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lmnltur·i.yetin Ve Cumlım·iyet Eseriııi.,ı Be1ı·çisi, Sabalıl<&rı Çıkar Siyas·i Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Alman milleti Hitlere bağlıdır ' 

' miştir • 
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• 
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· · Berlinde Şenlik 
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Yüz binlerce kişi Başvekalet 

Ren bölgesinde 
Ple hi~it;;··iŞii~~k···~·d~~·İ~ri n 

önünde büyük gösteri yaptı Heps· itlere rey verdiler 
~ ....................••.•.•.......•.• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin, 30 (0.R) - Gece yarısı saat ayısına nlsbeti yUzde ge,os tır. 
iki buçukta Plebisitin muvakkat netı- Berfin, 30 (A.A)-Köylerdeki seçim neticesine 
cesi resmen şöyle kayedilmiştir : göre, bütün Alman çiftçileri tek bir adam gibi 

4542864'1 seçiciden 44952456 Hitlere rey vermişlerdir. 
seçmen rey vermiştir. Hitler aleyhin- Gayri askeri mıntakadaki köyler yüzde yüz 
de veya hUlıümsUz rey verenler Hitler lehinde bulunmuşlardır. Bu kat'i ittifak 
&429S4tUr. 44,952 ,476 rey Hitle- Almanyanın 20,994 köyünde müşahede edilmiştir. 
rin lehinde verilmiştir. Hltler lehlnde Diğer köylerde de HitJer lehindeki reyylerin 
verHen reylerin bütün verllen reylere vasatisi yüzde 99,2 dir. 
nisbeti yüzde 9 B, 79, verilen reylerin A/mall piyadesini11 Ef{işi 1914 ordusunu llaflrlalıycr - So1111 3 iincli sa/ıi/ede -
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eliler 
hastanesi 

--··--lzmirin başta gelen 
ihtiyaçlarından 
biridir 

Umumi vilayet meclisine bu 
yıl çok cazib teklifler yapıl
maktadır. Menemene otomatik 
telefon inşası, yUz bin lira sar
fiJe Ağamemnun kaplıcalarının 
modern bir hale ifrağı, Urla 
İçmelerinin Çeşme kaplıcaları-

nın ıslahı, bir vilayet gazetesi 
neşri ve saire gibi teklifler ve 
dilekler bu cümledendir. · 

lstemek yapmak olmadığına 
göre verilmiş olan takrirler 
üzerinde fazlaca durmzyacağız. 
1mkanları düşünmeden yapıl
ması istenilen işlerin ihtiyaç
tan doğmadıgını da söyliyecek 
değiliz. Yalnız herş~yden önce 
kaydetmek · isteriz ki umumi 
vilayet meclisinin açılışı yirmi 
gün olduğu halde henüz bütçe 
müzakerelerine başlanamamış
tır. Bir hafta önce vilayet ma· 
kamı aza arkadaşlarından büt
çe müzakerelerine başlayabil· 
nıek için biraz hareket rica 
etmiştir. Ümid ederiz ki bugün
ler de artık asıl vazifenin ifasma 
girişilecektir. 

Bütçe müzakere edilmeden 
gelirin mevcud müesseseleri 
yaşatmağa yeteceği anlaşılma

dan yeni teklifleri ve yeni işleri 
incelemeğe imkan yoktur. Eğer 
tahminimizde yanıJmayorsak 
umumi vilayet meclisi yeni bir 
teşebbüse girişmeden bile büt· 
çeyi denkleştirmekte haylı 
zorluk çekecektir. Geçmiş yıl
ların denemeleri göz önüne 
getirilirse bu tahmini bir haki
kat olarak kabul eylemekte 
tereddüd gösteremeyiz. 

Mevcut yolların devamlı ta
miratını yapamıyan, yine mev
cut mekteplerinin muallim kad
rolarını tam manasile doldur
mak imkanını elde edemiyen 
bir bütçeden Ağamemoun ılı
calarına yüz bin lira tefrikini 
istemek, Menemene otomatik 
t~Jefon yaptırmağa kalkışmak 
nıhayet hiçbir ihtiyacın ifadesi 
~lrn~yan gazete neşrini akıldan 
gcçırnıek haralJe uğruşmaktan 
başka birşey sayılamaz. 

- So11u 2 ilw saliijede -
~akk.~ C>ca.k.oAl:u . 

• yakılar Italyanlar Ha • n 
25 tayyare şehir üzerine binlerce bamba attı 
bombardıman kurban arı ve a arat · büyüktür 

TAL YA 
••• •• •c• 

Aley inde U. 5. Pakt n n 
t& ncı maddesltatblk 

edilecek midir? 
•••••••••••• 

Londra, 30 (Ô.R) - Adis -
A babadan bildiriliyor: 

ltayan tayyareleri Hararla 
Cicikayı, şiddetle bombardıman 

ediyorlar. Harar şehri Hebe
şistanın en büyük merkezi bu
lunması ve harbm başlangıcın
dan beri askerlikten tecrid edi
lerek açık şehir ilan edilmiş 
olması hasebiyle bu bumbar
dıman büyük hayretle kaşılan
mıştır. 

· Habeşistanın Harrar bom-
bardımanını uluslar sosyetesi Yaktlan /arilzi bir şc!ıir: Harar 

nezdinde pro testo edeceği ha- dir. Debareşe gelince hayvan saat sonra blle şehir Şehri~ ecnebllerle 
ber alınmıştır. pa:ıarlarile meşhurdur. Gondar- alevler içindedir. HUkO- meskOn mahallatı bom-

Asmara 30 ( Ö. R ) - ltal- dan elli mil uzaktadır. Negü- met, bombardıman kur-: b d d k 
yanlar şimali Habeşistanda ıün umumi karargahınm de hanlarının çok olduğunu ar ıman an ço zarar 
Skota ve Debareş şehirlerini elyevm Gondarda olduğu sanı· bildirmekte ise de ölen- görmo,tUr. tarlhsel kıy-
mukavemetaiz işgal etmişler- hyor. ler ve yaralananlar1n metleri olan blnalar yı-
dir. Sokota Amba alaginin ce- Harar, 30 ( O. R ) - hakiki miktarı belll de- kılmı,ttr. 
nubunda mühim bir merkez- Bombardımandan dört ğlldlr • - Somı 3 üncü sahiJ~de -

·······Fransız····ı r·a·ngı···············uitıerın·····ceva·bı ...... 
-

·Kıymetten düşürüleceği Bugün bir muhtıra halin-
haberleri heyecan yerdi de Londraya bildirilecek 

Paris, 30 (Ö.R) - Guetecileri kabul eden Finans bakanı 
B.Regnier borsada heyecan ve end!şe uyanıran rivayetlerı yalan
lamış ve demiştir ki: 

1935 Mayısındanberi Fransız frangını ID;üdafaa i~in Fransa 
bankası üçüncü defa olarak fevka~ade tetbırJ~r al~~ga mecbur 
oluyor. Bu defaki buhranın menşeı de, evelkıler gıbı, bezı çev-
renlerin umumi efkarın asabiyetinden istifade ederek çıkardık
ları yalan haberlerdir. Bazı çevrenlerin kendi menfaatları ve 
mamleketin menfaallarına aykırı olan bu haberlerde kolayca 
inanıverenler teessüfe değer. Bunun için, frangın yakında değer-
den düşürü~eceği hakkındaki haberlerin uydurma olduğunu sör 
lemeye mecburum. 

Finans bakanı parasının değerinin azaltılması fikrine muarız 
olduğunu sak 'amamış ve Fransız parasının iyi vaziyette kalması 
için şu sebepleri göstermiştir: Bütçe müvazenesi temin edilmiştir. 
Hazine taahhütlerine muntazaman karşı koyuyur ve bunun için 
gerek Fransada, gerekse dış piyasalarda aradığı yardımı bul
m.uş~ur. Fransa bankasının altın mevcudü dünyada mevcud en 
kuvvetli altın karşılıklarından biridir. Nihayet ekonomik faaliyet 
te yükselmek yolundadır. 

BERLİN 30 ( Ö. R ) - Dış işleri bakanı Von Neurath 
Almanyanın Lokarno muahedesini imzabyan devletlerin tekliflerine 
cevabını, mukabil teklifleri ihtiva eden bir muhtıra halinde!, yarın 
( bugün ) lngilterenin büyük elçisi Sir Eric Filipse verilecektir. 
Bu cevap lngiliz hükumeti tarafından alındıktan sonra, neşredi
lecektir. Bunun için yeni Rayştag hemen toplanmağa çağrılmı
yacaktır. Bugünlerde mühim hiç bir toplantı ve tezahür muhtemel 
değildir. B. Hitlerin fevkalade elçisi Von Ribentrop bugünlerde 
Londraya gitmek niyetinde değildir. 

Berlin, 30 (Ö.R) - Plebisit neticelerini tefsir eden "Berliner 
Tageblat,, diyor ki: Bu. neticeler Almanyanm bütün dünyaya 
verdiği cevaptır. Hitler birşey söyledi mi, Alman milleti bunu 
düşünür ve bundan başka türlü düşünmez. Alman topraklarında 
Almanyanın tam hükümraniyetinin yeniden kurulması bir adamın 
hareketi değildi. Bütün ulusun iradesini temsil ediyordu. 

Paris, 30 (Ô.R)- Başbakan B. Sarraut ilbayları kabul ederek 
26 Nisan - 3 Mayıs intihababnda tam bitaraflığın temini için 
talimat vermiflir. 

•• -=-
Ren 'in tahkimi 
için hazırlıkta 
lstanbul, ao (Özel) -

Berin radyosu, Alman 
kuvvetleri t a raf·ndan 
askeri işgal alt&na ah
nan Ren' eki gayrı as
ket-i bölgenin tahkimi 
ıçin Raylftag bildçeslne 
tahsisat konulduğunu 
bildlrml,dlr. 

Bayan Afet 
-· 

Ankaraya döndü 
Ankara, 30 (Özel) - Cenev· 

rede tarih kongresi üzerine 
bazı konferanslar veren profe
sör Bayan Afet Ankaraya 
dönmüştür. 

Hamdullah Suphi 
Jstanbula geldi 

Istanbul, 30 ( Özel ) - Ro
manyadan bu yıl gelecek mu
hacirler işi etrafında yapılan 
anlaşma hakkında hükumeti
mh:e izahat vermek üzere Bük
reş sefirimiz Hamdullah Suphi 
Tannöver geldi. Akıam üzeri 
Ankaraya hareket elti. 

G. Kurmaylar 
Pek yakında toplanacak 

lnglllz kabinesi bugün 
· kararını verecek 
Londra, 30 (Ö:R) - Başba· 

kan B. Baldvin bu sabah ka
bine kurulunu mahdud bir şe
kilde toplamıştır. Bu toplanbya 
dışişleri bakanı B. Eden, Lord 
başkan B. Makdonald, müdafaa 
bakanı, deniz bakanı Lord 
Monsel, hava kakanı, Finans 
bakanı Sir Neville Chamberlain 
adliye bakanı Lord Halifaks 
. b ' ıç akanı Sir John Simon işti-
rak etmişler ve lngiltere, 
Fransa ve Belçika erkanı har
biyeleri arasında yapılacak gö
rüşmeler meselesini gözden 
geçirmişlerdir. Bugün toplana
cak umumi kabine kuruluna 
elde edilen neticeler bildirile
cek ve Jazımgelen kararlar 
verilecektir. 
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Deliler 
hastanesi .... 
lzmirin başta gelen 
ihtiyaçlarından 

biridir 
- Baş tarafı lrıd sayfada -
Biz hayale değil, hakikata 

değer vermek mecburiyetinde
yiz. Nihayet büdçenin kena-

rmclan kıyısmdan bir meblağ 
ayırabilmek ve bir ihtiyaca daha 

cevab vermek istiyoruz. Bu 
takdirde ehem ve mühim me· 

selesini ele almak İcab eder. 
Bizce lzmirin bugün büyük ve 

en büyük ihtiyacı deliler için 
bir hastane yapılmasıdır. Ha-

tırlarız ki, uzun yıllar, akıl has
talığına uğrıyanlar Kemeral· 

tında müteferrika karakolunun 
bodurumlarmda saklandı. Bun

larm durumu yürekler acısı ol
duğu için nihayet Memleket 
hastane sinin bodrumunda veya 
bir kenannda bir asabiye koğuşu 

açıldı. Hiç yoktan bu tedbir 
nisbeten daha iyi idi. Lakin 

dünyanın biç bir yerinde hasta· 
nelere deli sokulmaz. Çünkü 
delilerin bağırıp çağırmalann

dan mutlak istirahate muhtaç 

bulunan diğer hastalar rahatsız 
olur. Çaresizlik karşısında buna 

da lzmirde boyun eğilmek za
rureti bisıl oldu ve yapıldı. 

Maalesef bugün bu tedbir de 

ihtiyacı karşılamaktan uzakta 
kalmışhr. Memleket hastanesi-

ne ancak yirmi beş akıl hasta
sı kabul edilebilmektedir. Bu 

kadro da dolmuştur. lstanbul 
ve Manisa hastaneleri müte-

madiyen basta gönderilmeme
sini kadrolarmın dolu bulun

duğunu civar vilayetlere .vay
maktadırlar. 

Akıl hastalığına tutulanların 
hususi durumlarını hepimiz bi-

liriz. Her hangi bir hastahkla 
malul olanlar evde bakılabilir. 

Şurada ve burada yer bulabilir. 
Lakin akıl hastaları evde tutula-

mazlar. Bunlar amme huzurunu 
selbederler. Hatti bayata kaste-

denleri büyük bir tehlike teşkil 
eder. Bu üzücü durumdan bir 

çok yurddaşları korumak zan
nederim ki bütün ihtiyaçların 

üstünde tutulmağa, sayılmağa 

değer bir zarurettir. 
Binaenaleyh umumi vilayet 

meclisi bütçe müzakerelerine 
giri~rken lzmirin deliler has
tanesine olan ihtiyacını ön safa 
almalı, imkansıı.lıklar içinde 
buna ç-ıkar bir yol bulmaya 
çalışmalıdır. 

'E:Iakk.ı <>cak.c>ğl.u.. 

Teftiş 
Vali bay Fazlı Güleç ile 

Belediye reisi doktor Behçet 
Uz pazar günü şehrin muhtelif 
yerlerinde kurulan pazarları ve 
Kültürparkta şimdiye kadar 
yapılan işleri teftiş etmişlerdir. 

YENi ASIR 

ŞEB ·a BABBRLBRİ 
Bir aşk hikiyesi 

"Seni seviyorum ,, diyen işık zavallı 
Hayriyeyi ağır yaraladı 

Mevsim 
Çalışma saatları 

Dün akşam daire müdürleri 
vilaye'te bir toplaott yapmışlar 
ve yaz çalışma proğrammt tes• 
bit etmişlerdir. 

Yeni kabul edilen mesai sa
ati şöyledir. memurlar sabah 

Genç kız, kendisini oyalıyan adamın nikaha saat sekiı:de vazifelerine gele-
cekler saat on ikide çıkacak-

yan aşm amaSJD dan dolayı ODU reddetmişdi Iardır. Öğleden sonra da saat 
•••n••11•••••n•••••••••••••••••••••••••n•••u••11•••11•••••••••••••••• on dörtten on ıeki:ıe kadar ça-

Evelki ı:-ün Çukurçeşmede riyeyi kaçırmış o zamandan ve Hayriyeye yine kendisi iJe lı~acaklardır. 
Kamil paşa caddesinde 140 beri bir arada yaşamışlardı. beraber yaşamaı· nı teklif et- ... -•9"n.-ı+4••"411!•••-• 
numarala evde kanlı bir vak'a Vak'adan birkaç gün evvel miş ve onu sevdiğini söyle- Akseki bankası 
olmuştur. Hayriye seyyar surette limon miştir. Yılhk toplanltstnı 

Bu evde oturan amele Hasan satmak suretiyle geçinen Veli· Fakat Hayriye ; dUn yaptı 
oğlu Veli beş ay evel kaçırmış ye kendisini nikihlamasını söy- - Se? beni nikiblamadm. Akseki Ticaret bankası dün 
olduğu Sarı Ziya kızı 17 ya- lemiştir. Zaten şimdiye kadar Ben. ~eoml~ arbk yaş~yama~. yıllık umumi toplanbsım idare 
şmda Hayriyeyi. nikihlamadığı müteaddid defalar bu teklifini Senı ıste~ı~or~m, demış,. m~- meclisi başkanı bay Hasanın 
için aralarında çıkan kavgada V 1. t k .

1 
d t nakaşa büyumuştür. Veh bar- . 1. w. 1 d h .. 

V 1. t b k k t e ıye e rar amış urmuş ur. b' b k . reıs ıgı a hn a yapmış ve u-
e ı a ancasıoı çe ere a eş V I' b . b. t" 1.. den ıre ta ancasını çe mış, kümet komiseri olarak borsa 

etmiştir. Çıkan kurşun Hayri- e ı u '.'e.. ır ur u yanaşma· Hayriye bunu görünce kaçmak komiseri bay Mehmet Şevki 
yenin sağ küreği altına isabet mış ve nıkah yapmamışbr. istemişse de kaçamamış ve bulunmuştur. 
ederek ağır surette yarala- Bundan müteessir bulunan Velinin atbğı kurşunla sağ kü- Kısa süren müzakereleden 
mıştır. Hayriye yine bu uüzden birkaç reği albndan yaralanarak yere sonra rapor ve blanço tasdik 

Hadise tahkikatına mllddei- gün evvel Veli ile kavga et- diifmüştür. Veli o sırada ka- edilmiş hissedarlara 15 nisao-
umumi muavini bay Ali Akkaya mit ve Hayriye daywna ait çarken yere dtipnüş ve elinde- dan itibaren yüzde dört le· 
tarafmdan başlanmıtbr. Vaka- bulunan bu evden Veliyi kov- ki tabancanın atq alması ile mettü tevzii owa,Jaomtşbr. 
nın bir aşk yüzünden olduğu muştur. sol kasığından yaralanmışbr. idare meclisi azalan ve mü-
anJaşılmışbr. Veli bir kaç giln eve uğra- iki yarah da hastaneye kaldı- rakipler yeniden ittifakla .se· 

Veli beş ay evvel Hay- mamışsa da vak'a günü gelmit rdmışlardır. çilmişlerdir. ..... I~~ı~aiy~··· ........... ızmirs·P·· .. ·or· .... ·xııa·y· .. ··i ..... Y ...... enar ..... .. 
••••• 

Otobüs işletecek k il 
liy~~m::b:.i::~uf.~i~i;:·~:: ilk devre eline geçe fırsatları u a-
lediyenin son bazı kararları Alt O 2 "" l A 1 f 
hasebilemulıtelifmakamlarave namıyan ay - mag up o nıuş~ur 
mülkiye müfettişliğine şikayet
te bulunmuşlardı. Belediyeden 
aldığımıı: malümata göre lmıir .. 
de otobüs ifletme hakkmı be .. 
tediye kendisi kullanm.ağa ka
rar vermiştir. Şehir meclisinin 
Nisan toplanbsında otobüslerin 
varidab karşılık tutulmak sure• 
tile otobüs alınması ve işletil
mesi için Şarbayhk meclisten 
tahsisat ve salahiyet istiye
ccktir. 

• 1 ••••• ' • 

Alaçatı cinayeti 
Çeşme kazasının Alaçah na

hiyesinde bir şahitlik mesele
sinden Mehmed oğlu Apo Mus
tafayı öldüren Mehmed oğlu 
Hüseyinin muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 
Geçen celsede müddeiumumi 
iddiasını serdederek Hüseyinin 
448 inci maddeye göre ceza
landmlmasını istemişti. Dünkü 
celsede suçlunun vekili müda
faasını yapmış ve hadisede 
müdafaainefs vaıiyeti bulundu
ğunu, Apo Mustafanın evvel· 
deoberi müekkiline husumet 
beslediğini ve ona bıçakla hü-
cum etmesi üzerine arkasınm 
deniz ve önünün u~urum ol-
ması sebebile tabanca ile ateş 
ettiğini, bu vaziyette her kim 
olursa olsun ceza kanununun 
49 uncu maddesi mucibince 
beraat etmesi lazımgeldiğini 
söylemjftir. Muhakeme kararın 
tefhimi için başka bir güne 
kalmıştır. 

Bu hafta Stadyum büyük 
günlerinden birisini daha yaşadı 
Gtln6n en son ve miibim kar· 
şılaşması olan lzminpor - Al 
tay maçına sıra geldiği zaman 
tribün tamamen dolmuşdu. 
Hatti antre tarafında ayakda 
kalanlar bile vardı. Takımlar 

sahaya çıkarken uzun uzun al· 
kışlaudılar. Ve şu tertibde 
dizildiler: 

lmıirspor: lbrabim, Fethi, 
Zihni, Etem, Nurullah, Adnan, 
Reşad, Avni, Mustafa, Ömer, 
KeffAf. 

Altay: Hasan, Ali, Fuad. 
Melimed, Enver, Hilmi, Emin, 
llyas, Vahap, Basri, Şükrü. 

lmıirspor takımının muhacim 
hatbnda Sabri ve Hüseyin yok. 
Bunların yerlerine iki genç 
oyuncu konmuş; muavin hattına 
ise lsmail ile Cihadın yerleri 
doldwulmuştu. 

Altay takımı ise Kayseriden 
gelen Şükürüyü de takı
ma alarak en son kaclrosiyle 
çıkmıştı. Yalnız kaledlerr Ce
mil her nedense oynatılmıyordu. 

OYUN BAŞLIYOR 
Hakem Esat. Altay ruzgarı 

lehine alarak oyuna başlandı. 
Çok seri oynanıyordu. Altayın 
çok geçmeden hakimiyeti gö
rüldü. hmirspor sıkışık vazi
yette çok canlı ve atılgan oynı-

yarak karşı koyabiliyor hatta 
her fırsatta Altay kalesine kadar 
inerek tehlüke yaratmaktan ge· 
ri durmuyordu. Bazı defalar 
oyun o kadar aür'at .kesbedi
yordu ki top saniyeler içinde 
bir kaleden diğer kaleye gidi
yordu. O kadar ki Altayın gü
zel bir akını alkışlanırken aka
bında lzmirsporluların mukabil 
alkıştan ile stadyom daimi bir 
oğullu içinde kalıyordu. 

iLK GOL 
Ba şekilde devam eden oyu

nun 17 nci dakikasında lr:mir
ıporun kaleye kadar dayanan 
bir akınının da Altay müdafii 
topu kaleciye bırakmışken lz
mirıpoıun bir muhacimi yetişe
rek topu kaleye soktu. 

Bunun üzerine Altaydan Şükrü 
ile Basri yer değiştirdiler. Oyun 
yine eski hızını aldı. Bugün 
Altay çok bozuk oynıyor, gol 
yapamıyan muhacim hattına kı· 
yasen müdafaada aksıyarak 

şedit rüzgar altmda oynıyan 
Karşı tarafa sık sık hücum 
etmek imkanını vı-.rivordu. Bu 
şerait · oltmda geçen oyunun 
bundan sonraki kısmında Altay 
bariz hakimiyetine rağmen bir 
iki ciddi tchlüke bile atlattı ve 
kendisi de gol yapamayınca 

devre O - 1 lzmirsporun lehin-
de bitti. 

iKiNCi DEVRE 

leri de pek seyrek kalıyordu. 

ikinci gol: Oyunun 37 nci da· 
kikasında soldan ink~af eden 
bir lımirspor akmmda ortaya 
ve kalenin önüne doğru ablan 
topa Mustafa yetişerek Altay 
ağlarına taktı. 

Bundan sonra Altaylılar vaz
iyeti kurtarmak için birkaç 
tehlükeli akm yaptılars da gol 
yapamadılar. lzmirsporda yapa
mayınca netice değişmedi. Ve 
lzmirspor Altayı 2-0 yenerek 
sahayı galip terketti. 

NASIL OYNADILAR 
lzmirspor bugünkü galibiye· 

tini ancak canlı, atak ve bil
hassa müdafaanın yüksek oyu
nuna borçludur. Yoksa bu mu
hacim hattının muvaffak olma· 
sma imkan yoktur. Netekim 

ablan gollerin ikisi de kalenin 
iki metre kadar yakınma so

kulmak suretile yapılmıştır. 

Açıkların güzel oynamaları ve 
müdafaanın mütemadi yardımı 

sayesinde rakip kalesine ko
layca iniyor ve tchlnke yara
tabiliyorlardı. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2573 

Şimdi vaziyet değişmişti. 

Rüzgarın da yardımile canlı
lıklarmı arttıran lzmirsporlular 
daha ilk dakikada Altay kale
sine dayandılar. Ve iki metre-

Altay hatları bu maçta bo
zuk oynamakta ısrar eder gibi 
oynadılar. Müdafaanın tutuna· 
mıyan oyunu, muhacim hattına 
da sirayet ederek muvaffaki
yetsizlik tamamlanıyorlardı. Bu
na rağmen eğer birinci devre 
de lzmirspordan evvel bit gol 
yapabilselerdi galip gelmeleri 
pek mümkündü. 

................................... 1 .............................. ... 

• • 
BUGUN 

Yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştihar eden, güzeller güzeli, beyaz 
perden.in eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldızı 

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 rekorlarını kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞI\ YOLU 

Aşk, müzik, neşe, çılgmlık ve en güzel şarlularla süslenmiş hakiki bir sanat harikası 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9,15 Cumartesi ve pazar 1,30 da başlar. 

den topu havaya diktiler. Hal
buki bu kaçırılmıyacak bir 
fırsatti. Ve onları kolayca ga· 
libiyete sevkedebilirdi. 

Bu devre birincinin aksi ol· 
du. Yani Altay sıkıştı ve lz
mirspor hakim oynadı. Bir ara
lık lzmirsporlular fırsat üzerine 
fırsat yarattıkları halde hiçbi
risUıden istifade edemiyorlardı. 
Altay da tutuk ve şanssız 
görünüyordu. 

Bir kaç fırsat müstesna lr:
mirspor kalesine ciddi bir teh
lüke yaratamadıkları gibi şüt-

Karşıki müdafaaya bu cesur 
oyunu oynamakta onların bo
zuk oyunu müşevvik olmuştur. 
Bugünkü neticelerden sonra 
şampiyona maçları çok entere
san bir safhaya dökülmüştür. 

Haftaya yapdacak olan Altı· 
nordu - Altay maçı şampiyon

luğa doğru en büyük adım 

olacakbr. 
K.S.K • ŞARKSPOR 

Bu maç ta haylı heyecanlı 

oldu. Birinci devreyi 0-1 galib 
vaziyette bitiren Şarksporlular 
canlı oynamakta devam ede
rek oyunun yetmiş be~inci 

- Sonu 4 iinrıi 5aJ1aıfa -

31 Mart r.ıt""& 

, ..... ~ÖŞEMDEN 
•--------m 8ir teşbih 

Siyaset aleminin aldığı so11 
renk; bana hepimizin de gô· 
rüp, bildiği birJeyi g-özümün 
önünde canlandudı: 

Hani bazan; dosdoğru yolun
da giderken bir havlama, bir 
köpek saldırması ile karşılaşır, 
birdenbire durursun. Havlayan 
köpek de seni 'listüne yürüye
cek sanır, acayib bir inilti ile 
geri kaçar, anlarsın ki kuru 
gürültücü bir fino l:>ir herhangi 
bozma, yobaz mahluktur. 

- Hoşşt ! Diye yoluna 
devam edersin, Arkadan yine 
havlar, saldırır. Kovalarsın ka
çar, yürürsem; Senİi korktu 
diye ısırmaktan korkarak korka 
korka kovalar, ne yz.parım .. 

Dövsen ciğeri beş para et
oıez bir mahluk için başın 

derde girer• şikayet etsen boy
nunda tasması vardır. [yisi 
yoluna aldırış etmeden devam 
etmek hayırlıdır. Zaten böyle
lerin n zararları olmaz, zararları 
kendilerinedir. Kendilerini yo
rarlar.. Ne var ki böyle kuru 
gürültücü köpeklerden çoluk 
çocuk bir şey var sanır da bir 
ürker, korkar, şaşırır. Lakin: 
adımı, rejimi, enerjisi, sağlam 
olanlara böyle kuru yaygara 
kar etmeı. 

Siyaset aleminin Avrupadao, 
Afrikadan yayıbp ge:en - teş· 
bihte bata olmaz ~ gürültüleri 
de işte buna benziyor, milletle .. 
rin ve ferdlerin içinde böyle 
vahi gürültülere kulak verip, 
ehemmiyet verip birşey zaone• 
derek bedbinlikler yaratan• 
lar olur.. Halbuki hepsi do 
blöftür... Benim kanaabma gö· 
re; siyaset aleminde korkunç 
bir hava esmiyor, hele kendi 
siyasetimiz; kat'iyyen buna 
metelik vermez. Zira şu ola
cak, bu olacak, şunu yaparam, 
bunu praparım. Şöyledir, bôy· 
ledir diyenler hep bu tarifin 
çerçivesine sığmış biçarelerdir. 
Isıracak köpek dişini göster
mez deTler. işte size gaıete

lerde okuya okuya biıar ve 
belki bedbin olduğunuz siya
set aleminin ve buna munıa

sillerinin bir krokisi.. Varan ! 
siz düşünun ve tatbik edin ya
pılan bloflan. .. 

TOKDIL 
l BiR AFERiN 

ALDIM DOSTLARI ) 
Oh ! Yüreğim rahat etti, be

le şükür çimdik efendiden; ba· 
basından kalma bir aferin al
dım, hiç ses çıkarmıyacakbm 
amma ne yapayım, aferini alm
ca hemen koşup bir iki icara
mele yidim, zıpladım, güldüm, 
durmadım, sevindim .. 

Lakin !.. işin içinde bir lakin 
var. 
Düşündüm: 

- Bu adam acaba kendini 
bir şey mi zannediyor da 
bunu yapıyor. Benim teslim 
bayrağını çektiğimi söylüyen 
zavallı ! Karşımda kendisini 
müstahkem bir ztrhh mı san
dı. Orduyu, şunu, bunu birak 
bir muharrir başka bir muhar· 
rire hak teslim ederken her· 
halde onun edebi kıymetlerle 

dolu ve kendisini ilzam ve 
iskat ~den varlığına serfüru 
eder. Vah za vaHı vah! Demek 
ben ona; senin dilinden konu
şamam derken kendisine ayrıca 
bir meziyet verdi. 

Halbuki ben ona kısa bir 
cevap ve son bir sözle: bana 
muhatab olamıyacağmı anlat
mıştım. Ne yazık ki anlıyacak 

sandım. Yoksa mubatab ola
cok adam için benim yegane 
akidem: 

"Kahrı hasın eylemeğe elde 
hamem yeter!,, dir bana verdiği 
af erine bend t:n d e: kırk bir 
ikere maşallah, 

T. D. 
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Son Haberleri 
~ . Telgraf 
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Kabul edilen kanunlar Liselerde 
-·-

Katerina, Jozefin 
canların! paylaştı 

Botn~partla hmeyışet-ı Sicilen tekaüde sevk edilen memurlar 
ya aga uzan 

resmi hizmetlerde kullanılama . lar 

Pansiyoner ücretleri 
Ankara, 30 (Özel) - Pan

siyoner talebeden alınacak üc
retler 936 bütçesinde tesbit 
edilirken bazı mıntakalardaki 
pansiyoner ücretlt:ri indirilmiş; 

baz.ıları da artmıştır. Bu arada 
Ankara ücretlerinde 25 lira 
tenzilat, Diyarıbekir ve Kayseri 
ücretlerinde onar lira zam var· 
dır. 

Kalya. kuvvetli kollar ara
!Mnda büzülmüş gibiydi~ ikinci 
Alksandr: 

- Sensiz geçen günüm ne 
kadar uzun, bitmez bir gün 
oldu Katya, dedi. 

Uzun mantosunu yere bıra
karak sevgilisinin dizleri dibine 
çömeldi. 

Eski bağçenin kokulu çiçek
leri, güller ve yaseminlerden 
yapılmış büketler, gecenin de
rin sessizliği içinde onlara sar
hoşluk veren bir bayram ha
vası yaratıordu. Ağaçlarla mu
attar çimenler arasından çeh
relerini okşayan bir meltem 
taze yaprakları sallıyor, kulak
larda bir aşk serenadını teren
nüm eden bir keman sesi ka
dar tatlı izler bırakıyor, Kate
rinanın mavi kainolin elbise
ıine sürünen koyu siyah saç
lannın bukleleriyle oynuyordu. 

Uzaktan gelen firari ışıklar 
bahçenin bir ucunda impara
torun yolu üzerinde, onun 
adımlarını takip eden sayısız 

casuslarla dolu bir sarayın 
kendilerini tarassud ettiğini 

gösteriyordu. Fakat imparator 
bitün tedbirlerini almıştı. Ta-
raçadan saraya girmesini temin 
eden bir anahtar elde etmişti. 
Dilsiz Ye hareketsiz benzeyen 
lıi kazak nöbetçisi Çar geçer-

'llea başlarını kaldırmadan, ona 
bakmadan resmi tazimi yapı
yorlardı. 

SARAYA GJRIŞ 
Muad aalonu bo,tu. Anti

f&lllbr' da n6bet bekleyen kızal 
elbiseli kazak askerleri bura
•m muhafaza ediyorlardı. Ka
terin elini imparatora vermiı 
yiirtiyordu. Birçok salonlarc?an 
geçtiler. Binlerce mumun etra
fa yaydığı ıııklar yaldızlı ay
nalardan akisler yapıyor, 

yumuıak halıların zenginliğini 
bir kat daha canlandırıyordu. 
Katya etrafına liyikiyle baka· 
mıyordu bile... imparator onu 
o kadar çabuk sürükliyordu. 
Bu halleriyle bomboş bir 
sarayda bir çift somnamblü 
(aairifilmenamı) andırıyorlardı. 
Gizli bir merdivenden impara
torun tuvalet odasına indiler. 
Orada fırçalar, tnrlü türlü 
esans şişeleri parıldıyordu. Sal
tanat odası bunun yanındaydı. 
imparator birkaç adını ileri 
giderek odanın kapısın açdı. 

Vaterlo barbından sonra Bü
yük Napolyonun yorgunluğunu 
giderdiği tarihsel kolluğa Ka
terinayı orurtdu. 

Katerina: 
- O Rusyanın düşmanidi ... 

Sevmiyorum onu ..• 
imparator güldü ve genç 

kindar kızın ayakları dibinde 

oturdu. Varlığına bakim olan 
kadının boşuna gitmemekden 
titriyerek ona derin bir aşkın 
hayranlığile bakıyordu. 

- Katarına sükutun beni 
korkuttu. Mektubuma niçin ce
vab vermedin ? 

- Gelişimle cevab vermiş 
Dlmuyor muyum ? 

- Bilemezsin sevgilim benim 
•Çin ne kadar kıymettar, elzem 
bir varlıksın. Bana verdiğin 
ilahi aşkı geri almandan öyle 
korkuyorum ki ... 

- v e;ileni tutmayı bilmek 
lazım. 

- Seven herşeyden korkar 
güzelim. 

- Beni tutmayı, sevgimin 
hudutsuzluğu niabetinde muha

~-~•=u~•~etmeyi im n kimse beni 

senden alamaz. Bunu istemiş 
bulunman yeter. 

Aleksandr çılgınca cevap 
verdi : 

Şehvetle gözleri kararan bir 
adam gibi .. beceriksizleşmişti. 
Katerinanın soyunmasına yar
dım etmeğe çalıştı. 

Katerin çapkınca gülüyor ve 
oda sabırsızJamyordu: 

- Büyük imparatorsun .. Fa
kat beceriksiz bir fam dö 

şambr .. 
Aleksandrm iki elini tuttu. 

OnJarı saçından çıkardığı mavi 
kurdela ile bağladı. 

- Böylece benim esırım 
olunuz. Rahatça soyunmakhğı
ma da müsaade ediniz. Elleri-
nizi çözeceğim dakikaya kadar 
yerinizden kımıldamayınız. 

Teshir edici bir jestle elbi
sesini çıkardı. Enfes omuzları 
göründü. Antik dansözleri gibi 
sveltti. Yere düşen krinol elbi
sesinden sıyrıldı. O dakikaya 
kadar seyirci kalan imparator 
ellerindeki hafif bağları ko· 
pararak Katerinayı kolları ara
sına aldı. Unu devrilen bir 
çiçek buketi gibi vaktiyle Jo
zefinin Büyük Napolyonfa he
yecanlarını paylaştıkları yatağa 
koydu. 

* • • 
Elizenin çalar saatleri gece 

yarısını bildiriyordu. Katerina 
keyfli keyfJi gerindi. 

- Allaha ısmarladık sevgi
lim, dedi. Geçe fareleri beni 
bekliyorlar. Aşağıdaki arabacı 
sabırsıılanmıştır elbette... Bayw 
r~m bitti... Ayrılmalıyız. 

- Se•gilim, mavi pytanım, 
ben bu ayrılıktan derin bir ke
der duyarken nasıl oluyor da 
sen gülebiliyorsun. Şimdi bil
mem iycab eden şeyi biliyo· 
rum. Dün, bana kanarak ken
dini verdiğini düşünebilir, böy-
le bir ihtimalden korkabilir· 
dim. Zira dün ölümden henüz 
kurtulmuştum.Bugün beni sevdi
ğini biliyorum. Hissiyatım beni 
aldatmıyor.Tanrı günün birinde 
karım olmana da müsaade ede
cektir. işte vaadımın halkası ... 
Müsaade et te bu baJkayı par• 
mağma geçireyim. 

- Sonu var
• .. 

ltalyanlar Harar 
şehrini yaktılar 
-- Baştatafı bilinci sahifede -
Evlerin çoğu bombalara mu

kavemet edemiyecek taşlarla 
yapıldığı için tahribat çok geniş 
olmuştur, 

Bombarduman 8,45 te baş
lamıştır. 25 tayyare şehrin mer· 
kezine binlerce bomba atmış· 
]ardır. 

Adis-Ababa, 30 ( Ö.R ) -
Harrar bomberdımanında mad
di basarat pek büyük ise de 
insanca zayiat olmadığı zanne· 
diliyor. Tayyrelerin taarnızla
rından evvel şehir halk tara-
fından boşaltılmışdı. Bununla 
beraber kadınlar, çocuklar ve 
ıhtiyarların ankaz halinde olan 
şehirde barınamıyacakları an
şılmaktadır. 

DEYLI HERALDIN T ALEBI 
Londra, 30 ( ö. R ) -

Deyli Herald gazetesi, 
Harrarm bombardımanı 
haseblle ltalya aleyhin
de çok şiddetli ne,ri
yatta bulunmakta ve ar
sıulusal taahhUr11erml 
çlğnsyen bu memlekete 
karşı uluslar sosyetesi 
paktlnın on altıncı mad
desinin tamamen tatbiki 
için hUkOmell tekrar 
bizwlk almakledlr. 

yıl 
maaşları 

Otuz hizmet t=den memurlar bir yıllık 
ikramiye alacaklardır kadar 

ANKARA 30 (A.A) - Bu- mesi mucibince sicilen teka- ı emsali hasılı defaten verilerek 
gün Nuri Cönkerin başkanlı- üt edilenler devlet, hususi alakaları kesilir. 
ğında yapılan kamutay toplan- idare ve belediye hizmet- Mülki memurlardan siclen Muharrem 

Ayinleri yasak 
tısmda Suriyede Tlirkler.n ve lerinde ye hususi kanun- veya memllrin kanununun 77 ci 
Türkiyede Suriyelilerin emla- larla teşkil edilen veya serma- maddesi mucibince tekaüt edi-
kine müteallik mukavele müd- y~sinin en az yarısı devlete lenler hakkında da bu kanun 

Istanbul, 30 (Özel)- Iranda 

yasak edilen Muharrem ayinle

rinin şehrimizde de yapılmama

sını ş~hrimi:r:.deki Iran konso
losluğu, kendi kolonisine bil· 
dirdi. 

delinin bir yıl daha uzatılması ait olan banka ve müessesese- hükümleri tatbik olunacakbr. 
hakkındaki kanun layihasının lerde ve menafii umumiyeye Bilfiil 30 sene ve daha zi-
ikinci, askeri ve mülki tekaüt hadim cemiyelerde istihdam yade hizmet edenlere tekaüd 
kanununun baxı maddelerinde edilemezler. oldukları zaman almakta ol-
yapılan değişikliklere ait layi- Zabitlerle askeri memurlar-
hanın da birinci müzakeresi dan hükmen veya sicilen te-

dakları maaşlarının emsali ha
sılının bir seneliği ikramiye 
olarak v~riJir. Yapılarak kabul edilmiştir. 

kaüde sevkedilenlerin hizmet 
müddetleri 15 sene veya daha 

Bu sonuncu layiha ile askeri fazla olursa bu müddet nisbe-
ve mülki tekaüt kanununun ti~de tekaüt maaşına müsta-

30 sene ve daha ziyade bil
fiil hizmet edib de tekaüd ol
madan ölenler müstahak ol
dukları ikramiye de kanunen 
mirasçılara verilir. 

Hava durumu 
Ankara, 30 (Özel) - DüP 

doğu Anadoluda yağış kar 7 inci, 13 üncü, 58 inci mad- hak olurlar. 
delerinde yapılan değişikliklere Bu gibilerin hizmet müddeti halinde, yurdun diğer yerle

rine de yağmur halinde geç

miştir. Suhunet derecesi Erzu
rumda sıfırın altında bir dere· 
ce, Sivasta iki derece, olarak 
tesbit edilmiştir. 

göre, zabitlerle askeri ve mül- 15 seneden aşağı ise beher 
ki memurlardan ahlak nokta- hizmeti senesı için birer aylık 
smdan hükmen veya nizamna• htsabiyle son aldıkları maaşma 

Kamutay çarşamba günü top
Janacaktır. 

·····ı:ı-;~~;~ı;;······İ···p~ji~····~·~kt~bi·····~ç~ı~·y~~·· 
Alman komedyası 

Seyyar inuallimler okuma bilrrıiyen Viyana, 30 (Ö.R) - Gaze-Ruen Adliye 
Dairesini soyarlarken 

yangın çıkb 
Paris, 30 ( Ö.R ) - Büyük 

bir hırsız şebekesi Rouen ad
liye sarayına girerek adliye 
dairesini soymağa te~bbüs et
tiler. Hırsız şebekesinin kasa
ları soymağa başladıkları bir 
sırada binanın yanmuı tehlü· 
kesi başg&stermİf, zabıta ve 
itfaiye derhal faaliyete geçerek 
bunun önüne geçmiıtir. Zabıta 
ve adliye bu şebekenin arka· 
sındadır. 

Hitler 
Son söylevinde 
"Ben sulh, müsavat ve 
hürriyet istiyorum" 
diye haykırdı 

Kolonya, 29 (A.A)-8. Hitler 
dün akşam saat 20 de seçim· 
)erden evvelki son nutkunu 
söylemiştir. Saat 19/45 de bü
tün kiliselerin çanları çalmaya 
başlamıştır. B. Hitler saat yir· 
miden birkaç dakika evvel 
büyük mitingin toplandığı mey· 
dana gelmiştir. Otomobilde 
general Blomberg vardı. Bay 
Hitler şiddetli alkışlarla kar
şiJanmıştır. Orkestralar meşhur 
Badonviller marşını çalmışlar
dır. 

Başvekil nutkunda Alman-
yanın tam serbesti ve tam 
hukuk müsavatı olmadıkça hiç 
bir muahede imzalamıyacağını 
söylemiştir. Arsıulusal siyasa 
adamlarına ve gizli diplomasiye 
hücum etmiştir. 

Bay Hitler ezcümle şu söz
leri söylemiştir. 
Doğrudan doğruya millet

lere hitap ediyorum. Ben .sulh 
istiyorum. Çünkü barbın ne 
demek olduğunu siyasi adam
larından daha iyi biliyorum. 
Dünyanın eski hatalarını ter
ketmesini ve sulh, müsavat ve 
hürriyetten ibaret yeni bir ni ~ 
zamın başlamasını istiyorum. 

jappn 
Masraf bütçesi 
Tokyo 30 ( Ö. R ) - 936 -

937 masraf bütçesi iki milyar 
üç yüz milon yendir. Geçen 
yılki bütçeden otuz milyon bir 
fuJaJak YUdar. 

telerin hemen hepsi Almanyada 
köylüyü okutacak seçimin verdiği sonuçtan fÜphe 

ANKARA, 30 (Özel) - Bu yıl Ankarada açılacak olan polis edecek neşriyatta bulunuyorlar. 
mektebi hakkında bir nizamname hazırlanmaktadır. Bu Bazı gazeteler bunun bir "Al-
nizamnameye göre polis mektebine lise ve orta mektep man komedyası" olduğunu yaz-
mezunları kabul edilecektir. Polismektebi, yüksek bir mesleki makta ve alınan nisbetin haki-
mektep gibi polis mesleğinin önemi derecesinde değerli meslek ki bir mana ifade edemiyece-
adamları yetiştireceektir. ğini ileri sürmektedirler. 

Ankara, 30 (Özel) - Şehrimizde okuma bilmiyen köylüleri Jngİ)İz gemileri 
ış1kfandınnak için l>U te,k1Ja1 kurulması içia tertibat almıyor. 
Kültür bakanlığı bu işle mefguldür. Verilen malümata göre An- Cebelüttarık 30 ( Ö. R ) -
kakarada seyyar muallimlik~r kurulacak. bunlar köy köy geze- Altı lngil z harp gemisi lngil-
rek öğrenmeye hevesli olanlara ücretsiz dersler vereceklerdir. tereye hareket edecektir. 
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.Almcııı mill~ti Hitlere bağlıdır 
---------------------------------- Baştara/ı 1 11ci say/ada -

Berlin, 30 (A.A)-lntibabatın muvakkat neti
cesi gösteriyor ki Nazilerin bu defaki muvaf
fakıyeti teşrinisani 1933 ve ağustos 1934 tarih
lerinde yapılan intihabat zamanlarınden daha 
büyüktür. 

Berlin, 30 (Ö.R) - Resmi çevrenler plebisit 
neticelerini şöyle tefsir ediyorlar: Alman miJleti 
hiç bir ulusun bu kadar bağlı bir surette gös-

teremiyeceği yeni bir birlik göstermiş ve bütün 
Almanyanın bay Hitlerin arkasında sarsılmaz 
bir enerji ile birleşmiş olduğunu ve ona ateşli 
bir minnettarlıkla bağlı bulunduğunu göster
miştir. Bu netice karşısında artık Almanyanın 
dışında da olsa kimse Führerin bütün ulusu 
temsil eden otoritesini inkar edemez. 

Berlin, 30 (Ö.R) - Propaganda ve iç bakan
lıklarının emrile bugün Almanyada resmi ve 
hususi bütün binalar Alman milletinin Hitlare 
karşı belirttiği minnettarlığı kutlulamak üzere 
donanmıştır. 

Propaganda bakanlığı kudretli projektörler 
tarafından tenvir edilmekte idi. Hoparlörler 
askeri marşlar çalıyorlar ve arada sırada dura-

rak plebisit neticelerini bildiriyorlardı. Umumi 
netice anlaşıldığı zaman akla hayale sığmaz bir 
nümayiş oldu. Halk her taraftan "Führeri gör
mek isteriz,, diye bağırıyordu. Bay Hitler 
balkona çıktığı zaman umumi bir süküt olmuş 
ve kollar tek bir hareketle ona doğru kalk
mıştır. Sahnenin verdiği heyecanla bütün gözler 
yaşarmış bulunuyordu. 

Berlin, 30 (Ö.R)- intihabat dün akşam saat 
on sekizde bitti. Müntehiplerin yüzde yüz 
reylerini kullandıkları tahmin ediliyor. En son 
dakikaya kadar radyolar halka : 

- Reylerinizi Fübrere veriniz ! 
Diye bağırıyorlardı. Halk intihabatın kat'i 

neticelerini anlamak için Vilhelm meydanını 
doldurmuştu. Yüzbinlerce kişi dakikadan daki
kaya artan gösterilerle Hitler rejimine karşı 
bağlılıklarını ilan ediyorlardı. 

Bay Hitler lehinde verilen reyler yüzde 99 
nisbetindedir. Aleyhte rey verenlerin sayısı ilan 
edilince nümayişçiler hiddet ve infiallerini 
gösteriyorlardı. 

Seriinin büyük caddelerinde halk "Doyçland 
überales ve "Vacht am Rein,. türkülerini çağı· 
rarak do'aştılar. 

HARRY BAUR 
~.gıııvwwzz lillWYIM"Kl(ZL".7ZZ•m•&GııtZ.J!JIY...7..v9.'P'~..irLJ 

San'atının irişilmez kudretini ispat ediyor 

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

TAYY.ARE Sineması 

eseridir 
lki gündür bu filmi 
görmek için gelen
lerle dolup boşalıyor 

Bu filme ilave olarak ALI BABA bu hafta da .. . . 
................................................ ......................... ~osterılecektır 

AYRICA Türkçe ıözlü FUKS düny~··H~b~~·l~;i""'""""""""'"' •••••••••••••••••••••••• 

Seans saatleri : Hayat acıları 2 30 - 5 40 - 9 15 
Ali Baba 4 S - 7 35 
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T emoçinin RüyaSı ~ 
~ 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
u}r.zLZZ.2!#/~/JJZZ.LZ//IJY/7~f'a7..7.7b':ll&'X/!'"IMJWT#~(".LJ 
~ Bol em say ısı: a• ~ ı 

Mahmud: "Buraları tam kızıl 1 

cehennemdir •. ,, diyordu .. 
Mahmut iki parçayı ekleyin

ce birbirine uyduğunu gördü. 
Sonra derin bir emniyetle Can
beyin elJerioi sıkarak sordu : 

- T emoçin han nicedir ? 
- Tanrıya şükür eyidir. 
Mahmudun başı iri, alnı dört 

köşe gibi düz, çenesi sivri, göz
leri keskindi. Rengi güneşten 

y. rımışb. Yüzünden kendisinin 
h .. s bir Türk olduğu anlaşılı
) c du. Tevekkeli T emoçin han 
t ~ Canbeyi bu adama gönder
ru l!mişti. Demek ki buna em
niyeti vardı. Doğrusu tam da 
inanılacak adamdı. Can sözüne: 

- Ata diyerek başladı. Ön
ce şunu söyleyiın ki ben az ön
ce bu saraydan çıktım. 

- Yavaş konuş oğul.. Bura
da duvarlarm bile kulağı ve 
dili var. 

- Peki... Uşaklarımı aşağıda 
bir odada bıraktım. Gidib ala
yım ki meraklanmasmlar. 

- Hayır .. Daha iyisi senin 
odana gidelim. Orada görüşü .. 
rüz. 

Mahmud sarayın her köşe
ıini bildiginden Göçebelerin 
misafir edildikleri yeri güçlük
ıüzce bulacakh. Fenerin mum
larını söndürerek ilerlediler. 
A.hurlı köşkün yanma gelince 
~anbey ıslık çaldı. Kotak he
men seğirterek yanlanna geldi. 
Susur da nöbet beklediği ağaç
tan inerek yanlarına geldi. Alt 
kattaki odada toplandılar. 
Üzerlerindeki hırkaları çıkarta
rak camlara gerdiler. lçerdeki 
ışığın görünmemesini istiyor
lardı. Kotak dışarda gözcülük 
edecekti. Bu işler bitince Mah
mud birçok şeyler sordu. Can
bey seyahatmın her safhasını 
anlattı. iş Türkan Hatunun 
tehditlerine gelince Mahmudun 
çehresi sarardı. 

- Oğul dedi. Şunu bil ki 
Türkan Hatun denilen kadın 
insan yüzlü bir şeytandır. Ba
şında taç taşıyan bu canavar 
lsmailiye tayfasından . Şehülce
bel denilen haydutların danı
şıkhsıdır. Şehülcebel hem kendi 
menfaati, hem de başkalarının 
menfaatı için adam öldürür. 
Klişgar yakininde gördüğün 
ihtiyara gelince o da Şebülce

belin adamlarından olacak. .. 
Belki de cellad Şehülcebelin 
ta kendisidir. Onlar kendilerini 
rahat bırakmıyan bir kimseye 
rastladılar mı onun canına ln
yarlar. KaşgarJı adam, Alma 
Ada işi üzerine senin güçlü 
kuvvetli bir bahadır olduğunu 
anlamış ve seni elinde bir oyun
cak gibi kullanmak için Tür
kan Hatuna göndermiştir. 

- Peki Marguz, kız karde
şim, karagözlü Begum bunlar 
ne olacak? 
~ 

f ,, 

- Çok safstn delikanlı •.• 
Senin kimlerle görüştüğünü, 

sevdiklerin kimler olduğunu 

anlamışlar .. Seni istedikleri gi
bi kullanmak için her ikisini de 
yakaladılar, Kara gözlü Begu
ma gelince kim olduğunu bil
miyorum. Belki Şehüccebelin 
veya Türkanın eline düşmüş
tür. Şu takdirde bu üç rehi
neyle sana istediklerini yaptır
mağa teşebbüs edecekler ..• 

- Aldanıyorlar ... Tannnın 
yardımıyla ben hepsini onlar
dan kurtaracağım. 

- Sabret... Dur hele önce 
seni kurtaralım. Y anılmazsam 
bunun için bile epeyce güçlük 
çekeceğiz .. 

- Fakat burası ne biçim 
yer ... Buradaki insanlar ne ka
dar kötü •.. 

- Doğru söyliyorsun deli
kanlı... Buralan tam kızıl ce
hennemdir. Herkes saman al
tından su yürütür. Karıpklık 
çıkarmağa bakar. Tacikler hanı, 
han tacikleri, başbuğlar han
larını, hizmetciler ağalannı, 
kardeşler kardeşi, oğullar ba
bayı bitirmeğe uğraşır. Türkan 
Hatun oğlunun bir dakika önce 
saltanat sürmesi için kocası 
Hanı, hatta Gorhanı ortadan 
kaldırmak ister. Almut dağı 
üstündeki kalalarında vahşi bir 
hayat süren lsmaililerin başı 
Şehülcebel de dünyada tok 
sözlü, dürüst ne kadar cesur 
adam varsa hepsini yok etmeğe 
çalışır. 

Hülasa Maverayı Nehirde 
anasından süt emen çocuklar 
bile düzenbazlık düşünür. Sen 
bile Canbey buraya ayak ba
sahdanberi gizliden gizliye it 
görmekten başka ne yaptın? 
Buramn havası böyledir .. 

Canbey şaşalamışh: 
- Şu halde, dedi, sen de 

gizliden gizliye itlerle uğraşır-
sın demek.. · 

- Ben mi? Zaten sekiz yıl
dır bundan başka iş gördüğüm 
yok ki.. 

Delikanlı bu sözlerden tik-
sinmişti. Neler işitiyordu. Doğ
ruluk dünya yüzünden bu ka
dar mı çekilmişti? 

- Evet Canbey .• Ben Türk
men göçebesiyim. Harzem han-
lığını kuranlar obamı basıp 
yağma ettiler. Ben de onlardan 
öc almağa and içtim. Sen de 
göcebesin. Bilirsin ki bir gö
cebe bu gibi andlan can ve
rir de unutmaz. 

Şimdi Mahmudun neye çalış
tığL anlaşılmıştı. Canbey şüp

helerini pek ileri getirdiğinden 
müteessir oldu: 

- Ben dn senin gibi andiç
tim diye bağırdı. 

- Solla Var-

IZM N biricik ve çok mükemmel 
.... hususi bir bastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğa'z 
Burun ve Göz ha tahkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarım S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

'IHHA,.f EVJNJN ameliyatban~si ve doğum 
tı.J ~alonu fennın en son te-
ra k kiyatına güre hazırlanmıştır. 

HAS TAHAI\ E ücreHeri : Iki liradan başlar. Hususi 
ocla!ar dört liradan altı liraya !.:adardır. 

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

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

Yetim 
Maaşları hakkında 

Hava kuvvetler-ine yardım 

vergisi.Din meriyet mevkiine 
girmesinden önce teadül kanu
nunun 14 üncü maddesi muci
bince verilmiş olan zat maaş
ları kesirlerinin bu vergiye 
tabi olmıyacağı Maliye vekale
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Bazı yerlerde 2882 numaralı 

kanunun meriyete girmesinden 
önce teadül kanununun 14. üncü 
maddesi mucibince üçüncü 3 
aylık zat maaşlarının 50 kuruş
tan aşağı kesirlerinden hava 

kuvvetlerine yardım vergısı 
olarak vergi hesab edilmek 

istendiği görülmüştür. Maaş, 
ücret ve yevmiyelerden ancak 

tahakkuk ve tediye muame
leleri bu kanunun meriyetin

den sonra yapılanlann vergiye 

tabi tutulması ve tahakkuk 
muamelaıi meriyet tarihinden 
evvel olanlardan veriİ kesil
memesi emredilmiştir. 

Miitekaitlerle yetim ve dul
ların ve vetan hizmetleri ter
tibinden maaş alanların üç 
aylık maaşlarmın yarım liradan 
aşağı kesirleri o!duiu takdirde 
bu kesirlerin bir seneliği ayrı
ca hesap ve tahakkuk etti• 
rilip üçüncü üç ayhk maaşlan 
ile birlikte tediye edileceği 

teadül kanununun 14 üncü 
maddesi hükmünden olduğun
dan bu kesirler üçüncü üç ay
lık maaşlarla birlikte tahakkuk 
ettirilecektir. 

Vilayet meclisi 
Vilayet umumi meclisi bugün 

saat en dörtte toplanacaktır. 
Bay Fadll 

Samsunun Kavak kazası kay· 
makamlığma tayin edilen vila
yet maiyyet memuru Bay Fadal 
harcirahı geldiğinden yann iz. 
mirden ayrılacakbr. 

B.Haşmet 
Ankaraya gitti 
lzmir liman işleri genel direk

törü bay Haşmet, dün bera• 
berinde muhasebeci bay Ab· 

dullah olduğu halde Ankaraya 
gitmiştir. Öğrendiğimize göre 

bay Haşmet Ankarya davet 
üzerine gitmiştir. Liman işleri-

nin finans bakanbğ1ndan eko
nomi bakanhğtna devri hakkın-

da hazırlanan kanun layihası 
üzerine nazar noktasını alaka
dar bakanlara bildirecektir. 

lzmir liman işlerinin yeni yıl 
bütçesi de Ankarada hazırla
nacaktır. 

Gidenler 
Bir kaç gündenberi şehri

mizde bulunmakta olan güm-

rükler umum direktörü B. Mah
mud Nedim Gündüz diin An-

kara vapurile lstanbula gitmiş
tir. Bay Nedim gümrük 

baş direktörü ve memurlar ta· 
rafmdan teşyi edilmiştir. 

§ Meraş C. H. Partisi baı
kanı ve Burdur saylavı B. Halit 

lstanbul yolile şehrimi~den ay
nlmışbr. 

Hayvan hırsızları 
Bornovanm çiçekli köyünde 

Muradın geceleyin damuıa gi-

ren bilinmiyen şahıslar damın 
içinde bulunan iki öküzil çala
rak ortadan kaybolmuşlardı. 

Bornova jandarması vakayı 

müteakip derhal harekete gel
miş ve failleri iki gün içinde 
yatakları ile birlikte yakala
mışbr. 

Bornova jandarma kuman
danlığınca sorguya çekilen bu 

hayvan bırsızlan ve yataklan .. 
nın suçları şaşmaz deliUerle 
tesbit edilmiştir. 

Hırsızlar dün müddeiumumi
liğe verilmişlerdir. 

lzmirspor za::ı:eb~:h::~;:i= ........ 
Ait~ıyı 0-2 Yendı• lkiçeşmelikte Cumhuriyet ha-

.. mnda oturan Mustafa oğlu Ali 
- Baş tarafı 2 inci sahifede - ile Mehmed Emin oğlu lsmail 

dakikasına kadar galibiyeti Hakkı arasında sebepsiz kav-
muhafaza edebildiler. Fakat ga çıkmış, Ali kunduracı bıçağı 
işte o kadar! ile lsmail Hakkıyı sol kolu al-

Bu dakikada beraberliği te- tandan hafif surette yaralıyarak 
min edee K.S.K lılar birbiri kaçmıştır. Talrib edilen Ali 
arkası iki gol daha yaparak yakalanmış ve yarala hastaneye 
üstünlüklerini ispat ettiler. kaldırılmışhr. 
Oyun bittiği zaman K.S.K Hırsızlık 
çok heyecanlı dakikalar atlat- Kuruçay mahallesinde oturan 
mış hir halde 1-3 galip gelmiş Bilal oğlu 9 yaşında Bekir 
bulunuyordı. Balcılarda çalgıcı Osman oğlu 

Altmordu • Burnava: lsmailin dükkanında bir gavga 
Bu maç senenin ilk sürprizi olurken bir çift lastik ayak-

olmuşdur. Birinci devreyi 1-1 kabı çaldığından tutulmuştur. 
berabere bitiren takımlar ikinci Yaralanma 
devrede tek bir sayı yapamı· Çukurçeşmede Nezaket so-
yarak berabere kalmışlardır. kağında oturan Mehmed oğlu 
Altmordu tam kadro ile çıka- Mehmed Alinin evine sarhoş 
mamış ve sonlarda ğörülen olarak giden eniştesi lbrabim 
kat'i hakimiyeti de muhacim- oğlu Sadık bir meseleden kav-
lerin beceriksizliğinden sayı ga etmişler ve Sadık kama ile 
veremiyerek bu netice hasıl Mehmed Aliyi yaralamıştır. 
olmuşdur. Bu suretle bersene Y arah hastahaneye kaldırılmış; 
görülen sürprizlerin ilkini bu Sadık tutulmuştur. 
sene Burnovahlardan görmüş Sarhoşluk 
olduk. Kemeraltında Eaflan gazino· 

B 4' •ki 11 sun da fazla sarhoş olan Sami 
iSi et yarIŞ1ar1 oğlu Kasım motör alım satımı 

ileride yapılacak olan mınta- meselesinden Ali adında bir ar-
ka birinciliklerine hazırlık ol- kadaşına kızmış ve masa üze-
mak üzere pazar günü sabahı rindeki su şişelerini yere çarp 
bisiklet heyeti tarafandan Urla mak suretiyle halkın rahatını 
şosesi üzerinde elli kilometre bozduğundan tutulmuştur. 
üzerinden bir yarış yaptmlmış- Kumar yUzUnden 
br. Göztepe vapur iskelesinde 
Koşuya altı bisikletçi iştirak Kenanın kahvesinde Ragıp oğlu 

etmiş ve hepsi de bitirmiştir, Naci ile Celal oğlu Muammerin 
neticede lzmirspordan Kazım kumar oynadıklannı gören kah-
birinci, Cevded ikinci, Süley- veci Kenan, bunları kahvesin-
man üçüncü, Nuri dördüncü, den çıkarmak i stemiş ve din-
Altaydan Mustafa beşinci, Ha- lemediklerinden aralarında çı-
san altıncı gelmişlerdir. Haf- kan kavgada Kenan sandalya 
taya Seferihisar şosesi üzerinde ile vurmak suretile Naciyi 
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Hauptman 
idam edilecek mi? 

Trenton, 30 (Ö.R) - Jüri 
salı günü saat on dörtte avu ... 
kat Rendon'un ifadesini din· 
lemiştir. Rendon iki ifade ver
miştir. Bunlarda ilk ifadelerini 
geri alarak sır karşısında kal
dığmı söylemiştir. 

N evjersey makamah ve de
tektif Parker bunlan istihfafla 
karşılamakta iseler de emni
yet direktörü tahkikatta ısrar 
ediyor. 

Hauptmanm idam günü yak
laştıkça Tren ton halkmda he
yecan arbyor. 

Sovyet ... Afgan 
Anlaşması uzatıldı 

Moskova, 30 (A:A) - Dış
işleri komiser muavini Kres
tinski ile Afganistan dış ba
kanı Feyz Muhammed han 
1931 tarihli Sovyet - Afgan 
bitaraflık ve ademi tecavüz 
muahedesinin on sene müddet 
ile 1946 ya kadar temdidi hak
kındaki protokolü imzalamış
lard1r. 
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lstanbul gazetelerl 

Ne yazıyorlar 
Istanbul, 30 (Özel)- "Tan,, 

gazetesinde (ltalya, Avusturya 
Macaristan} başlığı alhnda de
niliyor ki : 

- Istatükonun aleyhtarı olan 
ve Versay muahedesi ahka
mmdan şikayet eden bu üç 
devlet orta Avrupayı ltalyanm 
nüfuzunda bırakan bir an
laşma yapmışlardır. Fakat 
ltalyanların son Habeş harbı 

dolayısiyle Ayrupa muvnene
sindeki tesirlerini kaybetme-
1 eri, Avusturyanıo Fransız nü
fuzu altında Küçük antanta 
yaklaşmalarmı intaç ediyor 
gibidir. 

Almanların Reni işgal etme
leri üzerine ltalyayı kazan
mak isteyen Fransa, orta 
Avrupadaki faaliyet sahasından 

çekilmeğe mecbur kaldı. Avus
turya-Macar başvekillerini Ro
maya davet eden Mussolini 
eski anlaşmayı takviyeye im
kan buldu. 

"Kurun,, gazetesi baş sütu· 
nunda, Sovyetlerin dış Mon
golistanla imzaladıkları pakbn 
ehemmiyetinden bahsederek 
Japon - Rus münasebetinin çok 
ciddi bir safhaya girdiğini 
yazmaktadır. 

"SON POSTA" Son ltal
yan - Arnavutluk andlaşmasmı 
mevzuu bahsetmekte ve Ital-

yanın 40 milyon altın frank
lık bir istikraza karşılık ola-.. 
rak Arnavutlukta askeri ve 
iktisadi bütün şeraite hakim 
olduğun söylemektedir. 

JI ••••••• 

Tire gezisi 
güzel oldu .. 

Kaıımpaşa ilk okulunun ye
tim yavrular menfaatine tertip 
ettiği Tire gezisi pazar günü 

yapıldı. Geziye iştirak edenler 
pek çoktu. Tren Alsancak is
tasyonundan vaktinda hareket 
ederek üç saatte Tireye vardı. 
Tireliler caedelere yayılmış
lardı. lzmirden giden geziciler 
de bunlara karışınca Tirede 
mahşeri bir kalabalık oldu. 

G eziciler akşama kadar Ti
renin gezip görülecek yerle
rinde dol , ıp eğlenmişler ve 
akşam üzeri saat 17,30 da 
hareket eden tenezzüh katarile 
lzmire avdet eylemişlerdir. 

Yolcular bu geziden çok 
memnundurlar. Bilhassa heyeti 
tertibiyeoin; her yolcunun isti
rahatini temin için gösterdiği 
alaka üvük hir memnunivet 

3t wıan ısa• 

Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Alda.,t; 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puvason davril 
Nisamn birinci günü puvason 

davril adile Nisan balıjfı diye 
yalan söylemek ~deti memle
ketimizde pek eski değildir. 
Fransızca Nisan baltğı adını 
taşıyan bir yalan söylemek 
adeti adına bakılırsa F ransadao 
çıkmış bir şeydir. lzmirde de 
son senelerde bu yalan söyle· 
mek aldı, yürüdü. Guya sene
nin başka günlerinde herkes 
doğru söylüyormuş gibi bir 
Nisanda martaval, martaval üs
tüne gidiyor. Yalan telgraf, 
yalan haberler bazı gazete sü-
tunlarını bile dolduruyor. Bun
dan birkaç sene evvel lzmirde 
bir gazete Bahribaba parkmda 
park hazırlıkları yapılırkerı 
kazılan yerde bir petrol men-
baı bulunduğunu yazmış, her
kesi ayaklandırmış, o zaman 
lkhsad vekili olan Mahmud 
Esad Bozkurdu Ankaradan iz
mire hareket etmiş gibi gös
termiş, büyük bir şirket ku
rulmak · üzere bulunmuş diye 
yazarak ortalığı altüst etmişti. 
Bu büyük martavala ben bile 
inanmıştım. O günlerde benim 
gibi inananlardan esaslı bir 
martavalcı da işe iyice kanmış 
etrafta petrol şirketi için hisse 
senedi satmağa bile teşebbüs 
etmişti. Puvason Davril nere
den kalmış, neden nisanın bi-
rinci günü yalan söyleniyor, 
sebebi nedir? Neden Nisan 
balığı deniliyor, doğru dü
rüst beni bunun etrafında 

tenvir edeni görmedim. Yalnız 
birisi dedi ki balık, ses çıkar-
mıyan bir hayvandır. Kedi mi
yavlar, tavuk gıdaklar, horos 
öter, fakat balıktan ses çıkmaz. 
Nisnn balığı ismi üstünde bala-
ğa laf ettirmek dedi. 

Pek ala, balık faf etmiyor, 
neden yalan söyleniyor dedim 

Üzümünü yt: de bağını sorma 
dedi, yalan değil mi? Söyle 
gitsin işte ... 

Bunun için Nisanın birini 
beklemeğe ne lüzum var dedim. 

Kim Nisanı bekleyor ki her
kes bir Nisana mahsuben mar-
tavalı şimdiden savuruyor dedi, 
gülüştük. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAATLER HAKKINDA 
Şimdiye kadar iyi ve teminatla 

bir saat almak için çok yüksek 
bir fiyat vermek lazımdı. Bu 
kadar çok para verruiyen daha 
aşağı cins bir saat almağa 
mecburdu. 

Yüksek derece bir presizyon 
saatmı nisbcten daha ucuz fi
yata imal edebilmek herkesi 
düşündüren bir mesele idi. 

80 senedenberi lsviçrede 
mevcut olan ve dünyaca tanan-
mış REVUE saat fabrikaları bu 
meseleyi haUetmeye çalışmış 

ve muvaffak olmuştur. 
Senelerce tecrübe yaparak, 

kendi Iaburatuvarlarmda ve ls
viçrenin en büyük ve tanınmış 
teknisiyenlerile,kendilerinin icat 
ettikleri makinalarla, imal me
totlarile, kontrol cihazlarile, 
başka fabrikaların taklit ede
miyeceği imtiyazlarile, ve en 
son fenni yeniliklerile RE
VUE saatlarım bugünkü bek
lenen mükemmeliyetine daha 
ucuz fiyatlarla eriştirmeye mu
vaffak olmuıtur. 

Değil yalnız makinaları, zarf
ları dahi zarif ve en son mo
dellerdir. 

REVUE saatımn çeşidi pek 
büyük fiyatları muhtelif olduğu 
için, ve teminatlı iyi bir saat 
almak istiyen bir kimse arzu 
ettiği saati, daha ucuz fiyata 
bulup alabilir. 

REVUE saatlarıoı saatçıları
mzda arayınız. 

Şehrinizde bulunmadığı tak
dirde, REVUE saat fabrikala
rının Türkiye satış şubesi bu
lunan lstanbul Bahçekapı, Taş 
han birinci kat No. 19 a müra
caat edilmPıaİ rica olnnnr_ 
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Fransız çevrenleri, alınan 
neticeyi inkar etnıiyor 
Almanyanın devamsız bir sulh 

edilmektedir istediği iddia Fransız ~azeteleri yazıyor : 914 felaketinden 
sonra Almanya muazzam hülyalar kurarak büyük
lük zevkine ve Hegemonya hevesine kapılıy r 

Paris, 30 (Ô.Rl -
Fransız. siyasal çev· 
renlerinde vaziyet şöy
lece tefsir ediliyor: 

B. Hitler plebisit 
neticesinde yüksek bir 
zafer ka2and1Plebisitin 
maddi teşkilab ve ma~ 
nevi hazırlığı seb~

biyle buna kimse şa-

Paris, 30 (Ö.R) - "Liberte 
de Sud-ovest.. gazetesi diyor 
ki: Almanyadaki seçim müca
delesi Fransadakinden başka 
şekilde oldu. Hatta orada se
çim mücadelesi olduğu bile 
söylenemez. Mükemmel bir 
mizansen vardı. Almanya müt
rnütbiş bir parti oynuyor.Alman 
ulusu herşeyde ifrata meyyaldir. 
istediğini itidalle istemesini 
bilmez, Umumi harp felaketi e 
bittikten sonra Almanya siya-

1 

sal hareketini yeniden gözden 
geçireceğine, ayni büyüklük 
Zevkine, hegemonya hevesine 
döndü. Yalnız iştihası garba 
döneceğine şimdi şarka dön· 
nıüştür. Sadece Mitle) Turopa 
dan bahsediliyor. Bütün bun
lar muazzam hülyalardır. Fakat 
bakalım nasıl bitecek? 
YÜZDE BiR MUHALEFET! 

" Novvelliste de Lyon " di
Yor ki : Yüzde bir muhalefet 
Pek fazla değil hatta insanın 
kafi değil diyeceği geliyor. 
~unun sebebi 8. Hitlerin dış 
sıyasada mükemmel bir daya
nacak nokta bulmuş olmasıdır. 
Alınan ulusu hak müsavah 

noktasında Führeri tamamile 
tasvib etti. Fakat bu siyasan n 
sulh için çıkardığı teblükeleri 
acaba ayni derecede lasvib 
ediyor mu ? Muhakkaktır ki B H' f • k B. hitler, Haı•a nazırı general Qoritıg/e birlikte Atnıaıı kıtal.arını teftiş ediyor 

· ıt erın otoritesi yü selmiş karah tekrar etmektedir. tar sokmaktır. Tabiiğ bunlara ettikden sonra B. Hitler şim-
çtknııştır. Fakat Alman plebi- ALMANYA EMRE önceden Alman vatandaşlığı mdi ne yapacakdır? Ne ya-
sitlerinde anlaşılmaz bir nok- MÜHEYYA verilmiştir. Fakat saylav seçil· parsa yapsın, Almanyanm onun 
ta var. "Depech de Toulouse,, ple- meleri Alman akalliyetleri oez- arkasından yürilyeceği sabit 

MUHALiFLER NE oLDU bıstle B. Hitlerin dış siyasa dinde tesir yapmaktan geri oldu. Aceba bu açık karh na-
1933 de, Rayştag yagmından için bütün Alman ulusunun kalmıyacaktır. Bununla beraber sıl kullanacaktır? Asıl mesele 

sonra bile, Hitlere muhalif 12 kendi etrafıuda birleşmiş oldu- Almanyadaki seçim şartları budur. 
milyon rey vardı. Bunlar ne ğunu ve vereceği emre göre hasebile, bu seçimin ciddi hiç Vaziyetin biricik hakimi o)an 

h b
. d h k t ı.. ı bir kıymeti yoktur. Bu sadece Führer itilifgirizlik mi göste-

oldu? Tabiidir ki siyasal ve ep ;r en are e nazır an• k k dığını göstermek istediğini kay başkanın diplomasi oyununu rece • yoksa uzlqma fikri mi 
e onomik bahslarda bunların dediyor. Almanya dışarıda te.. haklı göstermek için yapılmış gösterecektir: Acaba müstak-
t~r kısmı hala diktatörün alcy- sir yapmak istemiştir. Diğer bir nümayişten ibarettir. bel müzakerab mümkün kıla-
ındedir. Fakat Fransa kendi bir maksadı da yeni Ra- B. HITLER NE YAPACAK? cak teminatı verecek midir? 

hesabına şuna dikkat etmeli- yihştag meclisine Avusturyalı, Paris, 30 ( Ô.R) - Temps Yarın Londraya bildirilecek 
~ir ki sulh veya harp mesele- Çekoslovakyalı, Silizyalı Alman gazetesi soruyor: Alman ulu- o~a~ Al~an cevabı bu noktada 
sınde bütün Almanya ayni na- akalliyetlerin~ mensub saylav· sunun kayıdsıx tasvibini elde bızı tenvır edecektir. M••··· 1 ııe ....... ıtaıy······an······iiav·a······r ııoıar·i ..................... · A;~~~~ ....... .. 
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şamaz. Asıl ehem-
miyeti olan nokta , 
kazandığı bu yeni o- . 
toriteyc dayanarak B. 
Bitlerin Lokarna mu
ahedesini imza eden 
devletler adına büyük 
Br'tnnya dış işleri ba
kam B. Eden tarnfm-

J dan kendisine yapılan 

f 
teldiflerc vereceği ce· 
vabıdır. 

1 CEVAP iSTENiYOR .. 
Fransa dışişleri ba

kıtm tarafından, Al

man ceyabından önce, 
dün Vezuet'te Fransız 

ı siyasasını tasrih etmiş 

1 

ve bir takım sarih 
lı1J{ıl/rreni11 eskı re ı rnı dt<; l alwuları B. F. fen 

suallere Almanyadan ccvab 
istemiştir. 

J B. Flandin Fransanm vazi-
1 yetini bir defa daha müdafaa 
1 etmiş ve hüsnü niyyeti ile 
l birJikte B. HitJerin istikbalde 

"Alman ulusunun hayati hak
lan namına,, yeni iddialan or-

l 
taya atmaı korkusunu göster
miştir. 

\ 
Nutuklarında daimi olarak 

sulh an.usundan bahsetmiş olan 
Alman şansölyenin samimiyetini 
ispat etme•İ fırsab 6nündedir. 
B. Ffandin tarafından mühim 
suallere ve bu arada bilhassa 
Anupa ve deniz aşm toprak 
meselelerine ait olanlara cevab 
vermekle ve vereceği cevabla 
bunu gösterecektir. 

ALMANY ANIN GA YESI 
Paris 30 ( Ö. R ) - '· İnw 

transigeant ,, gazetesi B. Flan-
denin nutkunda durumun bak
kiJe tarif edildiğini yazarak di
yor ki : Almanyanın teklif et
tiği iki taraflı maksadının an
cak kendi istediği dakikaya 

ı•e Sır Sanwf'/ Hor11e 
kadar devam edeceğini ve di· 
ğerlerinin ise Almanyaya taar .. 
ruzlarını filen himaye netice
sini vereceği paktlardır. Al
manya şarkta istediklerini yap
mak için garpta Fransamn 
muvakkat bitaraflığını kuan• 
mak istiyor. Ren bölgesindeki 
askeri baıırhkları, yapmağa 
giriştiği istihkamlar bir kaç 
yüz bin askerle bu hudutları 
kGrumak imkanım kazanmak 
ve kuvvetlerinin en büyük kıs· 
mı Avusturyaya, Memele Oan· 
zige, Çekosfovakyaya ' karşı 
kullanmak içindir. 

DEVAMSIZ SULH 
. ~lmanya i e müzakereye 

gırışmezden önce Almanyamo 
istedigi sulhun mahdud ve 
devamsız bir sulh mu olduğunu 
bilmek gerektir. Almanya ha
kikaten kendini iç imara vermek 
için hudutlarında bir sükünet 
kurulmasını istiyor mu? Ren 
bölgesinin yeniden silahlandı
rıl~ası.n dan anlaşıldığı gibi. 
yem bır lct.vvet darbesi siyaa
sı mı açmak istiyor? 

Italyan tebliği 
Roma, 30 (Ö:R) -

166 numaralı resm 
tebliğidir: Şire zafe
rinden sonra Takkaze 
şehrini aşan ltalyan 
kıt'aları ileri hareke
tine devamla Acınada 
mt:vkiini işgal etmişr 
lerdi. Arazinin ve iaşe 
teşkilahmn hazırlan
masından sonra ileri 
hareketi, arazinin güç
lüklerine rağmen de-
vam etmiş ve kuv .. 
vetler dün dağ-
hk mınlakada Ave· 
ra.no geçidini tutmuş· 
Iardır. Kumandanlı
ğın geniş planına uy
gun olarak ileri ha .. 
reket'ne devam eden 
uçuncü kolordudan 
mühim kervan pati· 
kalarınm ve Dessie 
Adis-ababa, T s a n ~ 
gölü ve Gocam yol
Jaınrın birleşme nok-
tası o 1 an Sokotayı Fı . 
işgal etmiştir. Sokot . aşısı Tteşk ! itı genel ı;rkmC1i 

. . . . 
a yem ayyarelerd .. n L· • • .... 1Jlrısı Eritre 

hır ılerı hareketmin eşi ola- ~rdusu karargahına dönmemiş-
caktır. Askerlerin şevk ve tır. Somali cephesinde 33 tay-

mukavemeti takdirden üstün- yare dün Hararı bombardıman 
diır. 4000 asker kendi silah edere!.. askeri hedeflere gözle 

ve teçhizatından başka 60 gör~lür isabetler temin etmiş-
ton da erzakı 66 kilometre lerd~r. Şiddetli bava manga 

ateşme rağmen hiçbir tayya-
mesafeye taşımışlardır. • b reye ıısa et olmamıştır. 
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Senin de yerin eyi değil ya •.. Ne ise ... 
Nihayet kapıyı açabildin mi ? 

usya harb istemiyor 
Yüz milyonlarca insan kütleleri bu 

arzuyu kalplerine işlemişlerdir 
··············••&•••···························· ·-·-·-Ne güzel, ne güzel! Bari 

herifi tütsüliyeydin. 
- Bu aklıma gelmedi. iyice 

bağladıktan sonra kapıyı aç
mağa çalıştım. Fakat nafile 
yere uğraşıyordum. Meş'ale de 
ıöndü. Artık karanhkta kala-
rak merdivenin basamağına 

oturup çıkmak için şarap al
mağa gelecek adamı bekle
dim. Hançerimi bir elime, ta
bancamı öbür elime a1dım. La
kin saatlar geçiyordu. Hiç bir 
gürültü işıtmiyordum. Jıllonun 
Janete söylediği sözleri, saat 

l l de hazırlanacak arabayı ve 
nereye gittiklerini bilmeksizin 
kadınların götürüleceklerini dü
tünüyordum. Çünkü kurtaramı
yacaktım. 

ihtiyar Pardayan: 

- Zavallı Şövalye! 
Dıye güldü. 
- Öyle ya gülüyorsunuz 

pimdi? 
- Ehemmiyet verme, ahmak 

Jillo aklıma geldi. Eli ayağı 
bağlı, ağzı tıkah olarak domuz 
Bucuklariyle pastırmalarının ara-

cum etmeğe hazırlanırken ka
pıyı açan Janeti gördüm. 

- Çabuk, çabuk ! Anahtarı 
bir dakika için alabildim. 

- Hemen saatın kaç oldu
ğunu sordum. 

- Onu biraz geçiyor ... 
Dedi. Rahat rahat nefes 

alarak ferahlandım. Çünkü 
araba saat on birde yollana· 
cakktı. Janeti can ve gönlilden 
kucakJadım. 

- Tekrar geleceksiniz de-
ğil mi? 

Diye sordu. 
- Hay hay! Seni nasıl unu

tabilirim! 
Dedim. Birdenbire nişanlısı 

Yazan: Jennle Lee 
Snbık l!ıgiliz Sosyafi,st/erindm 

Bugünlerde Sovyet Rusyada 
seyahat eden her yabancının 
gözlerine takılıp kalan bir 
nokta... Halk büyük bir heye
can ve 4Jakayla günlük hadise 
leri takip ediyor. Çıkan gaze
teler adeta kapışılıyor. Herkes 
neler olduğunu ve neler ol
ması ihtimali olduğunu tahminle 
meşgul. 

Bu akoam Moskovada inti
§ar eden biltün gazetelerin 
çehreleri hemen ayni... Halk 
satın aldıtı gazetelere büyük 

aklına gelerek: 
_ Jillo ne oldu? bir merakla bakıyor. Ve işin 
Dedi: daha tuhaf tarafı biç bir iıçi 

d arkadapnın gazetesinden isti-
- Jillo aşağıda bütün o-

muz sucuklarını, pastırmalarını fede yolunu aramıyarak ayrı 
yiyor. Dedim bunun iızerine gazete alıyorlar. 
0 mahzene girdi ve ben de Akşam gazetelerinde merkez 
bahçeye fırladım. aikleti teokil eden birleşik 

Sokak kapısım görünce dıvar- ıorga şudur: 
dan atlıyarak otele geldim. Bu - Almanya Rusya hakkında 
işde ilgili olanlara haber ver- ne düşünüyor? 

- Japonya Rusya ile harp 
:unda kimbilir nasıl kıvranıp mek için vakıt müsaid değildi. etmek ister mi? 
duruyordu. Jilloyu domuz pas· Arabayı yalnız başıma takibe Sovyet halkında harp bak-
tırmasına döndürdüğüne mem- karar verdim amma çok zaman kında mevcut olan kanaat 
nun oldum. Bu akhnı da pek bekledim. Yarım saat sonra çok tayanı dikkattir. Halk 
beğendim. büyük kapının açıldığını gö- harp ılSztinden prensip lti· 

Şövalye kederli olmasına riince köşeye gizlendim. Araba bariyle hoşlanmıyor . Fakat 
rağmen gülmekten kendini sokağa sapınca ileriden giden bir harp zarureti, Sov yet 
alamadı: bir atlı tarafından korundu- işçi taburlarını cepheye gön-

- Senin de yerin iyi değil ğunu sandım. Bir kurşunla ara- dermeye kifi bir sebeptir. Evet 
ya... Ne iıe... Nihayet kapıyı bacıyı yere sermek, atbyı aşa- Sovyet Rusya harp etmek iste-
açabildin mi? ğıya alarak onunla çarpışmak miyor. Bu çok insel bir duygu 

- Hayır, Janet açtı. ve öldürmek istedım. Sonra da ve çok medeni bir belgedir. 
- Ne iyi kız imiş ! arabanın körüklerini yırtarak Öyle bir belge ki, bazan im-
- Artık tamamile ümidimi kadınları kurtarmak... Fakat zaları silinen zaman telakkisi-

kestiğim esnada yavaşça anah- arabacıya ateş etdimse de rast nin inkinndan daha kuvvetli 
tann gıcırdadığını duydum. Hü- getiremedim. bir istinat yeri bulmuştur. Çün-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................•...•••.•...........•..••................... 

Bitler altı milyon in -
sanı seferber edebilir 

Almanyada en geniş ölçüde askeri 
bir ihtilal neler yaratmıştır ? .. 

Adolf Hitler ve partisi üç 
senelik hükümetleri esnasında 
Almanyanın yalnız askeri kur
tuluşunu yapmakla kalmış ol
salardı bu bile bugün ve yarın 
için büyük şan kazanmalarına 
yeterdi. Prusya-Cermanya ta-
rihinde, askeri kudret bakı
mından bu devirle mukayese 
edilebilecek bir devre rastla
mıyoruz. 100 bin kişilik ücretli 
hir orduyu hizmeti mükeJlefeye 
tabi modern bir ordu haline 
koymak en geniş ölçilde süel 
bir ihtilal sayılabilir. 

( Berliner Börsen 
Zeitung. Berlin ) 

UBER ALLES ORDUSU 
Almanyada özel menfaatler

den hiçbiri istisna edilmemek 
f-artile berşey memleketin ye
niden askerleşmesi hizmetine 
konulmuştur. Polis, idare, fi
nans, ticaret, fen, bütün faali-
yet sahaları, kadın kulüblerin
den tulumbacı teşekküJJerine 
kadar bütün kurumlar. Spor 
te,kilitları, hatta aile hayatı 
ordunun menfaatına göre tan· 
zim edilmiştir. 

Almanyada askeri planlar 
berşeyin üstündedir. Alman 
Milletinin varlığı bu biricik he
defin elinde bir vasıtadan iba
ret kalmı~dır. 

(Sturm über Österreicb) 

rının bütün zabit namzetleri ve 
ihtısas kollarına mensub olan
ların hepsi başkumandanlığın 
lüzum göstereceği ruhi bir 
muayeneye tabi tutulacaklardır. 
Bu muayenenin merkez bürosu 
Berlinde Harbiye nezaretine 
tibi psikoloji laboratuvannda 
bulunmaktadır. 

(Angriff, Berlin) 
ALMAN DENiZ PROGRAMI 

Alman deniz inşaat programı 
Essen - Hanover -Şlezyiz Holş
tayn ve ŞJeziyen adlı eski dört 
saffı harb gemisinden başka 
beş yeni zırhlıyı ihtiva etmek
tedir. Bu zuhhlardan ikisi, 
Doyçlande ve Amiral Şel onar 
bin ton hacminde olub donan-
ma hizmetinde bulunuyorlar. 
uçüncü saffı harı> zırhJisı olan 
Amiral Spee yakında hizmete 
girecektir. D ve E adlı 26 ~ar 
bin tonluk diğer iki zırhlının 
IngiJiz - Alman deniz andlaş
masına uygun olarak inşaat 

tezgahlarında inşasına devam 
olunmaktadır. 

Diğer taraftan kruvazörler 
listesi eski Berlin kruvazörün
den başka Emden, Köniksberg, 
Karlruhe, Köln, Laypzig kru
vazörlerini ihtiva ediyor. Nfı
remberg kruvazörüne gelince 
halen tecrübelerini yapmakta-

re inşa edilmekte olan onar bin 
tonluk G ve X kruvazörlerinin 
inşaatı da ilerlemiştir. Bu proğ
ram 250 şer tonluk 21 denizal
tı gemisini de ihtiva etmekte· 
dir. Bunlardan başka bir çok 
topçekerler torpil koymağa 

mahsus gemiler. Avizo ve mck
teb gemileri vardır. 

( Marinevcrordnungsblatt-Ber
lin ) 

"FEDAYI GEMILER,t 
Almanlar mürettebatı üç veya 

dört kişiden ibaret miniskül 
(çok küçük) barb gemileri inşa 
etmektedirler. Bu gemilerin bin 
beygir kuvvetindeki motörleri 
saatta kırk mil katetmelerine 
müsaiddir. Vazifeleri büyük 
harb gemilerini baskın suretinde 
torpilleyerek kaçmaktan iba
rettir. 

Alman amirallığı bu gemile
rin fevkalade küçük hacımları 
ve büyük süratleri sayesinde 
düşman topçusunun kolayca 
hedefi olamıyacağını ummakta
dır. Fakat bu gemiler, bir 
kerre isabet vaki oldu mu 
mahvolmuş sayılabileceklerine 

göre, bunlara "Fedayiler,, veya 
"Suicide ship,, adını vermişler
dir. (Daily Herald) 

ALMAN DONANMASI Şi
MAL VE BAL TIK DENIZ-

A 

Paraşüt yarınki harbın 
taarruz silahıdır · • • en ıyı 

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

Moskovada Amerikalı sıyyalılar 

kü yüz milyonlarca insan küt
leleri, ha anuyu kalplerine iş· 
)emişlerdir, 

Halkın arzusu ne kadar en
gin bir sebebin başarıcısı ise, 
halkı idare edenlerin uzak 
görüşü o kadar şayanı kayıt· 
tır. Sulhu diplomasi ile baıar
manın bazen müşkül olacağı 
hesaba katılarak memleket 
muhtemel tecavüzlere karşı 

koymağa hazırlanıyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kuvvetli olacakbr. O zaman 
Almanya isterse Skajerak ve 
Kategat boğazlarını kapaya· 
bilecek ve Ballık denizinde 
kontrolunu genişletecektir. 

(Paenahlet) 
FENLANDIYA 

SAHiLLERiNDE ALMAN 
OSSÜLHAREKELERI 

Vaktiyle Baltık denizinin 
enginlerinde Fenlandiya sula
rına kadar sarkmak imkanını 

bulamıyan Alman fiJoları şimdi 
bu bölgelerd~ sık sık gezinti
ler yapmakta ve zamanı ge
lince F enlandiya sahillerinde 
deniz üssülharekeleri kurmayı 
ümid etmektedir. Filhakika 
Fenlandiya sahilleri, denizaltı 
gemileriyle torpidolar ve bazı 
masından sonra Baltık mem-
leketlerinin deniz vaziyetleri 
nazikleşmiştir. Yakın bir gele
cekte Alman deniz kuvvetleri 
bütün Baltık memleketlerinin 
deniz kuvüetlerinden iki kat 
hususi tipte gemiler için ideal 
bir faaliyet sahası teşkil eder. 
Alman eksperleri bu faaliyete 
münzam olarak F enlandiyada 
tayyarecilik sahalarını incele· 
mekte iycabı halinde yeni in
me sahaları hazırlamayı dü
şünmektedir. 

(Pravda-Moskova) 
HAVA MÜDAFAASI 

Deutsche Luftschutzbund 
adını alan hava müdafaası teş-
kilatının halen altı milyon üye· 
si vardır. Elyevm Almanyada 
2200 hava müdafaası mektebi 
mevcud olub bu mekteblerde 
10,300 muallim çalışmaktadır. 
Deutsche Luftschzbund'un 
mevcu faaliyeti sayesinde bü· 
tün Almanyada 21,500 beton 
sığınak vücuda getirilmiştir. 
Pek yakın bir zamanda Al-
manyada özel tayyare mekteb
Jerinde teknik malumatla ye
tişmİ$ 2 milyon kişi buluna

SOVYET BÜTÇESi 
Sovyel şefleri~ son bir yıl 

içinde üç defa mildafaa bütçe· 
lerini tebdil ıstırarıyle karşı
laştılar. ilkin 1.665.000.000 
ruble olarak hazırlanan Sovyet 
ulusal müdafaa bütçesi. sonun
bu konuşmalardan sonra 5 mil
yar rubleye çıkmıştır. Banş 
istiyen bir ulusun arsıulusal 
hadiseler önünde karşılaştığı 
bu ezici ıabrarın acısı Sovyetleri 
daima emperyalist dünyadan 
ayırmak tehlikesini taşıyor. Sov 
yet blUçesinan yalmz yüzde 1 Onu 
ulusal müdafaaya tahsis edil
diği yıllarda bütçelerinin yüzde 
46,5 kısmını harp silihlanna 
tahsis eden bir komşu Japon· 
yanın yanında Sovyetlerin al
dıkları tedbirlerin neden hakla 
bulmamalı? 

Sovvet mndafası, yalnız yu
karıda sayılan rakamların içine 
sığıyer, zannedilmesin .. Çünkll 
havacılık masrafları bu rakam-
ların haricinde kalıyor. Sonra, 
Sovyet çayırlarında mahsul iş
lerinde çalışbrılan her traktör, 
harp devrinin bir tankıdır. 
Yani, barış zamanında mahsul. 
savaş zamanında can alan bi
rer ölüm makinesi. 

ŞARK HODUDUNDA 
Sovyetler şark hududlaranda 

birçok yeni, yeni şehir

ler kuruyorlar. Bu çalışma 
onların varhkJannın esbabı 
mucibesidir. Çalışarak, şehir
ler kurarak şark hududların
daki varlıklarını rejime bağlı 
olan halk kütlesini oralara yer
leşdirerek elde edeceklerdir. 
Bugün, komşu tecavüzlerine 
karşı birer tehlüke diye gös
terilen hududlar, yarın yeni 
bir hayatın müjdecisi olacak
dır. Bu sınırları diriltmeğe baş
Jıyan yeni hava, teknik ve ma· 
kina alemi büyük iimidler ku
caklamaktadır. 

SOVYET ORDUSU 

~~~~~~~~~_c.1LJlD..._,W..\U;l..J..ı:.,ı-,u:.,___ıı.__.ııUL...n.e.rı11L..ıu~:ıaıııuıU[jı...._..Jaıı::.....L~~~~~-1..ı:.l'l~~~r:uıJJ11_1_ca1c,r1ır~ıtEEr~aunükciwlU'.~he Taaen.e-

Sovyet yüksek müdafaa ko
miserliği yeni müdafaa ele
manları olan kızılorduyu tensik 
ederken ordunun arkasında 

çalışan kuvvetli bir müesseseyi 
de kurmuş ve makinalanna da 
çalışma hızı vermiştir. Binlerce 
kimya .. damtıun çahıbklan 
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Ev köpekleri 
hakkında 

Geçenlerde belediyemiz ga· 
zetelere bir ilan verdi: Sokağa 
ağızlıksız, bağsız, numarasız 

ve sahipsiz köpek çıkarılmıya
cak, köpekler, bahçelerde de 
bağlı bulunacaktır. Başı boş 
köpekler öldürülecektir. 

Hemen söyliyelim ki beledi
yemizin başka türlü hareket 
etmesine imkan yoktu. Gerçi, 
mesela Londrada caddelerde, 
sokaklarda, parklarda on bin
lerce köpeğin dolaşmakta oi' 
duğunu görmüş olanlar, hatta 
lngilterede haftada bir defa 
köpeği çözüp dolaştırmak mec
buri olduğunu bilenler, bu ilanı 
garip bulmuşlardır. Ancak on-
lar, Londrada hiç bir vabancı 
köpeğin komşunun bahçesine 
atlamadığını, yahud bahçesinde 
oturan köpeğin sokaktan geçe-
ne karışmadığını, ve sıksık diş 
şakası yapmadığını bilmezler. 
Bizde sahiplerini ısıranlar bile 
oluyor. 

Doğrusunu isterseniz, sokak 
köpeği devrinden ev köpeği 
devrine henüz geçemedik.Biraz 

köy veya sürü köpeği devrin
deyiz. Bu yüzden dostlarına 
ziyaretlerini seyrekleştirenler 

bile olduğunu bilirim. Istan

bulda bir dostumuzun köşkünü 
bekletmek için büyüttüğü bir 

çoban köpeği vardır.Eğer köpe 
büyük kapının önünde yatmak
tan hoşlanmışsa, ev halkı arka 
kapıdan işliyorlar. Biz köpek 

sahipliği edemediğimizden, kö
peklerimiz ev sahipliği etmek
tedirler. 

Gene dava, maarif meselesine 

dayanıyor: lngilterede köpekle
rin hepsi mektep mezunudurlar, 

hatta sahiblerinden başka po
lise itaat etmeyi öğrenmişler· 

dir. Bu suretle caddelerde. 
kendilerini gidib gelme kaide
lerine uydurmak bile mümkün 
oluyor. Bizimkiler ise, ümmi· 
dirler. 

Belediyemizin ilamndan hoş
lanmıyanlar varsa, toplamb 
bir mekteb açmab, köpekleri 
terbiye etmelidirler. Bu da kafi 
değil; Konferanlar tertib ede-

rek, insanlara da köpek kul· 
Janmağı öğretmek lazım ! Bir 
köpeği terbiye ile mükemmel 
bir polis köpeği olduğu gibi, 
mükemmel bir polis köpeği 
kullanmasını bilmiyenin elinde 
kurd olur. Misallerini pek ya-
kından biliriz. 

Atay 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonuçlar verecektir. Sovyet or-
dusu, modernize edilmiş harp 
silahlarını kullanmağı daha 
şimdid~n öğrenmiş ve onlardan 
nasıl en büyük semereyi ala
cağını tecrübe etmiştir. 

Orduda her nefer paraşut 
kullanmağı, daha orduya gir
meden öğreniyor. Sovyet Rus
yanın her yerinde ve herkes 
daha mektep çağmda paraşut
tan atlamağı öğreniyor. Halkın 
eğlenmek ve hava almak için 
dolaşbğı Moskova parkındaki 
paraşut kulesinden zevk için 
atJıyanların sayısı insan aklını 
alıyor. Şüphesiz ki iyi bir spor .. 

Bununla beraber anlatılanlar 
beni çok alakalandırdı. Bir 
Leningradlıdan dinlediğim söz
leri size de tekrar etmeği 

faydalı bulurum: 
- Paraşut, yarınki harbm 

en iyi taarruz silahıdır. Düş

man hatlarına inme vesilesini 
katanacak bir kaç yüz Sovyet 
paraşutçusu, bütün bir orduyu 
imhaya muktedir olacak kuv
vettir. Eğer bu dediğim olursa 
yurd kazanır. Zaten fert, her 
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lzmlr Beledlye inden: maddeleri satan bakkal, kasap, 

- Müslüman olacağım, an
cak senin Allahın kullarmı 
cehennemde yaktığını söyliyor
muşsun. 

- T nrı; isyan eden, 
birliğini kabul etmiyen kullarını 
yakar. 

- Tanrının kullarına karşı 
merhameti bir ananın merha
aıctinden az mıdır, çok mudur? 

- Elbette çoktur. 
- Şu halde hiç bir ana ve-

lev kendisine isyan etmiş olsa 
bile evladını ateşe abb yaka
maz. Ateşte ğörse kurtarır, 

kendisi yanacak olsa gözünü 
ateşten sakınmaz. 

Peygamberin gözleri yaşardı. 
- Hnklısın lakin dini nok

tadan böyle düşünmiyelim. Otur 
şuraya hatun sana güzelce müs· 
lümanlığı öğretib ukdeni çö
zeyim. 

Dedi, kadınla belki bir bu
çuk, iki sa t kadar münakaşa 
ettiler. Ömer ve arkadaşlan 
arazi tesbitini bırakıb bunları 
dinlemişlerdi. 

Muhammed kadının bütün 
suallerini birer birer izah ede
rek ona inandırmış ve nihayet 
kadm müslüman olmuştu. Mu· 
hammed bugünü kendisine ay
rıca bir tarih olarak kabul etti, 
o onun hayatında nadiren ge
çirdiği mühim ve zevkli gün
lerden bir gündü ki umulma
dık vak'alarla dolu idi. 
. . . . .. . . • 
' . . . . . . 

Zeynep o gece kocasile mu
tad olan kavgasını yapıyordu. 

- Zeyd ! Zeyd t Fazla söze 
ne hacet, ben sana ısınamıyo· 
rum. 

Zeyd yumruklarmı sıkarak 
bağrına vurdu: 

- Bunu ben Muhammede 
kaç defadır söyledim, boşan
mamıza razı olmadı, sen bari 
söyle de, söylet de artık ayn
lahm. Sen bir kocanın haysi
yetini bilemiyecek kadar mağ
rur ve sertsin.Hiçbir Arab ka
dını böyle değildir. 

_ Ben kocamın haysiyetini 
bilirim, fakat sen gibi olmaua. 

- Sen Muhammede bile 
varsan yine bu bozuk halin, 
asabiyetin ona rahat, dirlik 

vermez. 
- Halt ediyorsun. 
- Zeyneb l 
Zeyid fena halde kızmı~tı : 
- Zeyneb l Tahammülü aş-

tın. Elimden hiç çıkmıyan şey
ler çıkacak .. 

- Şimdi de beni tehdit mi? 
Bırak beni. Bırak 1 Ben mu
hammede söyliyeceğimr zaten 
o bugün buraya geldi ve beni 
gördü, beni sevdi .. 

Zeyidin gözleri faltaşı gibi 
açıldı. Zeynebe daha ziyade 
sokulup gözlerine bakarak : 

- Kim geldi, kim, kim? 
Zeyneb sert bir eda ile : 
- Mnhammed geldi, seni 

aradı, ve beni gördü. 
- E .. 
- Yarabbi kullarının kal· 

bini çevirmeyi ne iyi biliyorsun 
dedi ve kaçb. 

- Bundan ne çıkar, bu onun 
clnha fazla i met ve nezahet 
koruması için gönlündeki his
leri boğmağa çalışan ve yapan 
herkese nas olacak büyük bir 

- Ben bu kadar çalışbm, 

didindim, çamaşırlarım bir hiz
metçi gibi yıkadım, hala sen 
benim kıymet ve kadrimi bil
mezsin. 

- Aman karıcığım benim 
sana ne dediğim var, ne ya
pıyorum, sana teşekkür etmek
ten başka ne ettim, ben de 
Nazir gazasında payımıza dü
şen arnzi hissesini almağa 

gittim. 

1 

sözüdür. Bundan kendine pay 
ayırma! 

- Beni ihmal ediyorsun. 
- Aslal Seni severim. 
- Halbuki ben sana layik 

değilim .. 
- Bunu söyleme Zeynep l 

Yüreğimi kaçıncıdır ki yaralı
yorsun, ben eskiden bir köle 
idiysem Muhammed beni azad 
etti. 

- Yine köle mevkiindesin. 
- H yır l Muhammed beni 

kendisine sırası geldikçe katip 
yapar, kurandan birçok ayet
leri, süreleri ben yazdım, sür- j 
yaniceyi öğrendim, tevrab, in
cili ezberledim, arkadaşlanmın 
Y nında ~erefli bir mevkiim 
var. 

- Her halde Muhammed 
kadar değil ! 

- Haşa! Onun kadar kim 
şereflidir, onun kadar kim 
büyüktür. Onun kabına varmak 
kimin haddinedir. 

- Ben onun karısı olmağa 
layıkım. 

- Kendisi isteseydi, olurdu. 
- istiyor. 
Zeyid birdenbire sustu ve 

Zeynebin yüzüne hayretle bakh 
şiddetle: 

- isteseydi her halde onun 
karısı olurdun, ben bile şu 
halde iken seni terkederdim. 

- istediğin bu değil mi? 
- Bann çok azap çektiri-

yorsun, hayatımı cehennem 
içinde geçirtiyorsun. Halbuki 
böyle olacak bir kimse de
ğildim ve böyle o1mak için de 
giinahım yoHu. 

- Sen öyle bil !.. 
Zeyneb silkinip geri döndü 

ve odasına kapandı. 

Zeyd fena bir perişanlık 
içinde kendini bir postun üs
tüne attı, hınçkıra, bınçkıra 
ağlamağa başladı. Bu hınçkı
rık tufanı arasında yarım saat 
kadar boğulduktan sonra bir· 
denbire kalkh, gözlerinin yaşı
m harmanisinin eteğinde kuru
tarak kapıdan fuladı çıktl ..• 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . 
Yatsı namazı kıhnmışb, Mu

hammed ark daşl rile görüşdük 
ten sonra evine dönüyordu. 
Karılarının hücresine ayak bas· 
madan arkasından bir ses işitti. 

- Ya Muhammed ... 
Durdu ve döndü. 
- Ya Muhammed dur ben 

Zeydim beni dinle l 
- Ne var Zeyd? 

Muhammed ona doğru yü
rüdü. Zeyd Muhammedin kol-
larına atılarak ağlamağa baş
ladı. 

Zeyd hınçkınklar arasında : 
- Benim asil, yüksek ba

bam, benim yüksek mürşidim, 
tanrımın kudsi elçişi.Ben bugün 
her günden ziyade yaralıyım. 

- Ne oldun? 
- Zeynep! 
- Biliyorum her zamanki 

şikayet l 
- Hayır ya Muhammed 1 

Biraz beni dinle l Ve burada 

değil! 1 
Muhammed Zeydi kolların-

dan tutup alnından öptü. 1 
- Peki t Yürü J Zeyd ! Gö- 1 

rüşelim.. Fakat hiç bir Arap ı 
erke~ri senin kadar karısından ı 
şikayetçi olmamıştır. 

- Hiç bir rap ta k rısın

dan benim kadar çekmemiştir. 
- Çekmiştir belki fakat hep

si de kanlarını itaata sevkct-
mişlerdir. 

- Asi olursa. 
- Arap kadın1arı kocalanna 

isyan etmezler .. 
- Zeyneb ediyor. 
- Biliyorum. Böylesi olursa 

biJe sustururlar. 
- Dayaklamı ? 
- Bunu tavsiye etmem, müs-

lümanlık ta bunu emretmez, 
ancak idare ile kabildir. 

- Senin bir zaman kölen 
idim, şimdi de evlathğtnım. Se
nin emirlerin benim indimde 
birer mecburiyettir. Hidayete 
iriştim, ilim ve irfan sahip olu• 
şum hep senin mukaddes var
hğın sayesindedir. 

- Allahına borçlusun! 
- Allahın Resulü benim ba-

balığım olunca bu sözüm bata 

değildir. 
- Söyle Zeyd işte tenha bir 

yerdeyiz .. 
Yeis ve elemden taşkın olan 

Zeyd yaşayışının bütün acılığını 
yanık yanık bir daha tekrar 
ederken Zeyneble geçen mu
havereyi olduğu gibi Muham-
mede nakletti. Muhammed bu 
hikayeyi Medinenin dışında bir. 
meydanlıkta mehtaba k~rşı v_e 
yerde bağdaş kurmuş bır vazı
yette, bazen leydin gözüne 
bakarak, bazan göğlere, bazt"n 
ufuk! r bazao yere bakarak 
hiç ses ~karmadan dinledi. 

- &mu Var-

Çu. Cinsi Fi at 
25 H Alyoti 11 87 11 87 
10 Ş Riza Halef 12 75 12 75 

35 Yekfm 
501048 Eski satı 
501083 uumi satış 

Zahir 
Çu. Alıcı Fiat 
270 Buğday 6 50 6 93 
11 Susam 21 21 

900 Pamuk çekir 3 50 3 50 
50 balye pamuk 42 50 42 50 
40 Yulaf 4 375 4 375 

Adet 
53 San. deri 1040 1150 

122 Tilki " 100 145 
110 Çakal " 70 80 

54 Porsuk" 275 280 
5846 Tavş n" 16 18 

9 Kun. " 500 500 
Bugün şube kitab.e~ine n~t 

ettirilen ve henüz v~zıta edıl
memiş olan pamuk satışları: 
394 B. pamuk 42 42 25 

ara Piyasas 
28-3-1936 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 60 
İsterlin 621 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 80 79 40 
Belga 21 27 21 50 
İtalyan lireti 9 95 9 97 
İsviçre F ran. 40 87 41 20 
Florin 85 30 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 37 23 87 

Çok kazançlı ve 
çok tan n ış 
BiR KIRAA THANESI 

Devren satılıktır 

İstekliler hemen, Karşı
yakada Sütçü çıkmazında 
62 numaralı evde oturan 
Bayan Emineye b ş vur
sunlar. 

~;;11.Jgı~~rzrz• 

- Senelik kirası Jtmış lira yemışçı, tatlıcı, şerbetçi ve 
bedeli muhammenle üçüncü benzeri dükkanların tarihi ilan-
Kahr manlarda Selanik sokağın- dan itibaren 15 gün zarfında 
da 6440 metre murabbamdaki belediye zabıta baş amirliğin-
bahçe başsekreterlikteki şart-

deki nümunesi gibi birer sinek name veçhile 7-4-936 salı günü 
saat tO da açık artırma ile kapanı bulundurmaları ve bu-
iha edilecektir. iştirak için 4.5 lundurmıyanlardan 5 lira maktu 
liralık muvakkat teminat mak- para cezası alınacağı alakadar-
buzu ile söylenen gün ve sa- larca bilinsin. 
atta komisyona gelinir. 24-31 759 (641) 

18-21-26-31 691 (603) 1 - Beher metre murabbaı 
- Senelik kira ı bin lira iki yüz kuruştan dokuz yüz 

bedeli muhammenli Güzelyalı- yirmi sekiz lira bedeli muham-
daki deniz banyolannın bir menli altmış sekiz sayılı adanın 
senelik kirası baş sekreterlik- dört yüz altmış dört metre 
teki şartn me veçhile 3-4-936 murabbaındaki beş sayılı arsası 
cuma günil sa t 10 d açık b k k k 
arbrma ile ihale edilecektir. ş se reterJi te i şartname 

iştirak için yetmiş beş lira- veçhile 10-4-936 cuma günü 
lık muvakkat teminat makbuzu saat onda açık arttırme ile 
veyn banka teminat meklubu ihale edilecektir. 
ile söylenen gün ve saatte ko- iştirak için yetmiş liralık mu-
misyona gelinir. vakkat teminat makbuzu veya 

18-21-26-31 banka teminat mektubu ile 
1 - Bir sene zarfında bele- söylenen gün ve saatte komis-

diyece verilecek ilanlar gaze- yona gelinir. 
tenin son sahifesinde ve 24 2 - Beher metre murabbaı 
puntluk harfli bir başlık albnda yüz kuruştan ÇayırlıbahçP-de 
on iki puntluk harflerle neş- 85 adanın 352 metre murab-
redilmek şartile beher sabrı 
dokuz buçuk kuruştan seneliği baındaki 70 sayılı arsası 352 
950 lira bedeli mubammenle lira bedeli muhammenle baş 
10-4-936 Cuma günü saat on- sekreterlikteki şartname veç-
da baş sekreterlikteki şartna- hile 10-4-936 cuma günü saat 
mcsi veçhile açık ek!liltme ile onda açık arttırma ile ihale 
ihale edilecektir. iştirak için edilecektir. iştirak için 26 lira-
yetmiş iki liralık muvakkat Jık muvakkat teminat makbuzu 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile öylenen veya banka teminat mektubu 
gün ve s tte komisyona ile söylenen gün ve saatte 
gelinir. komisyona gelinir. 

2 - K r ıy k d soğukku- 24-27-31-3 761 (642) 
yu mevkiinde Değirmen dağın- - Beher metre murabbaı 
daki gazino yerinin senelik yüz elli kuruştan altı yüz yirmi 
kirası yüz elli lira bedeli mu- bir lira yetmiş beş kuruş be-
hammenle ve iki sene müd- deli muhammenle 63 sayılı ada-
detle baş sekreterlikteki şart- nın 13 sayılı arsası, baş sekre-
nnme veçhile 10-4-936 Cuma terlikteki şartname veçhile 
günü saat onda açık arhrma 7 - 4 - 936 Salı günü saat onda 
ile ib le edilecektir. iştirak açık artırma iJe ihale edilecek-
için yirrui üç liralık muv kkat tir. iştirak için kırk yedi firn-
teminat makbuzu veya bnnkn hk muvakkat teminat makbu-
temio t mektubu ile söylenen 

zu veya banka teminat 
gu .. n ve saatte komisyona 1_ 

meı..tubu ile söylenen gün 
gelinir • 

26_ 31_ 3_ 7 785 (758) ve saatte komisyona gelinir. 

- Bayındırlık sahasında 49, 22-25-28-31 716 (631) 
50, 52, 53, 57 - 58 sayılı ada 1 - Beher metre murabbaı 
arsalan arasındaki yolun Şükrü dört liradan 54 sayıt. adanın 
Kaya bulvanna kadar ve Gazi 372 metre murabbaındaki on 
mektebi arkasındaki yolun Vo- sayılı arsası bin dörtyüz yetmiş 
roşiloftan Demir çember soka- sekiz lira bedeli muhnmmenle 
ğına kadar olan kısmının ve baş sekreterlikteki şartmıme 
Dr. Mustafa bey caddesinden veçhile 17-4·936 sah günü sant 
ayrılan 57, 58, 61 sayılı adalar onda açık arrrırma ile ihale 
arasındaki yolun Vasıf Çınar 
caddesine kadar,SS sayılı ad • edilecektir. iştirak için yüz on 
nın 12, 13 ve 26, 27 sayılı ar- bir lirahk muvakkat teminat 
saları arasındaki yollarm yet- makbuzu vey banka teminat 
miş beş metro uzunluğundaki mektubu ile söylenen gün ve 
kısmı ve 58 ile 53 sayılı ada- saatta komisyona gelinir. 
1 r arasındaki yolun TefikRüştü 2 _ Altıyüz lira bedeli kc-
Aras sokağına kadar ola11 kıs- şifJi Kokluca kabristanına ilave 
mı ve ikinci kordonda tercü-

edilen beş dönüm tarlanın du
man sokağı ve bu sokağın 
ikinci kordon kısmı ve Basma- varla çevrilmesi işi baş sekre-
hanede Gazi ve Mareşal f evzi ter ikteki keşif ve şartname 
bulvarJarı arnsındaki cadde ve vcçhile 17-4-936 Salı günü sa-
Basmahanede imbat sokağı, at onda açık eksiltme ile ihale 
itfaiye binası körşısmdaki 27, edilecektir, iştirak için kırkbeş 
28 sayılı adalar arsaları arasın- liralık muvakkat teminat mak-
daki yolun Şükrü Kaya bul- buzu veya banka teminat mek-
varına kadar olan yollardaki tubu ile söylenen gün ve saat-
molozların kaldırılması ve ze- te komisyona gelinir. 
minin tesviyesi işi 5700 lira 3 - Senel.k ldrası yüz lira 
bedeli keşifli başsekreterlikte- bedeli muhammcneli ve hudu-
ki keşif ve şartname veçhile du bir taraftan fleğirmend3{!ı 
10-4-936 Cuma günü saat onda laka deresinden Bornova hu-
kapetlı zarfla ihale edilecektir. dudundaki su akıntısına ve di-

Bu i~in bedeli yapılan işe mu- ğer taraftan ~lurca kövü hu-
kabil istihkak raporu verilecek dudu beşiktaşa kadar olmak 
bu istihk k raporile müteahhit- üzere üçyiiz bin nıetre murab-
belediyeden arsa almak sure- baındaki faka merasının bir 
tiyle tesviye olunacaktır. iştirak sene müddetle icarı baş sek-
için dört yüz )irmi sekiz Jir - reterlikteki şartname veçbile 
hk muvakkat teminat makbuzu 17·4-936 Salı günü saat onda 
veya bnnka teminat mektubu açık arttırma ile ihale edilecek-
ile 2490 sayılı kanunun tarifi 

tir. iştirak için yedi buçuk liralık 
dairesinde teklifler ihale günü 
olan 10·4-936 da saat dokuza muvakkat teminat makbuzu i!e 
kadar komisyon başkanlığına söylene g ün ve saatte komis-
verilir. 26-31-3-7 yona gelinir. 

786 (759) 4 - Senelik lcirasi yüz lira 
- Belediye kanununun on bedeli muhammenli ve hududu 

beşinci maddesinin 3 üncü fık- Kiriş dağının he r iki ta raf 
rasmda ynıılı umumun yiyip iç- akıntıl rı hariç o'mnk ve dağın 
mesine yabp lcalkmasına ve eğ- sathı bala ını teşkil eden düz-
Jenmesine ve yıkanıp taranma- lük olmak üzere 187 bin metre 
sına mahsus olan lokanta, bira- murabbaındaki kiriş dağı ve 
hane, gazino kahvehane, kıra- mer'asının bir sene müddetle 
ethane, meyhane, han, otel, icarı b şsekreterlikteki şartna-
hamam, sinema, tiyatro, bar, rne veçhile 17-4-936 Salı günü 
dansiğ ve emsali yerlerle gıda saat onda açık artırma ile ihale 

, Yunan 
ütüphanesi 

•••••••••••••••••••••••• 
G. Mazarakis 

(Birinci Kordon C mı 1 
CendeU Han) 

•••••••••••••••••• 
Yunan kütüphanesinde Yu-

nan, Amerikan, ltalyan, 
lngiliz, Alman, Avusturya, 
Yugoslavya, Bulgar, lspan· 
yol, Macar, Romen ve 
yahudi gazetelerini, mec
mualarını, kadın ve erkek 
moda gazetelerini bulabilir
sımz •.. 

Her dilde kitap sipariş 
kabul edilir. 

(H-1) 1-4 

Doktor 

a 
cuk ha talıkları 
nı ü telıassı ı 

Pazardan maada hergün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

'77-L/ZYJ/7/J..7.7..7./JJ..7.7..77../. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tab plerl 

U7~ fer .,r ,,. ıl 

Keı ıal Çetinda~ 
Hastalannı her gün sabah 

snat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 'dt!tı 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her güu 
iiçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalunm 
kabul eder. ( 3436 ) 

. 
edilecektir. iştirak için yedi 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
snatta komi yona gelinir. 

5 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli mahammenli ve hu
dudu bir taraftan Soğuokuyu 

çayı bir taraftan Sancaklıköyü 
çeşmesi, kavaklı tarla, Ahmet 

taşı Yamanlar seresi, kesme 
gediği ve Mehmet Ali ağa 
mer'ası olmak üzere }iedi yüz 

bin metre murabbaındaki Sı
ratı köyü merasının bir sene 
müddetle ican başsekreterlik
teki şartname veçhilc 17-4-936 
Salı günü saat onda aç1k art
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için on beş liralık muvak 
kat teminai makbuzu ile söyle· 
nen gün ve saatta komisyona 
gelinir. . 

6 - Senelik kirası iki yüı 
elli lira bedeli muhammenli 
\'e hududu su deposu ilerisin
deki taşlıkt an başlıyarak bir 
yüzü Menemen şosesi dığcr 
yüzü dağ akıntı ı Tvrana ka· 
dar olmak üzere altı yüz yirmi 
beş bin metre rnurabbaındak 
Değirmen d ğı mer'asınm bır 
sene müddetle icarı baş!)ekre 

t c rlikteki şartname veçhile 17 
-4·936 Salı günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için on dol uz liral k 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte komıs
yon gelinir. 
31-3-7-11 



No. 8036 No. 8038 No. 8041 No. 3403 

DAIMON 
marka ampullü dört köşe küçük cep fenerleri No.4611 
O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde hır bayanın 

çantasında her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır 
Agırlığı otuz sekiz gramdır. Yirminci asrın en son 

icat ettiği çok küçük cep feneridir 
V////////Lh'T;#;jC7JY/AY.//Y.7..7..Z/.J7-7:77YY~/J~A"./!'LZ/Z711'JV/.L/~ 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında. No. 28-9 Anadolu 
hurdavat ma~azası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

lzmir Liman işleri Genel Direk
törlüğünden : 

idaremiz müstahdimini için alım sahm komisyonunda mahfuz 
numuneye göre 104 adet kasket pazarlık suretile yaphrılacaktır. 
isteklilerin 6 nisan 936 pazartesi günü saat 15 şe kadar yuka-
nda yazılı komisyona müracaatları. 823 (684) 

lzmir İhracat gümrüğü direktörlü
ğünden: 

1 - Keşif bedeli 151 lira 22 kuruş olan mevcud olan yangın 
teıisatina ilaveten pazarlıkla musluk ve tesisatı yaptmlacaktır. 

2 - Pazarlık 13-4-936 günü saat 14 de yapılacaktır. 
3 - Keıif ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Teminatı muvakkatesi 12 liradır. 
5 - istekliler 200 liralık iş yapabileceklerine dair lzmir Na

fia direktörlüğünden tasdik dtirilmiş ehliyet vesikası ile müdü-
riyette müteşekkil komisyona müracaatları. 807 (683) 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
luısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasana göre hacz 

edilen Hacıhüseyinlerde kain yedi dönüm 215 metre murabba
daki sebze bahçesi tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı· 
bi• çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsılat 
kalemime gelmeleri. 31-4-8-12 833 (687) 

lzmir vilayeti Defterdaı,lığından 
He. Mevkii Cinsi Bir senelik muhammen K. 
14 Selçuk Menderes civarı Eskiden barbaodon denilen kü

çük dalyanın balık avlamak 
hakkile birlikte yüzde 12 say· 
diye rüsumu 6000 

13 Selçuk Alman gölü ,, ,, it 1000 
13 Selçuk Civaşir ,, ., it 1000 
Yukarıda yazı'ı Dalyan ve göllerin balık avlama hakkı ile 

beraber yüzde 12 saydiye rüsumlarının üç seneliği 17-3-936 ta· 
rihinden itibaren on beş gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Talip olanların Kuşadası Malmüdürlüğüne müracaatları. 

Muayenehane 
nakli 

Odamı,: Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylüle-
rimi~e bir kolaylık olmak 
ilzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti
ğimi, fukaraya da evelce bil
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi-
nnm. 

Doktor 
Ramiz OUndoğdu 

Ödemiş 
1-3 (670) 

799 (682). 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talannı her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 (671) 

$o 

VErlf ABIR · '' . . ' ' ••Mart teae 
euı 

'·ı.til 
~.A.N'ZU~ Emlak ve Eytam bankasından: 

{)KSÜRÜKŞURUBU 

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

tesiri şayanı dikkattır 
İN CILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul 

Güzel Yüz 
için iJk şart 

güzel diş 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

-1 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikropları yüzde yüz C>ldürür, dişleri fırçanın girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlabr, diş etlerini 

besler ve hastalanmalanna mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADi 

Milli Emlak müdürlüğünden : 
D.No. Lira 
474 Turan Menemen caddesi 173 taj numaralı 1453,50 

457 

330 

580 

678 

688 

719 
733 

753 

773 

metre murabbaı arsa 2500 

Alsancak Mes'udiye caddeıi 184 No. lı 1239,62 metre 
murabbaı arsa 5000 
Alsancak Me'udiye C. 192 eski No lı 687.27 metre 
murabbaı arsa 2800 
Burnova yıkık minare 23 eski 25 taj No.lı 909.09 
metre murabbaı bahçeli kArgir ahır 1500 
Buca a~ağı mahalle Gül S.9/11 No.lı 367.04 metre 
murabbaı sekiz oda sofa avlu kuyu cephesinde ve 
solunda demir parmaklığı müıtemil ev 5000 
Buca aşağı mahalle hükumet C.19 No.h 3218,94 met-
re murabbaı arsa 2500 
Buca Mecidije Forbes C. 7956.56 metre murabbaı tarla 3000 
Bayıaklı Menemen caddesi 1 No.lı 841.50 metre mu-
rabbaı duvarlı arsa 
Bayraklı Menemen caddesi 91 No.lı 862.25 metre mu
rabbaı arsa 
ikinci Karantina Mısırlı C.363-247 taj No.lı ·7 oda 
mutbah:koridor aviuyu miiştemil 304.20 metre mu
rabbaı ev 

1050 

1200 

1500 

Esas No. su Depozitosu 
No. Yeri Y. E. Nev'i T. L. 
578 Bornova Bayraklı sahi caddesi 10 Kahvehane 100 

1053 Kasap bızır ikinci ve beşinci 25/5 25/5 dükkinın dört 40 
Sipahi pazarı hissede 3hissesi 

1089 Güzelyurt Azizler sokak 32-30/3 30/4 Ev, dükkan ve 400 
38 40 avlu 

Mevki ve numaraları yukarda yazılı emlakin bedelleri peşin 

ödenmek üzere satışları 9-4-936 Rerşembe günü saat 10 da ihale 
edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olaİılann hizalarında yaıılı depozitoları veznemize yatı-
rarak artırmaya girmeleri ve yanlannda üçer fotoğraf getirmeleri 
ilin olunur. 729 (629) 22-31-7 

Devlet Demiryollarından : 
Afyon - Karakuyu ve Bozanönü • Isparta hatlan 26-3-936 tarİ• 

hinden itibaren işletmeye açılacağından 29-3-936 tarihinden iti· 
haren mer'i olmak üzere halen işlemekte bulunan yo:cu ve muh
telit trenlerinin günlerinde tadilat ve ılaveler yapılmıştır. 

1 - İzmirden Eğirdire ve Eğirdirden lzmire haftada üç gün 
olarak tahrik edilen 1302 ve 1301 No. lu yolcu trenleri lzmir
den Eğirdire Çarşamba ve Eğirdirden İzmire Cuma günleri ol
mak üzere haftada birer gün işliyeceklerdir. 

2 - lzmirden Denizliye ve Denizliden lzmire heftada 4 a-ün 
' olarak işlettirilmekte olan 1324 ve 1323 No. lu muhtetit tren

lerden lzmir - Denizli 1324 No. Ju tren Çarşamba ve Denizli • 
lzmir 1323 No. lu tren Cuma ğünleri müstesna olmak iizere her 
gün iıliyeceklerdir. 

3 - Isparta ve Eğirdirin Afyonla mUnasebatını temin için 
Pazartesi ve cuma günleri lspartadan 11,30 da hareket ve Af
yona 19,22 de varmak üzere 1505 No. Ju muhtelif tren hareket 
ettirilecektir. Bu trene Eğirdirden saat 10,30 da hareket ettiri
lecek bir kurs treni Bozanönünde mülaki olacaktır. 

4 - Afyonun Isparta ve Eğirdir münasebetini temin için Pa
zar ve Çarşamba günleri Afyondan saat 8 de hareket lspartaya 
ıaat 15,35 de muvasalat etmek üzere 1506 No. lu muhtelit tren 
hareket ettirilecektir. 

Bu trene lspartadan Eğirdire saat 14,20 de hareket ettirile· 
cek bir kurs treni Bozanönünde mülaki olacaktır. 

5 - Denizli - Karakuyu kısmının Afyon - Eğirdir ve Isparta 
ile münasebetlerini temin için de Isparta ve Eğirdirden Pazar, 

Çarşamba ve Denizliden Pazartesi, Cuma günleri hareket etmek 
tizere ikişer muhtelit tren ilave edilmiştir. Bu trenler Karakuyu 
da Afyon - Isparta trenlerine mülaki olmak suretiyle Afyon ve 
Ankara doğru münasebetlerini temin ederler . 

Daha fazla tafsilat almak için istasyonlara müracaat edilmesi. 
26 - 31 758 (654) 

Evrensel ve arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

3• ulusa mensup eooo den fazla lefhlrcl 
iKi MiL YON ZiYARETÇi 

Sallcllar: Orada bütün dünyadan gelmit aayısız milıteri 

Ahcllar: 
namzetlerile temas edeceksiniz. 

Bütün istihsal şubeleri için en aon keşifler ve 
ıslahları ve en değişik eıantiyonlan bulacaksımz. 

1 - 15 (661) 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikası mamulitından olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydam ci•annda 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında sablmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarıtfet itibarile herkesçe malum olan mamulitını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

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

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar azarı F. Kandemiro w lu 

lzmir liman işleri umum müdür
lüğünden: i-------··· 861 ÇOCUK 

Bornova lstanbullu oğlu S.eski ve taj 1 No.lı yukarıda 
2 oda .koridor ile aşağıda 4 oda koridor mutbak ve av-

İdaremiz müstahdemini için yerli mallardan idarede mahfuz 
kumaş nümunelerine göre 104 takım elbiıe açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1475 liradır. Eksiltme lzmir Liman 
işleri idaresinde müdürler encümenince 13 • 4 - ~36 tarihinde 
yapılacağından isteklilerin san'at vesikaları ve yüzde 7.5 
teminat akçelerile beraber o gün saat 15 e kadar mezkur 
encümene ve şartnameyi görmek ve fazla malumat almak için 
yazı işleri şefliğine müracaatları. 31 - 3 424 (685) 

HASTALIKLARI 

Is. Sala~ettin ~ı MÜTEHASSIS• 

< Akgündüz > ~ Ur. Be~cet Uz 
Merkez hastanesi lföz has- N 

talıkları mütehassısı 
Framanm Bordo tıp ·fakültesi 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler aokak No. 79 

1-13 !05) H.3 

Avrupa tetkik seyabatın
dan dönmüştür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Te~fon 3~ 

869 
luyu müştemil 486.40 metre murabpaı evin 4,5 hissesi 2500 
Burnova dede S. eski ve taj 22 No.h üç oda ko-
ridor mutbak avlu ve bodrumu müştemil 200,97 
metre murabbaı ev 1400 

883 Turan Menemen C. 236 taj No.h 2911 metre mu-
rabbaı banyolu duvarlı arsa 8000 

873 Bornova çingene mezarlığı mevkiinde 19 dekar 616 
metre murabbaı şarkan yazın yol kışın çay garben 
halen Filibeli Adilin bağı ile Giritli Osman arazisi 
şimalen yazın yol kışın çay ceauben Hüseyin vesair 
muhacir ellerindeki arazi ile mahdut baiın beşte 
dört hissesi - 2800 

Yukarıda yazılı emval kapalı zarf usulile on gün müddetle 
arttumaya konulmuıtur. lbaleıi 9-4-936 perıembe ginil saat on 
clartteair.· Sabt mtbibuıraa pyri mlbadil bonotu iledir •. 
. 105 <•> 

lzmir Cumhuriyet Müddeiumumi
liğinden: 

lzmir hapisanesinin 500 lira bedeli muhammeneli tamiratı ke· 
şifname mucibince ve paıarlıkla munakasaya konmuştur. 

T aliblerin 7 -4-936 salı günü hapiıanede toplanacak olan ko
miıyonda hazır buJunmalan. ve arzu edenler hapisane müdürlü
iüne müracaatla hergüa ke~eyi girebilecekleri ilin olunur. 

31-3 828 (686 

' 
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Vapur Acentesi W. 

N. V. 
F. H. Van Der 
Ztt & Co. ROYALE NEERLANDAIS 

, KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru elyevm 

IİlllP&anzda olup 28· 3-936 da 
Aa~cn. RQ\tcı.da-. Aa,ıstec-

d• " · H.itaı.ıq ...... icfo 
ytk alKaktır. · 

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

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü

ka.n tatt.&,edea ••• O.~as 
Varııa ve Köstence limanlan 
içın 1ük alacaktır. 

GANYMEDES npw,l'tt 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-93(1 
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanları için y&k alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Liniea 
ROLAND motlril 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot-
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Gotebarg, 
OsJo ve lskandinavya limanlan 
için yDIC olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup y&ldbıi 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenbap. Dantzig 
Gdynia, Goteburg, Oalo ve 
lskanclinavya &manian için y&k 
alacakbr. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
ALBA JUUA vapanı 16-4-

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

da gelib 13 - S - 936 da Pi· 
re, Malta, Marailya ve Bar· 
celone hareket edecektir~ 

ALBA jULIYAvapura 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-
936 ela Pire, Malta, Manilya 
ve Barceloae içia yik ala• 
caktır. 

Yolcu kabul eder. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers. ffamburg 
ve Brcmıucle.a yiik çakara~tw 
AQU~LA •.,..-u SO ..rtt• 

beWelliJOf. 4 ..... utlu An-
ven, Rotterclam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. NeyYork için y&k 
alacıktsr. 

OIS. A/S Spaukdia.fen 
Oslo 

l'AY#\RD motifi 11 ltiMncta 
beldeniyor. Hayfa, lskenderfye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
yilk alacakbr. 

Vapurlann İlimleri, pime 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
baklanda hiç bir taahhGde ti
rifilmez. 

N. V. V/. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Doktor 

Fahri Işık 
bmir Memleket Hutanea 

Rontkea mltob•••• 
Her Nevi RONTKEN .... ,......r1 
Ve Elektrik Tedeaftleri 
Y=-yea ve bilhaıu 

RAŞ çocaldar• Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
ikinci Beyler aokak fırın 

brp No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Doktor 

Kemal Şatir Dandaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. SARAÇOBLU 
Fazla tafsilit i..in ikinci Memleket hutanen 

.-- Dahiliye Mtıtebaaua 
kordonda Tahmil ve Tahliye Muayenehane: lkinei Bey-
binası arkasında FRATELU Jer .okağı 6S. Tel. 3956 
SPERCO acentesine miiracaat Evi: Kiipr6 t"apur iakelelİ 
edilmesi rica olunur. Berat a~manı No. 6 

Telefon: 2004-2005-2663 Ev, Telefon No. 2545 

~~-===~= 
Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HILiL ECZANESİ 

H~R NEVi FENNi 811ZLÜK 
Albn, nikel, elektroyalviz, aeUoloit, has baga her tlrlü çer

çevelerle paatoıkopik, silindirlik, siferik, iki mihrakh, uzaktan ı 
veya yakından her türlü gözliikler, tayyare ve toflir gazlllklerife 
güneı ve toz g6z1Bkleri, btitün optik Alemin bOtln lcabab. G&z ~ 
hekimleri için muaye!Je kutuları, ;ılit ve edevat deposu • 

TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
l~ıaının verfi borcundan ötürü tahaili emval ya~na gör~, hac

zedılen Orhaniye mahallesinde Yusufdede cadde11nde klin 158 
sayılı bina tarihi ilindan itibaren 21 g&n milddetle aabhğa çıka· 
rıldıitndan pey sürmek iıtiyenlenn Defterdarhk talıailit kale· 
mine pim.,._ 21-24--27-31 735 [626] 

YENi ASIR -- -
Oliver Ve Şü. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BIRlNCI . HARAÇÇI KARDEŞLFR 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
fLAMINIAN vapuru 23. mart
t.a ıcllP Lh-vpoo( Yt aı.,., 
fçill ylk alaoôtır. 

MARDINIAN vapura mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan• 
ıea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti· 
duanda Linrpool ve S...ea
daa gelip tahliyede b.I•acak. 

GRODNO ._,_.. lllNt ai· 
hayetlnde Loodra, Hal ve An· 
ve"ten gelip taWiyede bulu-
u•k. •• •.JDI ..... ..- l.cln• 
dra ve Hull için ytik alacaktır. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
NOT ı Varut tarihleri, va

parlarua ilimleri ve navlun tlc
retlerinin dejipkliklerindea me 
mliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lllDir memleket haıtaaeai 

haricİJ• tefi 
Hutalanm her glbİ lğJe

dea soma 3 • 6 ya kadar 
bdaci Beyler-Namauacle ao· 
kak S numarala muyeaeha
aeliacle kabal eder. 

Telefon 
Maa1eaelwıai 3125 
EYi 2980 

10-26 (591) 

PAlUS 
llocla &lemin• 1956 aeaeti 

için kabul etttiği 

40 
Renk Bıerine yiin, ipek, pa-

muk veya keten her hangi 
kumq ve elbiseyi yalnız 

f.6 
Kurat ile ve çok kolay bo· 

yamak iatersenb bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

:SC>Y ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

8 A H A R A T clepoaudur TELEFON : 3882 

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

Veremli ve m-acalı kamız 
romatizmalı hutalara zayıf 
büylyemeaıit cocuklara mi· 
de kemik sinir rahatlllh;ma, 
ademi iktidara emıaWz bir 
devaclar. 

· 80yük titeai 

SC> 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükü.met sırası 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
l111sının vergi borcundan &ttlrü haczedilen hacı Mahmud mahal

lesinde Şımlı sokağında kain 6 sayıla ·ASYA· oteli binası tarihi 
ilandan itibaren 21 gün müddetle tekrar satılığa çıkanldığından 
pey sürmek istiyenlerin defterdarhk kalemine gelmeleri. 

28, 31, 3, 6 811 (672) 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıklann en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit 
atra11, lnnkhk, sinir, adele 

bel ağnlanna kartı 

GRiPiN 
Kaıeledle konmmağa bugla her valattan 

daha fazla muhtaç olduğunuza uaabaaJlaız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadu, kalbi ve blbrekleri yor

madan bnttin ııtırapfan dindirir. 
GRIPIN, Radyolin dit macuna fabrik••nnı 

müteNıuaı kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bahmur.Fiah 7,5 kartlfbır 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte aplrallı 

METALLUM 
Limbumı alarak diter lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirlı ......... 
M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça kÔltuk takıma 

LÜKS 

30 Ura YDn kadife 
60 lira Ynn kadife 

100 lira ipek kumq 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak edaları takımlan siparİf üzerine kabul edilir 

(645) 2-13 

.................................................... 
: ··················· 

• 

TAZE TEMiZ UCUZ . 
IIAC 

HAMDI NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

• • 
BAŞ DURAK i 

Büyük Salebçi oğlu hanı karpsında E 
.........•..........................•..•............. : •••••••••••••••••• 
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n 1 
Fransız dış bakanı suallerine sarih cevap veriyor 

• •• 

Paris, 30 (Ö.R) Dışişleri 
bakam B. Flandin dün akşam 
intihap dairesi olan Vezeya jda 
bir söylev vererek Fransanın 
dışişleri siyasasını ve umumi 
vaziyetini gözden geçirmiş ve 
Alman teklıflerini tahlil ederek 
halli gereken bir takım sarih 
meseleler mevcud olduğunu 

göstermiştir. B. FJandin demiş
tirki: 

Almanyamn and içerek kabul 
ettiği Lokarno muahedesini 
red ve Ren bölgesini işgal 

etme~i üzerine Arsıulusal ni
um iade edilmek şartiJe, sul
hu kuvvttlendirecek her mü
zakedreye hazır olduğumuzu 

Fransa hükumeti adına bil
dirmiştim. 

Ancak böyle bir muabede
nin hangi mevzua ait olacağı· 

nı önceden tayin etmek laıım
gelir. B. Hitler şimdiye kadar 
yaptığı söylevlerde ve muahe
delere dayanarak kendisine 
yapılan taleplere ebedi ahlaka 
daynarak Alman ulusunun ebe
di haklarım ileri sürmekle mu
kabele ettiğini bildirmiştir. 

Gayri askeri bölgenin işga
lini haklı göstermek üzere de 
Fransız - Sovyet paktının Lo
karno muahedesine uygun düş
mediğini ileri sürmüştür. Bu 
paktın Lokarno muahedesine 
uygun olup olmadığının Labey 
adalet divanına havale edilme
sini teklif ettiğimiz zaman Al
man Şansölyesi bunu kabul 
etmemiştir. 

Führcr Alman ulusunun ebe
di hayati hakkı namına Almanya 
ıçın onu istediği gibi idare 
etmek hakkını ilan ediyor. 
••Ben ebedi ahlaka, milletimin 
ebedi haklarına dayanırım ., 
diyor. Şu halde iki sıra sual 
ortaya çıkar. Bunların bir kıs-
-· _____ .;a... ... a.a.1-1--!..J!_ ...I!~--

..................................... __ .................................... .. 
man ulusunun ebedi ayat hakkı ad na bir nüfus yer

verilmesini is erse bu u kimin zararına isteyecek?,, 

Birinci prensib meselesi; Al
manya, yarın da ebedi ahlak 
ve Alman ulusunun ebedi ha
yat hakkı adına her hangi bir 
muahedeyi feshetmek hakkına 
malik olacaksa, muahedelerin 
yaran için ne kıymeti kalır ? 
Mesela Belçika misalini ele 
alalım. Belçika Sovyct Rusya 
ile hiç bir pakt imza etmemiş
tir. Bununla beraber Almanya 
Lokarno paktım Belçilcaya karşı 
da feshetmiştir. Bunun da se
bebi daima "Alman ulusunun 
ebedi hayat meselesi,, dir. 

ikinci prensip meselesi: Ya
rın Almanya ile akdedilecek 
yeni bir muahedeye karşı, Al· 
manyamn hüküm veya karar
larına inkiyat edeceğini arsıulu
sal hakim ne olabilir? 

Burada iki arsıulusal hak 
telakkisi arasındaki tezadı gör
memek imkansızdır. Biri Al
manyanın yukarıda gösterilen 
tezidir. Diğeri. diğer milletlerin 
kanaatıdır ki şöyle hülasa edi
JebiJir: "Diğer milJetlerle bir 
muahede akdederken buna 
hürmet etmek teahhüdü. Eğer 
arada bir ihtilaf çıkarsa bunun 
halli için bitaraf veya arsıulu

bir hakim"n hükmünün kabulü. 
muahedelerio ulusların değişen 
ihtiyaçlarına göre tadili işinin 

ancak müzakere yoluyla veya 
hakem yoluyla yapılması.,. 

B. Hitler buna şu cevabı ve
riyor: " Muahedelerin üstünde 
Alman ulusunun daimi hayat 
hakkı vardır.,, Bu son sözler 
şansölye tarafından Berlinde 
söylenmiş ve müthiş alkışlarla 

kaşılanmıştır. Ve Führer dip-
lomatik propaganda mak-
sadiyle şunuda ilave edi-
yor : "Ben sulh istiyorum, 
25 senelik bir sulh ve belki 
yarın -Fransa ile- ebedi sulh!,, 

Ren lluı/111/arma giden Fransız ba/a!J alan 

ediyor ve tahkime başhyor. burada arsıulusal hayat hakkın-
F akat sulh istiyorsa bunu niçin da iki telakki birbirinden uçurum 
ve kime karşı yapıyor? la ayrılmaktadır. Biz eminiz ki, 

Fili meselele&e geçelim: B. bir kısmı ancak muayyen bir 
Hitler: "Alman ulusu kimseden dakikaya kadar mer'iyet mev-
bir~ey istemez demiştir.,, Bunu kıinde tutulacak ve diğeri mu-
Sar plebisti ferdasında da söy- taarrızı, muahedelerin mer'i· 
lemişti. Almanyayı Fransadan yet mevkiinde tutulması için 
ayıran biç bir erazi mese- yapılabilecek müşterek hare-
lesi yoktur, demişti. Fakat ketlere karşı zıman altına 
çok geçmeden, Alman milleti· alacak iki taraflı paktlarla 
nin tam hükümraniyet hakkı sulh temin edilemez. Ancak 
namına, Lokarno muahedesini kuvvetli veva zayıf, büyiik ve-
feshetti. Aceba iJeride Danzig ya küçük bütün ulusları zıman 
vaziyetini yeniden tahrik et- altına alan kolektif emniyetle 

sulh kurulabilir. 
meğe niyeti var mıdır? Litvan-

Böyle olmazsa, B. Hitlerin 
yaya bir pakt teklif ederken teklif ettiği sulh teşkilat sis-
Almanya Memel statükosunu temi ancak, mütaarnzın ceza-
olduğu gibi kabul ediyor mu? sızlığını temin ederek, harbı 
Yoksa ileride mnehedeleri çiğ- daha eyi bazırlamağa yaraya-
niyerek bunu da yeniden üze- caktır. B. Hitler sulhtan bah-
rine çıkarmak için kurnazlık- sederken Nazi propagandası-
Jar mı hazırlamak istiyor? nın diğer memleketlerdeki, 

Bunlan sormağa ve sarih mesela yukan Silizyada, Çe-
cevap almağa hakkımız vardır. koslovakya Alman ekalliyeti 

Sarih diğer suallerde hatıra nezdinde ve hatta lsviçrede 
geliyor. Lokarno muahedesini yaptığı propagandal&r dik-
imza eden devletlere gönder- kate şayan mıdır? Aceba B. 
diği muhtırada şansölye ulus- Hitler bütün bunları Almanya 
ların hak musavahnı ima ede- içinde tetkik maksatlarını bırak-
rek sömürgeler meselesile mu- mış mıd•r? Almanyanıo müthiş 
ahedelerin yeniden iÖzden teslihatı karşısında bütün bu 
geçirilmesi meselesini ileri küçük komşu devletlerin ne ka-
sürmiıştür. Almanya müstem- dar zayif kaldıkları düşünülürse 
lekelere malik olmak ve bun- B. Hitlerin kolektif emniyet 
Jurı işletmek iddiasında ise, teşkilatından, çok taraflı pakt-
hangi sömürgeleri kasdediyor? Jardan kurtularak bunların ye-
Eski müstemlekelerin tamam rine niçin iki taraflı paktları 
olarak veya kısmen kendisine koymak istediği kolayca anla-
iade t!dilmesini mi istiyor? Şu şılır. bu paktların KelJog pak-
haMe hangilerinin geri veril- tına birşey ilave etmediği ise 
mesini arıyor? meydandadır. 

Birgün, Almanya Alman ulu- Fransız ulusu sulhu biricik 
sunun ebedi hayat hakkı na- devamlı esas olan koletif 
mına kendisine bir nufus yerleş- emniyet esası üzerinde kurmak 
tirme imaratorlugu verilmesini zaruretine kanidir. Zaman veya 
mi istiyecektir? Ve bunu kimin mekan içinde mahdud bir suib, 
zararına olarak istiyecektir? yani vakit vakit .şurada burada 

B. Hitler diyebilir ki : Bu ortayil çıkabilecek bir harbı 

lere hem de şüpheleri uyut
mai"a çalışan seçim nutuklarile 
değil, fakat kat'i beyanatla 

cevab vermesi elzemdir. Bunu 
istemekten daha namusluca bir 
şey olamaz. Bunda Alman 
ulusunun şeref ve vakarı
na aykırı hiç bir şey yok-

tur. Alman milletine sora
rım: Üzerine dayanabileceğimiz 
bir sulh realitesi var mıdır, 
yok mudur? 

Dostlarımız arasında bile, 
F ransanm kendi emniyeti kay· 
gısı ile hareket ettiğini zanne
denler vardır. Şarktan gelen 
ve Fransa topraklarını harab, 
halkını mahveden bunca istila
lardan ıonra bu, bizim için 
meşru bir kaygı olabilirdi. Fa
kat vaziyetimiz bu değildir. 

Bizim telakkimiz şudur ki 
sulhun en iyi kuruluşu müşte-

rek emniyet esası üzerinde ofa, 
bilir. Karşılıklı ve mecburi yar
dım prensibi, hiç olmazsa mu
ayyen bir yükselme için, harbe 
mani olacak biricik çaredir. 

Sulhun hüküm sürmesi mua• 
hedelere riayet edilmesine, uz· 
laşma ve hakem usullerile ihti-
lafların halline ve muahedelerin 
yeni şartlara uydurulması için de 
ayni yolun tatbikine bağlıdır. 
O vakıt, hiç olmazsa Avrupa 
kadrosunda, emniyet himaye 
altma alınmış olur. Fransa ar
sıulusal adaletin tatbiki için bir 

arsıulusal kuvvet teşkilini bile 
teklif etmiştir. Bizim kanaatı
mız şudur : Sulh için bu pro
jeye her türlü yardımda bu
lunmağa hazırız. Bunun için
dir ki a~ıl gayesi sulhu boz
maktan olan bir manevrayı bü
tün açıkhiı ile gösterdik. 

••••• 

Strasburg Üzerinde 
Uçan iki tayyareci bir kampta 

iki sene hapse mahkum oldular 
--~~~----~·--~··-~ ...... ·-·--~----~-

Berlin, 29 (A.A) - Havas ( burga gitmekte olan iki kişilik 
Ajansı bildiriyor: talim tayyareleriydi. Pilotların 

Hava vekaleti Strasburg en az 60 derecilik bir isti-
üzerinde iki Alman uçağının kamet hatası yaytıkJarı anla· 

uçuşuna dair matbuata biç bir şılıyor. Bunlar Luftaportverband 
tebliğde bulunmamıştı. Fakat 
Fransız hava ateşesi B. Leon 
Poincareye meselenin halJedi
leceğini bildirmiştir. Bu iki 

tayyareci bir kampta iki sene 
hapse mahkum olmuşlardır. 

B. Göring, Fransız, Belçika 
ve lngiliz topraklan üzerinde 
nizama muhalif olarak uçuş 

yapan tayyarecilerin hiyaneti 
vataniye cürmü ile takibata 
uğrıyacaklannı söylemiştir. 

denilen askeri mahiyetteki te
şekküle mensup bulunuyorlardı. 

Balonlar 
Propaganda uçu
şundan döndü 
Fredrikhafen 30 (Ö.R)- iki 

zeplin balonu Almanya üzerin• 


