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Vehip paşa 
Fransız gazetecilerine 

Clbutide ltalyan kuvveU~ri 
hakkında beyanat verdi 

- Üçü~ü &hif.emizde -

Ctımhımiyctiıı Ve Ou lım·iyet EsuiuiJı Bekçisi, Sabahları Çı1:ar Siy_!ısı Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Fransanın dış siyasası değişiyor 
Fr • 

1 
• 
1 

• 
1 mze 

m eh b an tta bulunmuştur 
" n~iltf>rc Uluslaı· kurumu içinde müşterek hareket esasına müzaheı·et için artık Fransaya tamamen güvenebilir." 

' 
Paris 7 (Ö.R) - Londrada - işin feci tarafı şudur ki, 

çıkan sosyalist "Daily Herald,, bu zafer, Habeşistanın Italya 
gazetesi F ranı;ız sosyalist par- tarafından fethini meniçin, pek 
t.si lideri B. Leon Blum ile bir geç kalmıştır. Fakat mazi eli· 
mülakatı neşrediyor. Fransanın rnizde değilse de istikbal eli-
yarınki başbakanı telakki edi- mizdedir. Uluslar kurumu Ha-
len B. Blum bu mülakatta sos- beşistanı kurtarmağa muvaffak 
yalist partisinin siyasetini anlat- olamamıştır. Fakat geçen eyliıl 
tıktan sonra Fransanın artık ayında orada görülen arsıulu-
Uluslar sosyetesine en tam bir sal birlik fikrinden yeni bir 
müzaherette bulunmağa karar kuvvet çıkarmalıyız. Fransa 

verdiğini temin etmekte ve artık hareket etmeğe ve yol 

işin muvaffakiyetine ancak si
Jihsızlanme esas olabilir. 

B. Leon Blum lngiltere ve 
Fransanın, ltalya ve Almanya
ya karşı mukabil vaziyetleri 
dolayısile birbirine karşı besle
dikleri şüpheleri ima ederek 
şunları ildve etmiştir: 

" - iki memleket birbirine 
karşı tam açık sözlülilk göster
melidir.,, 

Silahsı:ılanma hakkındaFran· 
sosyalist partisinin intihabatta göstermeğe karar vermiştir. saya karşı yapılan hücum ve 
kazandığı zaferin Fransız ulusu U. kurumu sağlam bir şekilde ithamlar hakkında B.Blum par-

içinde sulh için, demokrasi ve yeniden korunmalı ve canlan· tisinin cesaretsizliğe düşmeden 
medeniyet için derin bir hare- malıdır ve Avrupa devletleri, bir silahsızlanma mukavelesinin 
ket demek olduğunu söylemiş elzem olan iş birliği için yeni- tahakkuku için diğer memle-

olduğunu söylemiş ve demiş
tir ki: 

- Almanya bu mukavelenin 
hazırlanmasına iştirake davet 
edilmelidir. Zira Almanyanın 
silahlanması, Renin işgali ka
dar meş'um bir hadise olmuş
tur. Almanyaya büyük küçük 
bütün devletler tarafından gön
derilecek bir sual listesi yap-

mak lazımgelirse, fikrimce 
orada bunun hayati sual ol
malıdır. 

" - Bizimle birlikte silah-
ları bırakmağa hazır mısınız?,, 

"Eğer Almanya bu suale ce
vap vermeği reddederse ve 

ve demiştir ki : den toplanmış bulunmalıdır.Bu üstte Lcoll Blum. Altta hervo Üstle F/all(kn. Altla Alher Sa110 ketlere itimad etmek karamıda 
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Balkan Dışbakanımızın sözleri 1 Ali Hasan 
Cephe i ağlaındır 

Eden son nutkunda çok doğ-
ru &ylıdi ı • 

"Cene.vre manevi bir embol 
değildir. Kendisini teşkil eden 
milletlerden ibarettir ... 

"Yabancıların 
karışmasını 

lstanbul, 7 ( Yeni asır ) -
Tevfik Rüştü Aras Belgraddan 
ayralırken Yugoslavya gazeteci
lerine Balkan paktının sağlam
lığından, Balkan devletleri ara
sındaki bağlılıklardan bahsetti. 
Ve dedi ki: 

tecviz 
işlerine 

edemeyiz_,, 
Rakibini mağliip ederek 
dünya şampiyonu oldu .. 

Halbuki orada yerleşmiş bu
lunan mv.Ietlerin hepsi mes'u· 
liyetlerini aym tekilde idrak 
etmiş bulunmıyorlar. Jüridik 
tezler arkasında saklanan men
faat ayrılıklan yüzünden arıı
ulusal teıanUd mefkuresi bir 
hayalden ibaret kaldı. 

Emrivakilere cesaret veren 
bu kötü vaziyet, ibret dersl~
riyle doludur. 

Hayati menfaatleri birbiriyle 
örülmüş olan milletler, şimdi her 

karıfma•ını tecviz elle- Dün gece telıiz haberleri 
meyiz. :arasında göisOmütU kabartan 

Jstanbu1, 7 (Ö.R) - Tevfik ıöyle bir haber Yardı: 
Rüştli Aras Pariste düyun Nevyork 7 (Ö.R)- Bu
umumiye bamilleriyle ufak te- gUn 40.000 seyirci hu
fek pürüzlü meseleleri hallet- zurunda yapllan dUnya 
tikten sonra Cenevreye gide- serbest gUret f&mplyo
cek; milletler cemiyetinin 11 nasında TUrk pehllvanı 
Mayıs topJanbsında hazır bulu- AH baba, Şlkatı tutla 
nacaktır. mağlOb ederek dUnya 

lstanbul, 7 ( ö. R ) - famlyonu olmuftur. 
Balkan konseyi ltalya ile Bu haberi aldıktan sonra 
yaptığı ittifak dolayıslle dllnya şampiyonluğunu kazanan 
Arnavudluijun balkanlar bu Türk çocuğu hakkında ma
harlcl bir devlet olarak lfunatına müracaat edebileceği
telakklsıne karar ver- miz zevatla temaa ettik. Hcntız 

Ali Hasan pelıliva11 

zamandan ziyade tesanild cep
hesini sıklaştırmağa muhtaç
tırlar. Belgradda toplanan 
Balkan konseyini bu ihtiyacın 
bir tezahürü şeklinde sayabi
liriz. 

- Milletlerimiz taze, 
kuvvetlerimiz o nlsbette 
bUyUktUr. Avrupayı ida
re eden rlcalln akh se
llinlnden eminim. Fakat 
herfeyden evvel kenrtf 
kuvvetlerlmlze itimadım 
vardır. Balkanhların ya
tadıkları Ulkede yaban
clların ı Balkan lflerlne 

mizde bulunmakta olan Dinarlı 
- Sollu 3 üncü sahi/ede -ml'flr Amerikadan dönen ve ıehrl-T. R.. Aras • • 

····························································································································································································································Al! 

Avrupada karıştklık sebepleri 
arttıkça Balkan antanta cephe
sinin de zaafa uğradığını zan-

nedenler vardı. Bazı Yunan 
gazetelerinde yapılan prensib 
münakaşaları bu şüpheye yer 
vermişti. 

Bize gelince ne şüpheye, ne 
de endişeye kapılmış değildik. 
Zira Balkan paktının ne kadar 
realist bir anlayıştan doğduğunu 
biliyorduk. Türkiye - Yunanis-

tan - Yugoslavya ve Romanya 
arasında en küçük bir ayrışma 
sebebi olmadığı halde dört 
devleti birleştiren sebepler elle 
tutulur haldedir. Herkes bilir 
ki Balkan paktı, Balkanlarda 
değişmez bir staluko yarat
makla ilk hedefine varmıştır. 

Bugünkü durumu cebren de
ğiştirmek istiyen her teşebbüs 
dört Balkan devletini çelikten 
l.ir cephe halinde karşısında 
bulacaktır. Balkan devletleri 
artık şu veya bu devletin kuk
lası olamazlar. Bilakis gür ses
lerini her zaman ve her 
yerde duyurabilecek kuvveti 
ve prc tiji kazanmışlardır.Öyle 
ki bugün Avrupamn geçirdiği 
geniş buhranlar içinde Balkan 

- Sonu 2 ıır' s lıi/ede -
Sevk.e1. B:ll~i.;r 

Sual listesi 
Dün sabah ·Alman dış 

bakanına verildi 
Berlin, 7 ( Ö.R ) _ lngiliz 

ıual listesi bu sabah Sir Eric 
Filipı .ta~afında Von Nenrahta 
venlmışhr. Muhteviyata ilan 
edilmemiştir. Bu nota Paris ve 
~ürüksel hükumetlerine de teb
lıg olunmamıştır. 

Berlin, Paris resmi çevren
leri şimdilik Ingiliz muhtırası
nın nasıl karşılanacağı hak-
kında ihtiraz kayıdları gös
termektedirler. Bunlar tevdi 
edilen vesikanın mühim ol
duğunu, dışişleri bakanlı~ı 
salahiyettar scr~islerinin bunu 
itina ile tedkik etmekte olduk-
larını bildirmektedirler. lngiliz 
muhtırası mühim dahili mesele 
leri tedkik için diğer Nasyo
nal Sosyalist şefleriyle birlikte 
Münihte bulunmakta olan Füh
rere öğleden sonra bildirilmiş
tir. 

Sir Eric Filip ile F orayn Ofis 
arasında haftanın ilk günlerin
denberı muhabereler cereyan 
etmiştir. lngiliz muhbrasının 

.. son d~ki~ aya kadar değiıiklik 

l11giltem1i11 Berfin elcisi 
Sir Eıic Filips 

ler görmUş olması muhtemeldir. 
Notayı Von Neurath'a ve

rirken lngiliz sefiri üç çeyrek 
saat kadar kendisile görüşmüş
tür. Sir Eric notayı verdikten 
sonra bazı noktalan tasrih ve 
bazılarım tekit için ıifabi iza
hat ta vermiştir. 

• 

Mussolini ileri gitmesin · 
lngiltere acı bir hah yutmuştur 

Fakat Mµssolini şarabına su katmazsa, lngiltere 
umumi efkarının şiddetli muhalefetiyle karşılaşacak 
Paris, 7 (A.A) - Paris Soir yeti konseyinin gelecek toplan-

gazetesinin dış siyasi muharriri tısında MiJletler cemiyetinin 
Sauervein şöyle yazıyor : nüfuz ve haysiyetini koruyacak 

lngiltere acı bir hab yutmuş- bii~ün tedbirleri müdafaa için 
tur. Fakat Mussolini kazandığı talımat almışlardır. Habeş me-
zaferin bütün neticelerini lngil- ıele~in.~e uğ~anılan m"!vaffa~ı-
tereye hissettirmekte devam yetsızlıge ragmen zecrı tedbır-

d ı T fk" · lerin müessir olmadığına bü-
e e.rs.e .ndgdı ıtzl. eb. an bumlufmıt: küm vermek için pek erkendir. 
yesının şı e ı ır mu a e e ı . . . 
·ı k J k y ·11 l Eğer Milletler cemıyetı vazıfe-ı e arşı aıaca tır. e mı et er ı · d k k l k · r 
cemiyeti de bu muhalefetin erme sa ı ~ ma ıs ıyorsa 

te .,. d k t 1 B" zecri tedbirler sıyasetini idame 
SJ ın en ur u amaz. ınaen- 'd' v · b 

1 M ı . · · ld tt•w• etmelı ır. e ıca ederse bunu a ey usso ınımn e e e ıgı . 
f b" f ff k · senelerce ıdame ettirmelidir. za ere ır şere muva a ıyetı it ı .. ·· b" · d h h ld 

de ilaveye çalışmaması çok a ya ~nun !rın e er a e 
mühimdir. boyun egecektır. 

Fransanın Roma elçisi sulh General Smuts da zecri ted-
şartları hakkında Fransız no- birler siyasasına taraftar oldu-
tasını Mussoliniye bildirmek ğunu söylemiş ve demiştir ki: 
hususunda hükumetinden tali- Tatbik edilmekte olan zecri 
mat almış bulunmaktadır. tedbirler şiddetlendirilmezse 

Londra 7 (A.A) - Cenubi herhalde idame olunmalıdır. 
Afrika başbakanı general Hert- Eğer ltalya muvaffakıyetlerini 
zog parlamentoda söylediği bir hiç bir maniaya uğramadan j8 .. 

nutukta demiştir ki : tismar edecek olursa dünya 
Cenubi Afrikaaın Cenevre- Mussolini kendini tebrik tdenler/e vahim bir kriz karşısında bu-

deki delegeleri Milleher cemi• nıÜsaJaha ediJıor lunacakhr. 



8ahHe 2 

Balkan 
Cephesi sağlamdır 

- Baş tarafı ı nd sav/ada -
antantı ba~hbaşına muaızam 
bir varlık ifade eder. Vaziyet 
bıı kadar açıkken Yuoa
nistannın ~lkan pakti ıiya· 
setinden aynlacağmt hatıra 
getirmek bile safdillik olurdu. 
Belgrad rörüşmeleri Yunanlı 
dostlanmızın bu gaflete düt· 
mekten uzak olduklarını tevid 
etti. Ayni zamanda paktın 
şumul derecesi hakkındaki şüp
heleri dağıttı. Tesanüd cephesi 
pürüzsüz olarak kendini gös
terdi. . 

Bugün Balkanları meşğul 
eden iki mühim mesele vardır: 
Bunlardan birisi Bulgaristanın 
silahlanmak isteğidir. Diğeri de 
ltalyanın Arnavutluğa elatmış 
olmasıdır. 

Bulgaristan bugüne kadar 
verdiği sözü tutmıyarak bir 
emrivaki yaratmak istiyecek 
mid\r ? Bu suale müsbet bir 
cevap verildiği gün Sofya 
Romanın tahrikatına kendini 
kaptırmış demektir. Zira Arna
vutluğu Balkanlarda bir ltalyan 
üssülharekesi haline koymağa 
çalışan ltalyanın Bulgaristanı da 
ltalya - Avusturya - Macaristan 
blokuna sokmağa çalıştığı gizli 
bir şey değildir. Ancak Bul
garistanm vaziyeti Avustorya -
Macaristanınkioe hiç benzemez. 
Bulgarlar Balkan komşuların-
dan ayn bir varlık alarak ya
şayamazlar. Böyle bir durum 
Balkanlarda dört müttefik dev
letin asla müsamaha etmiye-
cekleri anarşik bir vaziyet 
ihdasına yol açabilir ki bundan 
en çok zarar g örecek olan yine 
Bulgaristandır. Balkanlara ya-
bancı bir elin müdahalesine 
imkan yoktur. O el istediği 

kadar kuvvetli olsun, BalKan 
paktını teşkil eden devletler 
karşısında daima zaif vedaima 
aciz kalacaktır. 

Se-vk.et. :El~ 

Kazanılan 
-·-

YENi ASiR 

ŞBDiR BA.BBRLBRİ 

Cellid' da bir facıa oldu 
Kanal hafriyatında çalışan amele

den ikisi Mendreste boğuldular 
karşı yakasına geçerken işçiler sandalla Mendresin 

sandal devrildi ve facıa meydana geldi 
Kuşadası kazası içinde Cel

lad gölünün kurutulması ıçın 
açılmakta olan kanalda bir 
kaza olmuştur. 

Kanal hafriyabnda çalışan 
amelelerden Y alvaçh Salih oğlu 
Ali ile Ayman oğlu İsa ve 
umer oğlu Hasan, akşam üzeri 
işlerinden ayrıldıktan sonra 
çadırlarına gitmek için Men· 
deres nehrini bir taraftan diğer 

tarafa geçmek için iki kişi ala
bilecek bir kayığa binmişlerdir. 
Bu sırada yine kanal hafriyatında 
çalışan Kınıklı Mehmed oğlu 
Riza birdenbire kayığa atlamış 
ve kazaya sebebiyet vermiştir. 
Bu yüzden ters çevrilen kayıkta 
bulnan dört amele nehire düş· 
müşlerdir. Bunlardan Ali ile 
Isa kayığın bağlı bulunduğu bir 
halata yapışarak nehir kena-

rında duran Burdurlu ameleden 
Kaşlı lbrahim oğlu Yahya ta· 
rafından kurtarılmışJardır. Ha
san ile Riza yüzmek bilme-dik
lerinden kurtulamıyarak suda 
boğulmuşlardır. 
Boğulanlann cesetleri aran

maktadır. Kanal hafriyatı için 
nehirden amele nakline mah
sus alınan tedbirler tetkik edil
mektedir. 

~ inhisarlar 
,. -. -

Hurda incir 
satın aldı 

inhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından verilen bir emir 
üzerine inhisarlar lzmir baş 
müdürlüğünce hurda incir mü
bayea edileceğini yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre mez
kur idare tarafından dün Ay-
dın zirai sahş kooperatifleri 
ittihadı elindeki dört bin çu· 
val hurdayı 4,25 kuruştan satın 
alınmıştır. 

Yine hususi istihbaratımıza 
göre halen yukarıda satıldı

dığını yazdığımız mıktann ya
rısı kadar hurda mal kalmış

br. Bunların da inhisarlar ida
resi tarafından alınması bek
lenmektedir. 

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

Arazi tahriri 
Haziranın ilk günü her 
yerde faaliyete geçilecek 

Maliye VekilOJtince arazi tah
riri için hazırlanmıı olan tali
matname vilayete gelmiştir. 

Ayrıca bir de tamim gelmiş 
ve bir Hazirandan itibaren her 
yerde başlayacak olan arazi 
tahriri için komisyonların şimdi
den teşkil edilerek 20 Mayısta 
bunlann listelerinin Vekilete 
gönderilmiş bulunması ve 28 
mayısta bütün kazalarda arazi 
tahririne bir haziranda bqla
nacağmın ilan edilmiş bulun-

1 

maaı bildirilmiştir. 
Vilayetlerde valilerin ve ka· 

zalarda kaymakamların reisliği 
altında en büyük malmemuru 
ile en büyük hususi idare me· 
murunun ve o yerdeki komis· 
yon reis ve azalarının da işti
rakile bir toplanb yaparak 
tahrir sırasını tesbit edecek
lerdir. Muvakkat muafiyete 
dahil arazinin listeleri mal da· 
irelerince hazırlanarak komis· 
yonlara verilecektir. 

Ağırceza mahkemesinde 

Çılgın işık 
-------------------------------

Sevdiği kızı 
bir hisle 

canavarca 
öldürmüş 

Şahitler mahkemede hadise etrafında 
bildiklerini tamamen anlattıl(lr 

Çt.şmeoin Alaçata nahiyesin
de lS yaşında Şadi~e admda 
bir kızı kıskançlık yüzünden 
biçakla on sekiz yerinden ya· 
rahyarak öldüren çoban Şahi
nin muhakemesine dün ağuce· 
zaaa başlanmıştır. ' 

sevdiğini söylemiştir. 

Dinlenen şahitlerden Ha•ıva, 
Dervi ş, lbrahim ve Fatma ci· 
nayeti şöyle anlatmışlardır: 

- Çoban Şahin km çok 
seviyormuş. Fakat kızın babalığı 
onun görüşmesini menetmişler, 
bir gün Şadiye sığırları sığırt
maça götürürken Şahin ön"üne 
çıkmış ve beraber kaçmak için 
teklifte bulunmuş red üz.erine 

Büyük davalar Başdurakta lbrahimi öl
ı dürenler inkira saptılar 
~ Geçen bayramda Başduakta ( şarak seni kim vurdu diye 

lstinta" kararnamesinde mu
nun Şahinin henüz on beş ya
şında bulunan bir kızı canavarca 
öldürmek suçile Türk ceza ka
nununun 450 nci maddesine göre 
muhakemesi isteniyordu. Şahin 
isticvabında : 

Bu kızı çok sevdiğini, fakat 
babalığının ve anasının kendisi 
ile evlenmesine müsaade etme
diklerini, kııın da kendisini 

Ç<Jban kızarak bir değnekle 
kızın ayaklarma vurmuş ve 
sonra da bıçağım çekerek 18 
yerinden yaralıyarak öldürmüş .. 
Bazı şahitler geimemişti on· 

larm celbi için muhakeme baş
ka bir güne bırakıldı. 

8011 Molımud Esad Bozlwrrl 
Memnuniyetle haber aldıiı

mıza göre F ransızlann hazine 
aleyhine açtıklan Çukurova 
mukavelesinden mütevellid yir
mi iki milyon franklık tazminat 
davası Türk - Fransız muhtelit 
hüküm mahkemesinde netice
lenmiş karar hazinenin lehine 
çıkmıştır. Bu davada Türkiye 
hazinesini eski Adliye bakanı 
bay Mahmud Esad Bozkurd 
müdafaa eylemişti. 

Bay Mahmud Esad Bozkurd, 
birkaç ~ün evvel de Maııisaya 

gelmiş Kara Osman eğlu vere· 
sesine aid bin dönümlük bir 
bag davasının müdafaasını yap
mış ve davayı kazanmışbr. 

Mauisada büyük bir alaka ile 
takib edilen bu davayı Bay 
Mahmud Esadın müdafaa ede
ceği haber alınınca mahkeme 
salonu ve hükumet koridorlan 
kesif bir halk kütlesi tarafın
dan doldurulmuş ve nihayet 
inıibatm muhafazası için polis 
ve jandarma müdahaleye mec· 

lbrahim adında l>irini öldür· sorduğunu ve sonradan lbra-
mekle maznun Minçikof Ha- him olduğunu öğrendiği bu 
sanla kardeşi lbrabim ve Hüs- yaralının ölmeden evvel üç 
nünün muhakemelerine dün defa: 
ağırcezada başlanmışhr. Maz- - Beni Minçikof Hasan vur· 
nunlar bu cinayette kabahat- du, dediğini söylemiştir. 
ları olmadığını sCJylemişlerdir. Şahid kasab Mustafa da: 
Fakat Hayrullah adıodaki şa· - Dışarıda bir gürültü duy-
hit, dükkanda beş arkadaşiyle dum çıktım. iki bekçinin ara-
rakı içerken beraberinde bu- sanda elinde bir balta tutan 
luoan arkadaşları Hfümü'nün birini götürüyorlardr. Bu adam, 
bir aralık dışarı çıktığını beni öldürüyorlar, diye bağm-
tekrar geri geldiği vakıt ba- yordu. O sırada Eskişehirli 
şandan yaralanmıt olduğunu, Hüseyni gördüm yaralı idi. Be-
kendisine neden yaralandığı ni Mioçikof Hasan vurdu dedi. 
sorulunca : MinçikofHasan da elinde bir 

- Dışarıda MiuçikofJar kav- demir olduğu halde orada · 
ga ediyorlardı. ayırm.ağa çalı- şaşkın bir halde dolaşıyordu. 
şırken ben de başımdan yara- Bazı şahidler gelmediğinden 
landım, dediğini söylemiştir. zorla getirilmelerine karar ve· 

Hüsnüye ne diyeceği soru- rilmiş ve muhakeme baıka bir 
lunca, Hüsnü o ıırada periıan güne bıaakılmıştır. 

Diplomalar 
Bu sene ilk mektebler tale

belerinin mezuniyet diplomaları 
yeni bir şekilde maarıf vekale
tince basbrılacaktır. Yeni dip· 
lomalar gelinceye kadar lzmir
deki ilk mekteblerden mezun 
olan talebeye eski mezuniyet 
diplomaları doldurularak veril
miyecektir. Vekalet buna dair 
şehrimizdeki alakadarlara emir 
vermiştir. 

Her Holştayn 
Bir müddettenberi Ankarada 

Alman sefareti müsteşarlık ve
kaletinde bulunmakta olan şeh
rimiz Alman general konsolot.u 
her Holştayn Afyocı yolu ile 
dün şehrimize dönmüştür. 

Teftlf 
• Şarbay doktor Behçet Uz 

dün darülaceze ile belediye 
evlenme dairesini teftiş etmiştir. 

Motör cinayeti 
Hüdaverdi motöründe Halil 

ve Cemalle Recep ve Halil 
kaptanı paralarına tama ede
rek ö ldurmekle suçlu Osman 
kaptan'a Çipinoz Ahmedin 
muhakemelerine dün ağarceza
da devam edilmiş ve muha
keme son safhaya geldiği için 
maznunların vekili miidafaasını 
yaparak müekkillerinin hadise
de hiç bir alakasr bulunmadı
ğmı söylemiştir. 

Kararın tefhimi için muha
keme başka bar güne buakıt
mıştır. 

Fuvar gazinosu 
Fuvar komitesince intan ta• 

karrür eden Kültürparktaki 
fuvar gazinosunun iopll 26 
bin liraya mütaahbididioe ihale 
edilmiştir. 

bir halde bulunduğu için ne 
söylediğini hahrlıyamadığı ce
vabını vermiştir. 

Şahid arabacı Mehmed, vaka 
gecesi arabasile geçerken yol 
üzerinde bir yaralının yattığını 
gördüğünü ve yanma yakla-

HALK OPERETi 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bur kalarak intiumı temin 
eylemiftir. 

lstanbul elektrik şirketi ile 
Nafia bakanlığı arasındaki da-

vayı hazine lehine kazanan ve 
Mugla davasında muvaffak olan 
Bay Mahmud Esad ıon gün
lerde bu iki mühim davanın da 
müdafaasını muvaff akiyetle in
taç ederek siyasal hayatta 
yaphğı hizmetlere avukatlık 
yoluylada şerefli neticeler ilave 
eylemiş bulunmaktadır. 

8 mayıs cuma günü akşamı temsillerine başlıyor. Dost Elen artisti ZOZO DALMAS'ın 
iştirakile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle avdet eden san'atkir HICRAN'm 

riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhteşem kadrosile 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
8 mayıs cuma günü akşamı 9 da ve 9 cumartesi gündüz 4,30 da matine 

HALİME 
9 cumartesi akşam f L Q R y A 
ve 10 pazar gündüz 

10 pazar aktam Ç· A R O A Ş 
Her yer numaralıdır. Biletler kiıede satılmaktadır 

Karşıyaka, Alsa~cak ve Re adlyeye otobUs teml!'I edllml 

a Mayıs --:ıte 
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• • Hıdırillez · 
Eskiden dini bir ana"ne \tardı: 

Arabistan ·çö~nüo esrare~giz 
ye sihirli bir yerinde ve guya 
Abuhayab beraber '' içen · ve 
[Allah kimseye göstermesin) 
ölümü bilmeyen Hıdırilyas Ru
mi Nisanın 23 ünde Medinede 
Peygamberin türbesi yanında 
birleşirler beraber traş olurlar, 
sarmaşırlar, dolaşırlarmış... O 
gün, gökde kıl kadar olsun 
bulut bulunmazmış' Hıdır Hz.! 
O gün dünyanın her tarafını 

gezermiş, her yerde bulunur
muş, ona beyaz sakallı, eli 
çomaklt ihtiyar kıyafetinde rast
layıp duasını alıp, bereketini 
bulanlar olurmuş .. O gün ka
pıya gelen dilencileri sav• 
mak doğru değilmiş... Belki 
içlerinden birisi Hızır ise bere• 
ket çomağinı atmağa gelirm iş .• 
O günün gecesi evin orta gö· 
beğine çocukların yaptıklara 
gibi taştan , çamurdan oyuncak 
ev yaparlar, üstüne para niye
tine kağıt kırıntıları koyarlar
mış.. . Böylece ertesi seneye 
kadar eve, barka, mala, para· 
ya, pula sa.bip olur1armış .. , 

Oraları bana lazım değil, 
çünkü, faraza hııırı görsem 
bea·eket verecek çomağı ba,ı· 
ml yarar... Hazineye soksalar 
küreğin tersini tutarım o kadar 
ters bir taliim var. 

Hızı : ilyasta bulut ofmazmış 
derler, laf... llimaşallah kaç 
gündür yağmurdan, nemden 
gözümüz açılmadı. Galiba Hı-
zır ile İlyas bu sefer küsüştü· 
ler .. 

Eskiden benim bildiğim ve 
yaşadığım hıdıriHezlerde haki· 
katen hava berrak ve yağmur· 
suz olurdu. Senesine kadaı 

yumurta gibi olacağım diye 
yumurtalarını kaynatıp, sütle• 

• 
rini, erzaklarını alıp kır alemi· 
ne gidenler, alta yeşil, üstü mor 
tabiat kucağında semavermı 

cızırdata , cczvesini fo~urdata, 
keyfi, neş'esi yerinde, kahkaha 
ve şataretle bir bayram eder
lerdi. Yeşil tabiatın bahar gü· 
zelliklerini seyrederlerdi. Zaten 
Hızır kelimesi sebze, ot, yeşil· 
lik manasına gelir. Bunu eski· 
ler dini bir mefhuma sımsıkı 

bağl ıyarak, niyeti öyle, zevki 
böyle keyif ederlerdi. 

O günler ~e geçti, galiba 
d ört başı m.amur bir Hızırille'l 

keyfi yapacak can kalmadı. 

Hey gidi günler hey! 
Çoçukluğumun Hızırillez ha

tıraları; şu geçen yağmurlu 
günde depreşti, saçağa düşen 

yağmur damlalarının muttarid 
temposile uyuşup, bir öğle uy
kusuna dalınca , eski günlerin 
yeşillik içinde kaynaşan, çalka
nan, zevkli hatıralarından ne 
tatlı rüyalar gördüm!.. . 

TOKDIL 

Liman faaliyeti 
Mart ayı içinde İzmir lima

nına girib çıkan vapur miktan 
hakkında ticaret odası tarafıo
dan bir istatistik bazırlanmışbr. 
Bu istatistiğe göre mart aymda 
121.506 rüsum tonilatoluk va
pur motör ve yelkenli limanı
mıza girib çıkmıştır. Bunların 
miktarı 212 dir. 32 vapur, 73 
motör ve 54 yelkenli Türk 
bayrağını taşımaktadır. Rüsum 
tonilato tutarı 48686 dır. Ay
rıca 3 Fransız, 7. ltalyan, 10 
lngiliz, 5 Alman, 2 Romanya, 
bir Amerikan, lsveç, Norveç, 
Yugoslavya ve Macar bandrala 
vapur, 4 Felemenk, 5 Yunan . 
vapur ve 12 Yunan motörü 
girib çıkmıştır. 

Gedlkll mektebıne talebe 
ah nacak 

Busene ilk mektebden me
zun talebeden lstanbul gedikli 
er başhazırlama okuluna talebe 
ahnacaktır. Müracaatların ne 
şekilde yapılazağı hakkında 
kültür direktörlüğüne malumat 
gelmiştir. 



Türkçeye çeviren: R. B. 
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y eni imparator saltanat meclisinden 
sonra babasının jradelerini yırtmıştı 

Katerina kocasının son arzu- len günün arife~inde resmi ga-
larım yerine getirmek için üç zetede kanunu esasiyi ilan eden 
gün mücadele etti. yeni impa- bir emirname neşredilecekti. 
rator gibi istibdad partisi de Yeni imparator ölenin bu arzu-
lkinci Aleksandra muhteşem suna hürmet edecek miydi? 
bir cenaze merasimi yapılmasını Katarina üçüncü Aleksandr-
istiyorlardı. Halbuki 0 bu neti- dan böyle bir vaad almıştı. 
ceyi daha önceden tahmin ede- Fakat sabah erkenden general 
rek arzularını daimi bir mek- Potapofun kendisini görmek 
tup içine sıkıştırmıştı. istediği haber verildi. 

,. Allahıma kavuşacağım ıa- ·Kat ya bir hissi kablelvuku 
man sirklerde teşhir edilen bir ile elemli bir haber daha c.la-
maymun gibi görünmek iste- cağını hissetmişti. Potapof Kat-
mem. Ölüme kavuşulan daki- yayı çok iyi tanırdı. Onunla 
k lar ihtişamdan uzak kaim- açık konuşmak lazımdı. Şunları 
m sı icab eden dakikalardır,, söyledi : 
diyordu. - Altes, bütün ümidler mah-

.. · l '- -- voldu. Hazırlanan muazzam eser Kilisede son ayın yapı ırJU:.D 
ytiıü dul yaşmagının kaholığı bir saniye içinde tahrib edildi. 
alhnda çehresi gözükmiyen bir Yeni imparator geceki saltanat 
kadın göründü. O ilerlerken meclisinden sonra size verdiği 
hepsi, hatta imparator bile geri sözden nükul etti. Babasının 
çekildiler. Bu kadını o kadar imzasını inkar ederek ikinci 
çok sevmiş olan adamın cese- Aleksandrla izdivacınıza millete 
diyle başbaşa bırakmak lazım bildiren iradeyi, kanunu esasiyi 
geldiğini anlamışlardı, Katerina parçaladı. 
tabutun yanıbaşında diz çöktü. Bu çok elim bir vaziyettir. 
Elinde küçük bir makas vardı. Ergeç Rusyada ihtilaUer kopa-
Onu ilk gördüğü günde kür- cak... Romanoflar mahvolmuş-
künden bir parçayı nasıl kes- tur ..• 
mişse şimdide galonsuz, işaret- Haber müthişti. Katerina için 
siz mavi elbisesinin farkedil- on yedi senelik mesaisinin ne-
miyecek bir yerinden bir parça ticeleri mahvediliyordu. O bü-
kesti. Sonra dudaklarını souk tün bu güzel eseri kendisi için 
alnında, kendi saçlannı taşıyan değil, Rus milletinin saadeti 
yaralı ellerinde dolaştırdı. için hazırlamıştı: lstibdad par-

Buradan, gözlerini bayata tisi nihayet tam manisiyle ga-
kapayacağı güne kadar kalbi lebe etmiş bulunuyordu. Üçün-
üstünde saklıyacağı bir parça cü Aleksandr bu partinin elin-
kumaşla aynlıyordu. Coşkun de bir oyuncaktan başka birşey 
ve vefakiır aşkının son hatırası olmıyacaktı. 
bu idi. Katya GcneraJ Potapofun 

Gece kışlık sarayı karanlık· verdiği haberi derin bir tees-
lar içine gömmüştü.lsıncı souk· sürle dinledi. Gözleri yaşardı : 
lar insanın iliklerini donduran - Benim için artık Rusyayı 
bir kış gecesi... Katya cenaze- terketmekten başka bir şey 
yi mezara bıraktıktan sonra kalmıyor, dedi. 
kendi apartmanına kapanarak Bu kısa cevab Katerinanın 

bütün hissiyatını, infiallerini dua ediyordu. jorj ve Olga 
öteki odada uyumakta idiler. taşıyordu. Kışlık sarayda ne 

onun ne de çocuklarının yeri 
Bu dakikada Katyanın kafa- kalmamıştı. ikinci Aleksandrın 
sında kocasının hatırasından arzusu ve iradesi çiğnendikten 
başka bir şey yoktu. Onu bü- sonra elbette ki onu da bura-
tün eserJeriyle birlikte düşü- dan kovmak sırası gelecekti. 
nüyordu. ikinci Aleksandrın Potapof gittikten sonra 0 da 
milletine vermek istediği hiirri- çocuklarının yanına koştu. On-
yetin yeniden gasbedilmesi ıh- ları kucakladı. Bu baba yuva-
timalinden korkmaktaydı. sına artık veda etmek lazımge-

18 Martta, yani Katerinamn liyordu. 
tac giyme resmi için tayin edi· - Sonu Var-

''''''T~P~kiiYd~··~ü;~k···;~~··•••• 
Avcılar 

193 
kulübü şimdiye kadar 
domuz öldürmüştür 

Aı·n.{ntlll stiıdl avma l!İdakr11 alı11a11 n.wmlen 

Tcpeköy 7 ( Ozel ) - ilçe- ı Avcılık ku:übü bir de atıcılık 
mizde Partinin himayesinde ko!u açmağa karar vermiştir. 
olarak kurulan avcılar kurulu Burada gençler atıcılığa alıştı-
yaban domuzlarını itlaf mfü:a· rılacaklardır. 
delesine muvaffakıyetle devam 

Bol yağmurlar çiftçinin yü
etmektedir. Kulüp mensupları 
tertip ettikleri süreklerle c:i ın- zünü güldürmüştür. Yaban do-
diye kadar 193 domuz öldür- muzu mücadelesi ekinleri tah-
müşlerdi r. Son haftaki sürekte rip eden bir beladan çiftçiyi 
22 büyük 11 küçu:c yaban do- kurtdrmakt-a dır. 
muzu öldürülmüşt ur. A.Hf · met 

Son Telgra~ Haberleri· I 

Ve ip paşanın beyanatı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Habeşistanda çarpışan Italyan as· 
kerleri, vus uryalılar a mağliip olan 
Italyan askerlerinden daha iyidir.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lstanbul 7 (Yeni Asir)- Ci

butiden alınan ve Paris telsiz.ile 
verilen bir habere göre, Cibu
tide Fransız gazetecilerini ka
bul eden Vehip paşa Habeşis
tanda çarpışan ltalyan asker-

daha iyi olduklarını, Fakat 

zaferlerini ancak silah üstün

lüğüne medyun olduklarını 

söylemiştir. 

Vehib paşa Necaşi hükii-

olduğuna ıemindir. 
Ras Dı- sta da gazetecilere 

şunları şöylemiştir: 

lerinin Kaporelto' da Avusturya- metinin yıkılma'Jına 
lılara ma~lôb olan Italyanlardan dahili kötü şartların 

ancak 
sebeb 

- Necaşi kaçmasaydı, mu
hakkak öldürülecekti. Asker
lerinin bozgunu ve reislerin 
itaatsızhğı karşısında memle
ketten çekilmeği tercih etti. ______________ ,;.... ______ _ 

Istanbulda 
·-·····- ·' Tramvay faciası 

Isanbul, 7 (Yeni Asır) - Bu 
sabah Beşik taşta feci bir tram
vay kazası oldu. Beş yaşında 
Hademe Ahmedin kızı tram
vay altında kalarak öldü. 

ihtiyat sınıfları 
Ankara 7 (Yeni Asır muha

birinden) - Öğrenildiğine göre 
doktor, dişçi, eczacı, baytar, 
kimyager ve levazım sınıfına 
mensup ihtiyat sübayları iki 
yılda bir staja tabi tutulmıya
caklarnır. 

iğdir 
Felaketzedelerine 

yardım 
Ankara, 7 ( A.A ) - İğdir 

su baskınında ı..arar gören köy
ler halkına dağıblmak üzere 
Kars valisi emrine Kızılay ce
miyetine bin lira gönderilmek 
suretile yardım yapılmıştır. 
. . -.. 
Ali Hasan 
Rakibini nıağlôp 
ederek diinya 
şaınpiyonu oldu 

- - Baştara}l biFind sahi/ede -
Mehmed pehlivan bize şu ma
lümatı vermiştir. 

- Şikatıde, Ali baba adı 
ile maruf olan özbeöz Türk 
çocuğunu da tanıyorum. Şikate 
Almanya şampiyonudur. Ken· 
disile ben de Amerikada iken 
görüşmüştüm. Ali babaya ge
lince; onun asıl ismi Ali Ha
sandır. Kendisi Elazizlidir. 907 
de Ameiikaya hicret etmiştir. 
Kendisi henüz 37 yaşındadır. 
Çok kuvvetli bir Türk çocu
ğudur. Türkiyeden uzun sene· 
lı!r ayrı katmasına rağmen bala 
memleketini sevmekte ve Tür· 
kiyeye dönmeği arzu etmek· 
tedir. 

ltalyan kuvvetleri 
Yağmurla harbederek Cicikayı 

işgal etmişler .... 
Roma, 7 (Ö.R) - Ogadende Italyanlar Cicigayı , işgal etmiş

lerdir. Bu işgal B. Mussolini tarafından zaferin halka ilanı 
sırasında olmuştur. Ras Nasibu ordularını bozduktan sonra gene
ral Grazianinin önünde en büyük engel yağmurdu. 5 Mayıs 
sabahı müsellah kuvvetler dağabur ilerisinde 26 ton taşıyacak 
bir köprü attılar. Motörlü kollar böylece fena havaya rağmen 
ileri geçebildiler ve 170 kilometre ileriledikten sonra Cicigayı 
işgal ettiler. Tayyareler keşif uçuşları yapmışlardır. Bir çok yP.rli 
reisler mutavaat etmişlerdirr Ciciga - Harrar yoluna hakim 2000 
metrelik Mor:ıa boğazı işgal edilmiştir. Motörlü kuvvetler, arkadan 
gelen Trablüs fırkasile birlikta ileri hareketine devam etmektedir. 
Ogaden harbının başlangıcı olan 14 Nisandanberi Graıianı 

ordusu 500 kilometreden fazla ilerlemiştir. 

ltalyan bakanlar kurulu, kralın 
başlığında toplanacaktır 

Roma, 7 (Ö.R) - ltalya hükumetinin Afrika meselesindeki 
vaziyeti uluslar konseyi toplanmazdan önce öğrenilecektir. Bu 
akşam gazetelerin bildirdiklerine göre Cumartesi günü saat 22de 
Venedik sarayınde bakanlar meclisi toplanacak ve bunu kralın 
başkanlığı a]tıncla bir toplantı takib edecektir. Alınacak karar
lar Duce tarafından Venedik sarayının balkonundan halka bil
dirilecektir. 

Yeni Habeş hükiimeti 
tesis edilebir ııiİ ? 

Hebeşistana verilecek şekli devletler 
kabul etmeli imişler 

Paris, 7 ( Ö.R ) - " Paris 1 
Soir 11 gazetesinin Roma ay
tarı Habeşistanda kurulacak 
yeni rejim hakkında şu ihti
mallerin mevcud olduğunu 
bildiriyor: 

1 - Yeni bir Habeş hüku-
meti tesisi ve ltalya ile ittifakı. 

2 - Manda. 
3 - Mahmiye (Tunus gibi). 
3 - İlhak. 
Şu son ihtimal halinde Ha

beşistandaki ırklara mahalli 
muhtariyet verilecek ve İngil
tere Kralı Hindistan impara
toru olduğu gibi, Italya Kralı 
da Habeş imparatoru ilan edi-

" 

Jecektir. Faşist ilerı gelenleri 
bunu istemektedirler ve bu ar
zuları son görüşmelerde galiba 
Duce üzerinde tesirini ğöster
miştir. 

Bu sureti halle Uluslar ku
rumunun ve devletlerin kabul 
edebilecekleri bir şekil verile
ceğini ummak lazımdır. Esas 
hakkında herkes mutabıktır. 
Fakat şekil itibarile ihtiyata 
lüzum vardır. 

Paris, 7 (Ö,R) - "Debats,, 
gazetesi Avam kamarasındaki 

müzakereler hakkında yazıyor: 
Münakaşalara sir Austen 

Chamberlain'in geniş 

,, ....... 
B U G 0 N ITAYYARE 

iNSEMASI 
iki büyük filim 

TELEFON 3151 

Hollyvoodun en güzel beş yüz kızı ve Amerika güzeilik kraliçelerinin iştirakile 
çevrilen senenin en şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

Güzeller· smi Geçidi 
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iki antant 
arasında bağlar 

Bükreş, 7 (A.A) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Bütün Romanya matbuatı 
Belgradda Balkan antantı mü-
zakerelerinin ehemmiyetini kay
detmekte ve dün neşredilen 
tebliği müşterek barış ve kol
lektif emniyet eserine devam 
etmeğe karar vermiş olan Bal
kan miittefiklerinin tesanüdüne 
parlak bir delil olarak telakki 
etmektedir. 

Keza gazeteler, küçük an
laşmanın üç bakan tarafından 
da başlangıçta izhar edilen 
mµtlak anlaşmayı ve iki antant 
arasında mevcud sıkı bağları 
kaydediyorlar. 

Kamutayda ..•.... f. 
Neler görüşüldü ? 

Ankara, 6 (A.A) - Bugün 
Refet Camteıın başkanlığında 
toplanan kamutayda 1935 yılı 
umumi muvazenesine giren da
ireler bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun 
müıakere ve kabul edilmiştir. 
Bu kanuna göre, bir kısım da
ireler bütçelerinden 218 682 
lira indirilerek bunun 210:382 
lirası muhtf"Jif tertiplere nak
ledilmekte ve 8,300 lirası da 
bazı fasıllara fevkalade tahsisat 
olarak konulmaktadır. 

Bundan başka yine fevkalade 
tahsisat olarak Jandarma umum 
kumandanhğt bütçesinin iaşe 
bedeli maddesine 330 bin lira 
Maliye vekaletıle düyunu umu
miye bütçelerinde açılan fasıl
lara da 2,410,660 lira konul
maktadır. 

· T uı inhisarı idaresinin 1931 
yıl, son hesabına ait kanun 
layihası da kamutayıl' bugün 
kabul ettiği kanunlar arasında 
bulunmakta idi. 

Kamutay cuma günü topla
nacaktır. 

Kızılay toplantısı 
A~ka~a.' 7 (A.A) - Kızılay 

cemıyetmın bugünkü genel 
merkez toplantısında yeni ida
re heyeti seçimi yapılmış ve 
1936-37 mali senesi bütçesinin 
heyeti idarece tasdiki için izin 
alınmıştır. 

Adıs-Abebadaki 
elçiler 

Londra, 7 ( Ö.R ) - Habe
şist.anda elçilikleri olan devlet
ler yeni bir vaziyet hasıl olun
caya kadar elçilikleri ibka et
meğc karar vermişlerdir. Adis
Abebada elçıler buna karar 
vermiş!erdir. Elçiliklerin vazi
fesi tabalarının himayesi ola
caktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leri hakim olmuştur. Eski 
dışişleri bakanı yalnız zec
ri tedbirlerin muhafazasında
ki tehlükeleri göstermekle kal-
mamış, bunların dostluğunu da 
meydana vurmuş ve ekonomik 
tedbirler ne kadar sert olursa 
olsun tecavüze karar veren 
büyük bir devleti hareketinden 
geri çeviremiyeceğini göster-
miştir. Onu durduracak ancak 
birşey vardır: Kend:sini hüküm 
altına alabilecek ezici bir kuvvet 
sir Austen asıl büyük tehlike-
nin Almanya olduğunu biliy.:>r. 
Her sözünde bunu hissettirmiş
tir. Zaten B.Eden de buııu unut-
madığını göstermiştir.Almanya· 
nmsilahlanması onun da başlıca 
kaygısıdır. Bazı mılletlerin biri
cik gayesinin sılahlanma oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Dünku münakaşalar, Londra
da Ulu~lar kurumunun tensi
k~. şartlarının . tesbit edil diğini 
gostermektedır. Bunun gayesi· 
bir felaketin önüne geçmek 
için uluslar kurumunu daha 
erken harekete muktedir kıl
maktır. lngil.zler şuna kanidir
ler ki Ancak harekettiki sür'at 
\'e kat'iyet bir tesir yapabilir. 
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Halk Dinarhnın centlimence fıareketlerini alkışlamış 

rakibini ise bir güzel dövmüştü 
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Bu mi.izakerelerin gayesi Ha· 
beşistanm akibetioi tayin et
mek olacaktır. Vaziyet emsali 
olmıyan bir şekildedir. Eğer 
Nec'.lşi Adis·Abebada kalmış 
olsaydı ltalyanlar onunla mü· 
zakere ederek bir mukavele 
imza edebilirlerdi. Ovakıt ulus
lar kurumu için mevcud bir 
hükümetin mümcssillcrile Ma- /falyanın Ce11eıu başdelegesi 
reşal Badogliyo arasındaki an- Btvoıı Aloisi 
laşmayi kaydetmekten başka şinin mümessiline hiç şüphesiz 
yapacak iş kalmazdı. Hal· ancak nisbi bir otorite atfedi-
buki bugün Habeşistanda hiç lecektir. Şu halde, muharib 
bir hükumet yoktur. Akibeti, devletlerden ortada kalan 1-
kcndi malumatı haricinde tayin mz birisinin, yani ltalyanın ie~-
edilecektir. Cenevrcde, Neca- JifJeri tetkik edilecek · · 
• ••••••• ................................................... hr. lngıl-t R 1 b b 1 h" d ................ . 
on ve use ar ın e ın ey· olan Diıraeli Gobde 'J ··;r······ 

diler fakat kraliçe onlara karşı an ( zamanın sulh "ı e ) r~ky~-
b. d 1 . d çu arı ı tı-
ır urum a mıştı, ve krahçe ar mevkiine gelmele · · t 

orta. s~mf!~rı~ his.terini her kes· cih edeceğini söyledi:rın.~ H~· 
~en f/' bbılır1•· ~·~er bakanlar olmazsa bu asil centilmon~ 

a Tar ı1n a eyın b e bulundu- lh_r kimseyi tehdid etmezler· 
lar. op anhya a kanlık eden ıç olmazsa onlar D ·' 
Lord Palmerston, fikirler be- markaya tecavüze - ~n~· 
yan edilirken yüzünü elleriyle takdirde yalnız kalmı;~:~ğ:~: 
kapadı; sesler sustuktan sonra, s.öylemezdiler; hiç olmazsa • 
gözlerini kaldırdı, etrafına ba- lıtıkasını kötüleyerek Alm~:. 
kındı ve şunları söyledi: Sam- yayı kızdırmazdılar; biç ol-
yorum ki habine harbıu aley· mazsa Danimarkayı aldatıcı 
hindedir.,, tavsiyeler ve hayalcı umudl J 

D 
. k ara 

an~arka'hlara ne cevab mu avemete sevketmezlerdi.,, 
verrneh? Onlara anlatıldı ki, 1864 de Slezvig ve Holştayn 
Lord Palmerston, kabinenin Prusya tarafından ilhak edildi. 

re'yini almadan beyanatta bu- ,/' • 
lunmuştur, bıı itibarla onu ta· Kıssadan hisse? Hakiki vak· 
•hhüd altına sokmuş olamaz. adan çıkan hisse, anlatbğımız 
Bu çok teessüfe değerdi, fakat k~ssadan çıkanın aynıdır. Man-
nc ı ? M tıgm tutamayacağı teahbütlere 

yapma ı uhalcfctin reisi kalp giriımemclidir. 

ıfr n 

Turgutluda yoksul çocukları 
esirgeme kurumu yıl başından 
bugüne kadar Turgtlu ilk okul
i~rına • devam edf!n yüz yirmi 
kımsesıı: ve yoksul yavrunun 
kannlarmı doyurmuş v~ 23 Ni-

ın 

·ıtere 

san bayramında hepsini giydir
miştir. Bu yardım kurumunun 
takdirle karşılanmağa de. en 
bu faaliyetini yukarıda görAiea 
fotograf çok canlı olarak gö _ 
tcrmektedir. 



........ 
Memleket derUerl : 

Çok yerinde' bir sual 
Bina vergilerinin yüzde yirmi beşi

nin tenzili hakkındaki kanundan 
İzmir istifade etmiyecek mi ? 

Yazan: Avukat 21em Postacıollu 
Gayri ruenkul irad ve kıy· 

metlerinin düımesinden dolayı 
wergilerin gC?nel bir surette in· 
dirilmesi hususunu göz önüne 
alan hükfunetioıiz bu maksatla 
Kamulaya bir kanun layıhası 
teklif etmiıtir. Bu kanun Ka
mutayda müzakere ve hatta 
pmulü dairesi tevıııi edildikten 
aonra 2870 numaralı kanun 
meriyete girmiıtir. Bu kanun 
hükümleri; gayri menkul irat
lannın gayn tabii bir şekilde 
ıukutuna maruz olan vilayeti
mizi de istihdaf ederken mali
yece yapılan tefsirlerde lzmir 
•İliyeti mükelleflerinin kı~men 
bundan istifade etmeleri şöyle 
dunun bu kanun hükiimlerin
den tamamen hariç bırakıl

IDlfbr. 
Şimdi lzrairdeki bir kısım 

mükellefler; bu kanun hüküm
lerine g6re de yüzde yirmi 
aiabetinde tenzillttan istifade 
etmek istedikleri halde maliye 
daireai de aJDİ kanun iatiaa
dea milkellefJerin bandan isti
fadeye haldan olmacbjını ileri 
llrmektedir. Aceba hangi taraf 
Mkhdır. Ba yazılarda meseleyi 
mf ihni bir ıekilde tetkik et
mek iıterim. Bunun için de 
2870 numaralı kanunu okuya· 
laa.Kanunan birinci maddesinin 
Wriaci fıluuanda yllzde yırmi 
... tenDllt esası ıu yolda 
lıabal ec:lilmiftir : 

14 haziran 926 tarihli miilga 
.... alıkafat ve 4 temmm 931 
tarih ve 1837 numarah bina 
,, .... bıa.nına tire 1340-
1"2 malt J111an içinde umumi 
taluirine batlanmıt olan tehir, 
k-ba 't'e k&,lerdeki biaalann 
(bahmduklan dziltamJarmdaki 
talarir ve itiraz itleri bitmif 
..._ olmum) katiletmit irat• 
..... aD Jlbcle yİrmİ bqi 
illdirilir. ) Kanunun bu fıkra· 
mulan an)qıhyor ki, yüzde 
Jirmi bet tenzilitdan istifade 
edecek olu binalar için şu 
.. rtların tahakkuk etmesi li· 
smdır: 

340 • 932 1eneleri ara11nda 
14 haziran 326 tarihli miUga 
•lulckafat kanununa ve 4 
te..Du 931 tarihli 't'e 1837 
a......Jı biu 't'eflİIİ kanuuu· 
u fire tahrir rlrmelidir. 

Kanunun esu liyibuanda 
9'l6 - 932 seneleri iken saylav 
ldtaa ltay ıt•&mn teklifi 
lzerine baılanıaç tarihi 340 
Jllana kadar irca edilmiftir. 

Binaenaleyh 326 mliltra mü
ukbfat kanununa ılre 340 
HBUİDden enel ve o zaman• 
danberi bir daha tahrir gir• 
memİf olan yerlerdeki gayri 
mealtuller 2870 numarah kanun 
lalldimleriaden istifade ede
muler. ÇIDk& kanun 340 ta· 
rilaini tahrir mebdei olarak ta· 
J1D Ye kabul etmiftir. Aym ..... m den ..,. tahrl· 
rl8e ba ..... ,. olu J•lenlekl 
pJl'İ menkuller iradı pJri _. 
flleri katiyet peJda ., ...... 
oı.a bDe yine bu kanun hakim· 
lerWea m&.tefid oıu.u. Fa· 
bt 932 den enel tahririne 
b..aamnıı olan yerlere kanu· 
•• flmalü ~ildir. lmlnle 

9t6 da ta ya,.._. ol-
·•ll=cla b11 illrta&laki ..... 
..... prensip itibariyle bmire 

t&malll lbımgelir. Bu kanu• 
- birinti maddeli bu e .... 
ke,daktan aoma iltiaai bir 
lalklm kOJDlllfbu' ki O da fU• 
tir. 

u kadar ki ,.karda yulh 
..meterde talarirlae ...... .,. 

mininde 1933 ve 1934 ve ya
hut 1935 seneleri rayiclerinin 
nazan itibara alındığı tasrih ve 
kesbi katiyet ettikten sonra 
iradlannda tadilat yapılmıt 
olanlar bu tenzilden istifade 
edemezler.] 

Bu istisnai fıkradan anlqı· 
hyor ki; kanunun istihdaf ey• 
lediği gaye; 33, 34, 35 ıeneleri 
rayicinin nazan dikkate ahn· 
ması ve takdir edilen iradı 
gayri dfilerin bu seneler ra
yiçlerine g&re irca edilmesidir. 
Şu halde meseli 932 ıene· 

sinden evel tahririne batlanmıı 
ve henüz bitmemiı olan yer· 
lerde iradı gayri sifilerin bu 
seneler rayicine göre yapıldığı 
kararlannda tasrih edilmit olan 
müsakkafat bu hükümden· isti· 
fade edemezler. Gerçi kanunda 
(Henüz bitmemit) tabiri yok· 
tur, fakat milaakkafat heyet• 
lerinin 33, 34 ve 35 senelerinin 
rayıcım kararlannda taarih 
edebihneleri için tahririn de
wam etmif olmaaı lizım Ye za• 
ruriclir. 

32 den enel bafla•t ve 
bitmit olan tahrirlerde tabii 
33, 34, 34 ıeneleri rayicinden 
babae imkin olamaz. Bu ka· 
nundaki tenzillttan istifade 
etmiyecek iıtianalardan biri 
budur. Ve bu da Izmir mın· 
takumcla yoktur. Çiinkll lzmir
de tahriri mlllakkafat çoktan 
bitmiıtir. 
Şu llalde İltimaDID ikiad 

k111D1na gelelim. (kesbi lratiyet 
ettikten aonra iyracllarmda tf • 
dilat yapılmıt olanlar) itte ba 
kanundan lzmirin iatifadeaae 
mani olmak lzere maliyece 
ileri siiriilen iatiaai fıkra bu
dar. Maliyenin noktai nuarma 
g&re bmirde 926 1enetinde 
tahriri mllaakkafat yapılmlf ve 
kesbi katiyet ettikten aonra 
929, ve 30 ıenelerinde de umu· 
mi taclilat icra edilmiıtir. Bina· 
enaleyb lzimirin m&aakkafat 
iradlan keıbi katiyet ettikten 
aonra iradlannda umumi tadi· 
lit yapılmıt olmasına g&re bu 
fıkra mucibince arbk 2870 nu· 
marah kanunun bliklimlerinden 
istifade edemez. 

MalGmdur ki; 1837 numaralı 
bina vergin kuununun 27 inci 
maddesi mucibince vergilerin 
tadili iki tekilde olabilir. 

Biri umumi tadiJAt, diğetl 
husui tadilittır. Bina kanunu· 
Dun Ti inci maddesi mucibince 
(bir tehir, kasaba veya k6yün 
tamammda veyahud bir mabal· 
liD meydan ve aokapda bu· 
lunan binalarm iracb her hanİi 
bir 1ebeple yizde on bet nis· 
betinde artar veya c:kailirse 
on senede bir yapılacak umumi 
tahrirden maada mOkelleflerden 
bir veya birkaçının veya vari· 
dat memurlanaın talepleri üze• 
rine tadillt) yapahr ki buna 
umumi tadilitı bunaiye denilir. 
Bir de ferdi tadil talepleri var
dır ki; bu da her milkellefin 
mtlnferid ve hususi milracaab 
&zerine yapabr. Filhakika lzmir 
ve JCartıyakada 929 ve 930 
tarihlerinde umumi bir tahrir 
daha yapdmlfbr. 

Maliye bunu umumi tadilit 
hususiye olarak kabul ediyor. 
Ve bu telikkiye ı&re madamki 
lzmircleki iradlann tahriri kestii 
kat'iyet ettikten sonra tadilit 
yapılmıtbr. Bu fıkra mucibince 
lzmir muhiti 2780 numaralı ka· 
nun hlikmiind yani yüzde 
yirmi bet tenzillttan iıtifade 
etmez: 

YENi A81R 
. . ... , .. , ... 

K d 1 •ıt d 1 Açık arttırma uş a am ngı ere e ile fevkalade 

K d• h•• ) • • L d büyük fırsat en ı un er erıne ınanmıyan on ra 10 mayıs pazar günü sabah-

h ık 
• d k leyin ıaat onda Birinci kor-

a in} tatmJn e ece donda Tayyare ıinemasına var-
• • • madan evvel 198 numaralı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• büyük hanede fevkalide mo
bilyeler açık arttırma suretile 
satılacaktır. Satılacak eıyalar 
meyanında cevizden mamul 
büfe, kare maondan mamul 
anahtarlı yemek masası, ceviz 
maroken yemek · sandalyaları, 
Avrqpa mamulatından ipekli 
kanape takımı perdeleriyle be· 
raber, aynca maondan mamul 
Fransız kanape takımı, 3 par
çalı maon Franıız kanape ta
kımı, dokuz parçalı filizi ipekli 
ceviz dokuz parçalı takun, Hirl 
markalı siyah Alman piyanosu 
taburuile beraber, müdevver 
maon yemek qıasaıı, fevkalide 

Bir çift kanadla sekiz kilometre uçuyor 
Tayyareyi, radyoyu, televiz

yonu gördükten sonra yirminci 
asır insanının(yapacağım) dedi
ği şeylere inanmamak elden gel· 
miyor: Altı yıl evvel Amenka
daki muganniyenin sesini din· 
lediğimiz zaman Amerikalı Dr. 
Zinçker en çok bir yıl ıonra 
ayni muganniyenin fotoğrafının 
dakikalar içinde Avrupaya ·veri 
lebileceğini iddia etmit: bu id
dia seneyi doldurmadan yerine 
gelmişti. 

Şimdi Amerikanm Miııgan 
eyaletinin Lansing ıehrinde bir 
adam çıkb. Adı Gle:n Sohn 
olan ve bir sihirbaza benziyen 
bu adam, bundan albay enel 
bir pazar g6n6 tehrin umumi 
meydanlanndan birinde topla· 
nan binlerce insanın 6nDnde 
kanadlarını gerdi ve uçtu. 

Anvpada bir tiri& inamJmı· 
yan ve hakikat olma11na ihtimal 
veriJmiyen bu badiaeyi gözle· 
riyle tesbit için birçok tanQYD•f 
muhabirler Mifigana gittiler ve 
bunun hakikat oldağunu g3zle· 
riyle girdiler. 

Deyli Ebpreı l'azeteai bu 
hususta fU malümab veriyor: 

- Clem Sohn'ın bir aibirbaz 
olma11na ihtimal verilemez. O 
bundan üç gln enel lngilte· 
reye aıak baıtı. Mabadı htı· 
nerlerini lngitiz halkına gider
mektir. Mitiganda • Kuı adam· 
unvanını alan bu zat heniz 28 
ya11ndadır ve bir ıportmen 
Ylcaduna maliktir. 

Clem Solua Londra ,amrak• 
!erinden geçerken ufak bir M
disecik olmQflar. Gümrilk me
murlan bu DUik seyyaha mu• 
yene ve gümrlte tabi et1a11 
olup olmadığam 10rduklan za· 
man kuş adam fU cevabı ver· 
mittir: 

- Glimrüğe übi olub olma
dıklarım bilmiyorum. Yalnız 
kanacllanm vardır. 

Memurlar bu ıarib cevabtan 
birıey anlamamakla beraber 
bavullarım muayene etmifler; 
hakikaten kut kanadlarile kar· 
tılaımıtlardır. Tuhaf bir vazi· 
yet bidiı olmuttur. Gibnrik 
memurlamıdan en tecrilbeli 
olanlan derhal kua bir konut· 
ma yapblar ve kut adamdan 
kanacllan için glimrilk ücreti 
ahnamıyacağıaa karar verdiler. 
Kuş adam, kendi hllnerle

rine inanmıyan Londra halkım 

1 

Kuş adam Olem Solın 
tatmin etmiı olmak için cumar· ı edeceği kanatlan tecri\be et· 
teli gtınli Londrada tayyare mek fikrine kapılmııbr. Ve kut 
meyclanmdan havalandı ve 8 adam bu tecrilbelerinde tabmi· 
bin kadem yikıelerek bir kut nin fevkinde' muvaffak olnıuı· 
gibi Loadra bavalannda do· tur. ScSzl arbk ona bırakahm: 
lqtı. Bu tecrlbeler lngiliz Ha- iLK UÇUŞT AKI KORKUSU 
va nezareti memurlarının göz.. ..Tayyareye ilk defa olarak 
leri ininde yapılmıtbr. parqMlm yerine kanadlanmla 

Kut adam bir tayyareyle bindiğim glln içimde bir kor-
ylk1eldiktea IODfa kendiainı ku duyduğumu gizliyemem. 
botluia atmakta ve sun'i ka- 3000 metrede iken pilot itaret 
•tlan sayesinde istediği yere etti. Karlinge 11ynldım. Ve 
silmekte; tam zemine yaklaı· atladım. Bu ilk uçuş mükem· 
bja 11rada kanatlarma ilitik mel oldu. Sekiz kilometre git• 
olan paraıuhmu açarak thel&· meğe muvaffak oldum. Kendi 
'keıizce yere inmektedir. kuvvetimle kanatlan ve kuy· 
Kuı adam, kanatlannm iate· ruiu harekete geçi~~rek uçu• 

diği gibi teklmlil etmeditine tumu ko~trol edebiliyordum. 
zahiptir. O pek yakında kanat- Umumıyetle tayyareden at• 
lannı tekemm&I ettirerek pa· larken bacaklanm arasındaki 
rqutu atmak fikrindedir. Eğer duman 18.çan bom~yı patlat-
buna muvaffak olursa harp ve mak ıaretiyle bem ıeyreden• 
bombardunan tayyarelerinin de lere uçuıwnun baılamğım ha
kıymeti azalacak ve insanlar ber vermekteyim. Çıkııta mlit· 
7erde olduiu gibi kanatlanarak bit bir frenajla kal'fllatmakta· 
havada da dlltman tehirleri yım. Fakat tedricen uçuş inti· 
6zerinde harp edebileceklerdir. zam kazanmakta ve topratın 

AMERiKA YI TiTRETEN bana doğru y&kselcliğini g&r· 
ADAM mekteyim. Ancak 300 metreye 

Clem Soba, Amerikayı bat· geldiğimde parqlltlimü açmak· 
tanbata titretmİftİr. Şimdi in- tayım. Pek yalanda bu para
giliz kamoyunu da ayni hayrete tlte de ihtiyacım olmıyacağuu 
ve heyecana ıllrtlkleyec-etini umanm. Parq&t 36 kilo atu-
umuyor. KUf adam mlkemmel bğında olup bareklbmı ifkll 
bir paraıütçOdiir. Sekiz ıene· etmektedir. Şimdi çok daha 
denberi paratiltle tayyareler· genit ölçihle bir UÇUf yapmak 
den abla abla biuat idare niyetindeyim." 

zarif ve nadide yatak odası 
takımı, şifonyeralı dolap, tu-
valet, lauman ve komodinoıu, 
Avrupa mamulibndan fantazi 
yedi parçalı hasır kanepe takı
mı, iki ve birer buçuk kiıilik 

bronz kaıy•>lalar, somyeler ve 
yataklariyle beraber, cevizden 
·mamul gayet şık ve nadide 
şemsiyelik, malif cevizden iki 
adet kadife koltuk, feykalide 
lüks fimine aynaaı, aparbman• 
lara ve pansiyonlara elveritll 
gayet nadide bliylk madeni 
aoba borulariyle beraber, por· 
tatif iki taraflı blyGk yazıhane. 
mermerli kolonalar, heykeller. 
kadifeli ve luetonlu ,~zJonklar, 
ilke tifonyereli aynalı ve ay• 
nuız dolaplar tualetler ve ko
moc:linolarile beraber, ceviz bir 
ve iki katlı aynalı dolaplar, 
yükıek ıehpalar, muhtelif ma• 
deni sigara masaları, ilke birer 
kifİ}İk karyolalar yataklariyl• 
beral;er, muhtelif perakend• 
aandaliyeler ve orta masalan, 
poralen lavabe takımları' divan, 
yatakla beraber, muhteli- ay· 
nalı aıkılıklar, etajerler, camh 
kltlpbue, dahan muf81Dbalan, 
ilke bllytlk buz dolabı, Amper 
markalı S lambalı radyo, eval 
kristal kuşlu ayna, gayet zarif 
ceviz garderoba tualetiyle be· 
raber, lngiliz para kasaıı, Ame 
rikan muşamba kanepe, pera· 
kende döıemeli koltuk ve san
daliyeler, demirci, upk. Tebriı 
hah, ıeccadeler, kilimler ve 
sair birçok eşyalar açık arbr· 
ma suretiyle aablacakbr. 

Fanab kaçırmayınız. Satıt 
pefindir. 

Tlrk müzayede salonu 
mlclllriyeti 

S: 6 2-3 (869) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rinde yapalaa tahrir çok vasi 
ve tllmullu olduğuna ı&re buna 
tadilit umumi1e demek clejna 
dejildir. Bu; tahrir mahiyetin· 
dedir. 

Tadilib umumiye diyebilmek 
için 1837 numararah kanUDUD 
27 nci maddeıinde yazda Lir 
takım formiller vardir ki; baa· 
lar yapılmadıkça bu tahrire 
umumi tadilltı huıusiye dem· 
lem ez. 

Mahaza kelime liurinde oy· 
namıyahm. Bu umumi tahriri 
maliye daireleri gibi (umumi 
tadilib hususiye) teklinde an· 
byalım. Umumi tahrir ile umu· 
mi tadil arasında netice itiba
rile bir fark yoktur ki. Her 
tahrirde vergilerin tadili de 
mevcuttur. Binaenaieyb 2870 
numarah kanunun birinci mad
desinde 932 ıenuinden enel 
umumi tahrir giren yerlenn 
yilzde yirmi bet temilittan 
iıtif ad el eri kabul olunursa ayllİ 
mahiyette olan tadil tlrmlf 
binalann istifade etmemeleri 
için manbkl ve Wmkl Wr ae· 
beb tuanur olnamu. Hattl . ...., 

Iİnden evvel husU1i tadil gör
m&ı olan binalann da yine bu 
tenzillttııan istifade etmeleri 
icab eder. 

Maliye daireleri ictibadının 
2780 numarah baununun ru· 
bama tamamen aylan oldutunu 
izaha llzum ,armıeyorum. 

Çtınkll eğer lzmirde yapıl
IDlt oıa• · &on tahrir ve mali
JenİD tarza · telakkisine gire 
aon tadil 33, 34, 35 ıenelerin· 
de yapılm14 olu1clı bu teftir 
't'e ictihad çok doğru ve ye· 
rinde idi. Halbuki; bu ••ne· 
lerde yapalmamlf, 929 ve 930 
ıenelerinde yapalmışbr. HalbulJ 
kanunun vazii 932 senesinden 
sonra gayri menkul iradlannda 
g&rdllğti mlihim sukutu nazan 
dikkate alarak umumi tenzilat 
eaasmı kabul etmiı ve 6u mak
sadladır ki; bu kanunu koy· 
muıtur. Bu itibarla 1932 tari
hindenberi lzmirde biç tadil 
prmemit olan emvali gayri 
menkulenin bu kanau h&klm
leriaden iltifadeai ~ok tabii ye ba•• nala 't'e -.kudmı 

1 

932 aenelİDdenberi lzmirdeki 1 dar etmektedir. Bu ihtiJlfm halli 
iracUann ylbde elliden ylbde içia her mlkeUefin payı dev· 
.. ekMDe kadar dlpıesi sebe· Jete kadar mllracaat etmesi İcab 
bile bu kanun hlkthnlerinden 
en 11yade bmirin istifade et• 
mai umulurken blllbltilD mab· 
rum baralulmaaı lzmir mlkel• 
lefleriDi iakiaan emele uğrat· 
mlfbr denilebilir. 
Şu halde kanunun ( keabi 

kat'iyet ettikten sonra iradla
rmda tadilat yapılmlf olanlar] 
fıluuına yazi kanunun maksa• 
dana ı&re te&ir ederek yalmz 
932 den ıonra tadilat glrm&ı 
olan binalara baareylemek ve 
2780 numaralı kanun hllklim· 
lerinden ancak bunlan iatiana 
etmek icabeder. 

Yoksa vergileri mikdanna 
itiraz etmediklerinden dolayı 
bili 932 ıenesinden. evvelki 
iracUan llzerinden vergi veren 
birçok mllkellefleri acb geçen 
kanunun tenzilit hakkından 
mahrum bırakmak doğru de
lildir. 

Ma&ye daireleri De bmir bi· 
na mllkellefleri araımda tabad· 
dil eden aoktai DUU ihti-

• 

eder. Bu mlracaatlar neticele· 
nuiye kadar maliye dairui 
Yergileri tahsil edecek ve mB· 
kellefler bak kazancbldan tak· 
dirde banlan aahibleriDe reci 
etmek mecburiyetindedir. Ba 
muameleler iı6 iki taraf için 
gliçtlr. Bu gllçllte mani ol• 
mak için teflİre muhtaç ,artı
len hu kanunu toplu halde bu· 
lunan kamutayımıza ıevkede
rek tefsir ettirmek ve tefıire 
g&re hareket eylemek • her 
iki tarafı glçlllden kurtaracağa 
cihetle • çok lazam ve zaruri· 
dir kanaabndaJllD. .......................................... 

Deniz mecmuası 
Kaptan ve makia~stler ku· 

rumu tarafından aylık olarak 
çakanlan deniz mecmuaS. mü· 
tenevvi malumatiyle ve zengin 
klifeleriyle tık bir ıalon mec
muaaachr. Sporculara ve denizi 
ıevenlere hararetle tavlİye 
olunur. 

Teni merkezi Galat.ada Orta 
~ 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 93 Yazan : Tokdil r• 1 

Tanıdım sen benim dostumun oğlusun, Ebutalibin 
oğlusu~ ! Fakat ey genç çekil benim karşımdan .•. 

Sana kıymıyayım, başkaları gelsin! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ Arada ;ı~·· .. ;ttii; .. ~i;~- - Tanrının sevgilisi 1 Saad başa cenkedecek yiğitleriniz 

d 
.. ü t ış~eninle sözü doğru söylüyor, biz canla, başla yok mu? Yoksa üzerinize hü· 

an gor şme ' w • • d- - d . -1d" .. .. s· d b .. 1 k k bil mi? çarpışacagız ızın ver, ovuşe- cum e enm, o ururum. ız e 
ag ~a t t a lim, fakat bu Allahın emri ise kabbece ölürsünüz ! 
_ p v~·ı G tfan kendi riya- muti olahm. Bu hitab Aliyi kudurttu ade· 

ıet ettiii 
1 kab~yle ile harp sah- Muhammed heyecanla ayağa ta! yerinde tepinerek: 

· d k·1s·mt kalktı.. - Ya Muhammed bana izin nesm en çe ı · . . 

S 
? - Hayır 1 Arkadaşlar t De- veri Ben bu haıne bır ders ve-

- onra b · d .. ·ı · ' _ S düşmanlanmıza asla di hayır u tannnm emrı egı - reyım. 
yardımo:~:esinl icap ederse dir, lakin ordunun maneviyata ~uhammed Amnıyu bilirdi, 
b' dı etmek için hazır karıldı, sulha taraftardır zan Alıden başka ona karşı çıkacak 

bızle yar 1 m ediyordum hntta önde gelenle- kimse olup olmadığı ararcasına 
u unsun · b0 l b .. 1 d" .. d .. kl · · " 1 k _ p ki il Buna mukabil rıo ı e oy e uıun u erını sagma, so una, ar asına bakın-

.e y nuz? işidiyordum. Fakat şu halde.. dı, kimsede ses yoktu: 
ne venyorsu . 

Muhammet etrafına bir göz Muhammed Aymyeye döndü Amnı yine bağırdı: 

d. d. Kimse onun söyledik- ve sözünü tamamladı: - Ne duruyor, ne susuyor-
gez ır ı, Ş h ld . l. d 
lerine muanz görünmüyordu, - u a e sız: e ıniz: en sunuz? [çinizde kimse kalmadı 
cevap verdi: . geleni yapın! .. mı, ben ölü~erin oaezarma mı 

_ Buna mukabil Medinenın Arkadaşlarına dondii: at saldaracagım? 
h alığından gelen hasılabn - Düşmanlar ellerinden ge- Ali haykırdı: u::: birini ona verelim. leni yapsanJarl Gitl Sen de Ay- - Ya Muhammed bırak beni! 

Ayniye sakalını sıvazlıyarak niye b~nu böylece haber ver! Muhammed: 
bir lahza düşündü ve birden Aynıye korku ve hayret için- - Çık! dedi! 
bire başım kaldırıp sol bacağını de şaşkm şaşkın hendekten Ali harmanisini üstünden 
uzatarak: geçirildi, şaşkın şaşkın Gatfana attı, yalan kalmç abldı: 

_ Azl dedi. ve Ebu Süfyana olanı, biteni - Sen kimi istiyorsu~ ki 
_ Ya! ne olmalı? anlattı. çıkmıyorlar?' 
__ Üçte ikisi bizim olma hl Fak at Kureyş ve Hayber or- - Sen kimsin? 
Muhammed sustu, busırada dusunda bu haber hiddet ve - Tanıyamadın mı? 

Sad bin Muaz, Sad bin Abade feveran uyandırdı, Ebu Süfyan - Gençsin, gürbüzsün, yazık 
Ve mecliste bulunmayan Ali Gatfanla birlik: 1 b o ur, toy ir delikanh ile ölçü-
ve O .. mer çadırdan içeri yavaş - Hücum! Ne pahasına şürsem bana da bayfdır. Be~ 
Yavaş gl.rmişlerdi. olursa olsun! diye orduya emir b · 'b· ı. h 

enım gı ı "a raman arıyorum. 
Muhammedin susması, Ay- verdiler. 

h. D" d b' h k Ali kılıncma bir daire çizdi-
nl'yeyı' telaşlandırmamışh, ıç uşman or usu ır ay mş rerek : .. 
istifini bozmadan: tufanı içinde hendeğe s'aldır-

- Ne diyorsunuz? diye sö- dıJar. Elçinin gitmesinden ya-
zünü tekrarladı. rım saat sonra .zuhura gelen bu 

- Ashabla müşavere ede- hücum milslümaol.arı asla kor-
. d ".J' kutmadı, zira Sad, Ali, Ömer 

yım, euı. 

_ Ben gidip Gatfanla mü- ve bütün cengaverler: 
şavere edeyim, demiyorum, - Korkmak yok! Ölüm ve 
onlar üzerinde hükmün varsa necat var! Şerefle öleceğiz. 
ve sen hükümran isen söz Düşmanı son kuvvetle karşıla-
senindir. Sözü senden beklerim yacağız. . 
al Bu son hitab ashabı titiz- Diye İslamların arasında şü-
lendirmişti, Ali dişlerini gıcır- mullü telkinler yapıp heyecan 
datarak Ayniyeyi şöyle bir uyandırmışlardı. Düşman or-
süzdü Saad bin Muaz Alinin dusu hendeğin yanında yine 
bu h;lini görmüş, coşan bidde· durakladı ve oklarla, taşlarla 
tine galebe edememişti, ken- mütemadiyen müslümanlara 
disini tutamayarak ileri atıldı. hücum ettiler. 

Ayniyenin bağdaş kurduğu Ortalıkta öyle azim bir gü· 
yerde Muhammede doğru ayak rültü koptu ki velveleden afak 
uzatışı onu daha çok sinirlen- tutuldu, Kureyşin ordusu için-
dirdi ve Ayni yenin uzanan de en meşhur cengaver tanılan 
ayağma bir tekme atarak hay- ve hiç kimsenin boy ölçüşemi-
kırdı: yeceği, doksan yaşmda dinç 

- Nerde bulunuyorsun, ey Amru hendeğin a:ı çok dar 
tilki gözlü herif, ayağını topla! bir yerine rastlayınca atım 
Edebinle otlAr, eğer şu halinle geri döndürüp, bir az mesafe 
başka yerde olsaydın, eğer aldıktan sonra atın yelesnie 
Muhammedin huzurunda bu- kendini vererek yıldırım süratile 

- Hen Aliyim ! Ve sana iş
·te yaya olarak karşı geldim. 

A mru kahkaha ile güldü : 
- Tamdım, sen benim dos,. 

tumun oğlusun, Ebutalibin oğ-
lusun ! Fakat ey genç çekil be
nim karşımdan.. Sana kıymı
yayım, başkalan gelsin 1 

- Beni beğenemedinmil Sen 
ath iken ben yaya olarak çıkı
yorum, h~di bakalım. 

Amru atından atladı: 

- Öyle mi istiyorsun ali 
Bak ben de yayayım, işte ata
mı öldürdüm. 

Derken abnan ayaklarına kı· 
lıncı salladı, zavallı hayvan ön 
ayakları uçmuş bir çöküşle kan 
içinde toprağa yuvarlandı. 

Ali korkunç bir kahkaha ile: 
- Aferini! Aferini Müdafa

asız hayvanı ne güzel mağlüp 
ettin, şu halde sen şimdi ga
lipsin! Aferini 

- Sonu Vat• -

Derhal tebrik etti 
Tiran, 7 (Ö.R) - Arnavut

luk kralı Ahmet Zogo Mussu
liniye bir telgraf çekerek Adis 
-Abebanın ltalyanlar tarafından 
işgali münasebetiyle Arnavut 
hükumetinin ve milletinin sevin
cine tercüman olmuş; ve ltal
yayı hak kazanmış olduğu bu 
zaferden dolayı tebrik etmiştir. 

Bir nazır öldü 
Paris, 7 (Ö.R) - Eski radi

kal sosyalist nazırlardan AJbert 
Dalinye, uzun bir hastalıktan 

sonra öldü. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
207 Alyoti bi. 8 50 11 25 
46 Ç O Nuri 9 75 10 50 
19 K A Kazım 12 12 25 
30 T Debas 11 75 12 75 
14 Ş Z Galip 10 50 10 50 
4 Leb. lsmail 12 12 

28 S Snleymano 11 75 11 75 
12 S Emin 11 11 

S Vitel 9 50 9 50 
365 Yekütı 

508277 Eski satış 
508642 uumi saht 

Zahire 
Çu. Cinsi 
380 Buğday 6 50 
153 balye pamuk39 50 
558 K palamut 650 

8560 kilo yapak 61 
gMA 

Fiat 
6 50 

40 
750 

63 25 .. 
Para Piyasası 

7.....:5-1936 
· · Alış Sabş 

Mark · .. 50 20 50 75 
İsterlin 624 627 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 60 79 30 
Belga 21 35 21 60 
italyan lireti 9 89 9 91 
İsviçre Fran. 40 80 41 10 
Florin · 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 50 23 87 

Mart ayı ihracatı 
Tutulan bir istatistiğe göre 

mart ayı içinde lzmir limanın
dan 8,361,092 kilo mal ihraç 
edilmiş, buna mukabil ithal 
edilen mal 2,989,523 kiloyu 
bulmuştur. 

ıhraç edilen malların kıymati 
1,634,493 lira, ithal edilen mal
larm kıymeti de 608,543 lira 
değerindedir. Aradaki fark 
~.025,950 liradır. Ve memleke· 
timiz lehine olarak ihracat faz· 
lası dır. 

Havacılık ve spor 
·' Havacıhk ve spor mecmua
sının 166 ıncı· sayısı çıkmıştır. 
Okurlanmıza tavsiye ederiz. 

lunmasaydın böğrünü mızrakla atını sürdü, at sür'atini boz-
deler, seni cehenneme gönde- madan korku havlile handeği 
rirdim. bir sıçrayışla atladı, geçti. Bunu Izmir niuhasebei hususiye müdür-

•• 

Oderniş gezisi 
10 Mayıs 936 Pazar 

Zafer Okulu Koruma Heyetinin 
lzmirin en kuvvetli takımı K. S. K. Ödemiş AL TIN 

OVA ile o gün bir maç yapacaktır. Güzel bir spor günü 
yaşamak ve baharın en güzel tren gezisi yapmak, Birgi 
ve Bozdağ ile Gölcük yaylasını da çok ucuz fiatlerle 
görmek mümkün olacaktır. 

MUSTESNA BiR GUN 
lzmirden hareket &,30 Kuruş 
Ödemişten dönüş ·e,30 Birinci mevki t7S 

ikinci " 150 
Tren Kemer, Kt7.ılçullu, Üçüncü " 125 

Gazi emirde duracaktır. 3-10 vaş aıasuıdald çocaklaıa O 

Sataş yerleri 
Hükumet karşısanda şekerci :: Alemdar zade Mehmet Ali, 
Ali Galip, Hükümet kar- E~ Bakırcılarda Alemdar zade 
şısında Sümer Bnnk, Kemer E Sırrı, Hırdavatçılarda Nu. 8 
alh~da Mektepler kit~pha- E de Öztürk Manto evi, Odun 
nesı, ~emeraltı_nda Yem Ya- :; paznrmda Saraçlar çarşısı 
vuz: lutaphanesı, Kemeraltm- : N 5 t tnr _ H d 
da Hacı Hasan oteli, Kemer § u. .e uncu a~ a~, 

it d 62 N d B 1 1 k 
- Kerestecalerde Kerestecı Bı· 

a ın a u. a o u o an- : 
tası Eşrefpaşada tütüncü E lal zade Sabri, Arastada Nu. 
Ism~il. Alsancakta aşçı Meh- ~ 267 de Tuhafiyeci Zülfikar, 
me\, Kilimciler çarşısmda § Yerli Mallar Millet Pazarı, 
çorapçı Osman, Alsancak :! Tilkilik Eczanesi Faik, Lale 
istasyonun büfecisi Kemal. § sineması karşısında leblebici 
Şadırvan altında Nu. 4 te E lbrabim. 
rZ72ZZZ7.7Z7ZZZ77Z7.J.Z7..7..7-ZZ7JZ7Z7Z'7.7.7ht;Z7.7..7.zx7J.7.7...zzzzz:tll 
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ELEGAN TERZiHANESi 

rla 
TAI<SİTLE ELBİSE 
Müessesemiz ilimizin saym memurlarına müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

T AKSiTL•~ EI.JBiSE 
yapmağa başlamıştır. 

En müşkülpesent mU terilerimizi 
memnun etmeği bir vazife ilir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

AllRES: 
HACI HASAN OTELi No. &3 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMİSİNDEN MEZUN 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkJarı 
ıniitehassısı 

iMÇiiJUi 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalık\ r, 

Mütehassısı 

Ayniye; ilk söz ve arkasın- gören Kureyş cengaverlerinden 
dan ayağına yediği tekme ile Zarrar ve Nufel Amrunun ha-
hep toparlandı, hem ayağını reketini taklid ettiler ve mu-
çekti. Afol afal bir Sadın bir vaffak olup atladılar. Arkala-

lüğünden: · 
Bulundu

Bedeli ğu yer 
sabık 

Cinsi Sokağı ~o. 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka

Müdde- Müzaye Müza dar ikinci Beyler sokak 81 
ti icar demüd yede- ~ num;trah muayenehanede ka-

Pazardan ma_da her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Muhammedin yü:ı.iine baktı, ya-
lira K. 

' deti nin baş- bul eder. ...................... ~ rından gelen birkaç atlının atı 
nındaki cshab kalkmdılar, Mu-

onlar gibi sahihlerini muvaffa. 
455 

Tirede hammed Sadın gözüne bakll. 
Saad, Muhammedin önünde kıyete i"al etmeden sahihlerini 

çukura atmışlardı. 

laogıcı ~':77.ZZ-L7.777/7/.7.ZZ7///./.77Z'J, 
Uzgur -1-5-36dan bir 20 
ılıcaları 1-S-37ye sene gün 

2-5-36 

eğilerek: 
- Affedin ya Mubammed Amru hendeği atlayınta iki 

benim bu hareketim doğrudµr taraf ok ve taş yağmurunu 
ve ben haklıyım, ancak sana kestiler. Amru Bedir harbında 
bu sıılh için tanrıdan bir emir °?a?lf.ı~ ?lunduktan sonra mağ-
geldıy e boynumu uzatıyorum: lubıyetını kahramanlığına yedi-
Bu kabahat cezasız kalmamalı, rememiş ve müslümanları mağ-
fakat değilse ya Muhammed! lüb etmedikçe, Muhammedi öl-
size şunu arzetmek mecbu.riye- dürmedikçe saçlarım yıkama-
tindeyim ki biz Müslüman ol- mağa, vücuduna ve saçlarına 
madan, bu kuds\ mefhumu yağ ve koku sürmcmeğe yemin 

etmişti. 
tanı) ıp, size biat ve Allah tan 

. Amru; ~öğsü, soluğun şidde-
iman etmt!den evvelki cahiliyet tıle sızlanan ve mütemadiyen 
zaman mızda bile böyle cezye- forkhyan atını tutarak bağırdı: 
ler v rmedik, Müslümanlık bizi E 

. :-- y ! ~~s.lümanlar işte 
yeni ve mükemmel bir hayata sızın hcndegınız de bir pul 
kavuşturmuş iken biz bu zilleti etmedi, ben yeminliyim. Ya 
asla kabul etmeyiz. öleceğim, ya öldüreceğim. Içi-

Ali havkırdı: nizde bana karsı tıkacak, baş-

50 

50 

50 

36 

Kemalpaşa Ev Medres 5 1-6 36dan lsene 20gün 1-5-36 

" 

" 

" linci 38-
vakıfça 32 

" Hühiimet 
karşışı 41 

31-5-37 ye 
" " " " 

il " " 

" Dükkan lzmir 34 1 ·6-36dan 3sene " 
caddesi 31-5-39 za 

1-5-36 

1-5-36 

1-5·36 

~ " " •• " " " .. " 
® " il " " " .. " " 
35 " " .. " " .. " " 
35 " il " " " il " .. 
35 " il <I " il " .. il 

35 " il " " ıı " il u 

55 11 
" Kazımpaşa C. " " " " •· 

ldarci hususiye akarabndan olup yukarda yer ve cinsleri gös
rilen akar hizalarında gösterilen müddetlerJe kiraya verilmek 
üzere mahallinde müzayedeye. çıkarılmıştır. lcat'lna talip olanların 
ihale günün4en evvel mahalli muhasebei hususiye meumurluğuna 
müracaatları ,ilan olunur. . . l 172 (871) ~ . : ;: . ~ .•. ·, .. : . . .. . . . .. . ... 
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PARDAYANLAR 
Gayri menkul mallar arbrma 

ilinı: 
Tire Mahkmesi BaşkAtibli

ğinden: 

KEMALPAŞA iCRA ME
MURLU(iUNDAN: 

Kemalpaıa icra 
Dairesi 1934/454 

-141- YAZAN : Mlfel Zevako 

Jzmirde tüccardan Kadıoğlu 
bay Ahmede borçlu Armudlu-

Şövalye Parisi terketmek istemiyordu 
çünkü Luiz Pariste idi 

Tirenin Bahariye mahallesin
den Kebaboğlu Mehmed kızı 
Şadiye ile oğlu Faik ve Dere 
mahallesinden Üzümcüoğlu Ah· 
med Şevket ve kardeşleri Ad
viye arasında müşterek bulu
lunan Tirenin Kızılyarlar mev· 
kiinde şarkan ve garben yol 
ve şimalen mukaddema Remzi 
ve Ayşe, elyevm Şadiyeye ge· 
çen tarla cenuben Şadiye tar
lasile çevrili, 1838 metre mu
rabbaında ve 180 lira kıyme

tindE-ki tarlanın taksimi kabil 
olmadığından satılarak parası

nın öleştirilmesine Tire Sulh 
Hukuk Mahkemesince kerar 
verilmiş olduğundan bu karar 
üzerine 16-6-936 tarihine mu
sadif salı günü saat 15 de Tire 
Mahkemesi Başkatibliyi tara· 
fından ihalesi yapılacaktır. Ar
tırmaya iştirak için yukanda 
yazılı kıymeti mubammenenin 
% 7.5 ğu nisbetinde pey ak· 
çesi veya milJi bir banka te
minat mektubu tevdi edilecek-

dan hacı Abdürrahmao oğlu 
lbrahim zevcesi Fatmamn işbu 

borcundan dolayı mahcuz olub 

20 2004 sayıla kanun mucibince 

arttırmaya çıkarılan Kemalpaşa 

tapu dairesinin mart 340 tarih 
ve 14 sayılı Armutlunun ada 
içi yerinde şark yol garb nal-

Şövalye dönmekzin: 
- Bir sığınacak yer ... 
Sözünü söyledi. Boynunu 

büktü ve içini çekti. 
Jbtiyar Pardayan altmış se

nelik hayatını yollarda geçire
rek tabiatile haşhaşa kalmış, 
sefalete karşı gülümsiyen bir 
adamdı. 

Fakat Şövalye soysalJığın 

aşağı derekesini acı surette 
hissediyordu. Pardayan sülalesi 
Langado da servet içinde yu
varlanıyordu. Ailesinin yüksek 
namını taşıdığı halde böyle bir 
aefalet içinde bulunuşu, ken
dine sığınacak bir yer araması 
kö~ğinin çaldığı şeyle karnını 
dôyurmağa mecbur oluşu onu 
çok üzüyordu. Cepleri boş ol
duğu gibi daima da beş para
sız kalmağa mahkfım bulunu
yordu. Bu hal karşısında Şö
valye: 

- Şayed bir adam şu ko
puğa bakınız. Cebinde beş para 
olmadığı halde köpeğin aşırdığı 
bir domuz pastırması ile kar
nını doyuruyor, nerede yataca
ğını bilmiyor, zabıta kendisini 
Bastile tıkmak için harıl harıl 

myor. Sonra Monmoransi süla
ıesinin varisi olan bir kıu Luizi 
ae•iyorl diye bağırmış olsa 
gelen geçen, bütün alem kah
kaha ile gülecekler. 

Söztinü fikrinden geçirdi. 
Kendi de gülmeğe başladı. 

Babası ilk önce şaşırmıştı. 
Sonra oğlunu ciddi olarak sü
zün~e zihninden geçen şeyJeri 
hemen anlar gibi oldu. Bir elini 
ojlunun omuzuna koyarak: 

- Cesaret, Şövalye! Zihnin
den neler geçtiğini biliyorum. 
Glllmeğe çalıştığın halde göz
lerinin yaprdığını görüyorum. 
Pek fakir değil mi? Eh! Şö~ 

yalye bizim ıibi adamlar i~in 
aefalet eyi bir arkadaştır. 

Dinle oğlum! Zencirle bağlana
rak bir esir gibi doğan ve su
retle yasayarak ölen semiz kö
peklerden daima nefret ederim. 
Geceleyin avını yakalamak için 
hile ile aldatan Tilkiye, zaif 
fakat ateşin gözlü, tam bir 
biirriyet içinde dolaşan kurda 
bayılırım. Yüzüme eyi bak Şö
valye ben de bu tilkilerden, bu 
kurtlardan biriyim. Kılmcımı 
elim~e bulundurduğum zaman 
kendimi kral ile bir tutarım. 
Hayat nedir? Esen bir rüzgar, 
yağan bir yağmur, üzüm sal
kımlannın kemale erdigi bir 
bağ, dolaşbğım tepeler, tenef
füs ettiğim hava, gezip tozmak 
hevesi, bir iki dakikalık amir, 
tabiatın bütün güzellikleri ... 
işte bayat ve saadet.... Gel 
oğlum Tilki ve Kurd gibi ha
reket edelim. Bütün dünyayı 
dolaşalım, zevk edelim. 

Babasının bu sözlerine şö

valye yalnız başım sallamakla 
iktifa etti. Parisi terketmek 
istemiyordu. Çünkü Luiz Pa
riste idi. ihtiyar kurd tekrar: 

- Beni takip etmek istemi
yor musun? 

- Babacığım, size daha ev

vel söyledim. Paristen çıkıp 
gitmektense ölmek daha eyidir. 

- Pekala! Öyle ise kendi
mize bir yer arıyabm. 

- Münasip bir yer buldu
ğumu ümid ediyorum. 

- Bakalım nasıl? Çok yap
raklı bir ağaç mı? Sahibi tara· 
fmdan kabul edilmemek kor
kusu olmıyan bir misafirhane 
mi? 

Bunların hiç biri değil, 
bu bir saraydır. Monmoransinin 
lmaaiı .... Sayın Dük beni ko-

nağında alıkoyması ıçın çok 
ısrar etti. Şimdi ise oraya git
meğe mecburuz. ikimiz de ora
da kalırız. Bizleri kabül ede
ceğine kaniim. 

- Öyle amma, bu adamın 
kızını kaçırmış olduğum"dan do
layı kin besledigini unutuyor
sun galiba! 

- AJdamyorsunuz, şayed 
böyle bir kin varsa bile şimdi 
arhk ondan eser yoktur. 

- Öyle ise endişem kalma
dı. Madamki Monmoransi sana 
böyle bir teklifte bulunmuş ... 
Bunu evvelce bana neye söy
lemedin. Hiç olmazsa bu cihet
ten bir endişem olmazdı. De
mek senin yerin bulundu.Şimdi 
rahatım. 

- Sizin de yeriniz. Ben, 
katı döşekte yattığınızı bilir
ken ben ili yatakta uyumağa 
asla razı olamam. 

- Benim için üzülme, ma
dam ki sen kendine eyi bir yer 
buldun... Ben de kendime bul
dum. 

- Neresi? 
- Otel Domeme! Haydi gi-

delim. Her birimiz böyle ayrı 
ayrı bulunursak daha eyi olur. 
Jki kadı•a aid bir şey öğrenir
sem hem sana bildiririm. 

Şövalye biraz düşünerek he
men muvafık buldu. Her iki 
Pardayan yola koyuldular. 

Bu esnada Şövalye babasına: 
- Babacığım Deviyer pan

siyonunda atım da kaldı. Bu 
bir hatıradır ve yadigardır. 

- Şeytan, demek ki zengi
niz. At eğer eyi ise oldukça 
para eder. 

- Pek güzeldir. Fakat sa-
kın at.mı satmayınız. 

- Niçin? 
- Çünkü ismi Galaor'dur. 
- GaJaor ha! Bu ismi bir 

yerde işittim. Aceba nerede? 
Ha!... Mareşal dö Damovil an-
lattı idi. Demek ki başına ge· 
len bu vak' ada Damovili sen 
kurtardın hal 

- So11u var-

tir. Gösterilen günde arbrmaya 
iştirak edenler artırma şartna-
mesini okumuş ve lüzumlu ma
lumatı almış ve bunları tama-
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunur. Gayri menku kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve· 
ya verilen mühlet içinde pa· 
rayı vermezse ihale fesholuna
rak kendisinden evvel en yük-
sek teklifte bulunan kimse al
mağa ve rizı olursa ona, ol-
mazsa hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkanlarak en çok 
artırana ihale edilib ilk ihale 
arasındaki fark ve geçen gün
lerin yüzde • beşten hesab olu
narak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce ilk müş-
teriden tahsil olunur. 

16-6-936 tarihinde yapıla
cak artırmada muhammen kıy-
metin % 75 şini bulmadığı 
takdirde 15 gün mnddetle ar-
tırma uzatılacak ve ayni gün 
ve saatta en ziyade artıranın 
üstünde bırakılacakbr. Rusu
mu delliliyesi alana aiddir. 
Artırma şartnamesini artıranlar 
okumuş oldukları kabul edilib 
fazla malumat istiyenlerin me
muriyetimize müracaatlara ve 
arbrmaya iştirlk edeceklerin 
muayyen günde hazır bulun
maları ilan olunur. 

1168 [870] 

bant Mehmed yetimleri bağı 
şimal Bekire müfrez bağ cenub 

küçük Abdürrahmana müfrez 
bağ ile çevrili 1838 M.M. 38 
arşın bağın birinci ve ikinci 
açık artırmasına karar veril
miştir. 

Birinci artırması 1 O - 6 .. 936 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 11 den 12 ya ka-
dar Kemalpaşa icra dairesinde 
yapılacakbr. Bu artırmada tah-

min edilen ve heyeti umumi
yesi 300 lira kıymet konulan 

itbu kıymetin yüzde 75 ni bu
lursa en çok artırana ihalesi 

yapılacaktır. Bulmadığı takdir· 
de iki artırmaya çıkanlacağı 

ve ikinci artırması 26 - 6 - 936 
tarihine müsadif Cuma günü 

saat 11 den 12 ye kadar Ke
malpaşa icra dairesi salonunda 
yapılacaktır. Bu artırmada en 
çok arbran üstünde son ve 

kati ihalesi icra edilecektir. 
Bu artırmanın şartnamesi her 

kesin görebilmesi için tarihi 
ilindan itibaren açık bulun-

duğu ve bu gayri menkulde 
alakası olanların dahi evrakı 

müsbitelerile birlikte tarihi 
ilandan itibaren rirmi gün için-

de müracaat etmeleri aksi 
takdirde paranın paylaşmasın-

dan hariç bıralcılacağı ve bu 
artırmaya iştirak edeceklerin 

yüzde yedi buçuk pey akçesi 
veya Banka mektubu ibraz 
etmeleri bu yerin resmi tahsil 

ve vergi borcu borçluya aid 
olub dell8liye müşteriye aittir. 
Daha fazla malümat almak 

iıtiyenlerin Kemalpaşa icra 
dairesinin 934 - 454 sayılı dos- . 

yasına müracaatları 

ilin olunur. 
1171 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

uma~ a fi a~ı ,. 
• 

1'arahndaıı ınevsim dolayısile yeni çıkardığı kunıaşlar: 

SAGLAJJ -------- :zA.BIF --------VE Y.ÇTTZI >:Qı:tm 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~~ı~IEl~l~li SATIŞ YERLERi · ~~~3Jii.ın 
::~:::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • • 

~;::ıa!ı:~i~1d~- F AHRi Kandemir oğlu 
rTL7.7.7JZ7.XXZL/.Z/JLL?CTt.AZ.7JJ.7..zzz7JZ7.7J#..ZZ7.Jr7/7./.Z717.L72ZZ7.7.WAZ7.7J.7.77..7..ZZZZL. 

' Ayni kunıaşlar lzınirde Sağıı·zade ve Asun lliza 

Stru ıro ··M;:hd~;i~~~ ··ti·~;·~th~~~i~~i·~d~ ·;~i:i~~kt~·J;; Kardeşleri ve ~ ........................................................... . 
~ ı "!PY.#f• ı ı w w w: az ar 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 

No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

G BiPiN 

' I 

Bir tek kaşeai, • 
en şiddetli ve en· inadeı 

baı ağrılanm keser, rahat 
rahat uyumanısı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve Wbrek-

lerinizi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 
. ................................................................... .. 

TAZE 'l'EMiZ CUZ 
llA(~ 

HAMDİ NOZllET 
· Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Doyçe Oriyantbank 
DRESIJNER BANK ŞUBESi 

IZlVliB 
.ı\JJi:RJ\EZl : H.KH:Ll.S 

Almanyada 17/i Şubeal Mevcuttur 
~eı'ıııay e ve ihtıyat nkçesi 
16&,ooo,ouo Rayhsmark 

~[ü rkıyetlo Şnbel eri: lS'l'A~BUJJ ve JZMIR 
l\lı ı5uıfa Şubel eri: I\AHlRJi~ ve l SKKNDEHIYE 

Her türlii banka muaıuelatnı ifa ve kabul eder 
c ALMANY AJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire i9io 

t-hven ~eraitle RHO TSTElt~t A JtK satılır. > ( h-1) 



a Mayıs ~·38 

F ratelli Sperco j 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni

sanclaa 25 11iuna kadar Anyen 
Rotterdam,Amsterdam ve Harn 
burg Jimanlan -için yük ala-
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gcJip ayni günde Burgas, Var-
aa ve Ka.teace limaaları içia 
yak alacakbr. 

CERES ~apuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam Amaterdam ve Ham
burg li~anlarma hareket ede
cektir. 

SVl!NSKA ORIENT Llnien 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham-
burg (doğru Bremen~ Copen
hage, Danzig, Gdyaaa. ~e !s
kandinavya limanlan ıçın yuk 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru .12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pıre, Matta ye 
Harse!ouc limanlarlna hareket 
edecekt r. . . 

Handaki hareket urıhlenle 
navlun!ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet ka~I e~ez; 

F a:ıla tafsilit içm ikiucı 
kordonda Tahmil .-e Tahliye 
binası arkasında FRATELU 
SPERCO acentesiae müracaat 
edilmesi rica oluaur. 

T elcfon: 2004-200S-266] 

N . . \T. ' 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru halen li-
manı~da olup Anvers, Rotter
dam, Hamburg · ve Bremen 
Direkt için mal yüklemelıetedir. 

SA'MOS wapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremendea ylik çlkaracakhr 

ANDROS vapuru 12 mayuta 

bekleniyor. 16 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt iç.in yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bckleniyor.Nevyork 

için yük alacakhr. 

Serwice Maritime Roumain 

Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa ve ls
kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

baklanda biç bir taahhüde gi
rifİllDez. 

N. V. W. F. Huri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Konloa Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çakan çifte spiralla 

METALLUM 
Limbuuıı alarak diğer lim
balara nazaran sarfirattan 

yüzde yinni daba kirlı 

oluraunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikaları mümeasili 
l'ettemalna• 77 - 79 

Tel. 3332 

lznı irliler lstaııhulda nerede buluşurlar 

Her iki otetin müsteciri Tiirldudcn en eski otelci 
otan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi hmir .. ~k~ri ote~~in mües* 
sisidir. Kırk bir senelik teccubeli ıdaresını herkes 
bilir. lstanbu1da her iki otelde konaklayauklar kendi 
'Cvlerincleki rahab bulacaklardır. 

Biliba ba fcwkaliddikluc ilaveten fiatlar 
müt1ait ucuzdar 

DAİMON Cep vantilatörleri 
En son icat edil~n bu vantilatörler bir küçük pille iş1er, 

bir saatta bir kuruıluk sarfiyat yapar. Ağırhğı seksen gram 

olup zarif bir kap iç.indedir. Bayanların el çantasında baylar 
cebinde tqır. Herkesin yanında bulunması lazım olem bir 
ihtiyaçtır. 

Depo9u : lzmirde Sululıan civarında No. 28·9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

YEfH Aalft 

Oliver Ve Şii. 
LtMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

OPO RT-0 Vapuru 20 maJM 
Loaclra, HuU .ft Anventea 
gelip _,.nk çıkıracaktar. ' 

FLAMINlAN vaparu 22 ma· 
yıs Live~ool ve Svanseadan 
gelip rik çakaracakbr. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma· 
yas Hamburg ve Bremcadcm 
gelip yiik çıkaracakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iaimleri ve navlun üc
retlerinin değifikliklerindea me 
suliyet kabul edilmez. 

aris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğu) 

Kemal <;etindağ 
Hastalanna her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminia 1936 aeaeıi 
için kabal etttiği. 

40 
Renk üzerine yüa, ipek, pa· 

muk veya ketea . her hangi 
kumq ve elbiseyi yalmz 

t.5 
Kuruı ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KlZ markala 

A R T 1 

· D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den IOIU'a 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numaozade so
kak S oumarah muayeneha
neainde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10--26 (591) 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarmı her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 
Muayenehane telefonu 3315 

Ev telefonu 3203 
H. 3 1-13 (865) 

BOY .A.SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

8 A H A R A T TELEFON : l88:! 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

·' ;..-- .. t .. '). 
-t-:ift:~ 

l \ 

1 
Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 

9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takamı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takamı 100 lira ipek kumat 

•• ... 
LUKS VE SAGLAM 

Yemek Ye yatak oda1an takımluı sipariı üzerine kabul edilir 

' 

2-13 (836) 
-=----------~---;;;;,;;;;;m;;;;;;;;;;;;aı;m;;; ________________ , 

IS.Ferit Eczacıbaşı 

!Kolonya ve 

! 3~~~?a~·b~~~--
I daabcri azami muvaffakıyet ka-
1 zanmıı en latif en sabit misil.iz 
ı kokulardır 

Bahar, Altan damlası, Uuutma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu
habbet ç~çeği,F ul, Dalya,t11aaa!ya 

isimleri de yalnız ecıacıba
şının kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 

Sahife • -
OUzetllk ve sıhhat için Hk ••rt 

RADYOLiN 
kuUanmaktır 

RADYOUN Dişleri, dişler çehreyi güzcllettirir. 
RADYOUN Dişleri, dişler mideyi sağlamlafbnr. 

................................................................................... 
• • 
: RADYOLIN dişleri temizler ve parlahr, mikroplan yüzde : 
5 yliE 61dürür, di~ etlerini besliyerek hastalanmalanna E 
: mani olur aiız kokusunu keser 5 
.. ........................ ~!,!!!•.!___••···························· ........... ... 

Fenni 

ECZANESi 

HİUL ECZANESİ 

Hf R NEVi FENNi eftzLDK 

• 

A lbn, nikel, elet<troyaiviz, selloJoit, has baga her tür1ü çer
çeYelerlc pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
Teya yakından her türlü gö~lükler, tayyare ve şoför gözlilderile 
gii•et .-e to~ gö:ılülderi, bütün optik ilemin bütün icabata. Gk 
il.ekimleri !İçin muayene kutuJarı, alat ve edevat dep_oau 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Ea b~ı aıcyva luzud~r. iukıbazı def .. eder. Mide, bağırsak, 
karacıgerden mütcvcllat rahatsı:ıhklan oaler. Hazmı kolaylaıhrw. 

İo,iliz Kauzuk ecunesi Beyoglu - lstanbul 
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• 
• 1 

Eden zımnen Fransa ya da imalarda bulunuyor 

• • 

lngiliz dış bakanı harp tehlikesini bile göze aldığını, 
fakat devletlerden müzaheret gö~mediğini söyledi 

Fransız dış bakam Flandilı 
Londra 7 (Ö.R) - B.Edenin vaziyeti göz önünde bulundıır-

aYam kamarasındaki mühim ması lazımgelir. Hakikat şudur 
dutkunun ikinci kısmı şudur: ki bu iş için Uluslar kurumu-

Müessir bir zecri tedbir mev- nun müzahereti yetmezdi.Bu işe 
cud olduğunu, bunun da Sü- ancak toplann himayesi altında 
Yeyş kanalından ltalyanm kuv- girişilebilirdi. Halbuki bize ya-
Yetlerinin istifadesini menet- pılan bütün müzaheret nutuk-
mekten ibaret bulunduğunu Jardan ibaretti. Eğer muhalefet 
kaydettikten sonra B.Eden de- askeri harekete girişilmesi arıu-
miıtir ki: sunda idiyse şunu söylemeliyim 

- Böyle bir zecri tedbirin ki Süveyş kanala kağıttan vapur-
ictinabı mümkün olmıyan bir )arla kapatılamazdı. Eğer hu 
neticesi askeri bir hareketten ihtilafta, Sa Majeste hükumeti 
başka birşey olamazdı. Bu as- askeri zecri tedbirler tavsiye 
keri hareket te zaruri olarak etmemişse, bu ancak harptan 
harbe varacaktı. Avam kama- nefret ettiği içindir, yoksa 
raıının böylece ortaya çıkacak kat'iyen harbın makus bir ne-

tice vereceği korkusundan- de
ğil . Zaten bir çok hüku
metlerin bu işdeki vaziyeti 
muhalifti . Muhalefet partisi 
Uluslar kurumunda Şüveyş 
kanalının kapanması için müt
tehid bir karnr verilebilir miydi 
sanıyor 1 Biz hiç bir zaman 
buna emin olamadık. 

BiRiCiK HAREKET 

B. Eden dütün bunlardan şu 
neHceyi çıkarıyor ki eğer sos
yalist partisi de iş başında ol
saydı şimdiki hükumetten 
başka türlü hareket edemezdi. 
Dışişleri bakanı şunu hatırlatı

yor ki, B. Mussolini Stresa kon
f eransmda Habeş meselesini 
ortaya koyabilirdi. O zaman 
mesele ltalyan - Habeş muahe
desinin tay.in ettiği usul içinde 
tamamile tetkik edilebilirdi. B. 
Eden fU nokta üzerinde israr 
etmiştir. 

YALNIZ INGILTERE 
- lngiliz hükümeti ihtilafın 

uluslar kurumu kadrosunda 
kalması için elinden geleni 
yapmıştır. Fakat diğer bütün 
devletler onu takib etmemiş

lerdir. Eminim ki uluslar kuru· 
mu paktın 11 inci maddesine 
dayanarak daha evvel bir ha
reket tahrik edilemezdi. 

Şimdi hakikatleri olduğu gi
bi görmek ve Ulu!lar Sosyete-

sinin muvaffak olamadığını, 
kendimizin de hayal sukutuna 
uğradığımızı kabul etmek la
zımdır. Ayni suretle müşterek 
emniyet sistemi de akamete 
uğramıştır. Muhakkaktır ki 

Uluslar Kurumunun neticesi ve 
emniyet telakkileri bu işten 

yaralı çıkmıştır. Bunları açık-

tan açıg-ct kabul ederek lizım
gelen ibret dersini çıkarmak
tan kcrkmamalıdır. 
REALiTELERE DAYANDIK 

Hareket hakkımız hadiselerin 
ışığı altında tayin edildikten 
sonra nasıl hareket edeceği
mizi, ne hareket tavsiys etti
ğimizi, ne yapacağımızı ve ne 

yapmıyacağımızı ~dünyaya söy
lemeliyiz. Realitelerden uzak 
esaslara dayanan bir siyasetten 
daha tehlükeli birıey olamaz. 

Yakın istikbal için ne dene· 
bilir? Şurası muhakkaktır ki 
Uluslar kurumu eserine devam 

etmelidir. Arsıulusal emniyetin 
nizam altına alınması için bu 
elzemdir. Hükiimetin fikri şu
dur ki, bu işde tam, fakat 
acelesiz bir plan yapılmalıdır. 
Uluslar kurumunun her azası 
şu son 7 ;.y içindeki hadise
lerden kendi hesabına çıkan 
neticeleri itina ile gözden ge
çirmeli ve bunları Uluslar 

J11giliz dış bakanı Edm 
kurumuna bildirmelidir. O va
kit, istikbaldeki hattı hareke
tinin ne olacağı hakkında bir 
karar vermek bu kuruma ait 
olacaktır. Fırsatı gelince Sa 

' Majeste hükumeti kendi görüş-
lerini tayine hazır bulunacak
tır. 

HER iŞiN BAŞINDA 
INGILTERE 

Biz, ortaya çıkan meselelerin 
hemen tedkikini teklif ediyo
ruz. Ve bu maksadla Domin
yonlarla istişarede bulunacağız. 

Sa Majesta hükümeti Uluslar 
kurumu ne kadar uzağa 
gitmek istemiş ise o kadar 
uzağa gitmiştir. Her vakıt 
biz teşebbüs ettik. Bir tek 
hareket vaziyeti yoktur ki biz 
ona müzaheret etmiş olmıya

Jım. Pekala, şu neticeyi göıö
nünde tutmalıyız ki uluslar ku• 
rumu yine muhasematın açıl

masını men'e, ne de muhase
mat açıldıktan sonra hunu dur
durmağa muvaffak olama
mıştır!,, 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Sir Osten Çemberlayn 
Zecri tedbirlerin tehlükeli ve 

abes olduğunu iddia ediyor 
Londra, 7 ( Ö.R ) - Osten yürüten Taymis diyor ki : 

Çemberlavn beyanatında, zecri - lngilterenin kollektif em-
tedbirlerin devamı tehlikeli ve niyet için teşebbüslerinden hi-
abes olacağını söylemiştir. Mu- cab duymasına sebeb yoktur. 
hafazakir meb'uslardan biri, Milletler cemiyeti muvaffak ol-
ltalyanın Milletler Cemiyetin- mamışsa bunun sebebi kollektif 
den tardını istemiştir. Osten azım ve iradenin yokluğudur. 
Çemberlayo buna cevaben, Londra, 7 (Ö.R.) - Salibi-
Mussolioinın takib ettiği siya- yettar kaynaklardan alınan 
setin en şayanı dikkat noktası, haberlere göre lngiltere 
ltalyanın zecri tedbirlere rağ- zecrı tedbirlerin kaldırıl-
men v Cene~reyi . t~rketmemesi masına önayak olmıyacak-
oldugunu soylemıştır. tır. ln~iltere bunu arzu et· 

Burada hakim olan fikre mekle beraber arzusunu mey-
gö~e , . hükumet erkinının ek- dana vurmaktan çek nmekte· 
•~rıretı ~sten . C~mberlaynın dir. lngiliz prensiplerini ali-
filnıne mutemayıldır. kadar eden biricik cihet mual-

Londra, 7 (Ö.R) - Edenin lakta kalmış olan sulh mesele-
dünkü nutku etrafında mütalaa Sır Qı;trn Çembnlmn sidir. 

..............................•••...•..•.•......................................................•............•. , ......•••........••. 

Numan 
••••• 

Menemencioğlu 
Leningradda 

Moskova 7 (Ô.R) - Büyük 
elçi ve dış bakanlık genel sek
reteri Numan Menemencioğlu 
Liningrada vardı. Durakta dış 
itleri bakanlığı diplomatik ajanı 
tarafından karşılandı. Şerefine 
bir öğle ziyafeti verildi. Müze
leri gezdi. Akıam tiyatroda 
baJundu. 

ln~iliz milli takımı 
.__.--.--~~~~~ 

Viyana'da iki bir mağlüb oldu 
Viyana, 7 (Ö.R)- Aylardanberi dedikodusu yapılan legiltere 

Avusturya milJi takımları arasındaki futbol maçı bugün altmış 
bin seyirci önünde yapıldı. Viyana stadı, tatil günü olmamasına 
rağmen müstesna kalabalıklı günlerinden birini yaşıyordu. 

Yirmi birinci dakikada ilk golü lngiliz ağlarına takan Avus· 
turya sağ içi yirmi yedinci dakikada yaralanarak oyundan çıkh. 
Oyun bundan sonra daha hararetli oldu. Neticede Avusturyalılar 
kuvvetli rakiplerini 1 - 2 mağlup ettiler. 

Londra, 7 (Ö.R)- Viyanada Avusturya - lgiltere takımları 
maçı lngilterenin bir gol farkıyle mağlübiyetile neticelendi. 
lngiliz takımı, Avusturva takımı karşısında beklenilen oyununu 
oynıyamadı. 

Zecri tedbirler meselesi 
Italya aleyhindeki tedbirlerin kalk
masına lngiltere nıuhalefet edecek mi 

Londra, 6 (A.A) - Taymis 
gazetesine göre Almanyaya 
verilecek suallerin perşembe 
veya cuma günü gönderilmesi 
muhtemeldir. Sualler 7 Martta 
Hitler tarafından yapılan tek
liflerle 24 ve 31 Mart tarihli 
Alman muhtırasına taaJJük 
edecektir. 

Deyli Telgraf gazetesi, ln
gilterenin Almanyadan hiç ol
mazsa bazı meseleler hakkın
da izahat almaya çalıştığırıı 

ve umumi müzakerelerle mu
vaffakıyet imkinlarma mani 
olmamak için vesikayı neşret
memek niyetinde olduğunu 

yazıyor. 

Londra 6 ( A.A ) - Daily 
Telgraf gazetesi ltalyaya tat
bik edilmekte olan zecri ted
birleıin yakmda kaldırılacağını 
yazmaktadır. 

Diğer taraftan Londraya ge· 
len itimad edilir haberlere göre 
Mussolini lngiltere ile yeniden 
eyi münasebetler tesisini iste
mektedir. İngilterenin Roma el
çisi Massoliniye Ingiliz hü
kumetinin Habeı mesele-
11inde takip edeceği hatb 

hareket hakkında gayet sarih 
beyanatta bulunmuştur. Öyle 
anlaşılıyor ki lngiltere hüku
meti Habeşistanda asayişi iade 
edebilecek yegane hükumetin 
ltalya olduğunu kabul etmek
tedir. 

Milletler cemıyeti konseyinin 
gelecek toplantısında ltalyanın 
rolü etrafındaki Londra ile 
Roma arasında müzakereler 
başlamıştır. 

Italyayı Cenevrede elçisi 
temsil edecektir. 

Londra, 6 (A.A) - Morning 
Post gazetesine göre, lngiltere 
nin Milletler cemiyetine karşı 

ileride ittihaz edeceği hattı 
hareket kabinenin tedkik et
mekte olduğu en mühim mes
elelerden birini t~şkil etmek
tedir. Zecri tedbirler hakkında 
henüz hiç bir karar verilmiş 
değildir. B. Eden'in Cenevreye 
Milletler cemiyeti izasmın umu
mu taraf mdan izhar olunacak 
arzuya uyması yolunda talimat 
ile gitmesi beklenmektedir. 

Habeşistanda Milletler cemi
yetinin nezareti albnda bir 
manda ihdaıı hakkındaki tek• 

life Londra taraftar deyildir. 
Hükümet mahafiJindeki umumi 
kanaat Milletler cemiyeti ma-
kanizmasının tensiki katiyen 
lazımdır. Mamafih Milletler 
cemiveti nizamnamesinden te
veJlüd eden umumi vecibelerle 
mıntakavi paktlardan tevellüd 
eden müşterek vecibeler ayırd 
edilmelidir. Yeni nizamnamenin 
yapılışında askeri tedbirler 
hususunda umumi bir taahhüd 
konulmasına itina edilmek 
lazımdır. 

• ••••••• 

Baltık 
•• ' •••• 1 • 

Konieran ı toplandı 
Riga, 7 ( Ö.R ) - Estonya 

dışişleri bakanı dördüncü Bal-
tık devletleri konferansını aç
·mıştır. 

Teftiş 
Paris, 7 ( Ö.R) - Erkanı 

harbiye başkanı general Ga-
melin ile hava ordusu erkanı 
harbiye başkanı teftişlerine 

devam ederek Dejon şehrinde 
hava alayını ziyaret etmişler 
ve hava yolile Parise dönmtiş
Jerdir. 


