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Bir işte -·-iki ölçü kullanıla
bilir mi? 

Kntulak kereıtelerin hariçten 
•emlekete ithal hakkının yal· 
mı: bir müeuneye verilmesi 
lieJfiyetiain dotru .. adıjı 
haldniadald kanaatlamiııılzı ya•· 
mıı, bu mesele etrafındaki dü
,Oncelerimizi izah eylemiştik. 
Bunlan bunda tekrar edecek 
deiiliz. Bize verilen çok aami· 
mf U.bata gire meaeleyi daha 
SreDit bir zaYi1eden mütalea 
•,temefe imktn Yarchr-. 
· Hariçten kabllak kereste 
getirilmesiDİ zaruri kılan .ebep· 
ler ikidir: Biri aingal firketinin 
geçen mevaimde ihtiyaca cevap 
verm~meai, clijeri memleket 
lrlnlerinin dıt piyualara ila• 
racıada ...-ıraflann indirilmeei.. 

itiraf eyleyelim ld biz bu iki 
ıebebi de ~ok kuvvetli bulma· 
yoruz. 

Çtbıkü ıeçen ıene tizlim ve 
incir ibracabmızın yekWıu iimid 
ve tahminlerin çok lıtünde 
olmaıtur. 

Bbrat Ektiilmt w •••• 
l>a7 &.iirar .P.,mi haf· 

...... ~. Ndijiliy
~ laer yıl otuz bin küsur 

toa !lR ~ca• alt~ kü.sw. 
1ma &Da ~· ,,...Wır-8til 
arttljını ifade eylemiftir. Ha-
kikat te l>aylıdir. Yıl baıı•a 
bMr beı on ıenedenberi piya• 
unm ihtiyacı iki buçuk milyon 
kwtu iken IOD yalda bu mik· 
tar beı milyona yölaımıflır. 
Yerli keresteciler her tir· 
il vaziyetleri evvelden kes
direrek ihtiyath bulunmak 
mecburiyetindedirler. Bu ih· 
tiyat niabeti nihayet y&ı:de 
yirmi, yirmi beı olabilir. Bir 
miali ihtiyacın artması kimse
BİD aklından geçemez. itte 
b6yle fevkalide durumlar kar· 
fllJDda, piya1a haklı olarak 
tellp kapılmıt ve ij de niha· 
yet hariçden 130-160 bin kutu 
getirilmekle kapaamlfbr.Elyevm 
pİJuada albyiis bin kuta bu
ladutu a&yleaiyor. 

Beı o• giln içinde karplana
bilen fevkaJidelilderi yerli ke
relteler ihtiyaca yetmiyor tek
liiade kabul etmek doğru ol
..... s .. ktir. Neteldm _pfell 

HM ICIJalttte •oatenjan ve· 
•ibae~inclen u kal4l bajlui 
hara'b etmek teblikesile kartı· 
latm1ttak. Şimdi Keçiborlu ib· 
tiyaca cevab vermiyor diye ya· 
bancı ldlkürtlere gümrlk p· 
pılanm açmağa mı kalkacajll? 
ihtiyaca cevab vermek nihayet 
bir lteıa~ mueL.icUr~ Yerli 
mallanma yetifebilec~ aktar 
t98pit .... b lat tarafı için 
harice "baı Y111'111mahdır. 

lküıci aebep ihraç mallan
mum maaraflanm ucuzlatmak 
ıa.teriliyor. Açakça aiyliyelim 
ki buna çok muhtacu. Dıı 
piyualarcla rakip memleketler 
mıbıulleri ile çarpıpbilmek 
için batta bunu temine mec· 
buruz. Ancak bunu umumileş· 
tirmek lizımdır. Bir hadisede 
iki 61çü kullanmamak ıerek-
tir. Ozilm ve incirlerimiz bağ 
•• bahçelerden kutulara yer· 
l9flirilerek ihraç limanlarına 

- Sonu 2 ind sahi/ilk -
oo.:k~• 

Alman ordusu bölgesine girdi ELEN 
......................................................................................... .... ............................................................................. . 
i Paris ve Londrada büyük heyecan vardır - Flanden - Eden 1 
1 görüşmeleri üzerine lngilterenin kat'i cevabı yann bekleniyor 1 

L. ... ~~~~~ ... ~~.~-?.~~.~~~~~~HHH!~~HOH~OHH~.!!.~~~~!~!.~ .. ~~~~~~J 
Sulh teşebbüsün Romanın cevabı 

Bay ram du. 
zazetemizin rık-
nıadl/ı üç Kün 
içinde Avrupa 
s~asaında çok 
nilJlllllı ,YMİ bu 
h4dJi#. luu1T
la1111111tır, Bu 
"da bugün Al-
ma şansölytsi 
JJ. Hitür tara

J fıntJan Lolıtuno 
,ntuu imza 
'ilin d4rl de••· 
111, yani FTan· 
ıa, //İgi/ltrt, 
Jtalya, Bel(ik.a 
•lçüeıine yapı

/acale btyanar 
la, l«n fille~ 
si111n ıaıri tu• 
Jıatli,ll WAuı-
diM i Vnsay mıı- Mussolini ve ltalyan kralı A4ua muhtUtbesinin 

alıedesinin as- lıu/u"",-:."-"ii,Jıii~cliiiıiıi/itniirjilındellll __________ ll!lll _____ , 
ini h41ıümltrilıbı Ü/!1111 llladrldtr. , .. 
Böyüc.e .Almanya, Versaı arıd/oşmr &elaRbul 7 (Özel) ....-ıır.tl .. ~n son ba· 
sile ka~ ,,M/tru.ş o/dil· ... ~r..-un• ~--
1• ~ldİ8tlliluı son R/nmı ....,. b-.Un R•n lnlam•h-- n~tll6ii.J.ıril 
• Nttldan 'ltllld11mq olamklır. • .... ederek Var.-r .........,••lilllf •M•ı•. 

Almanvanm bu /taran wrea/i prrl askeri llHlltall• lulklHIHleld 1181& 
bekleniyordu. Faltat daha üç döıt a1 •len IJga etmlflenllr. Bu badlM Perl• ve L .. 
1imdi1tt duramu nı111ıafaza etkali rMla bir bomba 1 .. 1rı urandıl"lll .... r. He~-
umuluyordu. Hitleıe kaıarının tacili blJUklUr. 
İçin maret vettn hddise nedirr Öyle '-----1----~llll!ll'~~~~-~-~~~ 
tahmin edilebilir iti ita/yan • Habeş ıistanı sulh müzakeresine davd etti. lqebb/Jsü Uluslar Sosydesi kadro-
anlaşmazllğınm aldığı şeltü bununla B. Musso/Jninin Habeş lşindnı ~ 
yabana değildir. ti-

Oörünüşte son Qnnre toplaRJw ıt,fle s111llmak i(İJı bu fl1sattan is 
bir uzlaşma havasına yol açar gibi fal# "*«ti umuluyordu. Aneak ba 
idi. Uluslar Sosyetesi lwnseyi tubna. işte bir anfllpnazlık olduğu dtı JIUt· 
•n içler komitesi ita/ya ve Hab~ haüaltJı. lllKiltereve göre, P/Jlşln• 

ıunda, onun ruhuna uyvun olmalı. 

dalma slylelUJili gibi üç ilgili tanı/ 
yani /Jalya, lttıbtşistan re Ulaslar 
Sosyetesi itin ıu,11111 td#elJIJ#tlt /Jlr. 
netieeye wumall lbunjdlr. Ba11u11 

Saylavlar odamıda 
u11eraapartıs111t1er1 
INlf .. nltl• eeçlltll 

il Wrlitf ,apmakla idaaal ·~ 
-~ ~ yanm saat-1 
tu fazla devam etmiı ve bir 
arahk dyletmenin dövütm• 
ıekline d&nmeainden korkul
muttu. Ancak •ailann tahrik• 
lerine cevab vermekten ,_.-
un liberal 1aylavlann ~ 
kaabhtı 1ayencledir ki davar 

- Sona ""1d salıiJedl -

............ ~--~ .... ~-~ .... ·-·-1·-·-.. ·~-~ .... ~ 

Beşiktaşlzmirsporu 1-4 K.S.K takımı
nı da iyi bir oyunla 2-4 ınağlôb etmiştir 
Takımlanmız iyi oynadılar. Bugün lzmirspor-Beşiktaş 
revanş maçında lzmirspordan galebe bekliyoruz 

J GlrGldq& ..... ~ 
teh• Gafit••-ı: · 

bttl,ı• ""*'·· --~ k11netli bil'pkikle çakmlli lm-
aa mukabil lzmirıpor takimı 
keatli takımı ile oymyordu. 
O~ Jirmi ~dakika mid· 

det iki tarafın lıaqalıldi lali· 
cumlarile ve .. aert bir laalde 
dev-. etti. ~: btııetli 
nkiblae •....,,...tetli tııR 
OJUala llUlkabele e4i1ora 

ILiC GOL 

lzmirspor-Btşilıtaş laltlmları maçtall ince bir aıada 

Tam yirmi Mtinci dakikada 
LMftala bir lrafa ~ 
lımail topu ellerile tuttü. Ha
kem lamailin kale içinde oldu
iunu aöJiiyerek bunu gol ad
detti. 

Betiktq takımı ilk mapaı 1 
bayramın ikinci Pe11embe gG-
nll lzmirıpor takımı ile yaptı. 
Tam tbir futbol bavuı içinde 
halk tribüDleri doldarmQt, karp 
tarafa da keaif bir ıeyirci ldlt-
lesi toplanmıflı. Nrt bin kiti. 
Ma~ Altaydaa Feh•haiD ha· 

kemliii albDda ~ u-
11•• takmalan ~ ..... ,... 

"41k: 

BEŞiKTAŞ 

Mebmedali 
Hlantı Nuri 

Faruk Ltltfti Fud 
Etnf Şeref Naam RıZftll Ha 
Rept Hlle:rin Etem Zihni KePf 

llm.U Narullab Korkut 
Fetlü Adnan 

lhralaim 

Bu BU'&da hayati çılrm•t •e 
:reriae eald Beykozlu Rinan 
OD• Jwiae ele Sallli ppnifti. 
Oyan handan 10Dra da lmmı 
kaJbebaedea dnam ..,_.. 
~ larluaa claWkap Uj,11 
~ lkiacl ... ,..,b. -............. ..,. 

f 

8. Hitler 25 yıllık bir 
sulh projesi teklif etti 



Sahife 2 

Bir işte 
~ ·-

iki ölçü kullanıla
bilir mi? 

- Ba~tataf ı hiritıd salıi/cde -
ve dıı piyasalf«ra gönderilmi
yor. Müteaddid paçallarla bir 
kaç def' alar çuval değiştirerek 
lzmire indiriliyor ve burada 
kutulaıııyor. 

Üzüm ve iacirlerim · z ıi'in 
kutu meıelesi ne ise çuval iıi 
de aynidir. Halbuki Hindistan 
emteasına serbest döviz veri
lemediğinden çuvallar Türkiye
ye aşağı yukan bir misil faz
lasına mal oluyor. Eğer döviz 
meselesi ihraç mallanmızı ko
rumak için ihmal edilecek ise 
çuvalları da bir miıil ucuzlat
maki mkiuı vardır. Amma güt
tüğümüz ekooomi siyasamı% 
her şeyin üstünde tediye 
müvazenesine önem vermek
te ve bu maksatla bir çok 
himaye tedbirleri almakta
dır. Harice para kaÇU'mamak 
için halka yiiklcd.iğimiz feda
kirlaldar gözönündedir. Her 
sabada himaye tedbirleri alır
ken bundan yalnız yerli keres
teleri istisna etmenin minismı 
kavramak biru: güçtür. Bize 
sıöre vaziyeti tek ölçft ile mü
talea etmek unıreti yardır. 

ihraç mallarımwa rekabet sa
haımda muvaffakıycti temin 
keyfiyeti in safa alınacak olur
sa ktikftrt, göztap, çuval, ke
reste ve saire ııibi mabsüUeri
nılli ilgilendiren bütün madde
lerin her ne bahaıına olur iıe 
olsun ucuzlatılması çarelerine 
baş vurmak İcab eder. 

Memleketin tediye müvaze
nesi temel olarak kabul edilir 
ve diğer meseleler bundan 
aonra ele ahmrıa bu takdirde 
kereste mevzuunu genel siya
sadan ayırmaya mahal yoktur. 
Zira yerli kutular 13 ve hariç-
ten getirilenler 1 O • 11 kuruşa 
malolduğuna göre on dört ki
loda iki üç kuruşluk bir fark 
kiloda beş veya yedi para 
gibi bir fedakirbğı iıtilzam 

eder ki diğer himaye tedbirle· 
rinden mütevellit pabahkların 
yanında bu ra'kkam büyük bir 
fark ifade etmez. Buna muka
bil memleketten çıkacak dö· 
vizlerin ulusal ekonomimize 
yapacağı tesirler de aynca 
düşünülmesi gereken bir da
vadır. 

F.lak.k.ı C>cakoğı-u. 

Yarın 
Halkevinde 
konferans var 

Erzurum saylavı bay Nafi 
Atuf Kansu, lzmir Halke
vinde iki konferans vermek 
üzere bugün Ankaradan şeh
rimize gelecektir. 

Kooferanslann konuları : 
(inkılap) ve (istiklal) dir. 

IJk konferans martin do
kuzuncu pazartesi günü ak-
şamı saat 20,30 da Halke
vinde verilecektir.ikinci kon
ferans ta on mart sala günü 
akşamı yine saat 20,30 da 
olmak üzere Halkcvinde ve
rilecektir. ,. 
misakı imzaya amadedir. 

3 - Bu misaka lngiltere 
ve ltalya kefil devlet olarak 
imza koyacaklardır. 

4 - Hollanda arzu ederse 
bu misaka girebilecektir. 

5 - Garb devletleriyle bir 
bava misakı yapılacaktır. 

6 - Şarkta Almanya ile hu· 
dadu olan hük6metlerle birer 
mi.ak aktolunacakhr. ( Litvan· 
ya bu meyandadır. ) 

7 - Almanyamn hukuk mü
savatı lemin edildikten sonra 
Milletler cemiyetine girmeti 

VENi ASIR 

ŞEHİR BABl:RLERİ 

300 
.., 

agır cezalı mahkôm Cezairde -·-
N• d J t•• • I k I Bir incir kongresi 
ısan a açı ma orenı yapı aca o an toplanacaktır 

Ed• h • h • ki d•ı k Ticaret odasına gelcıı mal6-Jrne apJS anesıne na e 1 ece mata göre Cezairde kuru incir 

Tüze bakanlığı ceza evleri 
uıman1 bav Mutahhar Şerif 
dün şehrimize gelmiştir. Bay 
Mutahhar, kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize şu iza
hatı vermiştir: 

- lz:mir seyahatım aşağı 
yukan hususi sebeplerden ileri 
gelmiştir. ileride istifade im
kanı olup olmadığmı tetkik 

için Kayas çiftliğini de görmek 
istiyorum. Pazartesi gününden 
itibaren çahşmalanma başlıya-
cağım. 

Şimdi bizi meşgul eden en 
mühim mesele Edirnedeki ceza 
evidir Edirne ceza evinin 

miştir. Kilşat töreninin günü de 
tespit edilmek üzeredir. 

Edime ceı:a evine, diğer 

hapishanelerimizden, ziraatla 
uğraşan üç yüz mahkô.
ınün nakli için çalışmalarımız 

daha şimdiden başlamışbr. 
Edime'ye kabul edilecek 
mahkumlarm zürra olmalara 
şarttır. Orada pancar ziraah 
yapmak isteğindeyiz. lzmir ceıa 
evindeki zürra mahkümlara 
tevzi ediJnıek üzere fişler hazır-
lanımttır. Mahkümlar bunlan 
doldurarak en kısa zamanda 
bakanbğa gönderecekterdir.Bun· 
lar arasından, Edirnedeki ceza 
evine nakledilecek mahkümlan 

ticaretine büyük ebeınmiyet 
atfedilmektedir. Son zamanda 
Cezairde kuru incir bahçeleri 
vücuda getirilmiştir. 

Dikimde, yetiştirme, toplama 
ve kurutmada fenni denemeler 

yapılmağa başlanmıştır. Bu sa
yede yeni yeni yetişen incirler 
lezzetli ve güzel olmağa baş

lamıştır. Hatta Cezairliler bu 
incirlerle Türkiye ve Kaliforniya 
incirlerine rekabet etmeğe ha

%1rlaomışhrlar. Bundan başka 
Cezairde arsıulusal bir incir 
kongresi toplanacaktır. Bu 
kongreye Türkiyeden d~ bir 
heyetin iştirak ettirilmesi muh-

nisanda açılması takarrür et- Bay Mutahhar Şeri/ seçeceğiz.,, temeldir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müessif bir hadise Kültür direktörlüğünün bildirimi 
--------------------------------Uç kişi tüccar Sidiyi Okulların tertip edeceği 

tekrar tehdit etmişler seyahatlere izin alınacak 
478 lira almağı kuran şakiler 
zabıtaca derhal yaklanmışlardır 

Bayram;n biıinci günü şeh
rimizde yine bir ıehir haydut
luğu mukallitliği vak'ası teşeb· 
büsü olmuş isede zabıtanın 
tertibatı sayesinde buna mey~ 
dan verilmiyerek haydudlar 
yakalanmışlardır. 

Malum olduğu üzere Hay
riddin adında bir sabıkalı bun
dan iki ay evvel deri tüc
cara Davi "Sidi'ye tehdid 
mektubu yollayarak iki bin 

lira para istemiş ve bu parayı 
bir hammal vasıtasile aldırır

ken :zabıtanın pususuna düş

müş ve komser bay Lütfiyi ta· 

banca kurşuniJe ayafından ağır 
lilurette yaraladıktan sonra ya
kalanmıştı. 

Hayreddinin o vak'adan ev
uel Davi Sididen beı yüz lira 

aldtgım öğrenen Tokatlı Abbas 
ve Mustafa adlarında üç kişi bir· 
leşerek Davi Sidiye bir tehdid 
mektubu yazıp göndenneğe 

karar vermişlerdir. Bunlar Davi 
Sididen 478 lira para istemekte 
idiler. 

Abbas ile Mustafa tehdit 
mektubunu hazsrladıktan sonra 
Karfıyakada Kemalin bahçe
sinde çalışan Abdülgaıi oğlu 
Hüseyni bulmuşlar ve bununla 

Tayin 
Devlet Demiryolları 7 nci 

işletme müfettişliği anbarlar 
mildürlüğüoe Ankara anbar 
müdürü bay Süreyya tayin 
edilmiıtir. 

Ruletle kumar 
F evzipaşa bulvarında seyyar 

satıcı Ali oğlu Lfıtfü halkı ba
şma topbyarak roletle kumar 
oynatbğmdan tutulmuştur. 

baraber Oavi Sidinin evinin 
buhmduğu Karantinaya gide
rek mektubu nasıl vereceği 
hakkında iki gün staj yapttr
mışlar ve bayramın birinci günü 
saat 19 srralarında Hüseyin 
Davinin evine giderek tehdit 
mektubunu vermiştir. 

Davi mektubu okuyunca bu 
cürete hayret etmiş ve Hüsey
oe biraz beklemesini söyliyerek 
ark.a cihetteki kapıdan komşu· 
ya geçmiş ve dışarı çıkarak 

keyfiyetten zabıtayı haberdar 
etmiştir. Gelen polis memurla
n Hüseyni, para beklerken ka
pıda cürmü meşhut halinde 
yakalamışlardır. 

Hüseyin para beklerken ar
kadatları yüz metro kadar 
uzakta kendisini beklemekte 
imişler. Hüseyinin yakalandı
ğını görünce onlar firar et-
mişler fakat az sonra ikisi de 
evlerinde yakalanmışlardır. 

HaydudJar cürümlerini tama
men itiraf etmişler ve bu pa
rayı Davi Sididen Toltata git
m~k için istediklerini söyle
mişlerdir. 

Mustafa seyyar elbiseci, Hü
seyin hizmetkar ve Abbas da 
hammaldır. Zabıtaca tahkikata 
devam edilmektedir. 

Bek;lye hakaret 
Çorakkapıda kemer soka

ğında Selinikli Mehmed 
oğlu lsmail fazla sarhoş olduğu 
halde randevucu Leylaom evin
den çıkmıf ve tahkikat için 

kendisini karakola davet eden 
bekçiye hakaret etmiştir. lsmail 

karakolda da bağırıp çağır
mıştll'. 

EL HAMRA 
Bugün 

Afzikamn vahşi ormanlarında sevgilisini bulmak 
için arslanlarla, kapnlarla, timsahlarla boğuşarak 

binbir macera ile ... 

T.A.FtZ.A.N 
GELI"YC>Ft 

TÜRKÇE SöZLÜ 

Bazı mekteblcr müdür ve 

muallimlerinin vilayet iç ve dı· 
şında aeyahatlar tertip eder~en 
yüksek hiç bir makamı bun
dan haberdar etmedikleri ve 
müsaade almadıkları görül
müştür. Kültür direktörlüğüı1-
den bütün mekteplere gönde
rilen bir bildirimde bunun için 
herhalde direktörlükten müsa-

techizat bedeli konduğundan 
936 bütçesine deyn olarak ye
niden 1200 liralık techizat be· 

deli ayrılacağı kültür direktör
lüğünden bütiio mektepler mu
allimlerine bildirilmiştir. 

§ Memurlar kanunu ile ma
arif müdürlükleri talimatname-

sjnin 27 nci maddesinin açık 
hükümlerine aykm olarak bazı 

ade alınmasa istenmiştir. 
baş mua!Jimlerin ve maarif me

§ Şehrimiz Kız san'at mek-
murlarmın ihtiyacı olan mual

tebi öğretmenleri dün Efez ba-
rabelerine bir gezinti tertib !imlere birer gün izin verdik-
etmişlerdir. Öğretmenler Efeze leri görülmüştür. Kültlir dirck-
giderek akşama kadar tetkikler törlüğünden bütün mekteplere 
yapmışlar; ondan sonra da gönderilen bir bildirimde ace-
Kuşadasma geçmişlerdir. le vaziyetlerde verilecek izin-

§ Bu yıl vilayetimiz emrine lerin kaymakam veya valiler 
verilen 112 yeni öğretmene ge- tarafından verilebileceği bil-
çen sene bütçesinde pek az dirilmiştir. 

... oe 

Fayda görülmediği için 
Buğday koruma vergisi komis

yonları lağvedildi 
Buğday koruma vergisi ko

mbyonlannın lağvı ve muha
faza teşkilatının mürakabası 

bakkmda viliyete bir emir gel
miştir. Bunda vaktile idareteu 
teşkil edilmi, olan ( Buğday 
koruma komisyonları ) nan faali
yetlerine devama lüzum kal
madığından lağvedildikleri bil
dirilmektedir. 

Son aylarda buğdayı koruma 
vergisinde nazarı dikkati cel

bedecek derecede noksanbk 
görülmektedir. Bu noksaolıga 
iktisadi vaziyetler sebeb gös
terilebilirsede verginin azalma
smm daha ziyade kontrol ve 
mürakaba emri ile mükellef 
olan muhafaza teşkilatımn vazi
felerini hakkile ifa etmeme· 

terinden ileri geldiği anlaşıl· 
mışbr. Şu tedbirlerin almması 
istenmiştir: 

- Bir kazada vergiye tibl 
müteaddid fabrika bulunduğu 
takdirde bu fabrikalardaki mu· 
hafaza memurları ve bekçilerin 
fabrika sahibleri ile liübali 
olmamaları için her üç ayda 
bir yerleri değiıtirilecektir. 
Geceleri de çabıan fab-
rikalarda behemehal bir 
muhafaza memuru ile bir 

bekçi ve yahut bunlardan biri 
nöbet bekliyecektir. Bunlann 
vazifeleri başında bulunup bu-

lunmadıkları sık sık kontrol 
edilecektir. 

Geceleri çahşmıyan fabrika
ların memur ve müstahdemleri 
ayrıldıktan sonra fabrikanın 
gizlice çalışıp çalışmadıjı da 
kontrol edilecektir. 

•••••••• 
Sahte nUtus 

Faik oğlu Enver Tilkilik 
caddesinde kendisine rehin 
bırakılan Hüseyin oğlu Satıl

mışın nüfus cüzdanını kullan
dığından tutulmuştur. 

Yaralanma 
Gaziler mahallesinde Ilvan 

sokağmcfa Süleyman oğlu Mus
tafa, eski metresi Musa kızı 
Fatmayı yaralayıp kaçtığından 

1 KÖŞEMDEN l 
Bayram dilencileri 

"Dilenci bir olsa bal bakla· 
vasiyle beslenir,, diyen atalar 
sözünün sırrını; canımın bur· 
numa geldiği, afakanımın bo
ğazıma tıkıldığı birinci bayram 
günü öğrendim. 

Sabahın yedi buçuğu, çoluk 
çocukla şöyle oturup sabah 
çayını içmeğe başlıyoruz. Takt 
Kapı: 

- Kim o? 
- Koldan, battan, bacaktan 

ne verirsenizf Allah rİzaSI içini 
- Kesmedik! 
O gidiyor, arasından fazla 

değil bir dakika geçiyor, tak 
kapı: 

- Barsak, işkembe, ciğer 
ne olursa olsun, Allah rizası 
•• 1 
•çın .. 

- Kesmedik! 
Bir, beş, on, saymak kabil 

değil, biz kurban kesmedik am• 
ma öğleden sonra saat üçe ka
dar kapt çalmanın arkası da 
kesilmedi, kapı çalıp dilenen
lerin çokları da: Aşağı teneke 
mabaUenin çinganeleri idi. 

Parasızlıktan; değil kurban. 
ekmek bile kesecek takatııa 
olmadığı bu bayram da evimi
zin bacasından, pcnçeresinden 
gözleme, pirzola, külbasb falan 
kokusu gelmediği halde yüz 

kadar dilenci kapımı çaldı. Yal 
Burca, burca! Knlbastalarm ko-

kuları, cızır cızır sesleri, bö
lük bölük dumanlan çıkan ev-

lerin kapısını kimbilir kaç yüz 
dilenci çaldı. 

Bu dilencilerin içinde haki· 

katen fakir, muhtaç ve sadaka 
verilecekleri yok değildi, likin 
ekseriyeti itibarile; dilenciliği 
meslek ittiiıaz eden; bilhassaı 

Tepecik Çingenelerinin lzmire 
sökiin etmiş sefil güruhu idi. 
Allah alem teneke mahalle ki
milen boşalmışh o gün .. 

Bayramın birinci günü erken
ce zabıta takyidatı olmıyacağı 

pek aşikar bir şey. Ve o gün 
neden buna müdahale olunma-

dı da her ev halkının rahata 
selbettirildi diyemez, fakat ne
den bu dilenciliği meslek itti

haz edenler hakkmda öteden
beri cezri bir tedbir alınmadı. 
diye tenkid edebiliriz. 

Uzun tafsile hacet yok, he
pinizde o günkü rahatsızlığı 
çektiniz, gördüniiı. Çok te-

menni ederim ki bu profsyonel 
dilenciler hakkmda bundan 

sonrası için esash bir tedbir 
alalım. 

TOKDIL 
• •• • • • • • • 

Zabıta haberleri: 
Kumar oynayanlar 

Bornova jandarmakumandaru 
bay Doğan evvelki ak,am bir 
evde kumar oynıyan on kitiyt 
suç halinde yakalamış ve hak
larında kanuni takibata haşlan
mışlar. 

Arkada,ını yaralamıf 
Mezarlıkbaşmda Ali oğlu AH 

Rıza ile Mebmed oğlu Ahmed 
arasında sigara meselesinden 
çıkan kavgada Ali Riza bıçakla 
Ahmedi yaralamış ve yakafau· 
mıştır. 

Sarkınbhk 
Gazibulvarında Abdurraiı· 

man oğlu Naci, berber Kasını, 
ve Hüseyin oğlu Receb, yol· 
dan geçen Muhiddin kar111 
Meleğe sarkıntılık ettiklerin
den yakalanmışlardır . 

Kanun' muhaliftir 
Keçeciler caddesinde şapkı 

kanununa aykm olarak ba"ın& 
poşu saran Halil oğlu Osman 
tutulmuştuı. 

Nara atmış 
Deiirmendağ caddesinde ıar· 

hoş olduğu halde nara ataa 
Demir oğlu Ismail tutulmuştur. 



'..•Mart teaa, 

TUrkçeye çeviren: R. B. 
-ı•-

Katya ikinci Aleksandn niçin 
sevdiğini anlatıyordu 

Prens Mişel Do!guruki hem· gözlerimi kamaşbramaz. O is· 
ıaresine yalvarıyordu; terse imparator olsun isterse 

- Katya yalvarmm sana aç olmasın umurumda deiildir. 
k Senin emirberin kadar zavalh fU apıyı ... 

- Asla... Burada açlıktan bir Mujikte olıaydı onu yine 
ölüceğim. imparator da herıeyi severdim. Eyi kalpli ve güzel 
öjrenecek. olduğu için severdim. Beni 

- Katya... Küçük hayasız... ıevdiği için severdim. Tieplov· 
Deli misin? Bir rezalet yarata• kada on yaşında bir çocukken 
rak hanedanwmızm bllbltla onu ilk ı&rdüiim ı&nden ha· 

bebi f _, .. ,_ ti im .atta ondan baıkuım ıevmi· ae Clillle o a... ı-

- Ben ne k&t6Hlk yapbln. yeceğimi anlamııbm. 
Bana bır ıaçlu, bir cani gibi - Katya sen adam akıllı 
m11U1ele ecliyoramıuz. çıldırmışsın. Çocukçasına konu-

Ba aert HneDlf k~aında ıuyonum. A,km ne oldugwıu 
Mipl Dolpıuld pYpdi: t;liJ,fl' ._.7 alnı b. L.: .. :. 

- Katya .•• Cid Katya haydi - Hayatta y z ır ~yı 
gel barışalım. Kont Şu•alof dllıünmek, ruhuyla vücuduyla, 
aeni g&rmeğe gelmifti. Bir sa· bütün varlığıyla ona bağlan-
ata kadar tekrar gelecek. Se· mak.. lıte bana göre aıkm 
Dinle bqbqa vermeli, biraz minsı. •• 
konutmahyım. - Fakat bahtaız kız... Dll-

Ba haber Katyayı aevbadircli. filnmİyot mlllD ki bu adam 
Omidleri canlandı. PoU. direk· RuJU18 Wki-k1ir. 
taribıln ziyareti imparatorla - Bana vız plir. 
m9haberelİ için ea ,avenile· - B&tlin Rllllann ı&zleri 
cek vuıtaydi. ona çevrilmittir. 

Mahputen çwkmata rlll oltlu. - Bana vız ıelir. O buraya 
Mitel Dolroruki, helllflreli· ıelmelde kimieye bir k&ttılllk 

nin odamdaki k.,.Jdaiı ,a- ppauyordu. Fakat madam ki 
rihıce: beni burada hapıetmeğe le-

- Katya yaman ..,.m dedi. ıebblil ediyommuz. Size ıuna 
Katerinanm oduında bir ilatara ltlzum g&rmekteyim: 

açık yol çantamda elbileler Ona müliki olmak için çok 
lteye beriye aaçılmfb. Birbi· mllthİf birtey yapacağım. 
rine dlilmlenmit çartaflar ora· - Hayır Kalya... Çan ae-
U, balkona batlanmlıyı bekli· venen bayle birfey yapmıya· 
1oıda. Beli idi ki Katya bu cakam. imparatorun imi etra· 
.... tıe Dolgorakilerin ninden finda bir iskandala aebebiyet 
bçmap tefebblla edecekti. vermek onun p.tenliti eyilik• 
Dd kardq karplaımca Katya· lere çok k&t6ce bir karşılık 

DID güzel '!::~+E-.11~~~·~-r-l~~~-~aaı·11:--ı1R"""~'~ll'•• 
lrıtel bu ÇUmin 'laayata ae a-e11-.1c1 .. 
bir teeuilr duymaktaydı. Kız- jmau ve &iıe ziyaretlerinin 
pahğı tamamen sönmüştli. gizli kahnuma niçin imkln 
Katyayı ellerinden tutarak ken· buhmmadıpı una daha eyi 
dine çekti. Halılar &zerine anlatacak •.. 
oturdular. Çocukken hep bay• "Sonra biraz da bizi diiflln. 
le yanyana uzanırlardı. O fln• Senin yizilnden kanmın namus 
leri yeniden yaşabyorlardı un· ve teafme dokanan flpbeler ve 
ki... Rieplovkanm eski habra- entrikalar uyandımda. Çqit 
lan kalplerinde içli bir heye• çefit dedikodular çıkanldı. Sa-
can uyandırmıftı. ray baloaundaki vaziyetinden 

Mifel ıorda : aonra hakikat anlqddı. Ve ftlp-
- Peki Katya bu kadar bl· heler ıeain üzennde toplandı. 

yllk bir kederin sebebi nedir? Benim yerimde olan bir Dol-
Romanofları düşman sayarak goruki Pnmi bafka nam ha· 
imparatoru karıılamak isteme· reket edebilirdi? Atalarımız il· 
etiğin r&nleri hatırla.. Bap, miiflerdir. Senin tabüi hAmin 
d&nkll bi11iyatının tamamen ben'im. Sen istesen de isteme· 
zıddı olan bir heyecana ken• Mil de hemıiremin şerefini ko
dini kapbrmış bulunuyorsun. nnnRk vazifemdir. Evleneceğin 
Yalnız onu görmek içia Y&fl· glbıe kadar şeref ve haysiyeti-

ni korumak vazifeıi bana dtıyorsun. 
Halbuki Katya ıen henüz bir ıe~ Benim ikinci Aleksanclr· 

çocuksun. Daha dünyayı bilmi· dan baıka kocam olmıyacak .. 
yorsun. Ben ıeni içinde bir çok _ Seni Allah korusun Kat• 
dlfmazla. ımız bulunan ıarayın 
dedikodulu ithamlarına, iftira· 
lanna karşı korumak mecburi· 
yetinde olan ağabeyinim. Dil
şiln ki saraydaki diişmanlan
mız imparatorun bize karşı te
veccühilni vesile ittihaz ederek 
bin bir tuzak kurmağa çala11· 
yorlar. Ağabeyin ve yengen 
senin en eyi doıtlanndır. Çan 
tehlike.izr.e glrebileceğia cla
kika11 bırak ta be'n tayin ede· 
yim. 
-Tehlikeden~ ben 

MifeL •• Sarayın iftiralarma, iı
nacllanna gelince bunJua me
telik vermem. 

- imparator ne u .. ndan 
beri ıeni b6yle teshir etmit? 
Yoksa aarayda verilen baytlk 
baloda seninle danaettiği için 
mi böyle çileden çıktın? Benıe 
seni daha vakur sanıyordum 
ltatya .•. 

Mavi teytan ağabeyinin a6z· 
leriDdeki bakaretJe CGfhl : 

..,.. Bu-ak beni Mita eledi. 

ya... Çıldırmışsın .• 
Bü!Mdi -

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

Elen saylavlar 
odasında 

- Başlaıa ı I nd sa tada -
menin önilne geçilebilmiftir. 
Nisbi bir aükünet huıl olduk· 
tan sonra, başkanhk bllrosunun 
diğer liyelcrinin aeçilmesine se
çilmiıtir. Fakat reyler toplan
mağa bqlamazdan &nce b&ttln 
Anti Venizelist aaylavlar mn
zakere salonundan cekilmif· 
lerdir. 

Oda yeni kabine teıkiline 
kadar toplanblanm talik et
miftir. 

Atina 6 (A.A) - Siyui bir 
phaıa •lyledijine rlre, gene• 
ral .,.paıoaua yerine B.Metak
ıau al bakanbtma tayini uyut 
vasiyetia haUi itia,de bir ,tazyik 
icra etmek iater ıibi ,..__ 
bazı ukeri malafeUUia ...,_. 
lamu~ • ~ 

·Son_·· Telgr3.f· Haberleri 

Kötü neticeler aldık Roma 
• •••• ................................................................................................ Sulh teşebbüsünü 

Fenerden 6 gol yiyen Altaylıla kabul etti 
Roma 7 ( Ô. R ) - Kabine 

kurulu Duçenin başkanhğıncla 
toplandı ve aulh teıcbb&aiinl Güneşin 7 golüne mani olamadılar ---

Dünkü maçta Altay bütün manas!le fena oynadı. Buna 
mukabil Güneşliler fırsattan istifade etmesini bildiler 

kabule karar verdi. 

Freneamn deniz Pl'OllN• 
Pariı, 17 (Ô.R)- Saylnlar 

odeaa filo komisyonu 1936 Jlla 
deniz programına aıd bir lmua 
gemUerin tezgiha konalma• 

lıtanbul, S ( Özel ) - Bugtbı lslanuldan iki, 
lzmir ve Ankaradan da birer talwmn iftirik 
ettikleri bayram tarnavasma batLıwll"fbr, Ne
fis bir bahar bavuı içinde yapılacak bu mihim 
maçlar dolayllile Kadtk&ytindeki Fener ilam 
muayyen vaktmdan çok enel aeyircilerle dol· 
mağa bqlamıfb. Denilebilir ki, latubalda hiç· 
bir futbol temuı bukadar •ıkın bir kalabahiı 
çekmemİftİ. Stadda belki de 8,000 kiti varda. 

IZMIR TAKIMININ KUVVETi 
lzmirin Altay formah oyımcalariyle Fenerbahçe 

takımı muayyen Yakitte çayırda g&..andtller. 
lzmir talamınm kuyveti, ldaabalcla bi&nmediği 
için beklenen tesiri ilk önce bırakaıamlflı. Yal· 
nız Vahap, Sait ve Fuat gibi lstanbulua bir 
kaç defa ıeyrodebilcliği o)'11Dcular nazarlan çe
liyordu. 

Seremoni fototraf ve aaireden aoma oyun, 
g&aefİ aleyhine alan F enerbehçenin kuvvetlice 
bir akıniyle bqladı. Herkeı bu alnnlann devam 
edeceğini, lzmirli ekibin daha ilk anlarda maj
lup yazİyete dlfeceğini aamyonh. Mildafaada 
dikkatla bqlıyan lzmir paalafm&ll ajır ağır, 
fakat emniyetle hlicum hattına geçi1or, lzmir 
hllcumlan ekseriya Fener kalesi için tehlllke 
tqkil ediyordu. Bilbaısa Altay iç ortasının 
clikkatlı ve ı&zel paslapıalan nazarlan ~eliyordu. 
Bu 11rada bir Altay, bir de Fener gol fınab 
Jaeder oldu. 

Çankaya-Günq maçımn neticesi 2-2 berabere
clir. 

GÜNEŞ-ALTAY hakkındaki projeyi kabal et• 
Altay takımı dün Güneş takımiyle kar11- miftir. Bu gemiler 3 toıpb 

laftı. ilk hücumu yapan Altavlılar kl~ik pu- ile bir petrol gemiaincleD iH· 
larla Glbıq kaleaine kadar indiler. Ba hlcuma rettir. 
brtı koyan Giineıliler daha üçlacl dakikadan Norveç ve zecri teclltlrleP 
itibann oyunu Altay n111f ıahas•na çevirdiler. Oale, 6 (A.A) - Dq bakam 
Ba 11rada geriden topu kapan bir Altayh mua• B. Koht demiştir ki: 
vin Fuada gönderdı. Fuadın sıkı bir şutu avutta Norveç zecri tedbirlere itti• 
ıöndü. 

rik etse bile askeri bareklta 
Oyunun dördiincü dakikasında Rebü enfes 

bir kafa VU111fuyla Giinq takımının ilk goliinl iftirik etmeje katiyen mechar 
Altay ajlanna takb. HGcumda çok eyi anlafın değildir. 
GlaetliJer mekizinci dakikada gollerini kolaylakla Ruzvalt'ln namzelllll 
atblar. Vqington 6 ( A.A ) - & 

ALTAY MUVAFFAK OLAMIYOR Runelt, Cwaar bapnllit ... 
Altay hücum hatbnı bundan sonra hareket çimine namzetlijini koyacapu 

halinde göriiyoruz. Oç orta h&cumcu olan Sait, reunen illa etmiftir • 
Vahap ve Fuat defanmn topu tutmıyacak kadar Eritre'de 923 ölü 
bozuk oynamuandaa dola11 oyun yapamıyor- Roma, 6 ( A.A ) - Harhm 
lardı. Klçlk pa.tarla eski Macar aistemhai biraz bidayetinden beri Eritre cep· 
andıran oyun netice verecek bir vaziyet yara- helinde alenlerin 923 e balii 
tamıyorda. itin fenası b&cum hattı mkı bir te· oldaju haber verilmektedir. 
kilde marke edildiklerini farketmiyorlarcb. 

Bu hatta çalıpn ve yorulan yalnız •i İç ye- Amper 
rinde oymyan Saitti. Bu geaç mlaşık vaziyette 
bir mldafi, hlcum halinde bir muhacim gibi Şerefine tören 
çah.tarak takmada teferrlt ediyordu. Vahaba 

lZMIRIN GOLO 1 gelince o lauta bir adam tairi barakıyor ve pek yapıldı 
R&ıılr albnda OJDIJ&D Fenerliler, bmirin u çahfayonlu. Bir kaç dakika 80IU'a G ... , 

ıdu bir btlcumunda ilk gole -11111 ....-... orlar. A-lacii -IA ele ---1. O S ilk d • bitirdi. 
0

LJOD, 7 ( 0.R l ~ Loiycm - ~ '""" •-· Y..-.- - •ftıeJI -hri konıemtuvar aafönıarm-
Uk dene bittiii sama• Altay 1·2 plib vui· llCINa DEVRE ...-
yette uhayı terkediyor. ikinci ievre, blylk bir Altayın ikinci devrede bir az iş göreceğini da büyük fizik bilgini Ampeı 
aempati topbyan lzmirin be miyen, çok ıev.. 111DU.lar yanıldılar. Daha üstün oınıyan Güaq- ıerefine bir tören yapahnafbr. 
~ OJjllla IÇlnde pçifor Mibdli a.e;. liler~21,3S 31 ..... -ı.... ·~-~ ~!lı!ldM~1~ 
iaberlik UJllUU yapan Feaerliler lmkaç daklb ppblar. AltaJ' WaM, laıtlllilıei ....,_ - 1•.-... ........ ~ 
aonra galib vaziyette oywaa devam lmklmm G&aet mlclafii Farak'an yapbj1 penalb ceza_. B. Heniot M -- J'8 M 
kazanıyorlar. ple çnirerelr 1 - 7 mailOp oldu. yer alm'fb. Davetliler arumda 

Bu devrede Altay midafaaıı o kadar bozuk ÇANKA YA - FENER birçok Fransız ve ecnebi ıah-
oyuuyor ki herkeı hayrette kalıyor. Sanki ilk Çankaya takımı bu maç için Ankaradan &ç aiyetler yer almıtb. Loumiere 
devreyi çıkaran takım bu deiilmif gibi... oyuncu ile takviye edilmifti. FePerbahçenin söylev vermit ve Amperin ba-

Rllzalra kartı oymyamıyaa ve yorulan Altay durgun oyununa canlı bir mlldafaa ıiıtemi ile yatı gözlerde belirtildikten aon· 
mtıdafa&11 daha &ç ıoJ yiyerek 2-6 mağlOb vazi· mukabele edan Çaakayahlar muvaffak oldular. ra bllyük fiziıyenin en esub 
yette uhadan ayrıhyor. Bundan luce yapılan Neticede Fenerbabçe 0-3 ıalip geleli. tecriibeleri tekrar edilmiftir. 

............ BeŞ""iiBiYBii-·-köiördii'Sii""'i'iiiiDde"'"""" 
Habeşler meydan barbı vermiyerek plan 

dairesinde muntazanıen çekilmişlerdjr 
NASIBU - VEHIP PAŞA ORDUSUNDAN BA,KA HABEŞ ORDULARININ BOZGUNA 
U&RADlcll HABERi RESMll HABE' MEHAFILINDE ALAYLA .KARŞILANMAKTADIR 

Londra, 6 (A.A) - Royter mektedir. sebebiyle kendilerinin ıilratle madıiım bildiriyor. 
Ajan11DıD haıb muhabirinden: T embiende temizleme hare• aram'ma11 bildirilmektedir. Bu INGILIZ HAST ANESININ 

ltalyan ordulannın blHlln ti· kitı devam etmektedir. Bölıe haamta llzım gelen tedbirler BOMBARDIMANI 
mal cephesindeki son zaferlerin· dağhk oldujandan bu hareki· aflamlfbr. Ve bllDlann A.U.- Habeş hliktmeti lnriliz hu· 
den sonra yeni aldıklan ara· hn uzun ıllreceji anlaplmakta• Ababaya nakli için bir tanare tanelinin bombarchman edilcli
zideki mlbıakale ve muhabere dır. Zira Habetler kolayhkla flnclerilmelİ muhtemeldir. ii valot en ynkın kamptan iç 
hatlannın tqkili içi11 çalıımak· gizlenelrilmektedirler. Ru Nuibunun orduau mlil· kilometre uzaklıkta olduğunu 
tadarlar. ltalyanlar aon b&yük taarru- tesna olmak üzere b&tlin Ha- bildirmektedir. Bu doğrudan 

ltalyan teyyareleri Deuie za geçtikleri zaman bir çok bet ordularının bozulduğu ve doğruya bir bembardıman idi. 
iıtikametinde olduja gibi Goj· gayri muntazam çeteler henüz kaçma halinde olduğu hak· Çünkü ltalyan uçağı Koran 
jamd' da da ıiddetli bombarclı· italyan batlannın iç tarafında kındaki ltalyan haberleri Ha· llzerine bombalar atbktan ve 
manlara devam ediyorlar. bul~uyordu. beı hllkümeti tarafından alay 4 çocuk 2 kadın ve 12 köylil 

Gojjama Tsana göl&nün 50 Eritre meabamclan ahnan bir ile karşılanmaktadır &ldilrdllkten ıonra hastane 
kilometre lladar ceaubtmda bir laalaere pre. Bu t••elenl• R...I maMilletd• Wldiril· iıltill .. etiai a1at " pek 
kaç mahal bir kaç defa ltom· biri Şahat ortaama dojra ltal· dijiae .,..., dalla uvq ._.. alçaktan açm11ftur. 
barclımaa eclilmwtir. yanların yol inpbnda çallflUl 60 ladıfı umaa lmparatorma emri Loadra, 6 ( A.A ) - Habe· 

Marepl Badoılio'nun, ıimal· kadar itçiaıni lld6rmlift6r. ( Hiçbir zaman meydan ma- fiatanda bir lngiliz seyyar hu· 
de dört Habq orduaunun da• iT AL YANLAR ŞEHiRLERi harebeai vermeyiniz ) olmuı· tahanesinin tekrar bombada• 
jılmaıından istifade ederek YAKIYORLAR tu. Bu emir tatbik edilmiştir. man edilmesi llzerine aiyui 
yağmur mevsiminden evvel _Londra 6 (_A.A) - R~yter Badoglio • bet kolorduyu ti- mahfiller her tllrli , anlıthia 
Aclis Ababa'ya yaldaımak ipe AJAD11nın Aclis-Ababadaki ma- mal cepbeıınde harekete .~- moni olmak üzere Jnriliz 11b· 
seyyar kollan ileri aevkedif habiri bildiriyor: tirdiji valat Habqlerin muka- biye teıkilibnm yerlerini ve 
etmiyeceji merak edilmektedir. Taaııa rlllnln birkaç yllz ftlllete kalkıtma11 delilik olur yer değiıtirmelerini muntaza· 

Somali cephende Jtalymn mil cenubunda bahmaa Debra idi. Buna binaen timafdeki Ha- man ltalyan hllkOmetine bil 
kolları balen Negelliain 200 Mukoa telari ile yakuünde bu· bet kunetleri inceden tuiı dirmai baklanda Slr Erle 
kilometre kadar fi .. &nde (bir lunan dipr tehir ve klyler edilmit olan plan daireainde Drummond'a talimat verilmif 
kelime .._.wedı) cenabaaM ~de bombanluaan edi..._ ~ekilmiflerdir. oldupnu hatıdatmaktadırlar. 
ı.aı._lda ve ltalyan upklm lerdir. Biri kaclm olmak illere Royterin Harardald mullabiri, Eden ba pbl ba-.a. • 
Aha,. ,llllalll M&htd_, iç lapis m.,_eri tuaı.ct. ..Harrar ve Opdene pddetli tekeriir etaaeaiae 

ifıa1ı ._ A.U.A....._,a ~ ~- ppaarlu Jlibim •e ._.. ..._ 
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T emoçinin Rüyası 
sahifeler ', Türk tarihinden şanlı 
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T emoçin Can beyi mühim bir 
vazifeyle Buharaya göndermişti 

Bir ok Canbeyin yanındaki 

at1ınm boynunu deldi geçti. 
Delikanlı sağına bakb: Kışlak
tan bir alay atlı çıkmış yandan 
ilerliyorlar... Bunları dağıtmaz
larsa işleri yamandı. Can he
men ardına yirmi, otuz atlı aldı. 
Kılıncının ucuyla ilerleyen düş
manı göstererek Üzerlerine atıl
mak emrini verdi. Burada çok 
kanlı bir boğuşma oldu. Bir 
ok Canbeyi atından yere yuvar
ladı. Ondan sonra ne olmuştu. 
Toz duman etrafı kavramış, 
harb saatlarca sürmüştü. Can
bey yaralarının acısıyla kıvra
nırken düsmanı alt etmeğe 

muvaffak olan bir kahraman 
:ınu selamlıyarak ileri geçmişti . 

* •• 
Bir sabah Canbey Alakla 

birlikte çadınn önünde otur
muş, sili.hlannı parlatıyordu. 
Bu sırada bir atlı asker geldi. 
Canı T emoçin Hanın yanına 

götüreceğini söyledi. Delikanlı 
hemen kalktı, atına binerek 
davetciyi takibe koyuldu. Az 
sonra büyük karargaha varmış
lardı. Temoçin beyaz bir kepe
nin üzerinde oturmuştu. Deli
kanlıyı eyiden eyiye süzdü. 

- Sen Cebenin bayraktarı 

Canbey değil misin? Dedi. 
- Evet Han. 
- Seni Salnaga kavgasında 

gördüm. Yiğitçesine vuruşarak 
yaralanmıştın. Şimdi sana yüce 
bir vazife vereceğim. Hemen 
hazır ol. Buharaya l(ideceksin. 
Orada Mahmud Yalvaç adında 
biri vardır. Onu bulup kendisine 
bu mektubu vereceksin. 

T emoçin talimatını bitirince 
Canbeye bir kese uzattı. için
de hiç görmediği bir takım 
paralar vardı. 

Delikanlı çok heyecanlı idi. 
T emoçinin kendisine bu kadar 
önomli bir vazife vermi~ olması 
teveccühiinün delili idi. Temo
çin sözünde devam etti: 

- Mahmud Yalvaca kendi
sinden haber beklediğimizi ııöy
liyeceksin. Bize söz verdiği ~
feri bitirmesi için ona yardım 
edeceksin. 

Peki ... 
- Bu :ıözlerimi unutmazsın .. 
- Ölsem unutmam ben .. 
- Öyleyse haydi sefere 

çık ... Yolun açık olsun. Yanına 
üç atla iki at oğlanı ve lazım 
olduğu kadar yeyecek almayı 

unutma. Sana verdiğim pa
rayla en çetin yolları aşa

bilirsin. 
Canbey Hanın yanından ay

rılınca çadırına döndü. Düşün
meğe dadı. Sevdiklerinden ay
rılmak ona çok ağır geliyordu. 
Hele bundan sonra yapılacak 

büyük kavgalarda bulunamıya-

caktı. Fakat Temoçinin kendi
sine verdiği iş de küçük işler
den değildi. Bir bayraktara 
bu kadar itimad gösterilmesi 
gururunu okşamıştı. Bu işte 

asıl yüreğini genişleten şey 

Almalıktan geçerken babasını, 
anasını görebilmesi htimaliydi. 

Alak'a ve Cebe'ye veda 
ederek yola çıktı. Kendisine 
yoldaşlık edecek olan hizmet
çilerle atlan bizzat Cebe ayır
mıştı. Hizmetçilerden birinin 
adı Sanasar, ötekinin ı<otak' tı. 
Kotak ne derece sırıtkansa, 

Sanasar o kadar az konuşur 
idi. 

Congan ovalarına varmak 
için on iki gün çölde seyahat 
edeceklerdi. Kestirme olsun 
diye Alato dağlarına tırmandı· 
lar ve oradan Alma lık ovasına 

indiler. Çöl yolculuğu güç 
olmakla beraber yıpratıcı olma
mıştı. Canbey ve uşaklar: çöl
den ayrıldıktan üç gün sonra 
yeşil bir ovaya vardılar. Siirü
lerin çobanlan Karlık türkle
rindendi. Yolculara büyük 
misafirperverlik gösterdiler. 
Canbey orada geceledi. Ertesi 
sabah Buhara yolu hakkında 

çobanlardan malümat alarak 
yoluna devam etti. Canbey 
Atağlarının yurduna yaklaştık
ça içi içine sığamıyordu. 

- Bitmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Havalar 
Çok güzel, çiftçi sevinçte 

Çal 7 ( Özel ) - Havalar 
ilk bahar kadar güzel gidiyor. 
Bu yıl bolluk olacağını söylü
yorlar. Hasılat iyidir. Böyle 
giderse çiftçinin yüzü güle· 
cektir. 

YER DENIŞTIRME 
ilçe ge.1el savmanı Bay Ham

di Kırkağaç ilçesi sulh hakim
liğine atanmış ve emri gel
miştir. 

BAYINDIRLIK iŞLERi 
Çalda yıllardan beri kira ev

lerinde çalışmakta olan Uray, 
şimdi p!anlı nefis bir kurağ 
yaptırmak için işe girişti, teb
rik ederiz. Bundan başka ka
sabanın methaliode bir park 
yerı hazırlanıyor. 

Burnavada 
Kızılay müsameresi 
Buroava Kars mektebinde 

Kızılay meofaatına olmak üzere 
hir müsamere verilmiştir. istik· 
lal maşıle başlıyan bu müsa
merede B. Nihad Kürşat ile 
diğer arkadaşlarının gösterı\ik

leri muvaffakıyet alkışlarla 

karşılanmıştır. Burnavalılara iyi 
bir gece geçirten ve bu mü
samereyi hazırlıyaıt Kızılay 

heyetini candan kutlularız. 

1 ,. . , .· ~ ·ıtı· 'L'•• ,-·ıı: .. , ... ,,. • ..,,.. 
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SIHHAT EVi 
IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi bir hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ame!iyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

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

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

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor \'e l!besi vardır. 
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Alman ordusu Ren bölgesine girdi 
Sulh teşebbüsüne Romanın cevabı 

- Baş tarafı 1 itıd say/ada -
Fakat bütün talımilller hildfma 

Duçenin böyk uysallıktan uzak bir 
tavır takınmasımn sebebi ne olabilir? 
Bıı da, ancak ilk balısettiği111iz lıfl
dise ile, yani Almaııvaıwı Ren bölge
si11i tekrar asker/eştir111ek kararile 
ilgıli olsa geıektir. ltalya, bilindiği 

üzere, Lokamo pakt111111 "ltıgiltere ile 
birlıkie kefili., olan bir devlettir. Rm 
/Jül'{esitıin tekrar askerleştirilnırsi gibi 
Fransa tarafından doğrudan doğruya 
kendisinı• karşı tecavüz tı:ltikki edile· 
bilrrek bir lıôdise karşısında, l11gil
terr ile birlıkte, bıitüıı ku vı•etile Fra11-
saı-a yard1111a mecburdur. Acaba, Ro
ma ve Berlinde yapıla11 son İtalya11 -
Almoll f!Öriişmekritıde /falya , Habe
şıstaıı davasuu lı.aza111naya yardınu 

olamifı ümidile, Almaııyavı bıı so11 
k11<•vet darbesi11e teşvık edecek teminat 
mı vermiştir? Bunda11 her lıalde fwr· 
kulabilir. Durum pek çabuk aydinla-
11acaktır. Şımdiliiı J'a/nız şurasını 

kaı•tledclim ki · Arsıulusal durum 
lla/ran - llabeş meselesinde de, Re11 
bö/1[esini11 lı'krar askerleştirilmesi 

işinde de rok valıiı ı ve bulıra11ü bir 
devrrye ffll111iştir. Aşaifuiaki son ha
berler de bunu l[Ösıerir; 

FLANDENIN iZAHA Ti 
Parıs, 7 (Ô.R) - Kabine 

toplantısında Dışişleri bakanı 

B. Flandin son Elize toplantı
sındanberi dış sıyasadaki inki
şafı kaydetme:ı:dt!n önce diplo
matik vaziyet üzerine arkadaş
larının dikkatini çekmiştir. B. 
Flandin Cenevrede berkitelerin 
ağırlaştırılmasına geçilmeden 
bir uzlaşma lehinde sarfettiği 
gayretin sebeb!er '.ni ve bunun 
netıcesi olarak 13 ler komite
sinin toplantısı ile ltalya ve 
Habeşistana sulh müzakeresine 
girişmeleri için yapılan teşeb

büsü bildirdikten sonra Fran
sanın Roma büyük elçisi 
kont de Chambrin'e gönderdiği 
talimatı anlatmıştır. Bu tali
mata göre, Fransa büyük elçisi 
ltalyan hükumeti nezdinde çok 
acil bir teşebbüste bulunarak 
onu uzl:ışma teşebbüşünün ka
bulüne sevketmeğe çalışmak
tadır. 

Bakı-.nlar kurulu dışişleri 

bakanının Cenevredeki teşeb
büslerini tasvip ettikten sonra 
H. Ffanden daha umumi me
selelerin iyzahına geçmiş ve 
lngiliz dışişleri bakanı Bay 
Eden'le yaptığı temasları an
latmıştır. Bu temaslann başlıca 
gayssi Ren bölgesinin tekrar 
askerleştirilmesi için Almanya 
tarafından yapılabilecek bir 
teşebbüse kayıtsız muhale
fet için lngilterenin Fransa 
ile birlikte hareket edece
ği hakkında kat'i teminat 
almaktı. Bu görüşmelerin ver
diği netice henüz belli değildir. 
Öyle tahmin ediliyor ki lngiliz 
dış işleri bakanı Cenevrede 
kat'i bir bağlantı altına girme
miş ve lngiliz hükumetinin ce
vabını Londradan gönderece
ğini bildirmiştir. Bu cevabın 

pazartesi günü gelmesi beklen
mektedir. 
FRANSIZ SEÇiM MESELESi 

Kabine kurulu bundan sonra 
Fransız seçim meselesile meş
gul olmuştur. Saylavlar odası
nın önümüzdeki hafta içinde 
mesaisini kat'i olarak bitireceği 
tahmin ediliyor. Şu halde yeni 
seçimin 26 nisan ve 3 mayıs 
tarihlerinde yapılacağına ihti
mal verilmektedir. 

ITALYA NE CEVAB 
VERECEK? 

Roma 7 (Ö.R) - Bugün top
lanacak olan bakanlar kuru
lunda B. Mussolini Habeş har
bını durdurmak üzere sulh mü
zakereleri açılması için 13 fer 
komitesi tarafından gönderilen 
notaya ltalyanın vereceği ce
vabı bildirecektir. 

HıTLERIN DA VETI 
Berlin, 7 (Ô.R) - Şansölve 

B, Hitler Fransa, lngiltere, 
ltalya ve Belçika elçilerini bu
gün sabah kendisile mülakata 
davet etmiştir. Çağırılan elçi
ler Lokarno paktına Almanya 
ile birlikde imza koymuş olan 
devletlerin mümessilleridir. 
Mülakat bu sabah saat 10 da 
olacaktır. Umumiyetle zan
nedildiğine göre Führer Al
manyanın " Ren " bölgesinin 
gayri askeriliği hakkındaki 

Versay muahedesi askeri hü
kümlerini feshettiğini bildire
cek ve bu kararla ilgili olarak 
Lokarno paktının tadili mak
sadiyle yeni müzakereler açıl
masını teklif edecektir. 

ALMANLAR RENi 
ASKERILEŞTIRIYORLAR 

Paris, 7 (Ô.R) - B. Hitlerin 
Lokamo paktına imza atmıı 
olan lngiltere, F.ransa, ltalya 
ve Belçika elçilerini bu sabah 
kabnl edeceği haberi gece 
geç vakıt alındığından an
cak büyük gazeteler tarafından 
görüşülecek mühim mesele ön· 
ceden tahlil edilebilmiştir. Tah
min edildiğine göre B. Hitlerin 
yapacağı beyanat, Lokamo 
paktının değilse de, Versay 
muahedesinin Ren bölgesi hak
kındaki askeri hükümlerin feshi 
mahiyetinde olacaktır. 

VAHIM F ARAZIYELER 
"Matin,,in Berline gönderdiği 

aytarı bir çok faraziyeler ileri 
sürüyor. Bunlann v .. hameti de
rece derece artmaktadır.En va
him olan farziye, Führerin Fran
sa-Sovyet paktının tasdikini,Lo
karno andlaşmasına aykın gös
tererek bunu protesto etmesi
dir. Fakat Alman devlet ba
kanının bununla kanması çok 
az muhtemeldir. 

iKiNCi FARAZiYE 
Vehameti ikinci derecede 

olan farziye şudur: Lokarno 
pak tının ihlal edildiğini ileri 
sürerek, B. Hitler bu andlaş
mayı feshettiğini l,ildirecektir. 
Nihayet, en vahim ve en çok 
ihtimal dahilinde görülen ihti
mal kalıyor! Fübrer, Ren böl
gesini gayri askeri bir bölge 
h&line k.:ıymuş olan Versay 
muahedesi askeri hükümlerini 
artık tan•madığını bildirecektir. 

Alman şanselyesinin bununla 
b!rlikte Almanyanın sulh niye
tini teyid eden beyanatta bulu
nacağı muhakkaktır. Fakat ayni 
derecede muhakkaktır ki, buna 
rağmen, vaziyet çok vahim bir 
şekil almış olacaktır. 
HOŞNUDSUZLUKT A BiRLiK 

"Petit Journal,, Alman şan
selyesi tarafından yapılacak 
beyanatın, ltalyan hoşnudsuzlu
ğu ile Alman hoşnudsuzluğu 
arasında bir birlik ortaya koya
cağından korkmaktadır. 

13 ler komitesi tarafından 
yapılan uzlaşma teşebbüsüne 
ltalyanın elverişli bir cevab 
vereceği umuluyordu. Bunn te
yid için de, 13 ler ' komitesi 
tarafından, Uluslar sosyetesi 
adına, Roıiıa ve Adis·Aba
baya gönderilen notada çok 
umumi bir formül kulla· 
nılmış olması ileri sürülü-
yor. 13 lerin kararı berkitele
rin agırlastırılması ihtimalinden 
bahsetmediği gibi, hala tatbik 
edilmekte olan berkiteleri bile 
söz konusu etmiyordu. Buna 
göre, ltalya için izzetinefsini 
yaralıyacak bir müzakere tek
lifi yapılmadığı ileri sürülüyor 
idi. 

Fakat Romadan gelen ha
berler, B. Mussolininin vere
cegı eevapta, Habeşistanda 

kazanılan son askeri muvaf
fakıyetleri sarkatacağını gös-
termektedir. Ducenin bu ka-

rarı, uzlaşmanın ancak Uluslar 
sosyetesi ruhuna uygun bir 
şekilde olabileceği hakkında 
Londradan gelen haberlerle 
nasıl telif edilebilir? 

Almanya tarafından Ren 
bölgesini yeniden askerleştir
mek hakkında girişilen teşeb
büsün Romanın karariyle bir
leştii:'i ve bunun da son Berlin
Roma görüşmelerinde hazırlan
dığı tahmin edilebilir. 

ALMAN ASKERLERi 
RENE GiRECEKLER 

"journal., diyor ki: Almanlar 
Rusya-Fransa paktının Lokarno 
anlaşmasına aykırı olduğunu 
söyliyorlar. Fakat bu vesilenin 
arkasında çok vahim diğer bir 
hadise gizlenmektedir. Dün 
Alman harb bakanlığında ordu
nun yüksek rütbeli subaylannın 
iştirakiyle büyük bir toplantı 
olmuş ve hava bakanı general 
Göring tarafından verilmiş bir 
"arkadaşlık., şöleninde de or· 
dunun amirleriyle birlikte Ber
linde bulunan saylavlar Führer 
tarafından tatbik mevküne ko
nulacak olan karardan haber
dar edilmişlerdir. 

Öyle sanılıyor ki Fiibrerin 
bugünkü diyevini, Alman kıt
alannın Ren bölgesine girmesi 
takib edecektir. Olabilir ki bu 
sadece timsali bir gösteri ma
hiyetinde kalacak ve iki üç 
tabur askerin Ren bölgesine 
gönderilınesiyle iktifa edile-
cektir • Bu şekilde bile 
vehameti göz den kaçma-
yan bu hadise hakkında 
tam malumat alınakta gecik
miyeceğiz. Muhakkaktır ki mü
him ve vahim hadiseler karşı
sındayız. "Echo de Pariıı., de 
lngilterenin durumunun ne ola
cağını araştırıyor, fakat bir ne
ticeye varamıyor! 

Gerçi, Lokarno paktının 
4 üncü maddesi sarihtir, Buna 
göre, andlaşmanın göz göre ih
lfili halinde, lngiltere bütün 
kuvvetile bn vaziyetten dolayı 
tecavüze uğramış gibi olan 
devlete (yani şimdiki vaziyette 
Fransaya) yardım etmeğe mec
burdur. 

ması beklenmektedir. Bu cevap 

1 
Fransanın beklediği gibi mi 
olacaktır?. 

Çok teessüf edilir ki bahsı 
Lokamo andlaşmasının 3 ün cü 
maddesi, muahede ile korunan 
vaziyetin muhafazası hakkında 
ki mesuliyeti, "kefil., devletlerin 
uluslar sosyetesi konseyi lize
rine bırakmalarına dıı. imkan 
vermektedir, Vakia lngiltere
nin kollektifçi güvenlik siyasa· 
sına bağlılığı muhakkaktır. Fa
kat şimdiki haJde bu ikinci 
derecede kalır. Fransa için en 
mühim nokta lngilterenin he
men kendi tarafına geçip geç
miyeceğini bilmektir. 

HITLERIN ŞARTLARI 
Londra, 6 (A.A) - Moming 

Post gazetesinin aldığı habere 
göre, Hitler Almanyanın hangi 
şartlar dahilinde Milletler Ce
miyetine girmeğe amade oldu
ğunu göateren bir muhtıra ha
zırlamaktadır. Bu şartlar şun
lardır: 

- Askerlikten tecrid odil
miş alan Ren mintakasındaki 

Alman haklarının tamamen 
geri verilmesi, 
Almanyanın müstemleke sa

hibi olması hakkının pratik 
şekilde tanınması, 

Milletler Cemiyeti teşkila

tında bazı değişiklikler yapıl-
ması. 

HABEŞIST AN ÇOK AÇIK 
BiR CEVAP VERDi 

Cenevre, 6 (A.A) - Millet
ler cemiyeti mahfilleri 13 ler 
komitesinin sulh müzakeratı 

açılması hususundaki davetine 
Habeşistan tarafından verilen 
açık ve samimi cevabın ltalya
yı da ayni samimiyetle cevab 
vermeğe sevketmesi ihtimali 
olduğunu söylemektedirler. 

ltalyan cavabı kabinenin cu
martesi günü yapacağı toplan
tıdan evvel öğrenilmiyecektir. 

iT ALYA ELiNDEN 
GELENi YAPACAKMIŞ 

Roma, 6 (A.A) - Mussolini 
mutasavver sulh müzakereleri 
hakkında Fransız elçisi Şam

brun'la görüşmüşti!r. 

Paris, 6 (A.A) - B. Musso-
INGİLIZ CEVABI lini Exelsior gazetesinin Roma 

BEKLENiYOR muhabirine verdiği beyanatta, 
Geçen Salı günü B.Flandin Avrupanın bir buhran husulüne 

Cenevrede meseleyi lngiliz Dış mani olmak ve dünya sulhu 
bakanı B. Edene açmış ve kat'i için zaruri olan Fransız - ltal-
teminat istemişti. Londra kahi- yan dostluğunu muhafaza et-
nesinin cevabını önümüzdeki mek üzere elinden geleni ya-
pazartesi günü göndermiş ol- pacağını söylemiştir. 

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

N. Çemberlaynin bir söylevi 

''lngilterenin kuvvetli bu
lunması bir zarurettir,, 

Londra, 7 (Ô.R) - Finans bakanı B. Neville Chemherlain 
Birmingamda bir söylev vererek hükümetin silahlanma siyasasını 
anlatmış ve şimdiki şartlar içinde lngilterenin imparatorluğunu 

korumak ve arsıulusun teahhütlerini yerine getirmek için kuv
vetli olması zarureti ve hükümetin siyasasındaki isabeti anlat
miştir. Bakan hükümetin iç siyasadaki muhtelif tedbirlerini göz
den geçirdikten sonra sulhu korumak iatiyen ulusların her hangi 
bir taarruza mukavemet edebilecek ve her türlü tecavüz heves
lerinin cesaretini kıracak kadar kuvvetli olmaları lüzumunu gös
termiştir. Diğer milletler daima silahlanmakta idiler. Ya!nız 

lngiltere genel bir silasızlanmaya varılacağı ümidile kararını 
talik etmişti. 

Sir Neville Chambeılain lngiltere hükümetinin kollektifgüvenlik 
sistemine ve uluslar sosyetesi paktına bağlılığını tekrar teyit 
etmiş ve İngilterenin paktı müdafaaya muktedir olmak için silah
lanmağa mecbar kaldığını bildirmiştir. 

Nihayet, silahlanma siyasası hakkında beyaz kitapta verilen 
izahatın bilhassa meselenin finansal safhası hakkındaki tenkit
lere cevab olmak üzere Bakan dakikadan dakikaya nezaket 
kesbeden arsıulusal durum karşısında hüküınetin her ana göre 
icap eden tedbirleri almak mevkiinde olduğunu ve bunda ser · 
best bulunmak ilzere ıilahlaama programının elastiki olarak 
hazırlandıı.l'ı111 söylemiştir. 



e Mart 1,ae YENi ASIR 

Bitlerin giz i maksadı mı var? 
Alman ordusuna mensup müfrezeler Mayans, 
Kolonya ve F rankfurta girerek garnizon kurdular 

Hitler, bundan bir hafta önce Fransaya gizli bir sulh teklifi yapmıştı 
Paris, 7 ( Ô.R ) - Fransız 

1 
siyasal çevrenleri Lokarno and
laşmasını fesh için Almanyanın 
güya Fransa ile anlaşmak is-
tediği halde muvaffak olama
dığı hakkında Hitlerin nut
kundaki iddiayi reddediyorlar. 

B. Laval 1935 ıon teşrin 
ayında B. Hitlerden iki mem
leketin yaklaşması ihtimali hak
kında sarahat istemişti. Şan
sölye ozaman müzakereye esas 
olabilecek hiçbir teklif yap
madı. Bir hafta evvel, " Paris 
midi " gazetesine verdiği mü
IAkat üzerine B. Flandin Ber
lin sefiri B. Poncet vasıtasile 
hemen müzakere ıçın ne 
eıas düsündliğllnii Bay Hit
ler' den sordu. Şansölyenin 
cevabı, müzakere için filhakika 
bir esas hazırlamak lazımgel
diğini kabul ettiği merkezinde 
idi. Fakat şimdilik Hitler bu 
müracaatın mahrem kalmasını 
rica etti. 

ALMAN NOTASI HAY
RETLE KARŞILANDI 

Onun isteğini sayarak, Fran
sa hükümeti bu teşebbüs hak
kında biç bir tebliğde bulun
madı. Bunun için, Fransız-Al

man münasebetlerinin ıslahına 

esas olarak Almanyamn ser
bestçe kabul ettiği bir mua

hedenin bir taraflı olarak fes
hine aid olan Alman notası hay-
retle karşılanmıştır. Hal-
buki Lokarno paktı Stres-
man tarafından serbestçe mü
zakere edilmişti. B.Hitler Lo
karno muahedesine hiç dokun
mıyacağını bunca zaman ilin 
etmişti. Sar meselesi halledil
dikten sonra artık Fransa 
ile Almanya arasında bunları 
ayıran hiçbir mesele kalmadı

ğını ilan eden yine o idi. 
Şu halde B. Hitler Fransaya 

yaptığı tekliflerden nasıl bah
sedebilir? Ortada olan biricik 
hadise 1935 Martında bir ta
raflı olarak Versay muahedesi 
askeri hükümlerini ilga ettiği 
gibi bugün de yine bir taraflı 
olarak Almanyanın Ren gayri 
askeri meselesini ortaya koy
duğudur. Almanya serbest 
olarak imzaladığı ve andlaşa
rak imza ettiği muahedeleri 
böyle parçaladıktan sonra yeni 
anlaşmeların ne kıymeti ola
bilir? Bunun için Fransa Alman 
muhtırasını sükün ve dikkatle 
tartacak ve güvenliginden hiç 
bir unsuru feda etmiyecektir. 
Fransanın kararı Lokarno and
laşmasının gözönüne aldığı 
bütün teminatı harekete 
getirmektir. Unutmamalıdır ki 
Ren nehrinin sol sahilini Fransa 
ancak Lokarno paktına karşı
lık olarak kabul etmişti. Bunun 
için Fransız hüküm eti andlaş
mayı imza eden diğer hükü
metlerle görüşecek ve Lokarno 
paktının tayin ettiği şekilde 

ulaslar sosyetesi konseyinin 
toplanmağa çağrılmasını istiye
cektir. Zira bu muahedeye 
göre gayri askeri bölgede 
asker toplanması Fransaya bir 
taarruz hareketi telekki edilir. 
Şu halde, bu tecavüz karşısın
da, diğer bir tecavüzde tatbik 
edilen misale uygun olarak, 
ne gibi berkiteler tatbiki lıizım 

- · · · ek Lokarno 

, 

•. 

AlmanyaıJa bir eeçit resmi 
paktının kefili olan devletlere iyi karşılanmış ve dış işleri 
ve uluslar sosyetesi konseyin- bakanı B. Flandinin Fransanın 
deki barışçı diğer bükümet yakminde hazırlanan vahim bi-
mümessillerine aid bir vazifedir diselerı hissederek ltalyaya yeni 
Fransa Almanyanın muahede- bir uzlaşma imkanı vermekte 
leri red ve inkar etınesi kar- ne kadar haklı olduğunu gös-
şısıoda andlaşmaların hükmün- teren bir delil sayılmıştır. 
den ayrılmıyacak olan bir tavır ALMANYA DAHA ÖNCE 
muhafaza edecektir. MÜRACAAT ETMiŞTİ 

ALMANLAR ÜÇ ŞEHİR! Paris 7 (Ô.R)- Alman no-
IŞGAL ETTILER tasının başlıca noktaları şun-

Berlin 7 ( Ö. R) - Alman !ardır: 2 mayıs 1935 de imza 
ordusuna mensub müfrezeler edilen Fransız - Sovyet paktını 
sabah Kolonya, Mayans ve haber alır almaz Alman hükü-

meti Fransa tarafından yeni Frankfurda girerek orada gar-
nizon kurmuşlardır. Halk or- paktile kabul edilen taahhüt

lerin Lokarno paktından çıkan 
dunun girişini hararetlf' alkış- taahhütlere aykırı olduğu nok-
lamıştır. tasına Lokarnoya imza koymuş 

Loudra 7 (Ô. R) - B. Eden devletlerin dikkatini çekmişti. 
Fransa, lta!ya ve Belçika elçi- Almanya bunun siyasal ve hu-
lerini davet ederek görüşmüş- lrnki sebeplerini o vakıttanberi 
tür. Bu görüşme Almanya ta- anlatmıştır. Hukuki sebepler 
rafından Ren bölgesinin gayri 25 Mayıs 1935 tarihli Alman 
askeriliğinin bozulması hakkın- muhtırasında yazılıdır.Siyasal se-
da idi. Lokarno paktını imza bep!er ise diplomatik görüşme-
eden devletler mümessillerile terde gösterilmi~tir. ilgili dev-
lngiliz dış işleri bakanı Alman, Jetlerin yazılı veya diplomatik 
tekliflerine nasıl bir karşılık yolla verdikleri cevaplar Alman 

bükümetinin görüşünü değistir-
verileceğini gözden geçirmişler- memiştir. Ren paktının gayesi 
dir. B. Eden Çekerste bulunan garbi Avrupada sulhu teminat 
başbakan B. Baldvin ile telefon- altına almaktı. Bir taraftan 
la görüştükten sonra öğleden Fransa ve Belçika diğer taraftan 
sonra Çekerse hareket etmiş ve Almanya karşılıklı ilgilerinde 
vaziyet hakkında Bay Baldvin askeri kuvvete müracaattan 
ile görüşmüştür. Pazartesinden feragat etmişlerdi. Pakt yapı-
evvelce bakanlar kurulunun lırken buna, meşru müdafaa 
toplanacağı tahmin edilmiyor. battı harıcında, bazı istisnalar 
Alman elçisi Von Höş sabah kabul edilmişse bunun sebebi 
B. Eden'i ziyaret ederek Al- Fransanın daha önce giriştiği 
man notasını vermiştir. bazı teahhütlerden feragat et-

BELÇIKADA HEYECAN mek kaygısı idi. Bu sebeble 
Bruksel, 7 (Ö.R) - Al- Almanya Fransa ile Lehistan 

manyanın Lokarno paktını ve Çekoslovakya arasında evvelce 
Ren bölgesi hakkındaki hü- akdedilmiş olan ve müzak~re 
kümleri bir taraflı olarak fes- masası üzerine serilen muahe-
hetmeai burada heyecan uyan- deleri kabul etti. Fakat bun-
dırmıştır. Başbakan B. Van- !arın Lokarno paktı ile uygun· 
zeeland hemen Sü bakanı B. suzluğu olmadığı farzediliyordu 
Deveş ve Uluslar Sosyete- ve hernalde bu muahedeler 
sinin müessislerinden ve ilk uluslar sosyetesinin 16 ncı mad· 
asamblesi başkanı olan portföv- desinin tatbiki ile ilgili değildi. 
süz bakan B. Himans ile gö· Halbuki yeni mukavelede mev-
rüfmüştür. zuubahs olan budur. 

Pariı 7 (Ö.R) - ltalyanın HITLERIN SÖYLEViNDE 
13 ler komitesi teklifini kabul NELER VAR? 
etl1'e•i siyasal çevrenlerde cok Bertin, 7 (Ô .R) - Hitlerin 

1 
nutkunda göze çarpan fık
ralar: 

Fransa - Almanya ıuasında-
ki anlaıamamazlıklara son ver
mek lizere Frans,z ulusile an
laşmaya çalııtım. 5 asırlık tec
rllbe aradaki rekabetin bir 
sonu olamıyacağını gösterdiği 

için buna devam manasızdı. 
Almanyanın felaketi Fransamn 
saadeti olamaz, ne de Fransa
nın felaketi Almanyanın saa
deti olabilir. Ben şimdiye ka
dar hak müsavatı için çarpış
tım. Şimdi de ulusların iş bir
liği için çalışıyorum. 

Rusya ile de iıbirliğini red
detmem. Fakat dünya üzerinde 
hakimiyet iddıasında olan Bol
şevizm ile birliğı reddederim. 
Bence Avrupa iki kısma ay
rılmıştır: Bir tarafta kültürleri 
müşterek olan ulusal devler (,• 
Diğer tarafta, dünya üzerine 
hakimiyet amacını küden ta
hammül edilmez Bo!şevizm 
dokterinyası. Bunun için Sov
yet Rusya ile, siyasal ve eko
nomik zaruri ilgiler dışında 

hiçbir temasda bulunmak iste
mem. 

Son üç sene içinde Al
manya Eransa arasında 
yaklaşması için çok. çalıştım. 

Silahlanma meselesi ha kında 
Fransaya tekliflerde hulun
dum. lngiltere ile yaptığım 
deniz anlaşması silahsızlanma 
için yapılmış hakiki biricik 
anlaşmadır. Hava bakımıadan 
emniyet için Fransa ve lngil
tereye üç devlet arasında 

müsavat esası üzerine bir pakt 
teklif ettim. Tekliflerim o za
man istihkar ile karşılandı. 
Bunun yerine Şarktaki ittifak 
paktlan sistemi hazırlandı. Ben 
1871 harbından sonra bau 
Fransızların yaptıkları gibi, hu
dutların değiştirilmesi mesele
sini proğramıma sokmuş de
değilim, 

ALMANYA MUSA VAT 
ELDE ETTi 

Şansölye bundan sonra se
firlere verdiği muhtırayı oku
yarak şunları ilave etmiştir: 

- Almanya artık tam hü
kümranlığım ve müsavatını el
de etmiştir. Sömürgeler bakı
mından müsavat tesisi ve ulus
lar sosyetesi paktının Versay 
muahedesinden ayrılması için 
müzakere açılmaeı şartile yeni 

bir Lokarno imza etmeğe hazır
dır. 

B. FLANDEN SEFiRLERLE 
GÖRÜŞTÜ 

Paris 7 (Ô.R)- B. Flandin 
Lokarno paktını imza etmiş 

olan devletler sefirleriyle sa
bah ve öğleden sonra sıra 
ile görüşmüş ve hunlardan 
başka Sovyet sefiri B. Potem
kin ve Çekoslovakya sefirini 
kabul etmiştir. Öğleden sonra 
saat 18 de Kedorseyde bakan
lar arasında bir konferans ku
rulmuş ve erkanı harp reisi 
General Gamel"n ıle Sü, Dış, 
P. T. T. ve deniz bakanları ve 
devlet bakam B. Boncour ha
zır bulunmuşlardır. Yarın sa
bah saat 10 da Elize sarayın
da Cumhur başkanın başkan
lığında bakanlar kurulu topla
nacaktır. 

~ahHe e. 

Yugoslav mebusanında 
Muhalif bir mebus başbakan üzerine 

Üç el ateş etti, yakalandı 
lstanbul 7 (Özel) - Belgrat- , _ 

tan alınan haberlere göre . f~. ~!f;ı.ı 

Skopçinada hiç beklenmiyen 
bir hadise olmuştur. Yugos• 
lavya başbakaw B. Stoyadino
viç Skopçinada bir söylev ve
rirken saylav Ermatoviçin taar
ruzuna maruz kalmıştır, Saylav 
tabanca •ını çıkararak başba
kanın üzerine ateş etmiş 
ise de kurşur 'rdan hiç biri 
hedefni bulmamıştır. Diğer 
saylavlar daha müessif bir ha
disenin ·önünü almak için üze
rine atılmışlarsa da bu sırada 
başka bir saylav yaralanmıştır. 
Bu hadise Yugoslav parlamen
tosunda heyecan uyandırmıştır. 
Bu taarruzu l>azırlıyan saylav, 
eski başbakan Yevtiç'in gru
buna mensuptur. Bu zat tevkif 
edilmiştir. 

lstanbul, 7 (Özel) - Yugos
lavya başbakanı Stoyadinoyiçe 
yapılan suikasddan sonra zabıta 
dokuz saylavı sorguya çekmiş 
ve bu'llardan yalnız Arnavid
viçi tevkif ederek diğerlerini 

serbest bırakmıştır. 

Atılan kurşunlardan biri ba~-

Su;kasda uft11ra11 Yu/[oslav başbaka!U 
S!oyadifloviç 

bakanın kulağının dibinden ge
çerek dıvara saplanmış, diğer 
bir kurşun i~e diplomatlar lo-

tasında oturan lngiliz elçisinin 
ba~ının üzerinden ve Amerikan 
elçisinin başının yarım metre 
yakınından geçmiştir. 

Şehirde sükünet vardır. Mat
buat hadise hakkında şiddetli 
mütalealar yürütmektedir. 

Fransa, Almanyanın ha
zeketini U. S. ne bildirdi 

Paris, 7 (Ö.R) - Fransa hlikümeti, Almanyanın gayri askeri 
Ren bölgesini işgallerinden doğan vaziyeti Uluslar Sosyetesi 
nezdinde protesto etti. Fransa, derhal bududlarında icap eden 
müdafaa tertibatı aldı. 

Uluslar sosyetesinin 10 mart tarihinde yapacağı toplantıda bu 
işin mevzuubahs edileceği muhakkak görülüyor. 

ltalyan uçakları 
İngili~ o~oritesini İncitmek İçin ngi
liz bayrağını bombardımanlarına 

hedef mi ittihaz ediyor? 

.. Bir ltalyan tel.siz nıemurn ıni/r başmdn 
Roma 7 ( O. R ) - Mareşal Bombardıman hadisesin-

Badoğliyo telgrafında Ambaa- den yarım saat önce ln-
laginin cenubu garbisindeki giliz Kızılbaç hastanesinin 
Kordas mevkiinin birinci kol- ü~erinde dolaşmağa başlıyan 
ordu tarafından işgal edildi- hır ltalyan uçağı üç yüz metre 
ğini bildirmiştir. Muhasamat kakar alçalarak hastane üzerin-
ayni ~iddetle devam etmek- de dalgalanan kızılhaç ve İngiliı 
tedir. bayraklarını görmüştü. Hatta 0 

Londra, / (Ô.R) ·- Kuram- mesafeden hastane önünde 
cla~i .Ingiliz kızılhaç hastaba- dolaşan in~anları bile müşahede 
n~sının ltalyan uçakları tara- etmek kabı! olabilirdi. O sırada 
fından bombardımanı burada böyle bir durumu habrlarından 
büyük bir asabiyetle karşılan- geçi~miyen hastane balkı vazi-
mıştır. Bundan ,ıkarılan mana, felerıne devam ediyordu. Bom• 
ltalyanların lııgiliz bayrağını ba~dıman yirmi dakika devam 
hamil olan müesseseler üzerine ettı_ insanca zayiat olmamışsa 
lngiliz otoritesini ezilmiş vaziyet da hasar pek ~.üyük oldu. 
te göstermek için bu hareketlere B. Eden bugun bu bombar· 
kalkıştıkları şeklindedir. lngiliz dıman hadisesi .. h~kkın~a. Ital-
efkarı umumiyesi bu duru yanın Londra buyuk elçısı bay 
büyük bir teessürle müqah du Grandiden izahat istemiş vıı 
t . t' Y e e derhal tahkikata girişilmesinl 

e mış ır. ı tt' - · · .. 1 · d B' t d"f . I k ısrara arzu e ıgım soz erın 11 
.. ır es_a u eserı .~ara ta- belirtmiştir. ltalyamn bu müna· 

arr~ze ugrıyan lngılız hasta- sebetle elde edeceği malumatın 
nesınde hazır bulunan Röyter başkaca şekillerde tevsiki dıı 
muhabiri bombardıman hakkın- arzu olunmaktadır. B. Grandi 
da su maliimatı veriyor: buna müsaid bir cevab vermişti• 
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-101- YAZAN : işel Zevako 

-----------------------S e fi I ! Bizi birbirimizden ayıran sensin 
Alçaklığın felaketimize sebep oldu ... 

- Beni tanıdınz mı? 
Diyerek ileriJedi. 
Jan dö piyen kızının onune 

geçti. Utangaçlığından yüzü 
kızararak: 

- Nasıl oluyor da bu ço· 
cugun karşısına çıkmak cesa
retini kendinde görebiliyorsun? 

Mareşal acı bir gülümseme 
ile: 

- Şimdi beni tanıdığınızı 

anladım. Söyledikleri kadar 
ihtiyarlamadığımı da goruyo· 
rum. Bunu da bana, kendisini 
unutmıyacağınızı umduğum M. 
Pardayan söylemişti. 

Luiz iki eliyle yüzünü ka
padı. Anahk hissiyatı Janı son 
derece cesaretlendirerek kuv-
vetini artırıyordu. Pek sakin 
ve metin bit sesle : 

- Kızımın önünde böyle 
çirkin bir geçmişi anmanız aJ
r.aklıktır. Sözümü dinliyerek 
buradan çıkınız. Rahatımızı boz
dunuz ve son bir rezalet daha 
i,lemit oldunuz. Fakat şunu iyi 
biliniz ki kızımı bu çirkin ve 
ıgrenç hallerden korumağa 

ölünceye kadar azmettim. 
Sözlerini ıöyledi. Hanri Mon

moranıi 6fkesinden sarsıldı. 
Yumruklannı sıktı. Başını saf .. 
Jıyarak: 

- Evet İfte yine daima sizi 
gördilğüm haldesiniz. Ne vakıt 
karımızda bulunsam yüzünüz
de kin ve tiksinmeden başka 
bir ıey görmüyorum. Ben si
zinle görüımek istiyorum ve 

1ıpl11 sizin gibi sözlerimizin ara-
11nsda kalmasını düşünüyor
dvm. 1ı'te kızınızın biraz çekil-

esini rica ederim. 
Dedi. Lulz bir kolunu Janın 

boynuna dolayarak : 
- Anne yanmdan aynlmı

yacağım .. 
Diye bağırdı : 
- Hayır, birbirimizden ay• 

nlmıyacağız. Bu aciam ne lı· 
lerıe yapsın. Annen seni m6-
dafaa için daima yanında bu
Junacakhr. 

Hanri kııardı, bozardı· Jaoı 
yalnız bırakmak için düşündü
ğll plin neticesiz kaldı. Bir 
taniye kadar zorluk ve 

· ıiddet gösterilmenin ne derece 
faidesi olacağını düşündü. Fa
kat Janı o kadar sağlam, o ka
dar ciddi gördü kü bir dakika 
kadar korktu, çekindi. 

Evet, Janla görüşmek isti
yordu. Kaybolan gençJiğinin 

kabaran delice hissiyatı bu 
ıalim mahluku vahşicesine in
letiyordu. Şimdi gözleri titre
yor, başı dönüyor. Adeta ak
lım kaçmyordu. 

Ayni zamanda yalvarmakla 
karışık tehdid edici kısık ve 
yavaş sesle: 

- Ne korkuyorsunuz.? Kızı
nızı sizden ayarmak isteseydim 
evvelce yapardım. Böyle bir 
fikrim yok. istediğiniz gibi 
ıöyleyiniz. Fransova sizi bırak
tığı halde benim • yakanızı bı • 
rakmamakbgım kabahat mı? 

Sözünü bitirir bitirmez 
Jan fena olmuştu. Bir saniye 
kadar Fransovayı düşünmek için 

Luizi unuttu, Eski sevgisinin 
taşkmhğmdan bağırdı: 

- Sefil! Bizi birbirimizden 
ayıran sensin, alçakhğm fela
ketimize sebep oldu. Fakat 
şunu da eyi bil ki: Ben nasıl 

Fransuva için ağlıyorsam, Fran
suva da uzaklarda benim için 
göz yaşı döküyor. 

Jan hınçkınklarla ağlamağa 
başladı. Luiz: 

- Anne! Anne! Ben yanın
da11ml 

Diye haykırdı. Kızının bu 
sözleri Janm heyecanını biraz 
yatıştırdı. Luizi kolları arasında 
oyasıktı : 

- Evet, yavrum, sev~ili kı
zım yanımdasın dünyada beni 
)andıran biricik yavrumsun. 

Hanri dö Monmoransi ana 
ile kızm birbirine sarılmalarını 
hazin hazin seyretti. Bunları 
ayırmadığı için ne büyük bir 
bata işlemiş olduğunu anladı: 

- Pekala! Her ikinizi ne 
kadar müthiş bir tehlikeden 
kurtardığımı anladığınız zaman 
bana hak vereceksiniz. Baka
lım yine sert muamelede bulu
nacak mısınız? Şimdilik size 
ne söylemek için geldigimi 
bilmeniz lazım... Burada otu

ramazsınız. Çünkü sen de Nis 
sogağindaki tehlüke burada da 
sizi tehdid ediyor. Hazırlanı

mz: Bir saat sonra, araba si ı.i 

bir eve götürecek. 
Dedi. 
Jan, görünmiyecek kadar bir 

sevinme hareketi yaptı. Bu 
hareket Hanrinin gözünden 
kaçmadı. Souk bir tavırla: 

- Madam, şunu da aklınız

dan çıkarmayınız. Şayet yolda 
bağırmak •eya kaçmak ister
seniz hem emeğiniz boşa gide
cek, hem de kızınızı tehlükeye 
düşüreceksiniz. 

Sözlerini yuvarladı. Dışan 
çıkarak kendi kendine de: 

- Bakalım, uygun bir za
man kolhyacağım ... 

Dedi. 
Hanri Dö Monmoransi gittik

ten sonra iki kadın bir müd· 

ded durgun durgun bakıştılar. 
Jana, düşmanı karşısında meta
net veren heyecan şimdi yok 
olmuştu. Fikri korku içinde 
bocalıyordu. Hayatmda bu hal 

ikinci defa vaki olmuştu. Birin
cisi Marjanside, Hanrinin ken-

disini Fransuvanın önünde it
ham ettiği zamandı. 

Jın düşünceli olarak : 
- Her şey bitti. Kızım da .• 
Diye ıöyleniyordu. 
Hanri zalim bir adamdı. Bu

güne kadar geçen şu zamanda 
:ravallı anne bir az ümid içinde 
onun elinde bulunduğunu bili
yordu. 

Otel dö Memeye geldik
leri glin mareşal birden
bire kapıyı açmış, ana kızın 
konuşmalarına şahid olmuştu. 

- Sonu Vm·-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atlan tik 
Hava postaları 
Vaşington,7 (Ö.R) - Fransa 

büyük elçisi B. de Laboilay 
Fransa hava kumpanyası mü
messillerini ilgili bakanlık müs
teşarına takdim etmiştir. Bun
ların vazifesi A tlantik denizi 
üzerinde muntazam hava pos
taları kurmak için tetkikatta 
bulunmaktı. 

Amerika hava knmpanyala
rile görüşmüş olan Fransız de
leJı!eleri görüşmelerinden mem
nun olduklarmı bildirmişlerdir. 

Amerika hükumeti Fransa hü
kumetinin göstereceği Fransız 

hava kumpanyalarına 1936 se
nesi içinde Atlantik hava yo
lunu açmak üzere tecrübeler
de bulunmak üzere, şimdiye 

kadar lngiliz ve Alman kum· 
panyalarına verilen hakların 
aynını verecektir. Bu imtiyaz 
F ransada - işleyecek Ameri
kan hava kumpanyalarına -
aynı imtiyazın verilmesi kay
dana l>ailıdır. 

YENi ASIR 

~~ ... 'l< ... ..;' .. \ı;,·. 

s apılacak 
Beş •ktaşlzmirsporu 1-4 K.S.K takımı
nı da iyi bir oyunla 2-4 mağliib etmiştir 

n • un 

- Baş tara/ı l nci sap/ ada -
olduğu için topa koşmamıştı. 

Az sonra devre bu 2 - O ne
tice ile ve Beşiktaşm lehinde 
bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ilk dakikalarda Beşiktaşın 

faikiyeti göze çarpıyordu. Fa
kat onuncu dakikadan sonra 

lık olmadı. Hakem yine Fehmi ı 
idi. 

farkoldu. Beşiktaş ancak kır• 
kıncı dakikada Eşrefin ayağın
dan beraberliği temin ederek Beşiktaş takımında bugün 

L6tfi oynamıyordu. Onun yerine 
Hüsnü oynuyor. Diğer taraf ise 
evvelki oyunun kadrosunu mu
hafaza ediyordu. 

K.S.K. takımı göztepeden 
Mahmud, Altınordudan Cemli, 

devre 1 - 1 berabere bitti. 
iKiNCi DEVRE 

Berabere vaziyet K. S. K. 
takımına gayret verdiği için 
oyun mütevazün oluyor ve her 
iki taraf da oyuncu değiıtir-
mekte birbirlerile rekabet edi
yordu. 

Nihayet Beşiktaşın üstünlü-
, ğünü Jı!Ol ile de tespit eden 

ikinci gol Şeref tarahndan 
ı ' yapıldı. Bu sırada K.S.K dan 

Hasan muhakkak bir golii 
kaçırmamış olsaydı oyunun ne
ticesi bambaşka olabilirdi. Çün· 
kil Beşiktaşın UçUocü golüne 
ve 3 • 1 vaziyete rağmen 

Brşiktaş takımı 

lsmail K.S.K.'ın ikinci golünü 
de yaparak oyun 3 - 2 olun~a 
K.S.K'ın ümitvar ve Bqlkta11a 
bozuk oynadığı görüldü. Fakat 
Beıiktaş sonlarda yine kendi-
sini topladı. Ve 40 ncı dakikada 
hAsd olan 3 - 2 vaziyeti 4 dakika 
içerisinde 2 - 4 çevirmeğe mu
vaffak oldular. 

vaziyeti kurta:mak mecburiye
tini hisseden lzmirspor tam bir 
hakimiyet tesis etti. On dakika 
müddet top Beşiktaş nısıf sa
hasandan dışarıya çıkmadı. lz
mirsporun bekleri hile rakib 
nısıf sahası içine girmiş bulu
nuyorlardı. Sıkışan Beşiktat 
mtidafaaıı göçlükle tehlikeleri 
bertaraf ediyor. Bu arada 
lzmirspor muhacimlerinin be
ceriksizliği yüzünden de mü
said fırsatlar kaçırıyorduk. 
Bu sıkışık vaziyette Beşiktaş 
ini bir akınla lzmirspor kale
ıine indi: Ve bir müdafiin eline 

, vurarak sıyrılan topa hakem 
penaltı verdi. Bu vaziyette 0-2 
mağlub bir takıma penaltı ver
mek için kasd aramak lazım
gelirdi. Penaltıyı Şeref çekti 
ve üçüncü gol yapılmış oldu. 

IZMIRSPORUN GOLÜ 
Bu gol lzmirsporu beş daki

ka için aarsb. Bir müddet sı
kışblar. Fakat yavaş yavaş 
yine kendilerini topladılar ve 
çok geçmeden bir akın esna
sında bir penaltı kazandılar. 
Zihni yerden ve köşeden sıkı 
bir vuruşla lzmirsporun biricik 
golünü yaptı. Bun.dansonra oyun 
en meraklı ve heyecanla safhası
na gjrdi. iki taraf ta fırsat ka
çırdı. Fakat sonlarda Eşref gü
zel bir kafa darbesile Beşikta· 
şın dördüncü golünü de ya
pınca oyun 1 - 4 gibi güzel 
bir farkla ve Beşiktaşm gale
besile bitti. 

BEŞIKT AŞ T AKiMi 
Betiktaı takımı bilhassa UU

fUyU de aldıktan sonra izmir
ıpor takımından kuvvetli gö-

rünmekle beraber 4 - 1 gollük 
netice farkının ifade ettiği ma
nada lzmirspor takımından 
yüksek bir oyun oynamamıştır. 
· Hakem ise bitaraf zihniyeti 
altında lzmirspordan ziyade 
Beıiktaşın lehinde görünmüş

tür. Bilhassa O - 2 vaziyette 
limitvar bir oyun oynayan Iz
mirspora verilen haksız penaltı 
ile bu akıbeti kolaylaştırmıştır. 

Bunun içindir ki 1 - 4 gibi 
kat'i bir neticeye rağmen Be
şiktaşm oyunu halkı tatmin et
memiştir. 

K.S.K - BEŞIKT AŞ MAÇI 
)kinci maç dün Beşiktaş -

K.S.K arasında yapıldı. Maçın 
başlamasına yarım saat kala 
ıiddetli bır yaimur baıladı;ı 
için beldeniktiji kadar IWab•· , 

Ziya ve Bucadan lsmaili ala
rak şu şekilde çıkmıştı : 
, Mahmud, Ziya, Hakkı, N ec
det, Cemil, Hakkı, Mehmed, 
lbrahim, Hasan, lsmail, Şevket. 

Oyun başhyalı çok olmamııtı 
ki Beşiktaş devamlı bir haki
miyet tesis etti. K.S.K. müda
faası sıkıtık zaziyettan bir türlü 
kurtulamıyor ve kale tehlike 
üzerine tehlike atlatıyordu. 

MubacimlerJe müdaf aamo 
irtibatı kesilmiş ve aralarına 

Beşiktaş haf hattı girmişti. 

Bo vaziyet götü bir akıbete 
müncer olabilirdi. 

K. S. K. golü 
Yirminci dakikaya doğru K. 

S. K. müdafaası muhacimlerine 
biraz olsun yardım etmeğe bat· 
ladılar.Halkın teşvikine de maz· 
har oluncaBeşiktaf kalesi önün• 
de tehlükeli anlar yarabldı ve ni 
hayet yirmi beşinci dakikada 
lsmail ilk golü atmağa muvaf-

Beıiktaı buglln tutuk bir 
oyun oynadı, bir aralık yani 
2-3 vaziyette havli nazik bir 
duruma girdiler. Hakem ise bu 
gün her iki tarafı de memnun 
etmemiıtir. 

BUGÜUKO MAÇ 
Beıikta, bupn ıon karıılq· 

m11mı ızmirspor takUDJ ile in
tikam maçı mahiyetinde olarak 
yapacakbr. lzmiraporun bug\in 
daha kuvvetli bir halde çıka· 
cağı ye eğer yetiıirlene latan• 
bula i(İden Said, Fuad ve Baı• 
riyi oynatacaklannı haber al
dık. Esasen kvv•etll olan Be
fiktaı takımımn Ltitflyi de oy
natacağına ı&re lzmiraporun bu 
hareketi pek doğru olar. 

Her halde bugiln en milhim 
ve heyecanlı karıılaımıya tabld 
olacağımız muhakkaktır. 

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

Addis - Ababada heyecan var 

T akazze nehrinin yatağı 
cesetlerle dolmuştur 

Adis-Ababa, 7 ( A.A ) -
Royter Ajansı bildiriyor: 

Gayrı resmi Habeş menabi
inden Adis-Ababaya gelen tel· 
graflara göre, Italyan - Habeı 
harbının en çetin ve kanlı 

çarpışması şimdi Tembien'de 
vukubulmaktadır. ltalyanlar ve 
Habeşler uğradıkları ıararJarı 
zerre kadar nazaritibara al· 
maksızın can havlile çarpıı
maktadırlar. Her iki taraftan 
binlerce ölü vardır. 

Şimdi kuru olan T akazze 
nehrinin yatağı cesedlerle do
ludur. Ne Italyanlar ne de 
Habeşler bu derece ıiddetle 

harb etmeğe devam edemiye
ceklerinden bu çetin muhare
bede hangi tarafın galih gele
ceği yakında anlaşılmış bulu
nacaktır. 

Cerek imparator, gerek 
Mareşal Badoglio bütün ihtiyat 
kuvvetlerini bu muharebeye 
yollamııbr. Her iki kuvvetin 
müsavi olduğu tahmin ediJ .. 
mektedir. 

yeriJdiğine göre, bau ltalyan 
müfrezeleri Asangi g&lll iıtika
metinde ilerlemektedir. 
· Diğer taraftan Habeı mem .. 
baından gelen haberlere naza
ran timalde baılamıı olan çar· 
pışmalar devam etmektedir. 

Bir ltalyan tayyaresinin Adiı
Ababa Uzerinde yapmıı'olduğu 
uçuştan aonra bu şehrin yakın
da bombardıman edilmesinden 
korkulmaktadır. 
· Royter Ajansının Habeı pa
yıtahbndaki muhabirinin bir 
telgrafına göre, Habq otorite· 
leri bütün kadın, ihtiyar ve 
çocukların yarın şafaktan iti
baren ıehri tabliye etmeye ha-
.zır bulunmalarını emretmiıtir. 

ltalyan tayyareleri Cibuti de
miryolu mıntakasında büyük 
bir faaliyet göstermektedirler. 
Altı büyük harp tayyaresinden 
mürekkep bir Italyan hava fi
lotillası dün Cibuti demiryolu 
üzerinden uçarak Arbanin Di
rudanın garb tarafında bulunan 
cihetine kadar gitmqtir. Bom .. 
ba atmamıı olaa bu tayyareler 

Londra 7 (A.A) -
ajauı bildiriyor: 

üitr_e me•ba!!.!1~'8 

Royter bu cevelindan ıonra pal is-
tikametiae dojru •Uldaflllıt· 

Mb.tr __ lat4ır· 

a Ma.-.ı•a• 

Bir rekor 
••••• 

lzmir .. Akhisar 
Yolunu Kazım be• 

saatta katetti 

Bisikletri Kdzım 
lzmirspor kulubüne meuub, 

bisiklet fampiyonlanndan bay 
Kazım bayramda güzel bir 

• 1 

tahammül rekoru teıbit etmiı· 
tir. Bayram aabahı lzmirdea 
Akhisara bisikletle lıaieket 

eden bu genç Izmir - Akhisar 
gidib gelme rekorunu tam bet 
~aat olarak kurmuttur. 

. Kendi sahasında teıvik s6r• 
meden çalışan Ye muvaffu 
olan bu genci takdir edaiz. 

Bornova 
Gençlerbirliği 
Söke takımını •·t ~ .. dl 

Bornova Gençlerbirliği bay· 
ramın ikinci günü bir maç yap• 
mak üzere Sökeye gitmiflerdir. 

Söke takımı Aydından takviye 
edilmişti. Maç heyecanlı oldu. 1 
lirinci haftayımda S6keWer illr 
golü yaphlar. Bunu Borno•a 

Gençlerbirliğioin üç ıoltl takib 
etti. ikinci haftayımda da iki 
gol yapan Bornova bıkımı 1-S 
galib gelmi~tir. 

Söke sporcuları ve balkı Bor
novalı gençlere biiyllk miufir· 

perverlik göstermiılerdir. Mat 
samimi bir bava içinde l'eç• 
miştir. ....... ROMA ..... , 

••••• 
Görüşmeleri 

başlıyor 
Viyana 7 (Ô.R) - 16 Martt•. 

Romada üç taraflı olarak yapı• 
lacak ltalya-Avusturya - Maca

ristan göıüşmelerinde Avuı
turya • Macaristan - ltalya ara• 

sında siyasal ve ekonomik yeni 
bir anlaşma yapılacağı haber· 

Jeri Viyana çevrenleriode lıaki
kata uygun sayılmamaktadır. 

Nim resmi mahiyette görünen 
bir yazısında, " Morhenblott " 

gazetesi meseleyi tasrih ederek 
Mart 1934 de imza edilen pro· 

tokolun esasen bazı ıslah 'te 
genişlemeyi göz önünde tut
muş olduğunu kaydediyor. 

Viyana siyasal çevrenleri, di· 
ğer bir devlet tarafından •eri• 

lebilecek bir işarete uyarak, 
Avusturya da Uluslar ıoıyete• 

sinden çekilmesi ibtimaliBİD 

asla me vcud olmacltii •• bl1le 
bir bir meselenin Jltlll1 '-e
diiini ka7detme 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: so Yazan : Tokdil 

Hayır Ali Medine şimdi tehlike içindedir, senin bura
dan ayrılmaklığın doğru değildir. Biz bunları 

tedib için Ebu Selmeyi göndermeliyiz 
- Hayır Ayşe sizlerin içinde 

en çok sevdiğim Haticedir. 
- Ölen Haticeyi mil Ya 

Muhammedi ikide birde bu 
ihtiyar kadını yad ediyorsun, 
Ibrahimin allahı namına kasem 
ederim ki sana ondan sevfili 
kadınlar verildi •. 

- Ayşe anhyorum ki kızdan, 
bana öfkelenmediğin zaman 
Muhammedin allahı, öfkelendi
iin zaman da lbrahimin allahı 
namına kasem ederek söz 
söyliyorsun .. 
Ayşe sustu, ve çekildi, Mu

hammed durarak : 
- Peki dedi. Netice yine 

senin dediğine bağlansın, 
pı yı açtı ve bağırdı: 

- Bilal! Zeyd!.. 
Çağırdıklan koşuştular, 

ka-

- Gidin sahabeye gelsinler! 
Burada bir nikah yapacağız. 

Ayşenin dediği oldu, Nikah 
yapıldı, Zeyneb için düğün 
yapılmamıştı, Zeynep Sudenin 
odasında Muhammetle yalnız 
kalacağı saatlan bekliyordu, 
diğer kanları ve Muhammad 
Ayşenin odasında akşamdan ~ev
vel konuştuktan sonra Mubam
m~d Zey~ebin yanına gitmişti •. 

Ali Zeynebin Muhamme-
' ae vardığı bugün içinde 
Zeynebin akrabaları tara-
fından birkaç' arkadaşiyle be
raber yemeğe davet olundu, 
sofrada kıymetli şaraplar hazır
lanmış ve birçok kişilerle birlik.ı 
içmişlerdi. Ömer şarabın ver-

, diği sarhoşlukla daima evinde 
. rahatsız yatar, ve her zaman 

. Muhammede : 
- Allah şarab hakkında bir 

şey ilham ve emir vermiyor 
mu? 

Diye samimi sualler sorardı, 
o gün Ali ile birlik Ömer de 
bir bardakcık şarab içmiş fakat 
bozulmuştu, Ali akşam vaktin
de akŞam ezanı okunurken 
hepsini birden kaldırdı : 

- Haydi akşam namazına, 
Muhammed bizi bekler,' dedi. 

Mescide gelen ashab ve ce
maat Muhammedin imamlık 
mihrabım boş buldular. Ali 
ilerledi, pencereye, Ayşenin 
penceresine yaklaştı : 

- Babam namaza gelmi
yor mu? 

- Dur soralım ! 
Biraz vakit geçti ve Ayşe 

pençereden ses verdi. 
- Ali sen imamlık yapa· 

caksın ! 
- Kendisi! 
- Öyle emir etti 1 
- Peki! 
Ali mihraba yaklaıb, hafifce 

sendeliyordu, 
- Allahüekber .• 
Arkasından koştuğu süreleri 

ayetleri ı?"evclemeğe başladı. 
O zaman namazda şimdiki er
kan yoktu, Ömer mmldaddı. 

- Haşa ! Yanlır. 
Ali tekrar etti ve sarhoş

lukla sureyi bozdu, hatasını 
anlayarak çekildi .. 

Muhammed sabah namazına 
gelirken daha erken kendisine 
anlatılan bu hadiseye mütees
sir oldu. Aliye; 

- Yapmamalı idin 
Dedi. ve öğleyin namaz sı

ıasmda şu ayeti nakletti: 
Vela takrebüssalate ve entüm 

aijkira... ilah •• 

Siz namaza ne söylediğinizi 
bilemiyecek raddede sarhoş 
iken yaklaşmayın. 

. . ... . . . 
Muhammed sırtında Nevşir

van bırkasile camide kürsüsü
ne ôturmuş, arkadaşlarile ko
nuşuyordu. 

Uhud harbından sonra etraf
taki kabileler müslümanlar üze
rinde tazyikini artırmışlardı. 
Muhammed karvao harbma ilk 
zamanlarda olduğu kadar mü
samaha etmiyor ve mümkün 
oldukça bunu menediyordu, 
Muhammed dinini kabul etme· 
dikten başka onun nüfuzunu 
kırmak, arkadaşlarını azaltmak, 
müslüman olmuşları müslüman • 
Jıktan çevirmek maksadile ya
pılmadık tedbirler, oyunlar kal
mıyordu. 

Medinenin ilerisinde dağlık 
bir arazi vardı. Eyd namındaki 
bu dağlık arazide ve Kutu.ı [*) 
havalisinde yaşıyan beni Talha 
kabilesi, bu yan vahşi putpe
rest kavm Medine yakınlarma 
kadar atla, silahla ilerleyip va
halarından hurma almağa ge
le~ ensarı, koyunlannı, devele-· 
rini hayvanlarını güden müs
lümanları çevirip Clövüp sövü
yorlar ve ellt!rinde mal, hayvan 

1 • ı 

ne varsa ahp kaçıyorlardı. 
ı • 

işte; Muhammed: kendisine 
şikayf!tlerlF 'Plaşan· . ı bu haber 
üzerine arkaşlariyle görüşüp 
teclbir almak fıkrindeyQİıo , , 

Ali , Mubamme~den !zin is
tiyordu: 

- Eğer bana müsaade eder
seniz beş on süvari ile gider 
onları tedib ederim. Ebubekir 
söze karışh: 

- Ha}'lr Ah Medine şimdi 
tehlike içindedir. Senin bura
dan aynlmaklığın doğru değil
dir. Biz bunları tedib için Ebu 
Selmeyi göndermeliyiz. Ebu 
Selme derhal ayağa kalktı, 
umuzlarmdan onune sarkan 
taylasanını arkasına atarak: 

- Emret! derhal hareket 
edeyim .. 

- Evet! Yarın sağlam barb 
elbiselerinizi, silahlarınızı alın, 
yüz elll kişi ile yola çıkacaksın! 

Tam bu sırada camiye deli, 
dolu bir Arap girdi, etrafına 
hiç bakmadan yavaş yavaş 

Muhammede doğru ilerledi.Sö
zün son kısmım dinlemişti. 

Muhammedin yanına vardık
tan şonra başını kaldınp, Mu-
bapımedin göderine gözünü di
kerek: 

- Ya Muhammed! Ben ge
çen ramazan orucu esnasında 
. . . . . . • . ettim, kuten oruc 
bozmak mıdır? 

Camidekiler gayri ihtiyari 
gülüştüler. Arap onlara döndü: 

- Muhammed dinin ahka
mını talim etmiyecek mi, ne 
gülüyorsunuz? 

Muhammed Araba bitab 
ederek: 

-Evet ya müslüman! Kasten 
oruc bozmak günahı vardır? 

- Ne yapmalıyım? 
- Bir köle azad eti 
- Kölem yok. 
- O halde iki ay oruç tut! 
- Takatım, mecalim yok! 
- Bunları yapamazsan alt-

mış fakiri doyur. 
- Altmış fakiri doyuracak 

kadar malım yok. 
Muhammed güldü ve Bilala 

(*) Kutun = Arapça pamuk 
demektir. Franstzca Ko
lon da avni miniva srelir. 

dönerek: 
- Bilal bu adama bir torba 

hurma veri 
Araba döndü: 
- Bu hurmaları fukaraya 

daf.ıt! 
Arab ellerin~ açarak: 
- Fa1cat ben açım bu hur

malara en çok benim ihtiyacım 
var. 

Camide mırıltılar belirdi, 
Muhammed daha ziyade te
bessümle: 

- O h lde, dedi, bu hur-
maları ço'uk çocukla kendin ye. 

- Günahım ne olacak? 
- Allah affeder. 
Bu son cevap Arabı tatmin 

etmiş olacak ki biç birşey söy
lemeden geri döndü camiden 
çıktı, gitti, fakat Arabın hal 
ve tavrı, sorgunun mUnasehet
ıiz bir zamanda, münasebetsiz 
bir tarzda açılması Muhamme
din olduğu kadar arkadaşlan
nm da gönlüne ukte koymuştu. 
Bununla beraber kimse bundan 
birşey açmadı. 

Ebu.selme Arabın Mı\ham
metle görüşmesini ayakda ta
kib etmiş v~ ç,ıkıb gtttik~en 
sonra hasıl olan ~üçÜk bir sü
küt vakfesinin arkasından· 

1 • 
1 

- Ya· Muhammed 1 .'\'anıma 
alacağı!D aı'kadaşlari siz mi' 
vereceksiniz, ben mi seçcte-
ğ'im? · 

1 

- Sen alıb göfüreceks'in 
Şu var ki size tecav.üz 

olmaClan bir c&n telef ctmeJn. 
- Lebbeyk ... 
.· . . , . 
Sabah güne~i' Hicazın 

1

bu 1'e

yccan dolu şehrini aydmlatma
dan yüz elli kargılı lnlmçlı sü
vari Fyd da 1la

1

rın~ hedef aJmiş
lar yürüyorJardı. Ebu Salha bir 
arahk arkadaşlarma sordu : 

- Beni T alba kabilesinin 
nerede oturduğunu biliyor
mısınız? 

- Kutur taraflarında. 
- Kutur kuyusunun yama-

cında bir dağda amma nerde 
olduklarını bilmiyoruz. 

- Köyleri nerede bilmiyor 
mısmız? 

- Hayır! 
- Eh biz ne diye çıktık 

öyle ise yola?. 
- ? ? .. 

- Sonu var -,----·--!il-
BONO 
Mübadil bonosu, banka 

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

Adres : l:zmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin· 
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. 

' 111 = .. 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
• dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalanoı 

kabul eder. ( 3436 

Bayramın dördüncü günU 
programını değiştiren Elhamra 
sineması lzmir halkına güzel 
bir sürpriz yapmış oldu. Üç gün 
bayram gösterdiği meşhur artist 
Greta Garbo'nun Anna Kare
nine filminin hissi süjesini, 
Tarzan gibi korkunç ve heye
canh bir hikaye ile değiştirdi. 
Anna Karenin'i öğrendiğimize 
göre gelecek hafta doya doya 
seyredeceğiz. Bayramın dör
dünçll giinü konarak bir hafta 
devam eden (Tarzan) cidden 
görülecek birşeydi.r. Filmin bi
kiyesini burada ıöyJemiyelim. 

Süje ne olursa olsun (T arzan) 

insana dehşet veren hayretten 
hayrete düşüren bir romandır. 
Son yıllarda ıinemacıhk 
alemi böyle Yaqi orman-

O S R A M laboratuvarlarının 
yeni meydana getirdikleri 
OSRAM "Dn ampulleri fennin 
bir mucizesi telakki ediliyor. 
Çifte spiralli olan OSRAM 
..D,, Jimbalan tabii sarfiyatla 
pek çok ışık verirler. Cere-

yandan tam manasile istifade 
etmek istiyenler: 

OSRAM "D 
" ampullerini diğer 

tercih etmelidirler. 
lambalara nazaran 
fadelidirler. 

Jambalara 
Adi ucuz 

% 40 isti-

larda vabıt hayYanlarla 
insan mücadelelerine çok kıy- t 

met vermiştir. Hakikaten insan 
rubunda heyecan ve tehevvür 

b(rakan böyle hikayelerle ali
kada r olmıyan yoktur. Tarzan 
bu hik;iyelerin ta kendisic!ir. 

Vahşi insanların yaşadığı vahşi 

hayvanların, arslanların, kaplan

ların nara attığı bu ormanlarda 
Tarzan dolaşıyor, iSnünde sadık 

bir maymunu vardır. Tarzan 
arslan ile karşılaşıyor pençele-
§iyor. Arslanı mağlub ederek 
koskoca hayvanı yere yıkı· 

yor öldilrüyor. Sinemacılığın 

Tekniğinde büyük rol alan 

bu meharet, kim bilir ar$lana 

. afyon yedirerek !-IYUŞturul~uş 
~ir halde iken mi bu mücadele 
sahnesi yaptmhyo.r yoksa inıa
~ın pazulaı;ı ne kadar ~uvvetJi 
olursa ols1ı41 arslan arslan<lır 
değil mi? Tar.zanın ıinde, k~v· 

vetli ve atik ;bir g~nç 
olmasl lazımdır. Bunun· içinilir 
ki 1932 yüzme niüsabakala~n
da birinci gden •böyle kavi bi~ 
genç seçilmiştit: Tarzan ile El-

hamra cidden çok hoşa giden 
bir film koymuş oluyor. Tarza-
nm en mlihcyyic Sahnesi 
esrarlı ve korkunç bir 
gölde timsahform , deniz 
aygırlarının arasından süratle 
yüzerek sahile ç1kış· ile vahşi 
kızının Tarzana aşk ilan edişi, 

hançer altında kalışıdır. Tar
:ıan sinirleri kamçıhyan tatlı 

bir heyecan ile insana merak 
sardıran bir filmdir, görmemek 

Sobalarınız için halis 
........................ , .. 
~onguldak·k~i"ili~·m~<l~~·k·ömii~ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

•••••••••••••••••••••••• • 

KOK "öOLMi\'"'''BAHÇE"""" 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 

ECZACI 
KEMAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyaşı 
Maakülen - Erkek F em inen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmaş 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuştu" .. 

Ec:r.acı Kemal Aktaş, koku

,. .. ,uğu eczacılık gibi bir namus 

yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

(3508)-

bir nasibsizlik denilse çok ye-
rinde olur. lzmiri kokularile de meşhur 

~..ı111-.ı•--------•,• eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alrsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gütr on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

N 
Merkez hastanesi göz has- N 

talıkları mütehassısı N 
F ransanm Bordo bp fakültesi .. 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 

1-13 (505) H.3 

başka şeyler verilirse re4de
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kibına varmağa imkan verme· 
diğiai unutmayınız. 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultta -
Viole tatbık ve Rontken 
il~ KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
ll .... ~~11mMC!~'J~1=ma2ffW'mıı .... a•ll 

Sarhosluk . 
Keçeeilerde Emine sokağın-

da AI: oğlu Faik ve Davi oğlu 

Vital sarhoş oldukları halde 

bağırıp çağırmak suretile her

kesin rahatını bozduklarından 
tutulmuılardır. 

' 

Paris fakültesinden diplomalı 
. Dl• tablpler.I 

~1u1'..aUer 11:roğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat. dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastane5inde = 

. GOi-Hetiml 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 



Dü.nya, günün en son haberle
rini bekliyor. HP,rkes 

z başında uzaklardan 
haberleri bekliyor. 

makine 
geJecek 

1Z2::.a::Z@ı::&)'.77 //,// //ZZZ/ F;&Z&i'.LZ,0/QXZ'/"JZQ 

~936 Modeli 

TELEFUNKEN 
., Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri, 
pürüzsüz olarak alırlar. Siz de her halde bir 
olunuz ve 1936 modeli 

en temiz .. ~e .... ~q 
Radyoya sahıH · 

T UNKEN 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli 

neşriyatına herhalde hayran olacaksınız 

BolfRLA BiRADERLER ve Ssı. Gazi Bulvarı _. IuDi1 

Yemiş ağaçlarının böceklerden 
Ve kurtlardan muhafazası ıçın 

YEDl ·KULE 
GAZHANESiNiN 
(Karbolineum)unu 

kullanınız 

ADRES: Metro han, Beyoğlu ıs~~r 
8-11-14 (547) 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~1"'teııpj'.ili-=nd•e 
~rkecide Osmaniyeotelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ONUN 

Balıkesir ilbaylığından: 
içme suyu talimatnamesinde yazılı maddeler ahkAmına göre 

Balıkesire getirilecek suyun kısmen proje ve sair fenni enakı

nın mahallinde tetkik ve ikmali işin mütahasıs bir mühendise 
ihtiyaç vardır. 

isteklilerin Balıkesir ilbaylığına müracaat etmeleri ~lan olunur. 

1-2 (545)° 

• Marı t938 

lzmir Milli emlak müdürlüğünden: 
Numara 
47 Kalfat mahallesinin büyük camgöz sokağında 

49 taj numaralı evin 16 hissede 4 hissesi 

Lira K. 
43 eski 

40 
48 Şeh mahallesinin bamyacı so. 31 eski 29 taj numaralı 

ev ile içinde yarım masura Osmanağa suyunun 48 hissede 
18 hissesi 81 

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

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

51 .. .. .. " 3-1 " ,, 83 metre 
M. arsa 

52 Dolaplıkuyu kabakcı so. 170 eski 170 taj numaralı 
20,50 metre murabbaı arsa 

53 Dayıemir mahallesinin kabakcı so. 144-146 yeni No. 
73 metre M. arsa 
Dayıemir mahallesinin 
metre M. arsa 

.. .. 148-1 numaralı 75 

20 75 

20 50 

148 ()() 
54 Tuzcu mahallesinin kabakcı sokağında 1 eski 1 taj 

numaralı 72,50 metre M. arsa 50 15 
55 Dolaplıkuyu bayburtlu so. 6-8 eski 6 taj numaralı 

42 metre M. arsa 
56 Dayıemir mahallesinin yel değirmen so. 88-90 eski 

21 00 

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

taj numaralı 21 metre murabbaı arsa. 10 50 
58 Dolaplıkuyu Ismail efendi sokağında 3 eslı:i 7 taj 

numaralı 24 metre murabbaı arsa 12 
59 Dolaplıkuyu lsmail efendi sokak 4 eski 4 taj numaralı 

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

numaralı 65,25 metre murabbaı arsa 45 
61 Dolaplıkuyu Makara sokağında 125 taj numaralı 61 

metre murabbaı arsa 30 50 
62 istiklal mahallesinin gündü sokağında 21 eski 

numaralı ve 34,50 metre murabbaı evin sekiz 
hissede 4 hisse 23 taj si ve hazine namına yazılı 
boşluk, avlu ve hala ve su kuyusu iştiraki daimi 
tasarruf hakkı 250 

63 lkiçeşmelik caddesinde 171 eski 191 taj numaralı dükkan 49 28 
64 Hurşidiye mahallesinin Tilkilik caddesinde 105·2 eski 

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

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

il 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
1287 Yuvarlak orta Daimon markalı bu pil kendisine mah

sus fenerlerile yanan pillerin en iyisidir. 
296 Kalem pili Bu pil en son icat edilen raptiyeli kalem 

fenerleri içindir. Yalnız Daimon markalı olsun dikkat 
ediniz. 

buçuk üç sekiz Daimon ampulleri başka marka alınayı
nız. DAIMON marka hem fazla ziya verir hem de 

fazla dayanır. ............ , ... ~1111!11111~------~~~ııııı-... 
Umumi deposu: lzmirde Suluhan civarında Hurdavatçı 

Ödemişli Hüse in Hüsnii ticarethanesi. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm ti· 

manımızda olup 29-2-36 da An
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hamburg limanlanna hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Burgas-Varna Ye Kösteace li-
manları için yük alacaktır 

ORESTES vapuru 9 martta 
gelip 14 martta Anvers - Rot
terdam ve Hambug limaolan 
iç.in yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 martta 
~tip 28 martta Anvers-Rotter
dam Amsterdam ve Hamburg 
limaolan için yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND motörü 13 martta 

beklenmekte olup yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam-Ham
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia 
Goteburg·Uslo ve lskaodinavya 
Jimanlan için yük alacaktır. 

SERVIC MARiTıME ROUMAIN 
BUGARESTi vapuru 12 mar

ta gelip ayni günde Kostenca
Sulina-Galas ve Brayla Jiman
lanna hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Marsilya 
ve "Barselon için ytik alacaktır. 

ALBAJUL YA vapuru 16 ni
sanda gelip 11 niaucla doiru 
Malta - Marsilya vo Barselone 
için yük ve yolcu kabul eder. 

llaadaki hareket tarilden1e 
navlualardaki deiifik&ldeı'dea 
acenta mesuliyet bbal et.ez. 

Faıla tafsilit içia ikiad 
kordonda Tahmil W'e Tllliye 
binası arkamada FRATELU 
SPERCO acentesiae müracaat 
edilmesi rica olaaar. 

~elcfon: 20()4-:2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HELGA L. M. RUSS va

puru 17 şubatta bekleniyor. 22 
tubata kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ve Bremen li
manİarına yükliyccektir. 

ALA YA vapuru 2 martta 
bekleniyor. 6 marta kadar An-
11ers Rotterdam, Hamburg ve 
Bre~ca 1imanlanna yükJiye 
cektir. 

ARMENT H.SCHULDT 
Hamburg 

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

LINJE) OSLO 
BANDEROS vapuru 4 mart-

ta beldeaiyor.Iskenderiye Hay
fa# l>ieppe ve Norveç liman
lanna yiikliyecektir. 

AMEPICAN EKSPORT LINES 
EXPRESS vapuru 28 şubatta 

bekleniyor. Nevyork ve Balti
more için yük a1acaktır. 

Johnıto• Warren Lines 
LiYerpool 

QUERNMORE vapuru 23 
ıubatta bekleniyor. Livcrpool 
ve Anversten ytik çıkanp Bor
gas, Vama ve K6stence liman
lar1Da yük alacaktır. 

Vapartarıa isimleri, ~cim~ 
tarihleri " na.-han tarıfclen 
hakkında hiç bir taahhtide gi-
rişilmez. 

N. V. W. f. Huri Van Der 
Zee a Co. 

Biriaci KÖrdon Telefon No. 
2007 -2008 

ÇOCUK 
HASTALtKLARI 

Doktor ~tOTEHASSISt 

Kemal Sakir Ur. Be~cet Uz 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Miitchauısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev. Telefon No. 254S 

t\yrupa tetkik acyahabn
dan dönmüştür. Hastalannı 
her giin 11 ,30 dan saat on 

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

S.7) (3601) 

En beyaz dişler 
onun d}tleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOUN kutlanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr., dediğimiz kir tabakaıını eriterek dişleri göl! kamaş

bracak kadar temizler ve parlabr. Mikroplan ağv.ı yakmadan, 
diı etlerini tahriş etmeden öldürür. Di~ eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

inhisarlar tütün fabrikası müdürlüğünden: 
A - Fabrikamızda heman satılacaktır 

. lpta! e~dilmiş ~iatlar bandrollar, elektrikler havagazı lamba 
şışeler! l~~ba vıdaları muhtelif büyüklükte teneke kutular, 10 
Sm; bılegı taşı ve e~ki bileği taşları hurç ve burç mukavvaları 
çelık damgalar gayrımuntazam kaat kırıntıları 

B "-::- bir sene içinde Fabrikamızda çıktıkça teslim edilecek: 
Tutun tozu, tahta talaşı, tahta kmntıları eski tenekeler bo-

bin kazıklan, yanık nıakina yağları. ' ' 
Yukarda cins ve mahiyetleri gösterilen kullanılmıyan levazım 

ve hurda eşyadan A fıkrasındakiler ihaleyi müteakip; B fıkra
sında gösterilenler en geç üç günde bir kaldırılmak ş3rtiyle açık 
arttırma suretiyle 23-3-936 tarihinde saat 15 de sahlacakbr. 

isteklilerin Şartnameleri görme~ ıve muhammen bedellerine 
nazaran yüzde 7,5 muv~kkat tamınatlannı yatır.mak üzere Pazar
daa başka hergün fabrıkamız alım satım komııyonuna mürıK&-
•tlan. 3-8-12-16 S64 (S3S) 

"t'ENf A&IR Sahife • -
Oliver Ve Şii. 

LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve Svansea'dan ge
lip tahliyede bu~unacaktir. 

TRANTINO vapuru lS mart

ta Loııcha, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
arni Hmanda Loadra Ye Hail 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svaosea' dan ge
lip tahliyede bulunacaktır. 

Deutch Levante Line 
ALIMNIAN vapuru 5 mutta 

Hamburg, &emen -.e Ant'ers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vörut tarih.feri, va-
purların isimleri ye oavıun üc- En sag"' lam 
retlerinin değifiklilderinden me 
suliyet kabul edilmez. ,. . 

Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Türkiye ve Avrupadan getirilmit en turfanda ve nadide 

damıdıkJardan aşılanmıı ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yafta meyva fidanları ucuza satıhktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. w---------- 8. 26 h.3 (74) --· 

............. ~~~~~~-.. ·~~i~~~~~~··············~ 
Norveçyanın h.lia Moriua balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pastil Antiseptik 
:K:.A.NZU"K 

Teneffüs yollariyle ı-eçe• hastat.klara karfl koru.ruca, 
leairi kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
ralaablzltkbnnda, ses kualdlğmda pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo - u - lstanbul 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur Ye 
salep ile haıka çeıit ye• 
mek baharlarımızı, birinci 
kaJite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başla sabcılarda da bulabi
lirsinizı' 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeıitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy dit macunu Ye fırçalannı (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) .. ç boyıllannı bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ye denenmiş (Arti) kumaş boya· 

Jarınıo genel ubf yeri yaJaız depommdur. 
Tele fon : 3882 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki k8fe 
Onu bu yarım 
baş ağnsile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa kili ge-

lecektir. 

GBIPiN 
Bütia ajrı, .azı we sanalan derhal dindirir. Soğuk algınbkanna, 
gripe, romatizmaya, baı ve ö.iı ağrılarına, nezleye, sinir, adelc 

ve bel ağrılarile lunklığa karşı bilhas a mües irdir. 

Bayram 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splraflı 

METALLUM 
Limbasım alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirlı 

olursunuz 

M.TevfiksAYKENT 
Elektrik, telefon ve malze

meleri depoıu Ve Simena 
fabrikaları mümeuili 
PeıtemaJalar 77 - 79 

Tel. 3332 

Hediyesini 
Her Zamanki Gibi 

Eczacı başı S. FERiT 
KOLONYA 

ESANS 
FODRA 

LÜKS 

KREM inden 

intihap ediniz. 
Koku, zevk, sanat 

üzerine söz yoktur 

Dikkat 
Eczacı başı 

s. r erit 
Markası ve 

S. Ferit 
SiFA 
ECZANESi 

Hükümet aırau 



- ... ------------- -- ---
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Almanya, dört Lokarnocu d~vlete 

de verilmiıtir. 
ALMANYA LOKARNOYU 

FESHETTi 
Bu nota ile Alman hükümeti 

Lokarno andlaşmasını feshetti
ğini bildirmektedir. Almanya 
ayni zamanda Lokarno andlaş· 
masını imza etmiş olan devlet- . 
lere yeni bir andlaşma aktı 

' için müzakereye girişmeği de 
teklif etmektedir. Nihayet 
Rayh bükümeti bazı teminat 
mukabilinde uluslar sosyetesine ' 
sirebileceğini de bildirmekte
dir. 

PARlSTE BAKANLAR 
TOPLANDI 

Paris, 7 (Ö.R) - Alman hü
kümetinin Lokarno audlaşma
aını feshettiği ve gayri askeri 
Ren bölgesi hakkındaki Ver
aay muahedesi askeri hüküm
lerini ilga eylediği hakkındaki 
muhtırasını alır almaz başbakan 
B. Albert Sarraut iç bakanlıkta 
kabine erkanından bazılannı 
toplamıştır . Saat 1 O dan 
itibaren başbakanla dış iş

leri bakanı Bay Flandm 
Sü bakanı general Maunu, P. 
T.T. ve Alzas bakanı B. Man
del, devlet bakanı B. Paul 
Boncour, yüksek harb kurulu 
asbaşkanı general Gamelin gö
rüşmeğe başlamışlardır. Bu 
konferans öğleye kadar sür
müştür. Bakanlıktan çıkarken 
B. Sarraut gazetecilere şu 

diyevde bulunmuştur : 
ALBER SARONUN 

DIYEVI 
Saat 11 de tercüme halınde 

elimize gelmiş bulunan Alman 
notasının metnini tetkik ettik. 
Bu akşam dışişleri bakanının 
Lokamo andlasmasını imza 

o 

Adol/ lfitler - Bm nıütevaziane kentli yolumda tin-anı edivorıım. Fakat şu arkadan gelm yaramaz kim? 
/-7andtn - Sizin sesinize, söziiniize aşık olan A1oskova tlostumuz .. 

eden devletler büyük elçilerini 
kabul etmesine karar verdik. 
Kabine kurulu da akşam saat 
18 de yeniden toplanacaktır. 
Ayrıca yarın sabah Elize sa
rayında cumur başkanının baş
kanlığında bir bakanlar kurulu 
toplantısı olması muhtemeldir. 

B. Albert Sarraut görüşme

lerden Cumhur başkanını ha
berdar etmek ü;ıere hemen Eli
ze sarayıua gitmiştir. 

ALMANY ADA PLEBiSiT 
Berlin 7 ( Ö. R ) - Alman 

hükümeti 29 Mart tarihinde Al
man dış siyasası hakkında bir 
plebisit yapmağa karar ver
miştir. 

ALMANYA SEMBOLiK 
TEDBİRLER ALIYOR 

Berlin, 7 (Ö.R)- Alman hü
kümeti şimdilik Ren bölgesine 
büyük asker kuvvetleri gön
dermemekle beraber bölgenin 
gayri askeriliğini ilga ettiğini 

gösteren sembolik tedbirler 
alacaktır, bu cümleden olmak 
üzere Ren bölgesindeki polis 
teşkilatı hemen Rayşvehre, ya-
ni resmi Alman ordusuna 
ilhak edilecektir. Bundan 
başka gayri askeri böl2e 

dışından biT asker kolu Kolon
ya şehrine girecektir. 

BERLlN OPERASINDA 
ARKADAŞLIK TOPLANTISI 

Berlin 7 ( Ö.R ) General 

Mareşal To!ıaçenski 

G öring tarafından tertip edi
len arkadaşlık toplantısı Opera 
binasında büyük bir törenle 
yapılmıştır. Tören Sar havza
sının Almanyaya avdeti sıra• 
sında haıır:anmanın aynı idi. 
Şansöyle Hitler, ü:ıerinde 

- De;•li Eksprrstlen -
kamalı haçlı üniforması olduğu 

halde başkanlık koltuğunu iş
gal ediyordu. Arkasında, en
çoğu üniformalı olan, saylavlar 
yer almıştı. Halka ayrılmış olan 
ye:ler battan başa dolu idi. 
Kor diplomatike ayrılan locada 
elçiler tarafından işgal edilın.ş 
idi. Celse açılırken burada 
yalnız Amerika büyiık elçisi 
göze çarpıyordu. 

Hazır bulunanlar arasında 
Sü bakanı general Von Blom
bergin yüksek cüssesi, Alman 
donanması kumandanı amiral 
Heder, Alman ordusu başku
mandanı general F ritz, büyük 
erkanı harbiye başkanı general 
Bek, bir çok yüksek zabitler 
Viyana büyük elçisi Von Papen 
göze çarpıyordu. 

B.HITLERIN NUTKU 
Berlin, 7 (Ö.R) - Şansölye 

Hitler Rayştııgda Alman - Ha
beş siyasası hakkındaki büyük 
nutukta bilhassa şu noktaları 
kaydetmiştir: 

- Burada Versay muahe
desi hakkınde yeniden bir hü
küm yürütmekliğim zaittir. Har
ba nihayet verildiği zaman, 
Alman ulusu, başkan Vilsonun 
14 prensibi sayesinde dünyada 
yeni bir nizam kurulacağını 

hararetle ümit etmişti. Bütün 
uluslara hakiki bir ulus mu-

Temsili bir /ofoğraj; fiil/er 
muştu. Fakat Alman ulusu 
35 milyonluk bir millete, Leh 
milletine denize yol vermemenin 
akla uygun olmıyacıığını, zira 
imkansız bir şey olacağını tak
dir etti. Cebir ve şiddet siya
sası iyi bir siya~a değildir, zi
ra böylece yıkılan mukavemet
ler nihayet bir gün bir iıtial 
uyandırır. 

" Avrupa küçüktür. Avrupa 
bir uluslar ailesi olmalıdır. o 
vakıt ulusların kendi içlerinde 
tatbik edilen kanunlar uluslar 
dışında da tatbik edilecek ve 
barış hükümran olacaktır. " 

Buraya gelen haberlere göre 
Alman notasının ihtiva ettiii 
esaslar şunlardır: 

a Mart1e3e 

il 

1 - Almanya Lokarno pak• 
tını feahediyor ve yeni müza
kerelere girişilmesini teklif edi· 
yor. 

2 - Almanya Ren bölgeli• 
nin gayri askeriliğini kaldırı-
yor. 

3 - Almanya Fransa Ye 
Belçika ile bir "ademi tecavüz,. 
paktı imza etmek ister. 

4 - Almanya, Ingiltere, 
Fransa, Belçika, Holanda ile 
garbi Avrupa için bir hava 
paktı imza etmek ister. 

5 - Almanya Lehistan ile 
bir ademi tecavüz paktı ya
pacaktır. 

6 - Meme) toprağının muh
tariyetine riayet edilmek şartile 
Almanya aynı paktı Litvanya 

.Mıısso!im ik karşı karşı •·a 

ile de yapmağa ha;ıırdır. 
7 - Sömürgelere sahih ol

mak hakkının tanınması mu• 
kabilinde Almanya Uluslar 
Sosyetesine dönecektir. 

Alman notası Pariste derin 
bir heyecan uyandırmıştır. 
Fransa'nın hemen seferbelik 
ilan edeceği ağızdan ağıza 
ula,mış isede bu nokta resmen 
ne tekzip, ne teyid edilmemiı
tir. 

Roma 7 ( Ö.R ) - Alman 
notası burada ilgi ile karşıan
mıştır. Almanyanın Lokarno 
paktını ve Ren bölgesinin as· 
kerıizliğini ilga etmek suretile 
çıkardığı mesele karşısında 
Italyan - Habeş ihtilafı ikinci 
sıraya düsmüştür. 

TAYYARE SiNEMASI FEVKAL·ADE PROGRAM 
TELEFON 3151 2 Filim 

bmir halkının gösterdiii sevgiye bir karşılık olmak ü;ıere 
Karıoka kral ve kraliçesi GINGERS ROGERS ile FRED ASTAIRE ve yüzlerce güzel kı:ıın çevirdikleri büyük filim 

Aylardan beri beklenen tamamen renkli, hpanyolca şarkılı ve sözlü Dtf'e filmi 

arkıh •ALI BABA,, filminden bazı pırçalaı 
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