin toplanmaları 

teklifini kabul ettiğjni bildirdi 
Paris, 28 (Ö.R) - "lnformation,, gazetesi 

ırenr"I Göıing'in nutkunu tefsir ediyor: Pruıya 
başbakanı Fransade seçimin yakın olması 

delayısile Almanyaya karş muhakemenin 
bozulduğunu sanıyor. Böyle bile olsa, Bay 
Hitlerin Ren bölgesini işgal etmek ve heyecan 
verici bir nümayişe girişmek için bu zamanı 

intihab etmiş olması Fransanın mı kabahatidir. 
General Göring: "Sana soruyorum. Fransız ulusu, 
•öyle ne istiyorıun?" Dedi - zira bizimle senli. 
benli konuşuyor, tıpkı Allahla konuştuğu gibi ! 
Buna cevab kolaydır: Fransız milleti sulh ve 
ancak sulh ister. Bütün Fransızlar bu nimeti 
ele geçirmek için güdülecek yol hakkında ayni 
fikirde olmıyabilirler. Vardıkları netice birdir; 
bizim de istediğimiz sulh şerefli bir sulhtur. 
Ve bizim için şeref verilen söze, edilen anta 
riayet ve sadakattedir.,, 

FLANDEN KABUL ETTi 
Paris, 28 (Ö.R) - Jurnal gazetesi Alman 

mukabil teklifler; alındıktan sonra Lokarno 
devletleri mümessillerinin toplanmaları hakkında 
Eden tarafından yapılan teklıf Flandenin kabul 
ettiğini yazıyor. 

INGILTERENIN .MENAFII 
Lonra, 28 ( Ö.R ) - B. Eden dün Polonya 

dışbakanı B. Bekle görüştüğü sırada lngiltere
nin menafii, bilhassa garbi avrupada tekasüf 
etmiş olmasına rağmen şarki Avrupadaki vazi
felerini de ifaya hazır bulunduğunu söylemiştir. 

Siyasal mahfeller, şimdiki vaziyetin Fransa 
ve Polonya arasında bir yakınlaşma husulüne 
yol açması ihtimali oldui!unu söyiiyorlar. 

• 

Alma!/ askerleri Re11de 

Mısır görüşmeleri 

çıkmazda 
Londra, 28 Daily Telgraf 

gazetesine göre lngiliz - Mısır 

mli:ı:akereleri bir çıkmaza gir
miştir. Mısırlılar lngilterenin 
Sulh zamanında Mısırın asker 
durdurulmak11zın memleketin• 
müdafaası için lazım olan ted
birleri alabileceğini iddia et
mektedirler. Mısırlılar ayni za
manda kendilerine bir takım 
siyasi menafi teminine de uğ
raşmaktadırlar. 

Çekoslovak 
Finans Bakanı 
Prag 28 ( Ô. R ) - B. Be

nes, Finans bakanlığına B. Kal
kutu tayin etmiştir. -·-Kültürparkta 
Çocuklar için ayrıca 
yerler bulunacaktır 

Kültürparkın etrafını çeviren 
yolların inşasına müteahhit ta
rafından devam edilmektedir. 
Haber aldığımıza göre Kültür
park inşa edildikten sonra be
lediye burada küçük çocukları 
baktırmak ve temiz hava al
dırmak için bir mürebbiye bu
hınduracaktır. Çocuk sahipleri 
sabahleyin Kültürparka çocuk· 
larını götürecek, ve akşam üze· 
ri mürebbiyeden alacaklardır. 

.. 

Yeni Mezbaha b/110.v 
Bayındır, (Özel)- Bayındır ve kasap esnafını bir arayı 

belediyesinin elli bin lira gibi toplıyacak bir genişlikte inşa 
niıbeten mütevazi bir bütçe edilmiştir. 
ile başardığı işler gerçekten istasyondan şehrin içine 
büyüktür. Uray, beş senelik doğru uzanan cadde ıslah 
yeni bir iş programı tanzim edilmiş ve bu caddenin hükü-
etmiştir. Bu programa göre de met önüne kadar uzatılması 
ana ihtiyaçlar tesbit edilmiştir. düşünülerek bazı istimlak fe· 

Bu on işin yalnız ikisi müs- dakarlıklarından çekinilmiyerek 
tesna olmak üzere diğerleri yapmaya başlanmıştır. 
ikmal edilmiş, kasabaya fay- Kasabanın caddeleri düzeltil-
dalı ve elle tutulur eserler mektedir. Uray, yol için lazım 

ilamıdır Sıır/Jarı J\ıini !Jıımıdır 

kazandırılmıştır. Bunlar ana la
ğımlar, mezbaha, hal, gazhane 
harita işi ve parktır.13000 lira ile 
meydana getirilmiş olan mez
baha son dereci°' sıhhi ve bina 
bakımından da moderndir. De
nilebilir ki ege kazaları içinde 
böyle bir mezbahaya rastlana
maz. Bir iki haftaya kadar açı
lacak olan hal de bütün sebze 

·/7./.z.&77727..Z 

lstanbul gazeteler! 
tıMr.#41fil&:J?!j..ır:V•lli!t'!9llıGlı:ıtl01-.l'i 

Neler yazıyorlar? 
Istanbul, 28 (Özal)- Gaze· 

teler yine dış siyasa işlerile 
meşguldürler. 

Cumuriyet gazetesi Ren gayri 
askeri bölgesinin Almanya 
tarafından işgali ve boğaz

lara gayri askeri mınta
ka hakkında ileri sürdüğü
müz talebin yeniden mevzuu 
bahs olduğunu söyliyerek hü
kümetimizin muahedeleri tanı
dığını, emrivaki yapmak iste
mediğini ve buna hürmeten de 
uluslar sosyetesinin ruznamesin 
de olsun;olmasın; bu talebi yeri
ne getirmesi lii>ımgeldiğini 
b" 1 ' oy.ece muahedelere hürmet 
eden milletlere de bir misal 
göstermiş olacağını söylüyor. 
Asım Us Kurun ıı-azetesinde 

olan taş ve saireyi belediy4 
arabacılarına taşıtnıakta, bıı 

suretle maliyet fiatini ucuza 
düşürmetedir. Cadde yollarının 
metre murabbaının dokuz ku
ruşa mal olduğunu yazarsam 
bu muvaffakıyet hakkında biı 
fikir vermiş olabilirim 

Urayın çalışmaları yaloıı 
lıunlarla kalıyor değildir. 
Şimdi de kasabanın hayati 
ihtiyacı olan su işine önem 
verilmiştir. Şarbay Kani Ba· 
yındır bilhassa bu işe gere
ği kadar ciddiyetle el kor 
muştur. Düşünülen iş, mevcut 
menba sularının bir depoya top· 
lanarak kasabaya isalesi key· 
fiyetidir ki buna Bayındır ha· 
kikaten muhtaçtı.Kazada diğer 
imar ve inşa faaliyetleri ise 
hummalı bir hızla ilerliyor de
nilirse hiç de mübalaga sayıla• 
maz. Bu çalışmaların uzak ol
mıyan bir ileride Bayındırın 
bayındırlığını arttıracağına şüp• 
he etmeyen Bayındırlılar ura
yın mesaisini kolaylaştıracak 
yardımlardan çekinmemekte
dir:er. 

Zahıt.a haberleri: 
Esrar satarken tutuldu 

Gaziler caddesi kapular mev
kitnde kebapçılık yapan Ali 
oğlu Arif esrar satarken yaka
lanmış ve üzerinde bir de bıçak 
bulunarak müsadere olunmuş
tur. 

Sabıkalı 
Yangın yerleriııde gezen sa

~ıka!ılarda~ Arnavud Hasanın 
uzerınde bır ustura görülerek 
zabıtaca alınmıştır. 
••••••••••••••••• 
dünya politik~~l~;~··i,i;'h~fi~'ı~k 
tec~lliyatını te>bit ederek 
vazıyette esaslı bir tehlıke ol
madığını söylüyor. 
Z~man r,azetesi, Ribeulropun 

Berlıne gelmesini mevzuubahs 
e_der~~ faal müzakerelerin 
şımdı ık durduğunu, Alman 
seçıminden sonra Almanya· 
nın. yapacağı yeni tekliflerle 
yenı müzakerelerin açılabilece
ğini söylüvor. 
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Merhamet e 
de e e ver 

YAZA : Mişel Zeva o 

Yal varırım. Sizi 
ırsız e ~endi 

tım. Ah! Pardayanlarm işleri de 
birbirine ne kadar benziyor? 
Otel dö Meme ik;sini de ayni 
günde s,rörüyor! 

- Baba! Sözünüzden birşey 
anlamadım. 

- Herif beni gorunce kor
kudan olduğu yerde kaldı. Bi
raz durduktan sonra aklı başı
na geldi bağırmaya başladı. 
Hemen bogazma sarıldım. Bu 
arada bir mırıldama oldu. Kapı 
kilitlendi, kilitliyenin de vekil-
harç Jil olduğunu dışarıdaki - Bunu sonra söylerim, sen 
seslerden anladım. Şüt>hesiz hikayeni tamamla! jillonun ağ-
Janette kurtulmuştu. zını tıkadın .. 

lhtiyar Pardayan: - Evet! Saatlar geçmez. Sı-
- Hay kör şeytan hay! Yine kılmağa başladım. Hem de su-

mi bu sefil ruhlu vekilharç! sadım ve acıktım. 
Ee!.. Şimdi kapandasın, sonra . - Mahzende bulunduR"nn için 

- Sonrası ne olacak? Şimdi susuzluktan sıkıntı çekmedin 
yanınızda değil miyim ?Demek ki değil mi? 
oradan da çıktım. - Pek tabiiğ! 

- Doğru, doğru! _ ya açlığı ne yaptm? Ma-
- Kapı sağlam olduğu gibi dam Hüketin böreklerine içini 

kilitte.. Ben İse Jlllonun ba- çektinya~ .. 
ğırmasına meydan vermiyerek 
gtrtlağını sıkıyordum. Herif - Pek o kadar değil, çünkü 
kı:ıardı, morardı. O vakit elimi mahzende dolaşarak domuz su-
gevşettim. Rahat rahat iki cuklarımn konduğu yeri buldum 
kere nefes aldı ve ayaklarıma Börek yerine bununla karnımı 
kapanarak: doyurdum. Ben yiyib içtikten 

- Merhamet ediniz. Ya!va- sonra herife de yedirmek, içir-
rmm. Sizi de ele vermem hır- mek istedim, fakat koyduğum 
sız efendi! yerde bulamadım. Yumruğiyle, 

Dedi. ihtiyar Pardayan: ayaklariyle kapıya vurarak gü-
- Herif seni hırsız mı rültü etmek isterken ensele-

zannetti? diın. Hemen aşağıya sürükle-
- Bundan hiç şüphe etme. dim. Sonra açlıktan, susuzluk-

F akat herifin ağzını da iyice 
ttkadım. tan geber!. Dedim de yine acı-

ihtiyar Pardayan gülmekten dım. Ağzından tıkacı çıkararak 
bayıldı : benden artan domuz sucuğunu 

- Bu iş saat kaçta oluyor. verdim. Adamakıllı yedi. Sonra 
- Galiba sabahın on birin- tekrar ağzını hkadım. Sıkıca 

de... bağhyarak sucukların arasına 
- Tam bu zaman ben de domuz bastuması gibi uzattım. 

uşak Didiyanın ağzını tıkamış- - Soııu Vm· -
••&••·················································································· 

Marta Egert 
Klo - Klo S?Örülecek ve ... 

hoşa gidecek bir filmdir 
EJhamra si

neması lzmir 
Jilere güzel 
bir sürpriz 
olan bu gü
zel bir filmi 
mevsım so
nuna sakla
mış, sevimli 
Macar kızı 

Marta Eger
tin meşhur 

bir operetini 
( Klo - Klo )
yu bu güne 
kadar sakla
yarak ortaya 
şimdi çıkar

mış bulunu
yor . Mar
ta Egerti şuh 
şen çehresile 
sevmiyen yok 
tur. lzmirde Marta Egert Klo - Klo'tla 
bu sene oldukça açık fasılalar- gidiyor, babasını locada gören 
la Elhamrada bu güzel artisti delikanlı, tiyatrodan çıkayım 
bir kaç defa gördük. Çardas derken yanlışlıkla sahneye gi-
Fürstin, bitmemiş senfoninin riyor, Sahne tertibatını bifme-
güzel şirin prima donnasmı bu- yen genç yine büyük bir yan-
rada bu ( Klo - Klo ) da deniz- lışlıkla bir düğmeye basıyor 
den çıkarken yaş mayosile ~ör- şehrin meşhur artisti - Marta 
mek ile efsanevi dP.niz kızının Egert - Sahnede iken zamansız 
sahillere çıkarak Flüt çaldığı perde kapanıyor, tiyatro altüst 
zannını uyandıracaktır. oluyor bu düğll}eye basan de-

Ekse;ya operetlerin mevzuu likanlı tutuluyor, güzel artist 
pek hafif olur. Operetlerde bu delikanlınm bir ihanetine 
süje aranmaz, hikaye müzik, uğradığını zannederek çocuğa 
efsane ve şetaret arasında bir tokat vuruyor, süje bun-
hem zayıflar ve ham de dan sonra cı kadar garib o 
kaybolur gider. Klo-Klo hiç te kadar tuhaf o deret.:e meraklı 
böyle değildir, zengin bir çift- safhalar alıyor ki insan mace-
Iik sahibi oğlunun fazla çap- rayı takib ettikçe hem söyle-
kınJıklarma mani olmak için niyor hem eğleniyor hem de 
bir kız ile nişanlamıştır. Gü- alkışlıyor, Elhamra dediğimiz 
nütı birinde şehre giden bu gibi bu filmi mevsim sonlarına 
zengin zat memleketin büyük doğru göstermekle lzmirlilere 
tiyatrolarından birine gidiyor, bir sürpriz yapnıış oluyor, 
locaya kuruluyor. Oğlu genç K'o Klo görülecek, sevilecek 
delikanlı uşaklarının himayesi ve alkışlanacak bir eser, bir 
altında o ıJa ayni tiyatroya ~aheserdir. 

,ag Mart 1939 

''Ha 
adı 

Baur'un şaheseri 
acıları,, bir muamma sa yılan 

r hunu udretle tahlil ediyor 

·------=--Siyasi 
Fıkralar 

Cenevre 
riyaziyecileri 

-Pariste çıkan Comedla-

Geçen gafta u Ali Baba,, ile 
btUiin Izmirlileri çabsı altında 
toplıyan Tayyare sinemasi, bu 
hafta, bugünün en yüksek san-' 
atkA11, Harry Baur'un 11Hayat 
Acıla11,, isimli bir filmini gös
termeğe başladı. 

Birkaç ıenedenberi her gör
düğümüz filmini büyük bir 
zevkle seyrettiğimiz bu dahi 
Fransız san'atkirı 11 Hayat 
Acıları ,, nı adeta kendisi 
için, kendi san'at kudretini 
gastermek için çevirmişdit. 811 
filmde ihtiyar bir operatör ro-
ründe olan Harry Bour bir 
sirk civarında kiıçük bir nişan
cı dilkkAnı işleten ihtiyar 

. bir kadının biraz da düş
kün ahlaklı olan güzel 
kızını alıp ona adeta küçük 
bir saray denilebilecek ihtişam
da bir köşk hediye ediyor ve 
onu iki aene içinde Parisin en 
yüksek ve en kibar bir kadı
nı yapıyor. 

Genç kadının her ıeyi var. 
Hizmetçileri, atları, arabaları 
elmas!arı incileri... 

Yalnız bir şey noksan. 
Aşk ve karşısında ateşli bir 

genç ... 
ihtiyar profesör, kadının bu 

korkunç ihtiyacını bilmiyor de
ğil.. Bilakis o ihtiyacı kamçı
lamaktan adeta zevk duyuyor. 
Genç kadının refaka tına daima 
genç ve güzel muallimler te
darik ediyor. 
Aşk ve şehvet ihtiyacı için-

• de kıvranan kadın bu gençler
den istifade etmek emelinde 
fakat her defasında tam işi 
yoluna koyacağı zaman genç
leri uzaklaşmış buluyor. 

ihtiyar profesör kıskanı-
yor mu? 

Yoksa o sadece bir tectllbe 
mi yapıyor? 

Birgün kadın eski sevgilisini 
görüyor. Profesör, bunu da diğer 
gençler gibi kadının yanına 
davet ediyor. Fakat o hakiki 
bir aşıktır.Kadın da onu sevi
yor. Şimdi tercih edilecek iki 
şey var: Aşk ve gençlik •• 

Servet ve refah .. 
Kadın aşkı takip ediyor. 
Bundan sonra artist olan bu 

gencin yanmda iradının çektiği 
fakrü zarureti görüyoruz. 
Pek kısa da olsa muhteşem 
ve bütiin konforu tamam bir 
hayata alışmış olan genç kadın 
aşıkmdan vaz geçmek niyetin-

de. Belki de yine ihtiyara ko· 
pcak fakat bir kaza netice· 
sinde ağır yaralanan ve rakip 
addedilen ihtiyar operatör tara
fından canı kurtanlan aşıkının 
başı ucunda göz yaşları döker
ken, ne olursa olsun aşkının 
esiri olduğunu anlıyor. 

Bu filim tamamen bir etüd
dür. 

Kadm1, kadın ruhunu, bir 
muamma addedilen kadın his
lerini iyi bir surette tahlil eden 
bu eserde Harvey Baur erişil
mez bir sanat sahibi olduğunu 
isbat etmiştir. Biz bütün oku
yudularım•za 0 Hayat Acıları,,nı 
görmelerini halisan~ tavsiye 
eder!z. 

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

Londrada ...... 
Ali irfanın 

Kazandığı muvaftaklyet 
takdir ediliyor 

Galatasaray kulübüne mt!n
sup Ali lrfan'ın Londrada, 
Vayıt Siti Pisti üzerinde ka· 
zandığı büyük muvaffakiyet 
Avrupanın başlıca spor mec
mualarını meşgul etmektedir. 
lngiliz üniversiteleri atletizm 
müsabakalarına bir Türk gen· 
cinin girmesi ve üniversiteler 
arasındaki rekoru kırarak şam
piyon olması spor tarihimizde 
ilk defa rastlanan bir hadisedir. 

lrfanm yapbğı rekor güllede 
şimdiye kadar yapılan rekor
ların hepsinden üstündür. Evel
ce 43 ayak 1 O inç olan üni· 
versiteler arasın gülle rekoru 
bu defa 45 ayak 9.5 inçe 

Oüllt şampiyonu Bay Ali lr/an 

kadar yükselmiştir. Gazeteler 
irfanın fevkalade istiyadından 

bahsediyorlar. 

dan: 
"2 Martta Cenevrede on se

kizler komitesi toplandı,, "on 
üçler komitesinin muharip ta
raftarın cevabı üz~rine on Matta 
görüşereğl bildiriliyor,, 

"lşidildiğine göre on sekiz
ler komitesinden sonra elli üç
ler komitesi toplanacaktır.,, 

ı3u Cenevre komiteleri ve 
tali komitelerinin labirenti 
içinde gaip olmamak mümkün 
deiiL 
· Evvela bir beşler komitesi 
teşekkül etti, ondan sonra on 
bir ve daha sonra onüçler ve 
daha neler .. 

Geçen gün bir ltalyan gaze
tesi Cenevre müzakeratı hak-
kındaki bir yazısında şu basit 
rıyazıye formülünü neşredi

yordu: 
3+5+11+13+18 t-53=0 
Bir gün Türkiye Dış bakanı 

Rüştü Arasın beşler komitesi· 
nin gayesi hakkında malumat 
verirken söylemiş olduğu ince 
ve güzel bir formülü hatırlı

yorum: 
"Sulhu bir ve ayrılmaz olarak 

kuvvetlendirmek arzusuyle iki-

ler arasındaki anlaşamamazhğı 
üçlere arzetmek için toplanmı~ 
beşler komitesiyiz . ., 

Üçlerin Fransa, lngiltere ve 
ltalya olduğu, ikilerin de ltalya 
ile Habeşistan olduğu anlaşıl

maktadır. 
Alışmamışlar ıçın bu ra• 

kam lehçesi anlaşılmaz birşey 

oluyor. Bazıları Cenevrede 

toplanan bir komitenin resmi 
isminin başına kısa bir izah 
ilave ediyorlar . 

Sanksiyonlar ıçın toplanan 
on sekizler komitesi, barış için 
taplanan on üçler komitesi. 

ince düşünenler barış için 
yapılan gayretlerin boşa git
mesini diplomatların on üç kişi 
olarak toplanmaktan hoşlanma-
111aları ile izah ediyorlar. 

Ne olursa olsun Milletler 
Cemiyetinin eski rakamlar il
mini ihya ettiği meydandadır 

Cenevrede rakamların gizli bir 
manası vardır. Milletler cem
iyeti Wilson ve Pythagore işa
retlerinin hımayesine sığınmış·· 

tır .. 
Diplomatims 

• ••••••• Cif 

Bir çuval soğan çalmış 
Alsancakta Burnava cadde

sinde baka] Emin oğlu Mus
tafanın dükkanından bir çuval 
soğan çalınmışdır. Hırsız ara
nıyor. 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarının 

Yeni Naklettiği Büyük Mağazanın 
Bulunduğu Mahal 

KEMERALTI 
Hükômet Caddesi 

No. 36- 4 dür. (TELEFON 3308) 
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• 
Yatıştırıcı bir 

jest e ı nıyor 
- Başlara/ı l ı ı salıi/cde -

Bununla beraber B. Eden müzakerelerin faydalı olarak 
açılabihuesi için, ~ra devrede Almanyanın yatıştırıcı bir jest 
yapması zaruretini yeniden teyid etm.iş ye B.erl.ine ~a~':ket ~d~ 
fevkalade Alman elçisinin bunu B. Hıtlere bıldırmesını ıstemıştır. 

Paris, 28 (Ô.R) - Gazetecileri kabul eden B. Albert Sarraut 
B. Edenin nutkunu tedkik ederek iyi bir netice çıkardığını ve 
sözlerindeki ihtiraza raı;men B. Edenin hiçbir vesile ile logilte
renin imzasmı red ve inkir etmiyeceğini söylemiş olmasından 
memnun olduğunu söylemiştir. 

BRÜKSEL KONFERANSI 
Paris, 28 (Ö.R) - Dün akşam saat 8,30 da dışişleri ~akanı 

B. FJandin, kendisinden önce B. Boncour'u kabul etmış otan 
B. Sarraut ile görüşmüştür. Bu müzakere esnasında, Lokarno 
devletlerinin Alman cevabı alındıktan sonra, mesela Brükselde, 
yeni bir toplanh yapmaları hakkındaki teklifi görüşülmüştür. 

iç bakanlıktan çıkarken B. Flandin müzakerenin arsıulusal 
dorum üzerinde cereyan ettiğini söylemiş ve saat 19,40ta Yo~ne 
seçim dairesine hareket etmiştir. Dışişleri bakanı yarın (bugun) 
büyük bir siyasal nutuk söyleyerek dış vaziyetten de bahsede
cektir. Salı sabahı B. Flandin Parise dönmüş bulunacaktır. 

Paris 28 ( A.A ) - Siyasal ve diplomatik mahafilde söylen· 
diğide göre, Salıya yapılacağı söylenen Alman teklifleri alındıktan 
sonra Lokarnoco devletler konferans halinde ve mümkün olduğu 
kadar süratle toplanacaklardır. lngiliz, Fransız ve Belçika dış 
işleri bakanları ile bir ltalyan mümessilinin 3 Nisanda Brükselde 
toplanmaları muhtemeldir. Mamafih bu hususta hiç bi kati karar 
alınmamıştır. 

Ferit Kuvvet Şurubu 
l<uvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansız --"""--~-. •r."'I"',.........,..__..,,....,......;,._. 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 
ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERi1"' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

Avcılara Polislere Koyun sahiplerine müjde 
Daimon marka 9388 numal"ah üç pilli en son icat edilen 

bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır bu sayede avcı
lar geceleri diri diri tavuşan keklik vesaire. gibi avlarını 
yakalamaktadırlar. Beş yüz metre mesafeyi tamamile 
gösterir. 
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Umum deposu: lzmirde Suluban civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

100 
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BIÇAGINI 
// 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

Her Fiata Satış 
Azinıet dolayisile 
acele nıüzayede 

ile satış 
Önümüzdeki pazar günü ya

ni martın yirmi dokuzuncu gü· 
nü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karşıyakada vapur 
iskelesine yakın Fahrettinpaşa 
caddesinde yalıda 54 numara· 
da Nusret beye ait lüks ve 
nadide mobilyaları bilmüzaye· 
de satılacaktır. 

Gerek yemek odası takımı, 
yatak odası takımı lüks ve 
nadide mavundan mamul mi-
safir odası takımı, lüks mavun 
kristal vitrin, lüks mavun mas
sif 12 parçadan ibaret koltuk 
takımı perdesiyle, 4 köşe oto
matik yemek masası, mavun
dan mamul 6 maroken san-
dalye, şömine aynası, dört kö
şe anahtarh yemek masası, 2 
istirahat koltuğu, ceviz kolona, 
sahibinin sesi salon gramofonu, 
gramofon dolabı, 2 büyük an
tika kilim perde, küçük yazı
hnne, büyük divan, büyük ki
lim, 2 kcsınc sarı karyolalar 
somyelerile, lavamanlar tuv.a
letlerile, sarı mangal, komodin, 
4 sarı sandalye, paravana, 
Gördes 'halısı, 7 adet Gördes 
seccadeleri, 2 kişilik san si
yahlı karyola, 6 adet tablah 
sandalye, 7 lambala pilli Filko 
radyo ve sair bir çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede hla
caktır. 

Büyük Kardiçalı lbrahEm bey 
hanında Emniyet müzayede 

sa onu müdüriyeti 
3-3 

• 
BONO 
"'P***'W A i 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Er ·, Si
vas dahili istikrazı sabn alır. 

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

25-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. ,, MU-, 
r7-.Zn '7I/..TJZ7.ZU"Zll!J"" 

IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BiR KIRAA THANESi 

Devren satılıktır 
İstekliler hemen, Karşı

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

H.3 1-15 (678) 
~eg.zZZZZ7ZZXfLZZ7JJ:ZT.LZZZ-q.7ZJ 

,, •• 5 " 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiZ' arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 
'Muayenehane telefonq. 3315 

Ev telefonu 3203 
H. 1 1-13 (671) 

~I-Z_M_iR __ Y_üN-· _M_e_n--ca-t--ı' 

Türk . Şir • 

• 

1.,arafından me sim dolayısiJe yeni çıka ığı kumaşlar: 

SA .-LA ------

Birinci Kordonda 
186 Numarada 

Mimar Kemaled- FAHR• 
din caddesinde l ı oğlu 
C/ZZ.A~ • ku U.Z7.Z7.71ZfLZ..zZ'ZjUL/ Z./L/.7/.7//77 L.///////////7 //7 7J 

ynı maşlar lzınirde ağırzade e Asun Ri7..a 

Kardeşleri ve 
CZ.L%U2ZZifZGl22!~2R':Z'Z'ı.'i!ZZ.i. 

PAST~L FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFOR PASTİLFOR 
PAST~L FOR p . PASTlLFO 

PAST~L FOR PASTı·L FOR PASTİLFOR 
PAS~L FOR PASTILFOR 
PASTiL FOR Kullananlar 

Nezleye, öksürüğe, nefes d:arlı~ıua ta- ~ PASTILfOR 
P AST~L FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- • p ASTİL FOR 
p ASTIL FOR lan hastalanmaz, boğazları ağnmaz. p AST!L FOR 

PASTILFOR PAST PASTILFOR· 
PASTILFOR P 
PASTİL FO 
l? AST1L F0'~4.-liiiil,, ~~ ~~~·, ~~ 
PASTİL ıı1ll 
PASTI 
PAST 
PAST 
PAST 
PASTI 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASliL FOR P ASTTfeM~-~ 

Muayeneha 
nakli 

BERLlN 
VJYANA 

VE Odem •= Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylü.fe· 
rimize bir kolayhk olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti· 
ğimi, fukaraya da evelce bil-
dirilen g{mlerde meca.nen 
bakmakta olduğumu bildi-
ririm. 

Doktor 
Ramiz Gündoğdu 

O demiş 
1-3 (670) 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün. ipek, pa

m le veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

5 
Kuruş ile ·e çok kolay bo-

yamak isterse.n·z bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

....._.OY.ASI 
EL SATI 



........ 

1: 
fi. - -

ve çifte spiralli OSRAM " D 11 v ampullerin\ diğerlerine 
tercih ediniz. 

'\ I· Bu JambaJarm çifte spiralli az 
~. · cereyanla çok aydınlık verme

lerini temin eder. Işık neşretme 
kabiliyetleri elektirik sarfiyatları 
ile mukayese edilemiyecek de
recededir. 

Pastil Antiseptik 
~..A.N"Z-U~ 

T enefflis yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızbkJannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu • lstanbul 

- ' .. • ~ ~ •Sil_..~ • • • .. • 

ECZACI 
KEMAL AKT AŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacıbk gibi bir namus 

i~i yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

Evrensel ve arsıulusal 

P aris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

.s • ulusa rnensup eooo den fazla te,hircl 
lKJ MJL YON· ZiYARETÇi 

Sallcılar: Orada bOtlin dünyadan gelmiş sayısız müşteri 

namzetlerıle temas edeceksiniz. 
Ahcllar: Bütün istihsal · şubeleri için en son keşifler ve 

ıslahları ve en df-ğişik eşantiyonları buJacaksmız. 

YENi ASIR 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
ı . • . ' -

ismi San'atı MeYkll " No. 
Mustafa Kaıım lhıan ~ · Paıhrmacı Kemeralb 108-3 
Şaşal suyu ·. r··· suyu " 154-1-41 
Dede Mebmed orapçı 

" 
174-12 

Nail avaf deposu 
" 

188-2 
Mustafa Çorapçı 

" 188·3 
Baha Makin acı 

" 
226-27 

Musa oğlu SaJih Kunduracı 
" 

226-2 
Musa oğlu Ahmed il H 

Şükrü " " -2 
Suat " 

,. -3 
Ali " " 

-3 
~emsi Kamil ,, ,. -7 

mail ,, H -12 
Hüseyin " " 

-13 
Hüseyin ve Mustafa Makinacı ,, -14 
Ahmed oğlu Hliseyia Kunduracı 

" 
-14 

Hasan oilu Rahmi ,, ,, -14 
M. oğlu Mehmed · 

" " -15 
Ali Baba Mustafa 

" " " H. oğlu Musa il " " M. o~lu Nuri " " -16 
M. O. Kamil ve Mustafa ., ,, -18 
Ahmed oğlu Mehmed Terlikçi " -19 
Ali oğJu Yaşar Makinacı ,, -21 
Hüseyin " H -22 
Mustafa O. Abdurrahman Terlikçi ,, -30 
Davi oğlu Cako Kunduracı " -35 
Muiz Haro Bohor ,, Tilkilik 31- 1 
Ali oğlu Mustafa ,, Kemeralb 226-27 
Ali " 

,, ,, -28 
Ali .. " .. -28 
Mehmed " " tt -29 
Ibrahim " ., ,, -33 
M. Arif ti ,, " -34 
lbrahim ve Mustafa " 

Tilkilik 66- 1 
Ali oğlu Hüsnü •t Kemeraltı 226-36 
Mehmed Raşit Terzi Tilkilik 70 
Hasan oğlu Refik Manav " 138 
Ali oğlu Osman Kahveci 

" 174 
lsmail oğlv Ali Kahveci 230 
Salih Hasan ~erzi 

" 15- 2 
Aziz oğJu Mustafa Çorapçı ,, -19 

" Faruk oğlu Umer Elbise B. 
" 41 

Ali oğlu Mustafa Yoğurtçu " 109 
Süleyman oğlu Ahmed iki çeşmelik 24- 5 
Ahmed Fehmi Meyhaneci ,, 90 
Hadi ve Hüsnü Kunduracı 

" 100 
Yuda Galuni Patikçi ,, 120- 1 
Banadaret Berber ,, 132 
H. oğlu Salahaddin Berber ti 140 
M. Hüseyin Terzi " 136- 1 
Mustafa Berber ,, 164- 1 
H. O. Mustafa Kunduracı ,, 176 
Kazım Tütüncü " 1 
Ali Köfteci ,, 3-5 
Halil Kunduracı ,, 75 
M. Riza S. Dondurmacı " 113 
Atike Bakkal ,, 117 
Osman oğlu Cemal Berber ,, 119 
Ali Eskici " 197 
Ali oğlu Cemal Terlikçi " 155 
Bohor Mizrahi Eskici ,, 167 
Murat oğlu Tahir Kahveci " 227 
Mehmet elektrikci lkiçeşmeJik 285 
H. oğlu Vehbi marangoz " 291 
Mjşon tenekeci Törkpazarı 40 
Dan yel Balıkcı " 66 
Avram Eskinazi kunduracı " 27 
Şimon "• 

,, 27-1 
Rauf Gramofon T. ., 27-2 
Osman ve Tevfik Meyhaneci 

" 75 
Ali Riza un deposu Başturak 3+ 1 
H. oğlu Ismail Hakkı Aşçı ,, 25 
K. O. Mustafa Çorapcı ,, 51-56 
K. O. Hayrettin Aşçı ,, 55-60 
H. O. A. Hamdi He)vacı " 55-1 
H. O. Abdullah Nalıncı ,, 87 
H. Hüseyin tuhafiyeci ,, 91 
Ş. O. M. Zeki marangoz " 137 
Murat Usta ,, ,, 141 
H. O. Hasan Bakkal ,, 171-2 
Mehmet Nazmi ve Ahmet Kunduracı ,, 177 
H. O. Hasan Kunduracı '' 

183 
Nazmi oğlu Haydar " 

,, 193 
M. O. lbrahim 

" 
Kuyumcular 29 

Bencuya Sarraf J. K. Osam 23 
M. O. Yusuf Terzi " " 16 
Ahmet 

" " 
,, 18 

N. O. Mustafa " 
ikinci K. Os. 6 

Ahmet " " " 
10 

Mehmet ve Mehmet Recai ... , ,, H 12 
lsmaiJ O. Hasan Aşçı 3 ncü K. Oı. 17 
M. O. Hüseyin kunduracı ,, .. 19 
Ali terzi ti " 

10 
Ali O. M. Nuri kunduracı " 

,, 26 
Muiz Forki terzi 3 ncü K. Oıma& 13 
M. O. Ali kunduracı ·4 ücü K. it 12 
M. O. Şevket Ökçed arayıcl Ç. 2 
Hayrettin Osman kunduracı Kuyumcular 1 
Ömer Lütfü Terzi il 7 
Mark o Elbise Ta. ,, 10 
S. O. Halil Kunduracı lnkilap 31 
Ali O. lbrahim " " 31-1 
Hasan O. Süleyman Kahveci il 33 

1 

Avni •' Makineci 89-1 ,, 
M. O. Hüseyin kunduracı 

" 
16-2 

Kazım O. Mehmet D. boyacı ,, 16-5 
S. O. Şer afettin kunduracı ., 24-1 
lsak ve Faik " " 24-2 
Etem ve Natan Yuıef Lnt· " " 24-4 

Süleyman ve Mustafa ,, 
" 32-1 

2e Mart İ9se 
= 

kazanç % 15 buhran icmal 
tarhı L. Kr L. Kr. L. Kr. L. Kr. 

10 00 1 60 2 30 13 80 
22 22 3 33 5 11 30 66 

66-1 13 36 2 00 3 07 18 43 
76 24 20 3 63 5 57 33 40 
77 14 40 2 16 3 31 19 87 

158 7 50 1 13 1 73 10 36 
113 5 10 o 77 1 17 7 04 
114 5 10 o 77 1 17 7 04 
115 4 80 o 72 1 10 6 62 
116 7 50 1 13 1 73 10 36 
117 7 50 1 13 1 73 10 36 
121 7 50 1 13 1 73 10 36 
128 13 75 2 06 3 16 18 97 
129 15 00 2 25 3 45 20 70 
130 5 10 o 77 1 17 7 04 
131 5 10 o 77 1 17 7 04 
132 4 80 o 72 1 10 6 62 
133 s 10 o 77 1 17 1 04 
134 5 10 o 77 1 17 7 04 
135 4 80 o 72 1 10 6 62 
137 12 50 1 88 2 88 17 26 
139 15 00 2 25 3 .. 5 20 70 
140 6 24 o 94 1 44 8 62 
142 5 00 o 75 1 1,5 6 90 
143 12 50 1 88 2 88 11 26 
242 21 00 3 ıs 4 83 28 98 
271 21 00 3 15 4 83 28 98 
391 1 25 o 19 o 29 1 93 
148 7 50 1 13 1 73 10 36 
149 3 15 o 56 o 86 5 17 
150 3 75 o 56 o 86 5 17 
151 7 50 1 13 1 73 10 36 
154 12 50 1 88 2 88 17 26 
155 7 50 1 13 1 73 10 36 
407 15 00 2 25 3 45 20 70 
157 7 50 1 13 1 73 10 36 
410 27 00 4 05 6 21 37 26 
444 44 43 06 66 10 22 61 31 
460-1 2 92 o 44 o 67 4 03 
485 72 92 10 94 16 77 100 63 
500 7 50 1 13 1 73 10 36 
502 15 75 2 36 3 62 21 73 
514 15 00 2 25 3 45 20 70 
543 33 33 4 00 7 47 44 80 
570 2 40 o 36 o 55 3 31 
603 149 99 22 50 34 50 206 99 
607 19 25 2 89 4 43 26 57 
617-1 6 25 o 98 1 45 8 68 
620 20 42 3 11 4 71 28 24 
625 23 39 3 50 5 37 32 26 
623 30 00 4 50 6 90 41 40 
637 24 ~o 3 68 5 64 33 82 
642 7 16 10 07 1 65 9 88 
652 32 29 4 84 7 43 44 56 
633-1 44 89 6 73 10 32 61 94 
685 18 00 2 70 4 14 24 84 
702-1 24 38 3 66 5 61 33 65 
704-1 7 64 1 15 1 76 10 55 
705 36 46 5 47 8 39 50 32 
709 20 56 3 08 4 73 28 37 
719 36 00 5 40 8 28 49 68 
725 24 00 3 60 5 52 33 12 
747 35 00 5 25 8 05 48 30 
769 10 00 1 50 2 30 13 80 
771 24 00 3 60 5 52 33 12 
817 9 38 1 41 2 16 12 95 
830 18 75 2 81 4 31 25 87 
861 2 40 o 36 o 55 3 31 
862 2 85 o 43 o 66 3 94 
863 4 69 o 70 1 08 6 47 
886 120 00 18 00 27 60 165 60 
896-1 12 60 1 89 2 90 17 39 
910 35 00 5 25 6 25 46 50 
930 5 40 o 81 1 24 7 45 
933 5 40 o 81 1 24 7 45 
55-2 936 71 97 10 80 16 55 99 32 

945 6 00 o 90 1 38 8 28 
947 27 00 4 05 6 21 37 26 
959 39 00 s 85 8 97 53 82 
961 39 00 5 85 8 97 53 82 
970 3 75 o 56 o 86 s 17 
973 36 00 5 40 8 28 49 68 
974 21 00 3 ıs 4 83 28 98 
975 7 50 1 13 1 73 10 36 

1029 14 50 2 18 3 37 20 05 
1051-2 116 66 11· 50 26 83 160 99 
1058 30 00 4 50 6 90 •tl 40 
1059 30 00 4 50 6 90 41 40 
1076 5 40 o 81 1 24 7 45 
1078 16 20 2 43 3 73 22 36 
1079 12 60 1 89 2 90 17 39 
1091 5 00 o 75 1 15 6 90 
1092 21 00 3 15 4 83 28 98 
1094 4 80 o 72 1 10 6 62 
1101 10 00 1 50 2 30 13 80 
1107 50 40 7 56 11 59 69 55 
1110 5 40 o 81 1 24 7 45 
1117 14 40 2 16 3 31 19 87 
1123 10 50 1 58 2 42 14 50 
1125 30 00 3 45 6 90 40 35 
1132 15 00 2 25 3 45 20 70 
1155 18 00 2 70 4 14 24 84 
1156 18 : 00 2 70 4 14 24 84 
1157 17 50 2 63 4 03 ' 26 32 

1 56 o 24 o 36 
1191 18 00 2 70 4 14 24 84 
1208 18 00 2 70 4 14 24 84 
1211 22 40 3 36 5 15 30 91 
1215 22 50 3 38 5 38 31 26 
1216 15 00 2 25 3 45 20 70 
1218 22 50 3 38 5 18 32 39 

94 17 22 
1222 19 25 2 89 4 43 26 57 
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N. v. • Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCİ 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru elvevm 
limanımızda olup 28· 3-936 da 
Anvers, ·Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan için 
yük alacakbr. 

HERCULES Yapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremeoden yük çıkaracaktır 

AQUILA vapuru 30 martta 

bekleniyor. 4 nisana kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 

Bremen için yük alacakbr. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 muf.. 
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yilk alacaktır. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan jpti
dasında Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
V arna ve Köstence limanlan 
içm yük aJacakbr. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAYARD motörü 11 nisanda 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu· 
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yük alacaktır. 

,

1 

__ E_n_s_ag_v ı_a_m-~ve=-_e_n_ı.u_· k_s __ Mobilye imal eder 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 

bekleniyor. Hayfa, Iskenderiye 

Dieppe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. tarihine kadar Anvers-Rotter

dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. Vapurlann isimleri, gelme ·ı----------• 

D. operatör SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yfikünü tahliyeden sonra Rot-

terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
OsJo ve lskandinavya limanlan 
için yük olacakbr. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Dantzig 
Gdynia, Goteburg, OıJo ve 
lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARITtME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta. Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 21-5-936 

1 • gelib ı 3 - 5 - 93' da Pi
·, Malta, Marsilya ve Bar

l · lone hareket edecektir. 
' qA JULIYA van ,. ,, 7-6· 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhlide gi· 
ritilniez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

936 da beklenmekte olup 8 6-
936 da Pire, Malta, Marsilya 

Ye Barcelone için yük ala· 

caktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

naviunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsillt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005-2663 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını ber gün öğle

den sonra 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numamade so
kak S numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehaneai 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

lzmir Defterdarlığından: 
Isaısmın vergi borcundan ötürü tahsili emvaJ yasasına göre 

haczedilen Orhauiye mahallesinde lkiçeşmelik caddesinde kain 
472 sayıh fırın tarihi i.lludan itibaren yirmi bir gün muddetle 
satılığa çıkanldığından pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 29-3-7-11 820 (680) 

................................................................................................................ ~ ....••••......•..•......•.........................•...•.•..•... 

kazacıç ,o ıs buhran icmal 

ismi San'ab Mevkii ve No. tarhı L. Kr L. Kr. L. Kr. L. Kr. 

A. Mehmet ve ŞiikrO 32-5 1226 39 60 4 55 8 83 52 98 
" " Liyazar Talyaz 
" " 

36-2 1229 9 00 1 35 2 07 12 42 

D. O. lbrahim 
" 

34-5 1232 6 00 o 90 1 38 8 28 
Jf 

Davi 34-6 1231 7 80 1 17 1 79 10 76 
" ti 

Abdullah O. Tevfik ,. 34-7 1234 7 80 1 17 1 79 10 76 
" M. O. Ahmet Kahveci 52-1 1235 ıs 00 2 25 3 45 20 70 
" H. Hüseyin kunduracı 34-8 1235 6 90 ı 04 ı 59 9 53 
•• 

Hayri usta 82-2 1257 19 50 2 93 4 49 26 92 
" " Halit oğlu lbrabim Kahveci Azizler 4 ı288 ıs 00 2 2S 3 45 20 70 

M. oğlu Yuda Terzi Gebeş 20- 7 1338 10 62 l 59 2 44 14 65 . 
Selim oğlu Ali Kunduracı HSÜIEYI 3 1352 14 40 2 16 3 31 19 87 

Cako V. Ganun Terzi Gebeş 20- 8 1339 12 50 1 88 2 88 ı1 26 

Yusef Liya Terlikçi 1 inai Siileymaal 360 1 31 o 20 o 30 1 81 

19 
H.O. Muharrem Bayrak amili Nadi s. 4 1380 3 13 o 47 o 72 4 32 

1. O. Mehmed Kunduracı Kahraman 23 1389 21 60 3 24 4 97 29 81 

Mehmed ve M. AD 53 1391 10 80 1 62 2 48 14 9a 
" " 

Hüseyin Gizli 2- ı 14~4 3 30 o 50 o 76 4 56 
" M. O. Ali Kömürcü Çirkin So. 22 1461 24 ()() 3 60 5 52 33 12 

A. O. Mustafa Kunduracı Tellal B. 29 1514 3 60 o 54 o 83 4 97 

Mustafa Kömürcü Yusufdet\e 4 1523 8 28 1 24 1 90 11 42 

Aziz oğlu llyaa Kahveci H. Ali C. 252 1525 4 38 o 66 1 01 6 05 

Hüseyin Terlikçi Dolaplı Ku. 11 1543 3 60 o 54 o 83 4 97 

K. Z. Mehmed Kahveci Mumcuzade 30 1565 10 50 1 58 2 42 14 50 

Arap O. Muharrem Makineci 28-1 1593 4 13 o 62 o 95 5 70 

N. O. Ömer Berber Dikili taş .30 1625 5 11 o 77 1 18 7 06 

Mayer Çorap amili 38-1 1629 11 ıı 1 67 2 56 ıs 34 
11 

A. O. Ömer şeriki Ahmed Aşçı 40 ı630 2S 88 3 88 s 95 35 71 
" 

lsmail Hakkı Bisküvi İ. Cündüz 8 1659 21 43 3 21 4 93 29 57 

Jozef Subami Kömilrcü 20 1664 ı os o 16 o 24 l 45 
" Azmi O Mustafa Bakkal 22 1665 18 75 2 sı 4 31 25 87 ., 

H. Mehmed ve B. Kunduracı ıı 1681 21 60 3 24 4 97 29 81 
u 

lbrahim Meşe Namazgah 155 1688 58 33 8 75 13 42 80 50 

H. O. lbrahim Kahveci 44-46-48 1692-1 14 00 2 10 3 22 ı9 32 
" 

M. O. lsak Terzi Emniyet 22- 1 1710 7 00 1 05 1 61 9 66 

Şükrü Demirci Evliya zade 33- 5 1732 3 00 o 45 o 69 4 14 

Ahmed Dursun M. lnşaiye 35-35- 7 1733 9 55 1 43 2 20 13 18 .. 
Rifat oğlu Kazım 38- 8 1734 5 54 o 83 1 27 7 64 

" 
Bekir ve Hayri Teni Hayrettio 5- 4 1759 12 00 ı 80 2 76 16 56 

H. Ki. Esma Ekmekçi 4- 1 1762 18 00 2 70 4 14 24 84 ,. 
A. O. Hüseyin Kahveci 42- 1 1763 9 OOr 1 35 2 07 12 42 

" 
Süleyman Kebapçı 2 1765 5 00 o 75 1 15 6 90 

" 
O. O. Emin Köfteci 1 1769 5 00 o 75 1 15 6 90 

" 
K. O. Mustafa Demirci 4 1773 13 50 2 03 3 11 18 64 

" 
M. O. Ahmed .. 5 1775 9 00 1 35 2 07 12 42 

" 
Şerif O. Mustafa Kunduracı inkılap s. 16- 3 ı209 18 00 2 70 4 14 24 84 

Yukarıda isimleri yazılı 157 mükellef namına 934 mali yılı için Tilkilik maliye şubesince hizalarında gösterilen kazanç vergileri 
~arhedi miş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bulundukları da bilinememiş olmasından dolayi bu vergilere ait 
ıhbarnameler kendilerine tebliğ ettirilememiştir. 

Kazanç vergisi kanununun seksen altıncı maddesi delaletile hukuk muhakemeleri usulü kanunu mucibince tebliğ makamına kaim 
olmak lizere keyfiyet ilan olunur. 821 (681) · 

Bir gün bahar, bir gün klŞ 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağrlSl, kırıklık, sinir, adele 

bel ağrılarma karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daba fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor 

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN. Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil· 
mektedir.Her eczanede buJuour.Fiah 7~5 konqtuı 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splraJlı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim· 
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daba kirlı 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKEN1 

Elektrik, telefon ve malze· 
mel eri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira 

9 parça koltuk tak1011 100 lira 

LÜKS VE 
Yün kadife 

ipek kumaş 

SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 2-13 

:················································· 
TAZE 1'EMiZ ucuz .......... ~ 

• 

JIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

. . 
• • • • . . • . .. . . . 
• • • • . . . . . . 

BAŞDURAK ~ . 
Büyük S l b • 3 e çi oğlu bam karşısında E 

.......•..•...................................... : 
••••••••••••••••••••• 
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ütü iman •• u eş'ei 
Kırk milyon Alman elini ve reyini Bitlere uzatacak 
Fransızlara göre : arpta cesur lan Almanda siyasal cesaret yoktur. 
Seçici muharf reyi komşusu a bırakır, o da ayni şekilde hareket eder 

Londra 28 (Ô.R.)- Bu ak- nevreden ayrılması meselesi dağmlan eon Rayhftag 679 aay· ı 
fam Berlin büyük bir neşe için- üzerinde yapılmışb. ikincisi lavdan mürekkepti. Yeni kurul 
de kaynıyor. Yapılan hazırlık- ağustos 1934 te Hindenburgun içinse hükumet tarafından göı-
lar o kadar büyüktür ki bunu ölümü üzerine B. Hitlere şan- terilen 1035 namzet vardır. Ya-
kalemle tarif etmek mümkün sölyelikle birlikte devlet baş- zılmııolan seçmenlerin sayısı4S 
değildir. Sokaklara Hitlerin kanı unvanının verilmesi hak- milyon 450 bindir. Rey vermi-
fotoğrafını havi afişler yapııtı- kında idi. Bu plebisitlerde ek- 1 yen erin çok az olacağı ve her 
nlmıştır. seriyet nisbeti yüzde 95 ve halde 40 milyondan fazla seç-

B. Hitlerin 7 Mart söylevile yüzde 90 idi. Yarın tasdik te-
haıırlanan yarınki Plebisitte şebbüsünün azami dereceye 
seçmenlere hiç bir soru veril- varacağı tahmin ediliyor. 
miyecek, bunlar rejimin üç se- RA YHŞT AG ÜYELERi DE 1 

nelik umumi aseri üzerinde SEÇiLECEK 
reylerini vereceklerdir. Bu Ple- Seçmenler ayni zamanda ye-
bisit B. Hitlerin iş başına geç- ni Rayhştağ meclisini de seçe-
tiği 31 Son Kanun 1933 den ceklerdir. Fakat Alman kanu-
beri yapılan üçüncü Plebisittir. nu esasisi parlamentonun ehem 

iLK REFERANDUM miyetini ikinci derecede bırak-
ilk referandum 1933 son tığından bu seçimin pek nisbi 

Teşrininde Almanyanın Ce- bir değeri vardır. 7 Martta 

menin rejimin eserlerini tasvib 
edecekleri muhakkaktır. 

ALMANLAR HITLERE 
REY VERECEKLER 

Paris, 28 ( Ö. R ) - Yarın 
(bugün) yapılacak olan Alman 
ıeçimi gazetelerce şimdiden 

tefsir edilmektedir. "Depeche 
de Brest,, B. Hitlerin plebisit 
mahiyetindeki bu seçimden 
alacağı netice ile dış siyasa 
için diğer memleketler üzerin
de müessir olmak istediğini 

kaydediyor : Alman ulusunun, 
tasvibine arzedilen biricik 
namzedler listesine dis!plinle 
rey vereceği muhakkaktır. 

Bay Hitler on milyonlarca 
rey kazanacaktır. Muhalif 
rey vermeğe cesareti olanlar 
veya istinkaf edenler pek az 
olacaktır. Harp sahnelerinde 
çok cesur olan Alman, siyasal 
cesaretten mahrumdur. Her 
müntahip, reyinin keşfedilme

sinden korkarak muhalif rey 
vermey.ı komşusuna bırakır. 

Komşusu da aynnı şekilde ha· 
reket ettiğinden muhalefet 
filen sıfırdır. 

ALMAN MATBUATI 

Almarı ıslekleri11in talıakk11k11 hıwii11kii sr.cimiıı 11eticesi11r. bnglıdır, ıltyorlar. 811 ısleklerm 
hakiki başanrıları: Rende Alman topculan 

tek bir ses verir. Fkserıyetin SERBEST HAVA gün ekseriyete dayandığı 
Hitler arkasında tophmdığı mu- "Eclaireur de l' Est., de Al- muhakkakdır. Fakat kanaat 
hakkaktır. Bugün yaptığı siyasa man seçiminin peı< az serbest serbestliğine riayet edilseydi, 
ile B. Hitler .filen bütün Alman bir havada yapılacağını iddia seçim neticeleri seçmenler ta .. 
ulusunun iradesini temsil et- ediyor! Ekalliyetin de emirli rafından kontrol edilseydi, ne• 
mektedir. B. Hitler gayesinin bir vazife olarak kendini gös- tice yarın çıkacak olandan 
sulhcu olduğunu halka inan- tereceg" ı' farzedı'lebı'~ır. Bı'r kaç b k l b'l" d' B · H't dırmıştır. Bunan için Almanlar 111 aş a 0 a 1 ır 1• u seçım, ı • 
Fransada buna karşı yükselen menfi rey puslasile, ulusun )erin tanzim ettiği mizansenin 
aksülamele hayret etmektedir- Ulusal Sosyalist ıiyaaasına bir unsuru olacaktır. Bu deli-
ler. Netice ıimdiden bellidir: ezıcı iltihakı samimi gibi lin Londra, Paris veya dij'er 
B. Hitler istediği parlamentoya gösterilmek istenecektir. B. merkezlerde büyük ağırlığı 

Bav Hilltr son secim gezilrrbıderı birinde Zaten Almanyada matbuat malik olacakbr. Hitler'in Almanyada bu- olacaktır. . 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Büyük Italyan taarruzuna doğru Cemal Hüsnü istifa etti 

Bern sefirliğine kimin 
atanacağı belli değildir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Habeşlerin kısmı küllisini sevkeden imparator 
Sokota yakınında sevkülceyş yerlerini tuttu 

Londra, 28 (A.A) - Habeş
lerin tahminine göre, Şimaldeki 
başlıca tehlike şimali garbide 
T sana gölü istiknmetinde be
lirmeye başlıyan ltalyan taarru
zu ile kendini gösterecektir. 
Bu tehlikenin önüne geçmek 
üiere imparator kuvvetlerinin 
kısmı küllisini Asbangi gölünün 
garbma ve Gondann 175 kilo
metre şarkına doğru yürütmek
tedir. Tahminlere göre, ltalyan
lar merkezi Dessie bulunan 
dağlık araziden ziyade Ambara 
we Salab vilayetlerinden geçe
rek Adis - Ababa'ya vara
bileceklerdir. Çünkü bu vila
yetler arazisi askeri harekata 
daha ziyade müsait bulunmak
tadır. Takazze ve Sehit ırmak-
Jarı mıntakalarından gelen mü
him ltalyan kolları şimdi yeni-
den bombardıman edilmiş olan 
Gondar istikametinde yürü-
mektedirler. Bu kolların sağ 
cenahını korumak üzere teşek-
kül etmiş olan muhtelit ltalyan 
kuvvetleri Mısır Sudanı hudu
dunu takip ederek cenuba 
doğru yürümektedirler. Diğer 

bir kısım ltalyan kuvvetleri de 
sol cenahta her hangi bir ini 
hadisenin vulmbalmamu mani 

olmak üzere Semien mintaka
sının temızlenmesine devam et
mektedirler. 

Royter Ajansının Adis-Aba· 
ba muhabiri telgrafla bildiri-
yor: 

Çok mevsuk bir membadan 
öğrendiğime göre, Habeş kuv
vetlerinin kısmı küllisinin ba
şında bulunan imparator', Su-
oraın civarında Sokota yakı
nında bulunan bir noktaya gi· 
derek kuvvetlerinin sevkulce)'f 
vaziyetini bu suretle kuvvet
lendirmişdir. Şim11l cephesinin 
Şark cephesindeki Habeş hat
ları yeniden teıkil edilmekde 
ve ltalyanların Amba-Alagi'de 
yapdıkları son taarruzan ihdas 
ettiği vaziyete karşı gelecek 
bir ıekle getirilmektedir. 

RAS KASSA VE SEYYUM 
ORDULARI 

Haber verildiğine göre, Ras 
Kassa ve Ras Seyyum or
duları bütün kuvvetlerini 
muhafaza etmektedirlerler. Bu 
itibarla bu iki ordunun im
ha edildiğin"! dair olan ltal
yan iddiaları tamamen asılsız
dır. 

Başka bir telgrafın bildirdi
ğine göre, Bali vilayetindeki 
Goba şehrinin bombardımanile 
lsveç seyyar hastanesinin bir 
arabaıı ikinci defa olarak ltal
JU tayyaseleriDin atetine ••-

~ ·--·---------~~ İST AN BUL, 28 (Ô.R) - Türkiyenin Bern elçisi ve Uluslar 
sosyetesi daimi delegesi B. Cemal Hüsnü istifaımı vermiı ve 
bu istifa kabul edilmiştir. 

ANKARA, 28 (Özel) - Bern sefirliğinden ve Uluslar 
sosyetesindeki Türkiye daimi azalığından istifasını veren Camal 
Hüsnü Ankara ya hareket. etti. Yerine kimin tayin edileceji 
Dıı bakanın Paristen dönüıünda anlaıılacktır. 

Komik Şarlo lstan~ula gelecek 

Meşhur yıldız, evlenme 
işini tamamlıyacak .. 

Istanbul, 28 (Özel) - lnıiliz tabiiyetinde olan sinemacılık 
aleminin meşhur siması Çarli Çaplin (Şarlo) Paulette Goddartla 
bir yıla yakın bir zaman önce evlendiği halde kilise onua 
evlenme muamelesini tasdik etmemektedir. Singapor'daki kilise 
de bu muameleyi tamamlamaktan istinkaf edince Şarlo, evlen
mesini resmiyete dökemiiyecek bir vaziyete düşmü~tür. 

Verilen bir habere göre Çarli Çaplin yakında eşi Paulette 
Goddart'la birlikte şehrimize gelerek evlenme muamelesini 
tamamlıyacaktır. Verilen haberi teyit edecek başkaca malumat 
yoktur. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ruz kalmış ve kısmen tahrip Roma 28 ( Ô. R ) - Mare-
edilmiştir. şal Badoğliyo bildiriyor: Şimal 

Ogadende ltalyan tayyareleri cephesinin garp kıtalanmız it-
bilyiik bn...faaliyet göstermek- gal hareketine devam ediyor-
te devam etmektedirler. Bu Jar. Dün bunlar çok kuvvetli 
tayyareler Berbera, Ciciga, bir mevki olan Kaçuyu iıgal 
Harrar yolunda mevkilerini etmişl~rdir. 
tahkim eden habeşleri devamlı Cenup cephesinde tayyare 
bir ıekilde bombarcbman et- kuvvetlerinin ıenit faaliyeti 
mektedir. kaydedilmiftir. 


