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Cımı1mriyetitı Ve Oum.1mriyet Eserüıitı Bekcisi, Saba1ıları Çt1uır Siyasi Gmetedir Yeni Asır matbaasında basdmışbr. 

Küçük antant, orta Avrupada önüne geçilmez feliket
ler doğuracak olan Habsburglar saltanabna muarızdır -Yugoslav Saltanat naibiyle Çek cumur başkanı haziranda Romanya 

Belgrad 8 ( o. R ) - bir tebliğ neşretmiştir. A VUSTURY ANIN ISTIKLALI enerji ile ve son neticelerine 

kralını ziyaret edeceklerdir 

Yugoslavya saltanat nai- Küçük antant devJetleri BÜ sebeple Avusturya istik- kadar müdafaaya hazırdırlar. 
bi Prens Polla, Çekos- daimi konseyi 6 ve 7 Mayısta lllini korumak için garp dev- Bu scbeble, hayati menfaatla-
lovak Cumhur ba,kanı Belgratta Yugoslavya başbakan Jetleriyle iş birliğine her vakıt rının ve dünkü, bugünkü ve 
Benesin, Romanya krah ve dış işleri bakam B. Milan bağla bulunuyorlar. Hudutlann yarınki tarihi zaruretlerin ken-
Karolu ziyaret için Ha- Stoyadinoviçin başkanlığında değişmesine muzır olan mua- dilerini ayrılmaz bir surette 
ziran içinde BUkreşe gi- toplanmıştır. bedelerin yeniden tetkiki fik· birbirine bağlı kalmağa mecbur 
decekleri haber alın- Küçük antant devletleri 16 rine ve orta Avrupada önüne ettiğini hususi bir suretle bil-
mıştır. • senedenberi sulhu ve arsıulusal geçilmez. felAketler' doğura- dirirler. Arsıulusal vaziyetten 

Bu ziyarete siyasi bü- taahhütlere riayet esasını Ulus- bilecek olan Habsburglann büyük güçlükler ve Avrupa 
yUk bir ehemmiyet affe- lar kurumu kadrosunu sada- saltanahnı iade meselesine mu- sulhu için vahim tehdidler 
dilmektedir. katla müdafaa etmişler ve Av- haliftirler. Bugün Avrupa siya- çıkması istidadında bulunan 
Böylece kUçUk antantın rupa ulusları arasında karşılıklı setinin bilhassa güç olan an- bugün, bu birlik her zamandan 

son toplantısında be- birbirini anlama fikrine daya- larında küçük Antant devlet, ziyade elzemdir. 
liren tesanüt cephssi ye- nan sulh sever bir iş birliği Jeri devamlılık fikri, sadakat Küçük antant devletleri bey-
ni bir faaliyetle takviye kurmağa çalışmışlardır. Uluslar ve az.imle takib edecekleri bu nelmilel siyasetlerinin derin ve 
edilmiş olacaktrr. için en büyük eyilik olan sulhu siyaseti bırakmağa hiç bir se- tam birliğini ve Uluslar 5osye-

TEBLIG korumak istiyen bu devletler bep olmadığını bildirarler ve lesine, Avusturyanın istiklaline, 
Belgrad 8 (Ö:R) - Küçük orta Avrupada vaziyet altüst bu aiyatete bugün her zaman- umumi olarak taahhütlere ria-

antant daimi konseyi, başlıca edebilecek her şeye en büyük dan ziyade bağlıdırlar. Onu, yete karşı fikirlerinin, Fransa 
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E~~~ller · 1 Yağmacılar Harrarı yakh 1 Duçenin söylevi 
!.~:~~a~ü:~:ı:::::ı~ Ras Seyyum Italyanlara dehalet etti 100,000 Kadın ve kız 
~:~;~~l~:~;:~·i:E.~ia:: kendisine bir vazife verilecek tarafından dinlendi 
mış bulunuyor. İki memleket 
arasında mevcut samimi dost· 
luk hislerine inzimam eyle· 
yen karşılıklı menfaatlerin, bu 
miizakereleri kolaylıkla in
taca yardım eyleyeceğini kuv
vetle ümid edebiliriz. 
Herşeyden önce tebarüz et

tirmeğe mecburuz. ki şimdiye 
kadar imzaladığımız klering 
anlaşmalarının en iyi işleyeni 
Türk • Alman andlaşmasıdır. 

Mevcud istatistikler, iki mem· 
leket arasındaki ekonomik mü
nasebetlerin her yıl bir az daha 
inkişaf eylemekte olduğunu 
sarahatla ortaya koymaktadır. 

Zaman zaman baş gösteren 
bazı zorluklar olmamış bulunsa 
elde edilen neticeleri bir misil 
daha artırmak çok kolaylaşa-
caktır. 

Bu inkişafa mani olan en
gelJer nelerdir?. Tereddütsüz 
söyliyebiliriz ki Alman'yadaki 
döviz kontrol dairelerinin vaz· 
iyetidir. Zira Alman kontrol 
dairelerinin müsaadesi olma
dıkça Almanyaya hiç bir mal 
ithal edilememekte hatta bazı 
iptidai maddelerin satın alma 
fiyatları bu daireler tarafından 
tayin ve tahdid edilmektedir. 
Gerçe Alman - Türk ticaret 
mukavelesi imza edilirken Al
manya Türkiyeye karşı azami 
hüsnü niyet ve müsamaha gös-
tereceğini vadeylemiştir. Lakin 
zaman zaman tehaddüs eyleyen 
bazı vaziyetler de iç piyasamızı 
tazyik etmekten uzuak kala· 
rnamııtır. 

Türkiye ile Almanya arasın· 
daki ticari münasebetlerin bir 
hususiyeti vardır. Biz.im toprak 
mahsullerimiz.in istihsali \'e ih
racı hemen hemen aynı ayda 
~sabet eylemektedir. Üzüm, 
incir, Pamuk, Tütün ve zahire 
gibi en luym.etli ihracat madde-
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Italyan kuvvetleri dün Harrarı işgal ettiler 

d 
8 

(Ö R) Dün istikldli11e salıip ola!l /lobeş mi/idi, şımdi bunu kaybetmiştir 
Lon ra, · - Harrarda ı Diredoaya doğru ilerlemeğe riyet vermesi muhtemel görü-

bü~k kargaşalıklar çıktığına başlamışlardır. lüyür. 
daır. ~ur~y~ ~az.~w• heberler Harar 8 (Ö.R) - Motörlü Londra,8 (Ö.R)- Cibutiden 
g.e)mıştır~ Ögrenıldıgıne göre kuvvetler bu sabah Harar şeb- bildiriliyor: 
cıv~r d~glarda b~lunan _çeteler rini de işgal etmişlerdir. Şe- Cibuti - Adis - Abeba demir 
şebıre ınerek ~agmacdıga baş- birde sükün avdet etmiştir. yolu üzerinde harp malzemesi 
lamı~lar .ve şehır~ ateş vermiş· Roma, 8 (Ö.R) _ Ras Sey- meselesinden dolayı Fransız 
lerdır. Bır çok bınalar yanmış- yum Sokotadaki Jtalyan me- şirketile ltalyan askeri kuman· 
tır · murlarma teslim oldu ve ta· danlığı arasmda bir anlaşama-
, ltalyan ordusueun şehir ya- bancalarını da teslim etti. Bu maz.lık çıkmıştır. Bu hususta 
kınine gelmesi münasebetiyle meşhur H b R it 1 an ne Romaya, ne de Parise ma-

l h a eş asına a Y lu t imi d w 'ld' 
yağmacı ar şe ri terk ederek hüküm ti . b.. _k b' u- ma ge ş egı ır . 

• .. ........... ••••••••• .............. e nın uyu ır mem Roma 8 (Ô R) Hab . BiRi KADIN OLM·················································· ' · - eııs-AK UZERE IST ANBULDA tandaki ltalyan kumandanlığı, 
BEŞ KOMUNIST YAKALANDI Fransız. Somalisine kadar as

ker bulundurabilecektir. 

lstanbul, 3 (Yeni Asar) - Şehrin baz.ı yerlerinde komünistlik 
propagandası yapmaktan suçlu bazı kimseler zabıtamız tarafın
dan. ya~alandı. Bunlar esasen göz. lrapsi altında idiler. 

Şımdıye kadar~y~~alananlar Reşit,Safiye,Remzi, Vahit ve Feyzi 
adlannda beş kışıdır. Zabıtaca elde edilen kuvvetli delaile 
nazaren bunlann daha -bazı arkadaıhln da vardu. Bwılar hak
kınde da labkikat yapilmaktadır. Yakalanmalan ••aMemelclir. 

Muğla da 
Tütün ekimi 

Muğla, 8 (Yeni Asır)-Tütün 
ekimine büyük bir faaliyetle 
devam ediliyor. Şimdiye kadu 
15 bin hektar ekim yapıldı. 
Rekoltenin alh milyon kiloyu 
qacağı ihnit ediliyor. Son yağ· 
murlar mahnller iberiDde .iyi 
tui yapialfbr. . 

Roma, 8 
(Ô.R)-Bu 
gün Vene
dik meyda 
nında yüz. 
bin ltalyon 
kadını ile 
mavi ünifor 
malı genç 
kızlar hu· 
zurunda.B. 
Mu ss olini 
kısa bir 
ıöy]eu ver 
miştir. Ez.
cümle de-

Benito Mussoli11i 
mittir ki : 

- .. Hayranlıia değer bir 
disiplin sayesinde hür İtalyayı 

Varşova, 8 ( Ö.R ) - Yarı 
resmi ajansı, ltalya aleyhındeki 
zecri tedbirlerin kaldınlmasını 
müdafaa ediyor. Zecri tedbir
ler yüzünden Lehistanm ltaJ~ 
yaya ihracatı çok azalmıştır. 

Roma, 8 (Ö.R) - Cumartesi 
günü (bugün) saat 22 de Ro
mada büyük faşist meclisi top
lanacak ve bunu Venedik sa
rayı salonlarında büyük bir 
bakanlar kurulu takib edecek
tir. Böyle bir hadise ilk defa 
olmaktadır. Mutad olarak, bü
yük faşist kurulu ile bakanlar 
meclisi birbirinden müstakil 
olarak toplanırlar. Faşist bü
yük meclısi B. Mussolinin sa
rayında toplandığı halde ba
kanlar meclisi umumiyetle iç 
bakanlığında ictima eder. 

Bu yeni usul, Doçenin acele 
ve geri dönülmez bir karar 
ittihaz ederek Uluslar kurumu 
konseyini bir emrivaki karşı· 
ıında bulundurmak ve ona bu 
emrivakii kaydetmekten J>qka 
yapılacak iş bırakmamak az.-

zecri tedbirlere mukavemet mini göstermektedir. 
edecek bir kale haline getirdik" - Sonu 3 lincü salıiJe.de -

···············ırak········ısy·ani············ 

Askeri harekittan sonra 
tamamen bastırılmıştır 
Ankara, 8 ( Yeni Asır ) -

Irakta çıkan isyan münasebe· 
tiyle Irak hükfımetinin Ankara 
sefarethanesi bir tebliğ neşret
miıtir. Bu tebliğe göre çıkan 
isyanın mahiyeti tudur: 

- Bir hafta evvel orta kuat
ta '. Limanya mltesamfhğmda 

iki afiret arumda sırf şekavet 
için bat kaldıran ayaklanma 
kaine lnlı hlk6meti dddl 

tedbirler almış ve şakilerin üze
rine askeri kuvvetler sevket
miştir. 

Asilerle askeri kuvvetler 
arasında yapılan küçük müsa
demelerden sonra asiler tama
men tenkil edilmiş ve isyan 
bashrılmışbr. Askeri harekabn 
tamamen durduğu ve asilerin 
ukeri mahkemelere Yerildiği 
ele lğrnilmiftir,. 
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Engeller 
Yeni nıiizakerelerde 
ortadan kaldırılnıalı , 

- 8115 taralı J incı saı•Jtıda. -
lerimiz en çok Apstos, EylW 
birinci •e ilcinciTetria 11laraada 
dış piyasalara g~nderibnekttdir. 
lhracabm11:m tahminen bu cl&t 
ayda yansından fa%1aıı yapılır. 
Alman yanın memleketimize yap· 
tığı ithalatın mevsimi yoktur. 
ithalat yekununun on iki aya. 
taksimi mümkündür. 

Binaenaleyh bu dört ay için
de Almanyaya gönderdiğimiı 
matlar mühim bir yekuna 
baliğ olunca, kontrol daire
leri teliş göstermekte itha
lat ile ihracat arasında mu
vazenesizlik hasıl olduğunu 
ileri sürerek ithal müsaadelerini 
baz:ı müşkilita uğratarak ge
ciktirmektedir. işte piyasamızın 
en hararetli günlerinde Alman
yanın müsaade taleplerini red 
etmesi veya geciktirmesi iç pi
yasamıu tazyik ederek fiyatla
rın diipnesini intaç eylemek
tedir. 

Her:hangi bir ticaret muka
velesinde mütekabiliyet esas 
olduğuna göre Almanyannı bu 
nevi tazyıklara meydan verme
mesi icab eder. Çünki Türkiye 
andlaşmada tasrih edilen me
vad üzerinde hiç bir tedbir 
almamakta ve gümrüklerin ka
pılarım Alman mallarına arka
sana kadar açık bulundurmak
tadır. 

Yeni görüsmelerde Türkiye, 
bu mühim noktayı gözönünde 
tutmalıdır. Aktif ve pasif ol
mak keyfiyeti ancak yılın en 
ölü aylarında hesap edilmeli ve 
iki memleket aradaki açığı ka
patacak çareleri başbaşa vere
rek bulmak yollarını derpiş ey
lemelidir. Mevsimin en hara
retli günlerinde aktif ve pasif 
durumunu ölçmeğe kalkmak 
normal ve isabetli bir hareket 
olamaz. 

ikinci nokta, kontrol daire
lerinin bazı maddelerin fiyatla~ 
rım tayin ve tahdid eylemesi
dir. Bu hususta kontrol daire
leri o kadar ileri gidiyor1ar ki 
tayin edilen fiyatlarla ihraca
tımızı imkansız bir duruma dü
şürebiliyorlar. Türkiye, Alman
yadan gelen hiç bir maddenin 
fiatını tayin ve te.bit yolunda 
karar almak şöyle dursun bu 
ciheti aklmdan bile geçirmiş 
değildir. 

Bizim Alman mallarına tat· 
bik eyJemediğimiz bir usulü 
Almanlarm bazı Türk maUa
nna tatbika kalkması elbette 
ki doğru görülemeL Gerçi 
Almanlar bu nokta üzerinde 
kendilerine göre bazı mütaJea· 
lar ileri sürüyorlar. iç aanayi· 
Jerini korumak için bu tedbire 
ba~vurduklaranı arsıulusal pi· 
yasalar üstünde mübayeat 
yapmak mecburiyetinde kal
dıklarını söylüyorlar. Ken
dilerinin sattıkları malların 
ise Arstulusal piyasaların re
kabeti ile kontrol edildiğini 
ilave eyliyorlar. Belki bu iddia
nın bir kısmı haklıdır. Lakin 
Arsıulusal piyasaların kontrolu 
asla varid değildir. Çünkü 
Türkiye gümrüklerinde Alman 
mallarmm mazhar olduğu ko
laylıklar dolayısile ldhalatçıla
rımız, rakib memleketler fiat
lerinin üstünde de olsa, Alman 
maUannı tercihan almak mec
buriyetinde kalmaktadırlar. 

Harice döviz kaçırmamak 
zaruretinden doğan fiyat fark
larını iki memleketin de müsa
maha ile karşılaması gayet ta
biidir. 

Türk • Alman ticaret müna· 
sebetlerinin d~ha fazta inkişa
fma engel olan bu iki nokta
nın yeni müzakerelerde kökün
den halledildiğini görmek is
teriz. 

~ak.k.ı C>cak.oğl.-u 
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ŞERİR HABERLERİ 
Dallardan :::::::::·1 
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'·t Sat!lık eşekler 
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Kadın düşmanı bir 
canavar adam .. 

ikinci karısına da saldırdı, ağır yara
lamak suretile hayatını söndürdü 

-
Dün Kahramanlar mahallesi 1 

çok feci bır cinayete sahne 
olmuştur. 27 yaşlarında bir 
marangoz. kendisinden aynlan 
25 yaşında karısını bıçakla 
delik deşik ederek öldürmüştür. 

Cinayet hakkında şu tafsi
latı aldık : 

· lzmirde Yeni kavaflarda ma
rangoı. O smanm yanında maran
goz çıraklığı yapan 27yaşlannda 
sabıkalı hafız Mehmet karısı 
25 yaşlarında Eskişehirli Ha· 
mide ile beş senedenberi evli 

bulunmaktadır. Böyle olmak.la 
beraber kendiai sarhoş ve ge
çimsiı bir adam olduğu için 
zavallı kadıDlD yalın bir ayını 
koca ile birlikte geçirebildiği 
halde mütebaki 11 ayı annesi
nin yamada geçirmek mecbu
riyetinde kalıyordu. 

Netekim yine böyle geçim
siılik ve kocasından yediği 
dayak üzerine bir ay evvel 

kocasından kaçarak annesinin 
Kahramanlarda 87 nci adanın 
albna sokağında 77 sayıla evde 
kiracı Eskişehirli lsmailin yani 
annesinin ve kardeşlerinin bu
lunduğu eve gelmiş ve bir 
daha kocasının T opalbndaki 
evine dönmemiştir. 

Hamide, kocasının sarhoş 

olarak eve gelince kendisini 
mütemadiyen döğmesinden do
fa yı bir kaç defa da evvelce 
böyle annesinin yanına kaçmış 
ve kocasının yalvarmalan üze
rine banprak evine gitmişti. 

Acarlar köyün
deki cinayet 

Kuşadasının Acarlar köyünde 
pusu kurarak sağır Aliyi öl
dürmekle maznun Kubur oğlu 
Süleyman ile arkadaşlarının 
muhakemelerine dün ağırce'lada 
devam edilmiıtir. Geçen celse
de maznunlardan bazıları mü
dafaalannf yapmışlardı. Dün 
diğerleri müdafaalarını yapmış
lardır. 

Muhakeme bitmiştir. Maznun
lar cinayetle biç bir alakaları 
Bulunmadığını söylemişlerdir. 
Karann teffıimi Sah gününe 
bır akılmışhr. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün belediyede şarbay doktor 
Behçet Uz'un başkanlığında 

toplanmış ve baza kararlar al
mışlar. 

Bu sefer yine hafı-ı Mebmed 
bir kaç defa eve gelmiş ve 
karısını almak istemişse de 
Hamideyi görmeğe muvaffak 
olamamıştır. 

Hamidenin annesi mağazaya 
gidiyor ve kızını evde kilitli
yerek bırakıyor: bu yüzden 
hafız eve bir türlü sokulamı

yordu. 
Hafız Mehmed dün sabah 

Kahramanlardaki Hamidenin 
e:vi civanna gelmiş ve tarassuda 
koyulmuştur. Validesi ile 
kardeşinin işe gittiklerini gö
rünce açık bulabildiği kapı
dan girmiş ve Hamideyi uyur
ken bulmuştur. 

Kansına beraberce evlerine 

gitmelerini teklif etmiş. kadın 
korkusundan: 

- Gidelim, cevabını ver· 
miştir. 

Kocası bu defa: 
- Haydi çabuk çorabla

nnı giy şimdi gideceğiz, 

diyince başına ne geleceğini 

tahmin edemiyen biçare kadın: 
- Akşam annem gelsin evi 

ona bırakıp seninle geleyim, 
demiştir. 
Kocuınm gitmeleri husu

sundaki ısrarı karşısında Ha
mıde ağlamağa başlamış ve bu 
defa büsbütün kuduran Meh
met evelce hazırlayarak be
raberinde getirdiği biçağını 
çekerek kadıncağızın göğsüne 
ve vücudunun oıuhtelif yerle
rine alb defa saplamış Hami-........ 

deyi kanlar içinde yere sermiş
tir. Hamide aldığt yaraların te
siriyle derhal ölmüştür. 

Katil. cinayetten sonra gel
diği kapıdan kaçarak çalışmak
ta olduğu marangozhaneye gi
derek arkadqlanna: 

-Ben karımı öldürdüm, hak
kınızı helal ediniz, ben hüku
mete teslim olacağım, demiş ve 
oradan aynlarak müddeiumu
miliğe gelip teslim olmuştur. 

Hafız Mehmet müteaddit 
cürümlerle sabıkalıdır. Hamide
den evvel evli bulunduğu Na
ciye adcndaki kansını da beş 
sene enel kurşunla başın-
dan ağır surette yaralamıt 

ve Ağırcezada 14 ar ağır 
hapse malıküm olmuş ve mah
kümiyet müddetini bitirerek 
hapishaneden çıkmıştı. 

Tahkikata. müddeiumumi 
muavini bay Mümtaz ile emni
yet direktörlüğü adli kısım reisi 
bay Salim el koymuşlardır. 

Katil Mehmed, cürmünü ta· 
mamen itiraf etmiı ve demiş
tir ki: 

- Evden bir aydanberi kaç
mış bulunuyordu. Gelmesi için 
bir kaç defa teklifte bulundum. 
Yine gidip eve gelmesini söy· 
ledim gelmedi. Artık yaşaya
mıyacağtmı hissettim. Tedarik 
ettiğim ve bilettiğim biçağımla 
vurarak öldürdüm. 

Cinayetin ika şekli taammü· 
dü gösterdiginden adliyece bu 
noktanm tesbitine çaliştlmak
tadır. 

Çemenler cinayeti Kasap Mustafanın 
Torbalı kazasında Çemenler 

köründe Mürüvvet adında bir 
kızı zorla kaçanrkeo anası Fat
mayı biçakla ve tabanca kur
şunuyle yaralayıp öldürmekle 
maznun Mebmed oğlu lbrahim 
ile Osman oğlu Alinin muha
kemelerine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Şahitlerin dinlenilmesinden 
sonra iddia makamını işgal 
eden müddeiumumi muavini 
bay Şevki iddiasını serdetmiş 

ve lbrahimin Türk ceıa kanu
nunun 450 inci maddesinin ye
dinci bendine göre idam ceza
sına mahkum edilmesini. Alinin 
de Türk ceza kanununun 4S6, 
457 ve 431 inci maddelerine 
göre idiyen yaralamak suçun
dan mahkum edilmesini iste
miştir. Müdafaa için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

beraetı istendi 
Seferihisar kausımn Sığacık 

köyünde çoban Aliyi öldür
mekle maznun Hüseyin oğlu 
kasap Mustafanın Ağırcezada-

ki muhakemesi son safhaya 
gelmiştir. Dünkü celsede iddia 
makammı İfgal eden Müddeiu· 
mumi muavini bay Şevki iddia-

namesini serdetmiı ve maznu
nun katil suçunu işlediği hak-

kında delil görülemediğinden 
beraetini istemiştir. Muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Zavallı çocuk 
Menemenio Kaklık köyünde 

oturan Osman oğlu Hüseyinin 
3 yaşındaki kızı Münire evle
rine yakın bulunan su kuyu
suna düşerek boğulmuştur. 

HALK OPERETi 
8 mayıs cuma günü akşamı temsillerine ba'1ıyor. Dost Eten artisti ZOZO DALMAS'm 
iştirikile ve Suriye turnesinden büyük muvaffakıyetle avdet eden san'atkar HICRAN'an 

riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 kişilik muhteşem kadrosilc 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

Bu akşam 9 da ve 
yann 4,30 da matine 

Y a110 akıam 9 da 

Bugün 4,30 da matine 

HALİME 
FLORYA 
ÇARDAŞ 

Her yer numaralıdır. Biletler kifede satılmaktadır 
Kar,ıyaka., Als&'lcak ve Re adiyeye otobüs temin edilmlftir. 

··Arazi 
T ahr,iri başlıyor 

Vila3ette arari tahriri için 
evvelce 19 kaza teşkil edilmesi 
muvafık görülmüştü. Bu ko
mi11yonlardan dördü diğer ka
zalara nazaran daha geniş olan 
Ödemiş, Tire, Bergall\a ve iz. 
mir merkezinde çalışbrılacakta. 
Maliye vekaletinden son ~elen 
bir emirde her kazada birer 
komisyon çalışacağı ve hmir 
vilayetinin 14 k::zasiy!e merkez 
kazasında 15 komisyon çalış· 
masa münasib görüldüğü bildi
rilmiştir. Bu komisyonlara viUi
yetçe tayin edilecek olan aıa
lar bugünlerde tayin edilerek 
vazifeleri kendilerine bildirile-
cektir. 

Belçika 
Konsolosunun zıvareti 
Şelirimiz Belçika konsolosu 

dün öğleden sonra vilayete 
gelerek vali bay Fazla Güleçi 
:ziyaret etmiştir. 

Alman heyeti 
Yarın akşam şehrimize 

geliyor 
Haber aldığımıza göre yeni

lenecek olan Türk - Alman ti
caret mukavelesinin müzakere
sine memur Alman murahhas 
heyeti yarm akşam Ankara 
ekispreı;ile şehrimize gelecek
lerdir. Heyet bmirde dört gün 
.kalacak bazı ekonomik etütler 
ve temaslar yapmakla beraber 
Selçuk ve Bergama harabele
rini ziyaret eyliyecektir. 

• •• ı • ı ı ı a 

Alman sefiri 
Almanyamn Ankara büyük 

elçisi gelecek hafta içinde ai
lesi ile birlikte şehrimize gele
cek ve Almanya Ceneral kon
solosu Her Holştaymn Buca
daki köşkünde misafir kala
caktır. ·-·····-·· ilk temsil verildi 

Halk operet heyeti dün gece 
Elbamrada ilk temsili olan 
(Halime) yi oynadı. Sanatkar
lar operetçilik sahasında çok 
mf'.safeler katederek büyük 
eserler meydana getirmişlerdir. 
Tenör Ali Süruri·nio cidden 
yükıek sesi takdire şayandır. 
Avrupa konservatuvarlanl!da 
ihmal edilemiyecek bir aae•ki 
tutan değerli sanatkar takdir 
edilmiştir. 

Geçenlerde gazeteler bir ha
vadis verdiler. lmıir belediyesi; . 
yukan mahallatın tanzifat eşek
lerinden 1htiyartamış otan1ar.ı 
satılığa çıkarmış. 

Sokalaruıuzın · belediye işleri 
iyi gitmiyor diye iddia eden 
yukan mahatlit halkına bele· 
diye bu eşek satışı ile iyi bir 
cevap vermiş oldu. 

H iç bir mahallenin eıekleri 
henüz sıfırı tüketmemiş iken 
yukarı mahallat eşeklerinin te
kaüde sevkedilecek hale gel
meleri buralardaki belediye fa
aliyetinin hzlal1ğına delalet et
mez mi ? 

Bu sualimi dinliyeo arkada
şım cevap verdi : 

- Su hadise; yukan mahal
litta belediye faaliyetinin faz
lalığmdanmıdır, yoksa oralar
daki sokakların eşekleri bile 
\'aktinden evvel ihtiyarlatacak 
kadar bozukluğundan mıdır 1 
Dedi. 

Ben de cevap verdim: 
- Onu eşeklere sor. 

Murad Çınar 
' ... ...... ... ... 

Bayındırda 
Bir cinayet oldu 
Bayındır kausınln Uladı 

köyünde bir cinayet olmuştur: 
Baymdınn bıyıklar mahalle· 
sinde oturan Hüseyin adında 

biri Uladı köyünde ölü olarak 
bulunmuştur. Üzerinde bir 
tabanca kurşunu vardı. Adli
yece yapılan tahkikat netice~ 

sinde katilin son zamanda 
Ayvalıktan Uladı köyüne gel
miş olan Muharrem olduğu 
anlaşılmıştır. Tutulan Muhar
rem, Bir tabanca alım sabmı 

yüzünden Hüseyinle arasında 
çıkan lıravga sonunda Hüseyni 
öldürdüğünü itiraf etmiştir. ........ , , 
Atış talimleri 

Atacılık sporu için açı1mı' 
olan ahcılık kurslarında beş 

haf tadan beri devam eden 
nazari dersler sona ermiştir. 

Bugün Poligonda ahş talimle· 
rine başlanacaktır. Dün Poli
gonda abş için lazımge'.en ba-
:tırlıklar yapılmıştır. 4 -

K. S. K 
Gece eğlencesi 

K. S. K kulübü tarafında• 
Karşıyaka kulübünde bir gece 
eğlencesi tertib edilmiştir. Ge
ce eğlencesinin güzel olmaM 
için her türlü huırhklar ya• / 

pılmtştır. 
....................................................................................... 

Halkevi muhteliti Manisada 
. 

Dağspor birliğiyle yapı- , 
lacak maç mühiılıdir 

1 

Halkevi muhteliti bu hafta j 
Pazar günü Manisa Dağspor 
birliği ile bir maç yapmak 
üzere Manisaya çağralmışhr. 

Manisa llbayt Murat Germe
nin başkanlığı altında yeai te
şekkül eden Dağspor bir
liği hemen faaliyete geçmiş ve 
lzmirin en kuvvetli takımlarile 

bir kaç maç yapmağa karar 
vermiştir. 

Dağspor birliğinin genel kap- · 
tanı Enver Toktamış uç gün 
evvel Izmire gelerek burada 
halkevi spor komitesi ile temas 
ederek 10 Mayı 936 pazar günü 
lzmir Halkevi muhtelitini Ma
nisaya davet etmiş ve m~tabık 
kalarak ayrılmazdan evvel de 
lzmirde bulunan Manisalı bir 
arkadaıa lzmirin birinci sınıf 
takımla~ı ile gelecek haftalar 

angajman yapmak üzere sala· 
hiyet vermiştir. Bu yeni teşek
kül eden kulub Manisada çok 
alaka ile karşılanmış, bilhassa 
İlbay Murad Germenin baıkan• 
hğı kabul etmesi bu kulubün 
istikbaJini çok parlak göater· 
mektedir. Kulubün genel kap
tanı Enver Toktamış da çok 
çalışkan bir genç olduğu gibi 
halen futbol kurulu başkanlıfı 
da yapmaktadır. 

Bu kulüp Mani~a mıntakıııı 
için de çok hayırlıdır. Çünkü 
Manisada iki federe kulüp var· 
dır. Sakarya ve Yıldmmspor 
diğerleri kazalarda olduğu için 
mıntaka bu kulübün teşkiline 
memnun kalmıştır. Gerek IE
mirden gidecek halk tak;mın;'
vc gerekse Manisa dağ spo
runa muvaffakıyetler dileriz. 

• 
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Katya aşkının hatıraları?ı. 
yaşatmak için Fransaya gıttı 

1881 sene~i Martının 25 inci 
günü, Nöyide Sent James so
kağında yeşil pancurlu küçük 
bir evin önünde bir Lando 
durmuştu. Burada vaktiyle 
Smolny enstitüsünde fransız~a 
hocalığı etmiş olan ihtiyar bır 
demuvazel oturmakta idi. 

ÇehreRinde gençliğin bütü~ 
tazeliklerini taşıyan matemlı 
bir kadın arabadan indi. Çok 
zarif geyinmişti. Başından sar
kan siyah tülde kalp ağnlannı 
okumak kabildi. Siyah gözle
rinin derinliklerinde sönnıiyen 
bir istırabın yakıcı alevleri t.u: 
tuşuyordu. Duruşunda matemını 

d But•• bu 
canlanıran bir bal var 1• u un 
istıraba karşı yabancı kalan iki 
sevimli çocuk, neşeli tebessüm· 
ler saçan çehrelerinin masu~a-

1 • · teg" ıne ne edasıyla anne erının e .. 
sokularak ilerliyorlardı. Bırı 
oğlan ötekisi kızdı bu çocuk· 
lar ... Anneleri gibi matem el
bisesi giymişlerdi. Demir par· 
maklıkJı kapıyı iterek bahçeye 

girdiler. f·ı· 1 • • 
Genç kadın henüz ı ız erını 

veren yabani yasemin ağaçları 
arasından taş merdiveni geçti. 
Bu yaseminler ona neler anlat
mıyordu ? Hayatının en ~atlı 
yılları bir kuşbakışı halınde 
gözleri önünde geçid resmi 
yaptılar. Gözleri yaşardı. Met
hal kapısına yaklaştı. Çantasın
dan bir anahtar çıkardı. Kapıyı 
açtı. Onu dışandan t~kib eden 
rabancı bir çift goz olsaydı 
muhakkak kendi evine gelen 
birisi sanırdı. 

Ve bu hükmünde yanılmıya-

ktı Tam bu sırada ihtiyar ca • 

siyah bonesiyle koştu: 
- Siz Kalya burada ... 
Matmazel Trepo heyecanın

dan titreyerek göz yaşlan dö
ken yabancıyı kucakladı. iki 
çocuk ses•iz duruyorlardı. 

lbtiyar mürebbiye çocukları 
birer birer kolları arasına aldı. 
Sonra sevimli çehrelerini seyre 
daldı. 

- Bu Jorj bu da Olga de
ğil mi? Ne kadar da birbirle
rini andırıyorlar ..• 

Prenses Yuriyefski Nöyide 
matmazel Treponun evinde 
yerleşti. Yuriyefski Katyadan 
başkası değildi. Şimdi bu ismi 
almıştı. Burada münzevi bir 
hayat yaşıyacak, çocuklarını 
yetiştirmeğe çalışacaktı. 

Yeşil pancurlu evden biraz 
ötede Olga ve Jorj Yuriyefs
kinin adına olarak bir arsa sa

tın alındı. Bir çok işçiler tu
tuldu. Burada yeni bir binanın 
temelleri atıldı. Büyük bir bah-

çe ortasında Kalyanın son gün
lerini geçireceği geniş bir villa 
yapıldı. Katya ihtiyar müreb-

biyesinin koluna dayanarak 
"0 hürriyet uğruna ölürken 

bana hediye ettiği bu yavru
larla yaşayabilmek kudretini 
vermiştir.,, Diyordu. 

Katya aşkını hatırlamak için 
Fransız toprağını seçmişti. 

Büyük harpten iki sene 
sonra 1920 de, Prenses Yuri
yefski Nöyideki v;Jlasında öl
müştür. 

Hayata gözlerini kapadığı 

gün 75 yaşındaydı. 
-SON-bir kadın beyaz saçlarını örten .................. s.·A·F·'i······A·ş··K····· .. ··········· 

ÇOK HEYECANLI BiR ROMAN 
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Küçük antant bir 
tebJiğ neşretti 

_ Baş tara /t ı net say/ada -
ve lngiltereye, Italya ve Al-

M · t ve Bul-manyaya, acarıs an 
garistana, Avusturya ve Polon
yaya, Balkan antantı devletle
rine ve Sovye t birliğine karş'. 
münasebetlerinin birbirinin aynı 
olduğunu bildirirler. 

Bu siyaset ayni prensiplere, 
ayni hislere, ayni müşterek 
menfaatlere dayanmaktadır· 
Küçük antant devletleri ken
dileri ve diğerleri nezdinde her 
türlü suitefehhümlerin önüne 
geçmek için bunu açıkça bil
dirmek isterler. Üç küçük 
antant milletinin bu mem
leketlerden her birine karşı 
hattı hareketi daima ayni, 
müşterek ve tesanüd olacaktır. 
Küçük Antant devletler! ulus
lar sosyetesine karşı sıyaset
lerine, Bu müessesenin şimdiki 
vahim buhranı iktihama mu
vaffak olacağı kavi ümidile, 
sadakatle devam edeceklerdir. 
Kollektif emniyet prensibine 
tarafdardırlar ve onu müessir 
bir şekilde tatbik için mazide 
olduğu gibi istikbelde de her 
vasıla ile müzaherete karar 
vermişlerdir. 

LOKARNOCULAR 
GÖRÜŞMELERi 

Lokarno meselesinde ve muh
temel neticeleri hakkında, Lo
karnocu devletler arasındaki 
lıazırlık görüşmelerinin çabuk 
bitmesi ve Küçük . itilaf dev-

!etlerinin Garbi Avrupa dev
letlerile tesanüdünü göstere
bilmesini isterler. 

Saint Germain, T rianon, ve 
N euilly muahedelerinin riayet 
görmesindeki hayati ehemmiyeti 
kaydederler. istikbalde menfa· 
atlarını tamamen korumak için 
alacakları vaziyeti müzakere 
etmişlerdir. Zamanı gelince 
haklarını ve hayati menfaatlarını 
saydırmak için ne lazımsa ya
yacaklarını kararla bildirirler,bu 
sebeble istikbal için tam bir ha
reket ser'1estisi muhafaza eder
ler. 

MUAHEDELERIN BOZUL· 
MASI 

Hiç bir zaman muahedelerin 
V'! teahhüdlerin bir taraflı bo
zulmasına muvafakat etmiye
ceklerdir. Bununla beraber kü
çük antant Tuna havzasında 
ekonomik iş birliğine çalışmak 
ister. Bunun için Roma bloku 
ve Almanya ile de iş birliğine 
hazırdır. 

Arsıulusal vaziyetin çok va
him olduğunu gördükleri için 
küçük antant devletleri, sulhu 
müdafaa için ve milli toprak
larını korumak için her ted
biri almağa karar vermişlerdir. 
Ademi tecavüz paktları için 
Cenevrede veya diplomasi yo
lile yapılacak mühim müzake
reler arefesinde üç dış bakanı 
birbirile daimi temas halinde 
hulunmaia. karar vermiılerdir. 

TC:hi A1'flr" aanne a 

Son Telgra:f Haberleri 

Yolcu tayyareleri geldi 
iş ve 

son 
maliye teşkilatı layihaları 
şeklini almış bulunuyor 

-----------------------------~-----·---------------------Ankara, 8 (Yeni Asır muhabirinden)- Maliye teşkilatı layihası bütçe encümeninde son şeklini 
almıştır. Layihaya göre lstanbul defterdarı yüz, Ankara ve lzmir defterdarları doksan lira maaş 
alacaklardır. Maliye tahsil, tahakkuk ve kontrol memurlarının da maaşları tesbit edilmişti r. 

Ankara, 8 (Yeni Asır)- Muhtelit encümen iş kanunu layihasının son maddelerini de tetkik 
etmiştir. Layiha derin bir nüfuzu nazarla, her türlü ihtimalle gö:ı.den geçirilmek suretile son 
şeklini aldığı için bu toplantı devresinde kamulaya sevkedilecektir. 

lstanbul, 8 (Yeni Asır)-lngiltereye sipariş edilen yolcu tayyareleri bugün gelmiştir. 

Metaksas Atinaya döndü 
Balkan antantı Belgrat toplantısından 
sonra ümidin fevkinde kuvvet buldu 

Suikasd 
Şebekesi yakalandı 

Varşova, 8 (Ö.R) - Zabıta 
Varşova'da bir suikasd şebe
kesi meydana çıkarmış ve 102 
kişi hakkında tevkif kararı 
vermiştir. Bunlar hemen icra
ata geçmek üzere ediler. 

Numan Menemen· 
cioğlunun ziya

retleri 
Moskova 8 (Ö.R) - Lenin· 

gradda bulunan Tiirk büyük 
elçisi Numan Menemencioğlu 

bu~ün bazı ziyaretler yaptı. 
Şehrin imar işleri hakkında 
kendisine verilen izahatı din
ledi. 

Fransız 
Frangı düşüyor 

Atina 8 (A.A) - Başbakan Metaksas Bel· itimat içinde cereyan eylediğim - ehemmiyetle Paris, 8 (Ô.R) -Esham bor· 
graddan saat 20,30 da Atinaya dönmüş ve is- kaydetmiştir. sasında vaziyet iyi değildir. 
tasyonda Romanya, Tüıkiye ve Yugoslavya el- Metaksas Balkan antantı elçileriyle istasyon Yeni satışlara müşkülatla müş-
çileriyle kendisini hararetle karşılıyan ka ' abalık salonunda yaptığı kısa bir görüşme sırasında teri bulunabiliyor. 
bir halk kütlesi tarafından selamlanmıştır. Me- Balkan antantının Belgrad konferansından çok Yeni Asır - Dün Fransız 
taksas gazetecilere beyanatında Belgradı ziya- kunetlenmiş olarak çıktığını ve şimdiye kadar frangı, şimdiye kadar görülıne-
retinden çok güzel intibalar getirdiğini söyle- asla bu kadar kuvvetli olmamış bulunduğunu miş nisbette bir sukut göster-
miş ve orada yapılan müzakerelerin samimi bir söylemiştir. miştir. 

......... M~lı~.i~f ~ti·~ .... ı;~ş·i~·~~ .. ·~·~~ir~;i ................. ci'ü·;~·şçi·i~;i·~i·~ ... h~;~;f~ğ~ ... b~Şi~<l~ .. . -Devletin kredisini geniş F enlandiya - Türkiye 
mıkyasta takviye etmek. güreşçileri karşılaşıyor.~ ·-

Paris 8 (Ö.R) - Eski bakanlardan ve sağ cenah Sitylavlanndan 
B. Renaud şu beyanatta bulunmuştur : 

Muhalefet de hlikümet gibi umumi bir hizmettir. Muhalefetin 

birinci va:ı.ifesi devletin kredisini bozmamaktır. Bu itibar ile 
kendini gösteren panik başlangıcının neticesi olmaması temenni 

edilir. Millet diğer bir partiyi hükümet mevkiine geçirmek 
istemiştir. Ulusun iradesine riayet edilmelidir. Siyaset değiştirmek 
imkanı rejimin emniyet süpapıdır. 

lstanbul, 8 (Yeni Asır) - Güreş milli ekibimiz önümüzdeki 
mevsim içinde mühim temaslar yapacaktır. Güreş federasyonu
muzla F enlandiya güreş federasyonu arasında bir anlaşma hasıl 
olmuştur. F enlaııdiya milli güreş takımı 21 mayıs tarihinde 
şehrimize gelecek ve değerli güreş ekibimi:ıle beynelmilel mahi
y~tte temaslar yapacaktır. Berlin olimpiyatları mevsimine kadar 
güreşçilerimiz daimi surette antrenmanlarına devam edeceklerdir. 

Lehistan hükumeti her dürlü 
menetti Sosyalist partisi devlet zaruretlerini program ve parti zaruret

lerinin üstünde tutarak şeref kazanmak l&tiyecektir. Muhalefet de, 
her şeyden ziyade umumi menfaate kaygı besliyerektir ki 
kaybettiği umumi itimadı yeniden kaıanabilecektir. 

eşyanın idhalini 

Paris 8 (Ö.R)- "Temps,, gazetesi yarınki hükümetin başkanı 
olacak olan B. Blumun niyetlerini açıkça söyliyerek tasarruf 

erbabını teskin ve buhranı izale etmesini istiyor. Diyor ki; 

Vrşova, 8 (Ö.R) - Bakanlar kurulu her dürlü eşyanın 
idbalini meneden bir kanun layihası kabul etmiştir. Bugünkü 
vaziyette bu tedbir, son zamanlardaki döviz kontrolu dahilinde 
teknik bir formaliteden başka bir tedbir değildir. 

B. Blum hemen hükümet mevkiine geçmeği istememekle be
raber bilfiil mes'uliyeti yüklenmiştir. Hükümeti nasıl idare ede
ceğini, programında neler olacağını bildirmeli, kararsızlığı izale 
ederek istikbal hakkında yeniden emniyet uyandırmalıdır. 

Bu tedbir neticesinde memlekete hiç bir ecnebi malının 
girmemesi mevzuubahs olamaz. Prensib itibarile idhalı mened:len 
etyanın, kontenjanlar çerçevesı dahilinde lisansları alınabilecektir, 

Buhrana rağmen Akvam cemiyetinin 
mali vaziyeti ıyi imiş 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Milletler cemiyeti sekreterliğinin tebliğine 
göre Akvam cemiyetinin vahim bir buhran geçirdiği bu anda 

bile mali vaziyeti mükemmeldir. 12 milyon lsviçre frankından 
ibaret olan bütçesi 11 milyonu tahs 1 ve 8 milyonu sarfedilmiştir. 
Bu hesaba göre bankalarda daha 3,828,000 Isviçre frankı parası 

vardır. Cemiyetin tedahülde kalan alacağı ancak yüzde beştir. 
Bütçe komisyonu küçük devletlere tahsis edilen paranın azaltıl
masını, istihbarat şubesinin genişletilmesini düşünmektedir. Henüz 
bir karar verilmemiştır. 

Dumer --
Adına merasim 

yapıldı 
Paris, 8 (Ö.R) - Eski cumur 

başkanı B. Doumer'in,Gorgulof 
adlı beyaz Rus tarafından öl
dürülmesinin dördüncü yıldö
nümü münasebetile dün Pariste 
bir merasim yapılmıştır. Dou
merin mezarına çelenkler ko
nulmuştur. Cumurbaşkanı B. 
Albert Lebrun da saat 10 da 
mezarlığa giderek selefinin 
mezarına çiçekler bırakmıştır. 
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TAYYARE iki büyük filim birden 
INSEMASI TELEFON 3151 

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

Güzeller Resmi Geçidi 
Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler, tatlı bir mevzu, berl.ii danslar, canlı tablolar 

'L/////710'7 /T/./Z/.XZ//// //7/ 7 /.//./// // L/ L/;' ///,-r/J?'XT/77 /T/////// L//////// 7.(7/ L'.i 
Lilyan Harvey ile Willi Friksch'in beraber çevirdikleri büyük Alman operetı 

CüRMü MEŞHUT 
iki sevimli san'atkarın . karşı karşıya yarattıkları büyü.k komedi 1 

AYRICA : Türkçe sözlü FOX dünya haberlerı 1 
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SEANS SAATLARI 
Her gün 15 - 19 seanslarında Cürmü Meşhut 17 - 21,15 sean~ların~a. ~üzeller 

Resmi Geçidi. Cumartesi ve pazar günleri 13 de Güzeller Resmı Geçıdı ıle başlar 

Polonyada -Bin ev yandı 
Varşova, 8 (Ö.R) - Sarki 

Polonyada Novu Dordno şeh
rinde bir yangııı çıkarak, bin 
kadar ev yanmıştır.Bir kadınla 
bir çocuğun diri diri yandıkları 
söyleniyor. 

Adana Türkkuşu 
Ankara, 7 ( A.A ) - Türk

kuşu Adana şubesi bu ayın 
dokuzunda, Bursa şubeşi on 
yedisinde açılacaktır. 

Türkkuşuna üye yazılmak 
için birçok yerlerden Türk 
hava kurumu merkezine yapıl
makta o:an müracaatlar devam 
etmektedir. 

Duçenin söylevi 
Başla1tıfı /Jımıcı salıı/ede -

Bu iki içtima neticesinde 
alınacak kararlar Veneclik sa
rayının orta balkonundan biz
zat Duçe tarafından halka bil
dirilecektir. Bu beyanatın ne 
olacağını tahmin etmek imkan· 
sızdır. Zira Roma da bile bunun 
mubtemel metni henüz meç· 
huldür. 

Roma 8 (Ö.R) - Almanya· 
nın Roma sefiri ltalya dış ba· 
hanlığına Alman hükümetinin. 
Habeşistanın ltalyaya ilbakı 
meselesinden tamamiyle alaka
sını kestiğini söylemiştir. Diğer 
taraftan hükeme\inden talimat 
alan Japon sefiri de dış işleri 
müsteşan B.Suriç ~ezdinde bir 
teşebbüıte bulunmuştur. 

• 

.. 
·-

• 



&anı1e .. 

llml tedklkler : 
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Sosyoloji bakımından 
etatizmin bir iyzahı 

··················································································: 
Uberallı:m Darvinin yanllş tefsir edile11 mücadell'- ve imlta suretüe 

terakki umdesinde11, devletcillk te Darvüıill ltakıki Jikti olan ecnq.ş 
arasında koopeıati/ lıarekl'-tlerle tekiimülü11 temirı eddebileceifi kana
atinden ilham almaktadır ..• 

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

infisah etmek üzere bulunan 
demokrasi, bu vaziyetten kur
tulmak için, cemiyetin irtibat 
ve bütünlüğünü temın edecek 
yeni dinamik kuvvetin ne ol
ması lizımgeldiği hususunda 
bir karar vermek ıstırarındadır. 

Eğer beşeriyet, içinde yaşa• 
dığı eski ve köhne binayı değiş
tirmek istiyorsa yeni binanın 
bütün kısımlarını birbirine ilti· 
sak ettirecek çimentonun cin
sini şimdiden tayin ve bu yeni 
organiımaya hayatiyet verecek 
protoplazmanın mürekkebatını 
tahlil ve tesbit etmelidir. 

ilmi istikqfat için henüz be
karetini muhafaza eden büyük, 
kişverlerden biri de içtimaiya
tın yımi mezhebleri ve yeni 
rejimleri meselesidir. 

Çünkü sosyal bilgiler bili 
iptidai şeklini muhafaza et• 
mekte ve cemiyetin yeni pren· 
sib ve esaslarının anahatlarını 
çizmek vazifesi enteUektüel 
zümreyi beklemektedir. Bu, 
yarının büyük ilmi avantürle
rinden biridir. 

Cemiyetin Solidaritesini te
min eden kuvvetin mahiyeti 
hakkındaki suallere, boş ol
makla beraber, mazide pek 
muayyen ve vnıih cevaplar 
verilmiştİr-

Bu cevapları beşeriyetin te
kamülleri üzerinde yapılan son 
tetkiklerin müsbet adesesinden 
geçirerek tahlil edebiliriz. 

Autocratie taraftarlannın ce
vaplan bu hususta pek kat'i 
bir şekil irae etmektedir. lstib
dad taraftarlarına göre cemi· 
yeti birbirine bağlıyan, mümtaz 
bir sınıfın diğer sınıfların hür
riyet ve mülkiyet hukuku üze
rine cebren tahakküm etmesi
dir. Bu fikrin taraftarlarına 
göre bu kuvveti istimal etmi
yen bir hükumet yaşayamadığı 
gibi, zor ve icbarla idare etmek 
usulüne başvurmıyan bir cemi
yet te dağılmağa mahkumdur. 

Bazu kuvveti veya zekaca 
tefevvuk, hükümran olmanın 

tabii bir justification'u telakki 
edilmektedir. 

Demokrasi fikrinin doğnıa

sile icbar ve tazyik prensiple
rinin gevşediğini ve bu kuv
vetin cemiyetin yekpareliğini 

temin ettiği hakkındaki eski 
kanaatın sarsıldığını görüyoruz. 

Zor yerine muvafakat esa
sını ikame ettiğini iddia eden 
demokraside icbar ve tazyikin 
tamamile kalktığı zannedılme

~in . Sosyal ve siyasal sabada 
itiraz ve itimadsıziık alameti 
görülür görülmez cebrütaz
yik politikasını terviç eden
ler pek çoktur. Halk, kuvvetli 
bir hükumetin lüzumuna kail 
olduğu zamanlarda demokra
sinin doğuşunda terkettiği taz
yik sisteminin yeniden ihyası 

ihtar edilmiş olmıyor mu? 
Halk terbiy~sinin tevessü ve 

inkişafı ve cemiyet işlerinin 

tayininde zekanın iptidai kuv
vette galebesinden sonra bu 
tazyik siyasetinin lıaşka bir 
şekil ve kıyafetle eski rolünü 
ifa ettiğini gö üyoruz. 

Bu da aklı selimin isyanını 
zeka ve şuur üzerine yapılan 
tazyikla boğmak, matbuatın 
kontro!u, Kul tür meı kez!erinin 
propaganda vasıtası olması 

ayni siyasetin diğer bir şekilde 
tecellisidir. 

Binaenaleyh otokratik millet
lerde mutlak ve demakratik 
milletlerde <le ~··' - ··· - ' ' · 

Yazan : MUnUr Evren 
cebrütazyik pulitikası içtimai 
bütünlüğünü temin etmektedir. 

Bu basit tazyik sisteminden 
tamamile başka, az çok ilmi, 
orijinal felsefeler 19 uncu Asır 
sonlarına doğru belirmeğe baş

lamıştır. Bunlar içinde, milita
rist ve endüstriyel emperya
listlerin pek mergubu olan, 
(sosyal darvinizm) nazariyesi· 
dir. Bu mektebin taraftarları, 
fikirlerini kısaca şöyle anlatı
yorlar: 

Kuvvet terakkiyi temin eden 
yegaııe amildir. Sosyal ileri
leme bazı ferdlerin veya gu
rublerın mütefevvik kuvvetle
rinin istimalinden ilen gelir; 
rekabet, yalnız ticaretin kanu
nu değil aynı zamanda ta
biatın ve hayatiyetin kanunu
dur. Bu mektebin fikirlerini 
bir kelimede telhis edebiliriz: 
"Yaşamak en müsteid ola

nın hakkıdır.,, Ve ictimai te
kamül ve bütünlük kavilerin 
zayıfları serbestce ezmesi ve 
imha etmesiyle kaimdir. Mer· 
hametsiz bir rekabetle zayıf

ların elimine olması (Selection 
naturelle) ıstıfa prensibinin ic
timaiyatta tabii surette tatbik 
edilmesi demektir. 

Sosyal darvinizm nazariyesi 
Cermen mektebinin mahsulü 
olmakla beraber hemen Avru
panın her memleketinde taam
müm etmiş ve birçok hniver• 
sitelerde müsbet bir ilim ola
rak tedrişine başlanmıştır. 

Bu felsefe, ecnasm teşekkü
lünü izah eden Biolo jideki 
meşhur Darvin nazariyesinden 
ilham almakta ve maruf mu
hite karşı reaksyon fikri ye
rine mücadele nazariyesini 
ikame ederek sosyal darviniz
min esası kurulmaktadır. 

Bu fikrin müntesiblerine göre 
tabiat, sinesinde diş ve tırnak
lariyle gırtlak gırtlağa boğu· 
şan kütlelerin kıpkızıl harb 
meydanından başka birşey 
değildir. 

Tabiatın dinamikine verilen 
bu anlam beşeriyetin terakki
sine de teşmil edilerek kuv
vetli ferdin zayıf ferdi, kuv
vetli sınıfın zayıf sınıfı ve en 
nihayet kuvvetli milletin zayıf 
milleti ezmesi ictimai tekamü· 
lün bir zarureti telakki edil
mektedir. 

Nietzcbe daha ileri giderek 
ahlak düsturlarını ·terakkiye 
mani olduğu için tezyif etmişti. 

Bu "en fazla liyik olan ya
şayacaktır,, düsturu sosyoloji
den ekonomiye teşmil edilerek 
iktisattaki liberalizm mesleğine 
bir de içtimai destek temin 
edilmiştir. 

Bu nazariyenin gerek sosyal 
ve ı.ıerek ekonomik sahada 
aksaklıkları pek çoktur. 

Filhakika en fazla liyik olan 
milletin bütün dünyaya hakim 
olduğunu kabul edecek olur
sak bu fikir taraftarlarının mu
bayyelelerinde yarattığı müca
dele sahnesini nereden bula
cağız? Bu hakim millet kiminle 
çarpı ;acaktır? O zaman muhay· 
yel Ring tek bir boksörün cev
langahı olmaz mı? 

Hu nazariyenin istinat ettiği 
biolojik ıstıfa suretile tekamül 
düsturu da }anlış tefsir edil
miştir. Darvin, eserinin bu ka
dar yanlış manalara yol açtığını 
görerek ölürken "ben ictiha· 
dımı pek fena izah etmişim,, 
demişti. ... -- ,. 

f"ENI A:SIR 

Dinarlının hatıraları 
Dinarlı Dünya şampiyonu olan Ali 

Hasan hakkında ne diyor? 
Şikat Cim L~~~f~~~ ... Y~~~~· .. i;i~·~d;·İ~y~ .. ;~ğlub etmişti 
Ali Hasan şimdi Cim Londosu da y~nmiş sayılıyor 

................................................ ········••&••··································· 
Kuvvetin seıpbolü olan Türk san genç bir delikanlıdır. Orta maruf olan Bombaylı Nango 

bir defa c!aha pehlivanım di- siklettir ve lngiliz ölçüsüyle 185 Singh'e kuvvetli bir tefevvük 
yenlerin bileklerini bükerek pound ağırlığındadır. Kendi- temin ederek, Amerika profes-
tefevvukunu gösterdi. Dünkü siyle Detroitte tanıştım. Fa- yonel güreş federasyonunun 
sayımızda kaydettiğimiz gibi bir karariyle Dick Shi~at'm 
Amerikanın Detroit şehrinde, karşısına çıkarılmıştır. Ali ba-
memleketinden uzak kalan ve ha Shikat'ı da yenince bu ün-
sessizce çalışan bir Türk ço- vanı bihakkin kazanmıştır. Şi-
cuğu, bütün rakiplerini alt ede- kat-Dinarlı. 
rek dünya şampiyonu ilin "1934 yılında Nevyorkta ba-
edilmiştir. na Alman güreşçisi Dick Shi-

(Ali baba) adı verilen bu kat'ı tanıtmışlardı. Dick Shi-
Türk genci, garabeti seven kat dinç bir delikanlı idi. Ken· 
Amerikalıların ona verdikleri disi aslen Alman olduğu halde 
bir addır. Bu ad Amerika- { uzun seneler evel Amerikaya 
Iılarca daha ziyade inanıl- hicret ederek yerleşmiş bulu-
maz hadiselerin kahnaman- nuyordu. O zaman Almanya 
lanna verilmektedir. John şampiyonu ünvanını taşıyan 
amca Amerikalılar nzannda Shikat'la ben Nevyork'un meş· 
bizim "Mehmetcik,, gibi bir hur Yankee Stadyumunda kar-
vatandaş olarak kabul edil- şılaştım. Stadda 40,000 den 
dl·g· 1· gı"bı' Alı" Babada ina- Al" ,_, k d.. fazla seyirci vardı. Nevyorktaki t , ıasana mağlup o/ara ıırwa 

nılmaz kuvvette, biraz hayali şampiyonluifunıı elinden kaybeden Türk kolonisi ve Türkleri se-
ve daha ziyade sihirli bir hü- Dick Sltikat venler bu maçta hazırdılar. 45 
viyettir. Öyle sanıyoruz ki El- kat bir Türk pehlivaniyle kar· dakika devam eden ilk karşı-
azizli Ali Hasana bu adın ve- şılaşmaii'ı muvafık bulmadım. !aşmamız beraberlikle · netice-
rilmesi, isminin Ali ile başla- Bu delikanlı iyi çalışıyordu. lendi. 
masından ileri gelmiştir. Ancak tuhafıma giden bir ikinci defa yine Nevyorkun 

Bronks stadında elli bine yakın 
Şunu da belirtmek isteriz ki nokta rakibi Slıikat'ın ağır 

seyirci huzurunda ilk maçın re-
Elazizli Ali Hasanın mağlüp siklet oluşudur. Belki de ben vanşını yaptık. Bu maç geçen 
ettiği Alman pehlivanı Dick görmeyelidenberi ağır siklet sene olmuştur. ikinci karşılaş-
Shikat, daha evvel Dinarlı olmuştur. ma ilkinden daha çetin oldu. 
Mehmed pehlivanla karşılaşmış; Bu şampiyonluk meselesi Dick Shikat'ı 35 dakikada tuşla 
bir defasında berabere kalmış bazı safhalar geçirmiştir. Ame· mağlup etmeğe muvaffak ol-
ve bir defasında da Dinarlı rikadan son aldığım bir mek· dum . ., 
bu dev cüsse pehlivanı yen· tuptan öğrendiğime göre Cim Not - Di"arlının Dick Shi· 
mişti. Londos bir lrlandalı pehlivana katla yaptığı karşılaşmaları ve 

Gerek Ali Hasan ve gerek yenilmiş; Shikat ta lrlandalıyı bunun neticelerini yazan lngi· 
rakibi Dick Sbikat hakkındaki yenerek dünya şampiyonu ün- lizce gazeteleri Dinarlı Meh-
malumatı şimdi Dinarlı Meh- vanını kazanmıştı. med bize vermiştir. Tarafımız-
med pehlivanın ağzından din- Yine aldığım malumata göre dan tetkik edilen bu gazeteler 
liyelim: nisanın ilk günü Ali baba -Ali hakikaten Dinarlının Shikatı 

- Benim tanıdığım Ali Ha- Hasan "Hindu Killer" adıyle mağlüp ettiğini yazmaktadırlar. 
•.•••...•....•...•.••...........•........•...•.•....•...........••.•••..•....... , ...•..•..........•......•••••............••.••••••• 
yette mücadelenin esaslı bir az çok kabul edilmekle bera- lışmışlar ve muvaffak olmuş-
mevzu olduğunu kabul etmekle ber Henry Drummond ve }ardır. Bundan sonra kapitalist 
beraber, ecnası ar.asında orga- Nasmyth'ın meşhur Rus Sos- ~ir!ikler!, ziirr~ ~irlikleri. b_irbi-
nize bir mücadelenin mevcut ylogu Novikof'un eserine uya- rını . takıb etmıştır. ~u bırli~er 
olmadığını bilhassa bir cinsin rak insanlar arasında mücade- E?~ıst men~aatları ıc_:ıbı dıger 
yekdiğeri ile mücadelede bu- lenin lüzumsuzluğu hakkındaki bırlıklerle şıddetle mucadeleye 

d k · • · h tm" ı d k f"b" d başlamışlardır. Bu suretle re-lunma ığını pe ıyı ıza e ış· yazı arı a ço ca ı ı nazar ır. k b . b" f t dd 
· 1 t" · tt 1 d · . a etı ır ıstı a vası ası a e-

tır. ç ımaıya a ıosya arvınızm 
den liberal mektep cemiyeti, 

Meşhur Fransız haşeratcısı aleyhine kendini gösteren bu hotbin bir sınıf mücadelesi, 
Fabrede haşarat arasında kendi mantık ve aklı selim hareketi kin ve husumet deryası haline 
cinsinin yerleştiği bir yere di· ıktisada da sirayet etmeye baş- getirmiştir. 
ğerleri tarafından tecavüz vu- ladığını memnuniyetle kaydede- Bugün bu mektep için artık 
kubulmadığı ve bu hususta ha· biliriz. bir tatbik sabası kalmamıştır. 

Son zamana kadar sosyal Mücadele ile bitkin bir hale şerat arasında mesakin masu
niyetinin tamamen mevcut ol
duğunu nazarlarımızda tebellür 
ettirdi. Fabre hiç şüphesiz 
bunu izah ederken insanlık 
namına büyük bir hicab hisset
miştir. 

Ayni cinsten olan hayvanlar 
bazan yeyecek için birbiriyle 
boğuşmaktadırlar. Fakat bu 
mücadele muhit ve tabiatle, 
açlığı yenmek için yapılan ha
reketten başka bir şey değil
dir. Ekseriya, bir cinsten olan 
hayvanlar tabiate galib gelmek 
işin birleşmişlerdir. Yaşayan ve 
neslini üretebilen hayvanlar, 
aralarında kooperativ bir me
sai tarzı olan fasilelerdir. 

Binaenalyh yaşaya bilen, en 
kuvvetli olan değil, aralarında 
en iyi teşriki mesai tarzını tat
bik eden cinstir. 

Bununla beraber hayvani 
hayatta mücadelenin mi teşriki 
mesaiyi doğurduğu yoksa te~
riki mesainin mi mücadele kuv
vet va cesaretini verdiği halle
dilmiş bir nokta değildir.Yalnız 
mücadelede muvaffak olmak 
iç n teşriki mesainin büyük 
kıymetidir ki mikroplar da bile 
kooperatif hareket insiyakı 
bir surette tekevvün etmiş bu
lunuyor. 

'-'~··~ 0 -ı~. "raoında mücadele 

darvinizme istinad eden li- gelen insanlık, sınıf menfaatını 
liberalizm iktisatta nassıkatı telif edecek kuvveti bükiımet-
mutlakiyetini haizdi ve iktisadi te bulmakta ve bütün varlığile 

etatizme sarılmaktadır. mekanizma bu esasa göre ku-
rulurdu. Liberalizm nasıl immoral fer-

Demokrasinin büyük kusur
larından biri de ferdin hürriye
tini ferdin hodbinliği suretinde 
anlaması ve bu şekilde ona bir 
vücut vermesidir. Liberalizm 
de ayni esasa istinat ettiği 

için bu sistemde de ayni kusur 
daha açık bir surette göze 
çarpmaktadır. 

Laissez faire felsefesine göre 
en iyi tarzı hükumet fertlerin 
işine en az müdahal~ eden 
hükiımetti. Yani cemiyetin irti • 
bat bağı mutlak bir serbesti 
idi. Serbestiyet hiçliğe verilen 
bir isimdir. Bu, bir bağ ola
mazdı. Liberal cemiyet anar· 
şiye veyahut rekabetin yıkıcı 
darbelerile sefalete m~hkumdu. 
Liberalizmin kısa bir zamanda 
bu neticeye varmaması bilahare 
fert hodbinliğinin yerine hiç 
olmazsa daha geniş bir camia 
olan sınıf hodbinliğinin ikame 
edilm'ş olmasından ileri gelir. 

Filhakika her sınıf hırfet 

erbabı arasında bulunan zeki 
kimseler rekabetin yine kendi
lerini ezdiğini farkederek kendi 
aralannda birlikler tesisine ça-

diyetçilik esasına istinad edi· 
yorsa devletçilik, bunun tama
mile aksine, sınıflar arasında 

kooperatif bir mesai tarzı ve 
kollektif hir istihsal fikrine da
yanmaktadır. 

Serbestcilik Darvinin yanlış 
tefsir edilen mücadele ve imha 
suretile terakki umdesinden 
devletçilik te Darvinin hakiki 
fikri olan ecnası arasında ko
operatif hareketlerle tekamü
lün temin edilbileceği kanaa
tından ilham almaktadır. 

Zecri tedbirler 
meselesi 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Uluslar 
kurmu çevrenelrinde öğrenil
diğine göre zecri tedbirlerin 
lağvı veya teşdidi konseyin 
Pazartesi celsesinde tahrik 
edilmiyeı:ektir. Zaten şimdi 

tatbik mevkiinde olan zecri 
tetbirler sistemini değiştirmek 
için bir karar vermek hakkı 

konseye değil, zecri tedbirleri 
tatbik eden 52 devletin de 
mümessillerini ihtiva eden irti• 
bat komitesine aittir. 

e Mar•• nıse 

Uçan 
Film yıldızları 

Yazan: A111ire Beııc~r 
Bundan birkaç yıl evvel, bir 

Alman - Amerikalı sahne 11azıı, 
Tempelhof'un mükemmel tay· 
yare meydanından bir film yıl
dızının uçuıunu seyrederken, 
ortaya şu düşünceyi atar : 

" Bir gün gelecek, bütün si
nema yıldızları tayyarelerde se
yahat edecekler, çünkü tayyare 
trenden daha fazla fotojeniktir." 

Bu tahminin, tefe'ülün haki
kat olması için aradan çok uzun 
zaman geçmedi. Tayyarenin re
sim dünyası arasında göster
diği büyük kolaylıklan farket
meğe başladığımız sıralarda 
sinematoğraf sahasında trenin 
tecrübeleri yapılıyordu. Bugün, 
yıldızlardan daha bu işe yeni 
başlıyanlara kadar, birçok film 
artistleri, insan vücudu için 
daha çok yeni olan bu sal-
lantılara , tayyarelerle bu 
uçuşları tiyatro artistlerin· 
den daha evvelden benim
semişlerdir. Dünyanın en bü
yüğü olduğu kadar en güzel 
bir tayyaresi olan China-Clipper 
hava gemisi Amerika ile Çi~ 
bağlamak üzere ilk sefere çık· 
tığı zaman bütün yolcu yerle· 
rini herkesten eve! Girls'leı 
peylemiş, tutmuşlardı. 
Kadın ile tayyare arasın

da, hiç şüphesiz, çok yakın 
bir münasebet, bir ilgi var. 
Ben çok defalar, bulutlar ara· 
sında uçan bir tayyarede kadı· 
nın erkekten daha fazla hakiki 
bir rahatlıkla, yerini yadırga
mıyan bir keyifle uçtuğunu gör
düm. Ve işte bu noktadadır ki, 
sahne vazıının hakkını teslim 
etmek lazımdır. Tayyare tren
den daha çok fotojeniktir. Ar
tisti tayyareye çeken arzunun, 
havacılık hakkında uzun boylu 
yazılan yazılardan daha ziyade, 
kadının bu yeni moda cereya
nına uymasının amil olduğunu 
burada kaydetmeliyiz. 

Bazı defa bu arzu, üzerine 
çoklukla dilşülen bir meraktan 
de doğuyor. 

Lindbergh, hava yollarının 

çift motörlü Douglas tayyare
sinde saatte vasati 315 kilo
metrelik yol ile 12 saat kadar 
süren bir uçuşla Birleşik Ame
rikayı baştanbaşa aşan film 
artistlerinden Anna Bella o 
gündenberi, hatta bu hayret 
uyandıran uçuştan evvel bile 
bir zengin ruhunu doyura
bile cek surette sayısı bir 
çok uçuşlara atılmış ve 
bunların' bir çoğuna cesa
retle katlanmıştı. Anna Bella, 
bu dehşetli hızlı uçuşun neti
cesını ve bilhassa Kansas
City' ye varılacağı sıralarda yol
culara kemerlerini takmaları 
hakkında ikinci pilotun verdiği 
emir anını bugün de gözünün 
önünde canlandırır. Çünkü bu 
anda, her vakıt rastlanmıyan 
bir kasırga üzerinden aş
mak lizımgeliyor, ve yolcu
ların birçoğu da son günlerini 
yaşadıklarını ve bu kasırganın 
bir cehennem başlangıcı olabi
leceğini sanıyorlar. 

Anna Sella, bu ha tıralannı 
bana tayyare kabinesi gibi olan 
stüdyonun locasında makiyajını 
yaparken anlatıyor. Bu aralık 
artiste dışardan sesleniyor, 
hem pilot hem yazıcı olan 
Antoine de Saint - Euxprey
nin senatoryosunu hazırla
dığı Anne Marie filminde
ki rolünü canlandırmak için 
çağırıyorlar. Anna Be!la, bütün 
sorgulara tatlı ,.esi ile karşılık 
veriyor ve heyecan uyandıran 
bir keşifte bulunmuş gibi şu 

sözleri de ilave ediyor : 
" Her sabah tayyare meyda

nına gelmek, başlığı, kombine· 
zonu geçirm.,k, pervane gürül
tüsü, tayyarenin madeni koku
su, (!zerinde uçulan ve inile.11 
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ngiliz dış bakanı Almanyanın sulh davasına ne 
kadar samimiyetle sarıldığını öğrenmek istiyor 

/n ~ııı dış bakam Eden 
Londr&:, 8 (Ö.R) - Alman

yaya gönderilen Ingiliz sual 
listesi bugün Berfin, Londra, 
Pari ve Brükselde ayni 7.a
manda neşredifmiştir. Bu liste, 
B. Eden tarafmdan lngiltereoin 
Berlin büyük elçisi Sir Eric 
Filipse gönderilen bir mektup 
şeklindedir ve 24, 31 mart ta
rihli Alman muhtıraları hak
kında izahat istenilmesine lü
zuın görüldüğünü kaydeden 
birinci fıkra mdan sonra şöyle 
devam etmektedir: 

SULH iÇiN 
2 _ Avrupada sulhun sağ

lam olarak kurulması için 
ehemmiyeti sebebile bu nokta
larm ehemmiyetle tetkiki el
zemdir. lngiliz bükümetinin 
fikrince bu sulhun esas şartları 
devletlerin hak musavah ile 
istiklalinin tasdiki ve her dev
letin taahhütlerine sadık kal
masıdır. lngiliz hükümeti Al
man muhbralarındaki esasların 
müzakeresi için her şeyi yap
mağa hazırdır. Fakat bazı 
mül~hazalarm tanihine lüzum 
görülmektedir. 

ALMAN NiYETLERi 
3 - Von Ribentrop ile mü

lakatımda Alman tekliflerini 
çok mühim ve inceden inceye 
tedkike değerli bulduğumuzu 
bildirmiştim. Fakat müzakerata 
devam için bazı noktalar üze
rinde Alman niyetlerinin daha 
açıkca anlaşılmasına lüzum 
vardır. Alman bükümetinin de 
bu noktai nazara iıtirikinden 
eımmz. 

TEREDDÜDLÜ NOKTALAR 
4 - 24 ve 31 mart tarihli 

Alman muhtıralarında Alman 
hükumetinin sulha esas olarak 
gösterdiği noktalar üzerinde 

lngiliz bükümetinin tereddüd
leriui tahrik eden bir çok fık
ralar vardır. 

SAMiMİ BiR MUAHEDE 
6 - ilk tasrihi lazım gelen 

·····························~····· ······ 
yerin büyüklüğü ve sadeliği 
ve Mermoz, Hilz, Detroyat, 
Delmotte gibi büyük insanlarla 
karşılaşmak insanın aklını kay-
bettireceğe benziyor.,, , 

Bunun için Anna Belfa nan 
en tatlı arı.usu, emeli . pilot 
oJmaktır. Bütün dü~üncesı, pek 
yal ı:ıda kavuşacağım umduğu 
ve emeline varmak ve Gaby 
Morlay, Mary Glory, Marie Beli, 
Gernıaine Au:;sey gibi artist 
arkadaşları ve en nihayet te 
harpta pilot olan kocası Jean 
Murat gibi bre~e alma"tar. 

Almanyanın hareketlerile Alman barış 
tashihi 

planı 
lazım arasında tezatlar var, bunların 

nokta şudur : Almanya artık tadil edilebileceğini kabul edi- ı Almanyanm tekrar uluslar 
kendisini samimi bir muahede yor mu ? kurumuna dönebileceği hak-
aktedebilecek bir mevkide ad- TEZAT VARDIR kında ki beyanatı, tecavüzsüzlük 
dediyor mu? Zira 24 Mart ta- 9--Almanya garp emniyet pak- paktlarıom uluslar kurumu üye· 
rihli Alman muhtırasının birin- tmı tamamlamak için garp dev- si sıfatile çıkan taahhütlerle le-
ci maddesinin ikinci fıkrası Jetleri arasır 1a bir bava pakti lifi için güçlük çıkmıyacağmı 
Ren hakkındaki anlaşmayı Al- teklif etmektedir. Evvelce, Al- ümid ettirmektedir. 
manyaom müsavi şartlarla ak- man bükümeti bu paktın hava PAKTIN ŞUMULÜ 
detmediğioi anlatmaktadır. Şu kuvvetlerinin tahdidi müzake- Diğer iki nokta kalır ki bi-
halde, müzakerelerle elde edi- resiyle güçleştirilmemesi fik- rincisi cenubi garbi ve şimali 
lecek netice de, akitlerden biri- rinde idi. O vakıttanberi te- Sşarki hudutları tabirinin tefsi-
nin muahede ile bağlanacak 1 b ridir. Almanya hükümeti diğer 
vaziyette olmadıg· ı iddiasiyle zat 1 ir vaziyet hasıl olmuş- d k 

tur. B. Hitler hava kuvvetleri- doğrudan oğruya om~usu 
ileride reddedilirse böyle bir olan devletler gibi bu hükmü 
anlaşmanın ne kıymeti olabilir? nin tahdidine, Fransız - Sov- Sovyet Rasyaya, Letonya ve 

BiR ŞÜPHE yet pakh hasebiyle imkan l d Estonyaya da teşmil edebileceği 
7 - Eğer 6 ncı maddedeki 0 ma ığını bildirmiştir· Garp fikrinde midir? Bu itibarla Jn-

tez. kabul edilirse bir şüphe hava paktınan, hava kuv- giliz hükumeti Almanyanın bir 
hasıl olur! Almanya Versay vetleriain tahdidi anlaşma- devletin, diğerinin harici ve 
muahedesinin hali meriyet sile tamamlanmaması karanna dahili işlerine müdahalesini 
mevkiinde kalan hükümlerini lngiliz hükumeti teessüf ede- imkansız kılacak anlaşmaları 
ve hatta bu muabededen doğan cektir. kabule hazır olduğu bakkmda 
bütün anl~maları nasıl telakki TECA VÜZSÜZLÜK PAKTI B. Hitlerin beyanatını mem-
etmektedir. Bu fıkrada hadise- 10 - lngiliz hükumeti Al- nuoiyetle habrlatır. 
ler hakkında yapılan tarihi manyanın garpta Fransa, Bel- HAKEM MAHKEMESiNiN 

tefsiri münakaşa etmek iste- çika ve mümkünse Holanda KIYMETİ 
meyiz. lngiliz hükumeti bu hu- ile bir tecavüzsüzlük paktı 11 - Almanya böylece alı-
susta görüşlerini bildirmek nı- aktetmeğe hazır olduğunu bil- nacak taahhütlerin tatbikine 
yetinde değildir. Fakat bu Al- dirmesinden memnundur. Bu nezaret etmek üzere bir arsı-
man telakkisine iştirak edemi- pakbn, teferruatile müzakere ulusal hakem mahkemesi ku-
yeceğini bildirmek ister~ edilecek bir teminat muka- rulmasmı teklif etmektedir. Bu 

ULU~ VE HÜKU~ET velesine bağlı olacağını da mahkemenin Utuslar kurumu 
8 - 7 ncı ~addede bır ka- kaydeder. Keza lngiliz kü- ve Labey beynelmilel adalet 

rart1ızhk sebebı vardır. Burada kümeti Alma b divanı ile müaasebeti ne ola-. . . oyanın ccnu u 
denılıyor lci: Alman hüküm eti garbi ve şimali şa k. k caktır? Almanya Uluslar kuru-

ul d A 
r ı omşu- . _ 

Alman usun an lmanya ile lariyle de iki t fh t .. muna gırmeye hazır oldu· 
Al M 0 ll ti · · h · ara ecavuz- - ö • 0 kb ld L h 
. ~a_n ı e e~ının ürnyet, süzlük paktları akdine hazır ~~na g re ıstiht f f h k a ılr 
ıstıklal ve . musavahnı mu- olduğunu not etmiştir Bu iti· ıvl anına ve mduJi be ıl a lem ı , 
bafaza esasıle ulusu temsil barla 26 Mart 1935 'de Von uz aşma ve a . a . an aşma-
için umumi vekalet alm••- Neurath t f d s· farına karşı vazıyetm ne ola-

..., ara m an ır John ~ b'Jd' ğ - ·1 ttr. Almanya ile ulusu ara- s· . il . cagmı ı ırme e mutemayı 
ımon a ver en temınah hahr- ·d· ? 

sında y~ılt ayrılık bir mesele lahr ve Almanyanın teklif et· m\~r Al d . le . b 
çikarmı ta lr: A.lmanya, Av- tiği paktların o mülihazalara k . 1-b mani l ış. •ş .. rık a-
rupada kabu edılen arazi ve t b k ld .. anıy e u mese e era muza ere 

mu a ı mı o ugunu ve bunların d rk b k ·h d. 
siyasi statüsünün riayet edil- d k 1 ki d • e e en aş a tarı te arze ı-

. linm bi ld - a arşı ı ı yar ım anlaşmaJanle lecek diğer sualler olduğunu 
mesık b _': feY ~ ukgual~~e teminat altına alınıp alınmıya- da kaydetmenizi rica ederim. 
anca ser e... muza ere c:ne cag· mı ö.. k · 
.... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• grenme ıster. lmz.a : Eden 

ıtalya iStikraz···ml'· .. ısted"i? ...... 

llalya11m lfabeşisJam idau etmesi irin paıapa üıtiyarı vaıdır 
~ır. 1!1giliz dıı siyasasının ile- I rupa devJetlcri arasındaki meY
ndekı ana battı ltalvayı Av- kün~ geri döndürmek we Ren 

"ahlfe 11 
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lAlnıanyada Amerikanın 
lngiliz tedrisat 

Berlin, 8 (Ö.R)- Bugün Al
man kültür bakanı, bütün Al 
man yüksek mekteplerinde 
Ingilizcenin yabancı dil olarak 
öğretifmeıi hakkcnda bir emir
name imzalam'iŞlır. 

lngilterede 
Mecburi askerlik ihdas 

edilecek 

lngi/iz mudr.Jaa bakaı ı 
Sır Thomas lskip 

Londra, 8 ( Ö.R ) - lngiliz 
askeri makamatı milli müdafaa 
kuvvetlerinin artırılması için, 
silah altına alınması icab eden 
efradı bulmakta müşkülata uğ
ramaktad1r. Gönüllü efradın 
kifayetsizliği ve bünye itiba
riyle matluba muvafık olmaması 
bu müşkilatı doğurmaktadır. 

Tayyarecilik aleminde vazi
yet bilhassa naziktir. Bazı ma
hafilde mecburi askerlik usu· 
lünün ihdası ihtimalinden bahse
diliyor. 

Mussolini 
Habe,ıstanın mukadde

ratını kat•ı surette 
teshil edecekmiş 

Roma, 7 { A.A ) - Büyük 
Faşist konseyi cumartesi ak
şamı fevkalade toplantıya ça
ğırılmışbr. Bu toplantıdan sonra 
Bakanlar Meclisi toplacacaktır. 

Resmen verilen malumata 
göre, bu iki meclis tarafından 
verilecek kararlar B. Mussoliui 
tarafından Venedik sarayının 

balkonundan ltalyan Uiuıuna 
bildirilecektir. 

iki meclisin bu beklenmiyen 
dnvcti bütün memlekette bir 
sürpriz hasıl etmiştir. B. Mus
solininin Habeşistanm mukad
deratmı kat'i olarak tesbit et
mesine intizar edilmektedir. 

Bundan başka iki meclis top
lantısının Milletler Cemiyeti 
konseyinin toplanacağı günden 
bir pn evvel vukubulacağı 
ayrıca kaydedilmektedir. 

isyancı fırka 
Tkkyo, 8 (Ô.R) - Şubatta 

isyen eden piyade fırkası bu
gün Maııçoriye hareket etti. 
Fırka kumandanı, fırkanın as
keri şerefini yeniden kazan-

Müdafaa bütçesi 
Vaşington 8 ( Ô. R) - Se

nato harbiye bakanlığ1 bütçe
sini ittifakla kabul etti. B• 
bütçe bir rekor teşkil etmek
tedir ve 572,446,844 dolardır. 

Adis-Abebada 
sükunet 

Paris 8 (Ö.R) - Ak,am 
Adis-Abebadan buraya gelen 

son telgraflara göre Habeş 

hükümet merkezinde sükunet 

şimdi tamamiy!e iade edilmiştir. 

Eden Parise 
gidiyor 

Londra, o (Ö.R) - 8. Eden 
) arın tayyare ile Parise gide
cek ve oradan trenle Cenev
reye geçecektir. Dlşişleri müs
teşarı orada kendisine mülaki 
olacaktır. Lord Halifaks bu 
aefa Cenevreye gitmiyecektir. 

Sa k Necaşi 

Hayladan KudUse 
hareket etti 

Kudüs 8 (Ô.R) - Buradaki 
Habeşliler, Habeş imparataru 

Haile Selasyeyi hararetle karşı
layacaklardır. Bilhassa Necaşi 

Kopt zaviyesine girerken bü· 
yük merasim yapılacaktır. 

Hayfa 8 (Ô.R)- Necaşi bu 
sabah Hayfaya geldi. Merasimle 

karşılandı. Necnşi trenle derhal 
Kudüse hareket etti. 

Balkan gazeteleri 
okumak isti-

y enlere 
Messagerd'Athenes, Progrea 

de Salonique adla Fransızca 
Yunan gazeteleriyle Selanikte 
yahudice çıkan gazeteler 

Aıkeri kraathanesi içinde 
tütün bayii Mehmed T okadla
oğlunuo dükkamoda ve AL
.SANCAK iskelesinde satdmak
tadır. 

mağa çalışacağmı söyledi. S 4 
.•...•...•.......•..••..... ·········•········••••··•········•·········•· 6 

meselesinde üzerine düşen ta- tetbirlerin geri ahn.;;~~;··h····· 
ahhüdleri kabul ettirmek ola- kında ihtiyatla hareket ak-

k 
ern~ 

ca tır. buruz. Uluslar kurumu il . -
Londra 8 (Ö.R) -- Mubafa- ıslah edilmelidir. Niha erıdc 
k • t• d . 1 . k . f'k' 'l . Yet ŞU za ar par ı ış ış en omıs- ı ar ı erı sürülmüştür ki 

yonu dün öğleden sonra top- şimdi, gerekse istikbalde ıerek 
lanmıştır.Müzakerelerden sonra sanın kolektif emiyet pren r~~-
Havas ajansı muhabirine aşa- ne kayıtsız ve ihtirauız rn!' •-
ğıdaki salahiyetli beyanat ya· heretini bahşetmesi elzern;.'ta-
pılmıştır: Londra, 8 ( Ö.R ) _ it" 

"G B B ld . . d d d' w. Avam Kamarasında sorul rup, . a vınm e e ıgı I b an 
gibi,' ltalyan zaferinin lngilte- s~: N ce.ı~ eCnh, Mbaliye. baka 

. k- "k d .. - . b evı e am erlaın 19 rcyı uçu uşurmesme se ep · d t I 3 
senesın e ı a yaya bir · . 

olmadığı mütaleasmı bildirmiş vermek üzere h' b' .~stık.-. 
h ··k- t' 1 . d . ıç ır nıuzaL ve u ume ın u usun ıra esme açılmadıg· mı ve 0 "ere 

'b t t d··. . b'ld' . . zamandanb . 
ı ane e me ıgını ı ırmışhr. yeni bir müzakere ld • en 
lagiltcre kendisi için mümkün da haberi olmadığı:~ısöı~ınd:aa 
olan yolda yürümüştür. Zecri tir. Y ~ 
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lıigi tere Akdeni~ hakimiyetini temin 
Bölem sa)ısı: ss ~ 

Kalküte bey· Samoren Canbeyi 
kendisine bağlamak istiyordu 

için neler yapmıya mecbur olacak 

Pazarda işleri bitince ker· 
~ansaraya dönmüşlerdi. 

Mafyanın ortağı güzel ye· 
mekler pişirmişti. Canbey ve 

yoldaşları sofraya oturmadan 
önce eski püskü esvaplarını 

değiştirerek yenileri giydiler. 
Sonra sofra başına çöktüler. 

Çok acıkmışlardı. Yemek neşeli 
geçti. Akşam karanhğı bas-

mıştı. Fazla gevezelik edecek 
halleri yoktu. Hasırlar keçeler 
üstüne serilerek güzel bir uy
lrnya daldılar. 

Ertesi gün yola çıkma'{ ni
yetindeydiler. Aksiliğe bakın ki 

ıabah canlarını sıkan bir haber 
yetişti. Yılda bir defa Seraftan 

Hinde giden gemi kaçmıştı. 

Böylece burada bir sene bek-

lemek icap ediyordu. Canbeyin 
ilk düşüncesi Venedikli yoldaş· 

Jarmdan ayrılarak karadan yo
luna devam etmekti. Fakat Se-

raf hanı limana uğrıyan gemi
lerden çok para aldığı için ka

radan yolculuğu yasak etmişti. 
işi olup ta Hinde gidecek 

olanlar gemiyle gitmeğe mec
burdular. Buna katlanmak la-

ı.ımdı. Canbey bir kaç defa 
uşaklariyle birlikte k.açmak is-

tediyse de hamn korkusundan 
kimse at satmlyordu. Canbeyin 

atı vardı. Sürüp gidebilirdi. 
Amma uşaklarını burada yalnız 
bırakamazdı. 

Serafta üzüntülü bir yal ge
çirdi. Nihayet bir bahar günü 

bekledikleri gemi geldi. Bir
çok haberler de getirdi: 

Keraytlar beyi Sengun'la 
Ong han T emoçine mağliib 

olmuşlar. Keraytlar hanlığı dev

rilmiş,.. Alakın babası Sungar 
Keraytlardan bir sancak zab-

tederken ölmüş... Alak da boş 
durmamış... O kadar çok ya-

rarhk göstermiş ki, Temoçin 
kendisini Hezarbaş~ yapmış ... 

" Hezarbaşı o zamanlar fır
lı:a komutam demekti. Avrupa· 
Jıların hafif suvari alaylarına 
verdikleri Husar kelimesini He
zardan aldıkları söylenir. ,, 

Gemi limana gelince Serafta 
beklemekten usanan Hindi yol
cularJ hemen atladılar. Jonk 
adını taşıyan bu gemi üç di
rekli idi. Yelkenler sıkı örül· 
müş kamış sazlarından yapıl
ımşa benziyordu. Bu yelkenler 
hiç indirilmezdi. Sadece ruz
garm igtikametine göre çevri
lirdi. Jonklarda yüzlerce ge· 
mici ve asker vardı. Gemi ağa
lara adeta bir beydi. Karaya 
çıkınca birçok askerler etrafını 
kuşatırdı. Gemi davullar, tür· 
küler arasında denize açıldı. 
Üç ayda Bombaya vardılar. 
Can bey karaya çıkar çık
maz. karadan Tibet' e gitmeyi 

sarhyor idi. Yanındakiler 
• ~n yoJuyn ile giderse daha 

çabuk memleketine varaca
ğım söylemişler idi. Burada 
fazla kalmağa tahammülü yok
tu. Uş~klariyle birlikte Kal
kiiteye gitti. Kalkütenın Sa
-"ren admı taşıyan beyini fil 

rinde gördüğü zaman hay-
Zt 
t ten dona kalmıştı. Samor~n 
• yabaucı~~n:ı ki:.n oldukl.ımnı 
·renmiş o!:ı1.:ak ki kendilerine 

~· gösterdi. Canbcyi:ı ok ah
tım, kılınç kl!!famşım çok be· 
ğenerek kendisini yıtsakçJları
nın b11şhuğu yı.pınal-- i.~tedi. 
Canbey ya{vındı ,·a.kardıysa da 
(Üa:f!tenıedi. Sam~reniıı nıaiye
t;iıde aylarca çahşnıağa mecbur 

kaldı. Hindistana gelişinin yıl· 

dönümünde Samorenin mer· 
hameti galip gelerek Canbeye 

yolunda devam edebilmesi için 
izin verdi. Kötü bir tesadüf 
eseri olarak Canbeyin bineceği 
gemi hareketınden birkaç saat 
önce çıkan bir fırtınada par· 
çalandı. hter istemez Kalkü
teden ayrılamıyordu. Samoren 
Türk silahşöre fazla itimat gös· 
riyordu. 

Henaver beyile ihtilafını si
lahla halletmeğe karar vermiş •• 
Canbeyi kendi kuvvetinin ba
şıa geçirdi. Burada heyecanlı 

vak'a)ar eksik oJmıyordu. llk 
günler barb Samorenin asker· 
lerine pek gülme"iği halde 
Canbeyin hayretle karşılanan 

kahramanlıkları sayesinde He

naverin tarafdarları mağlüb 

oldular. Zafer neş'esi Samure

nin Canbeye bağlantısını arbr
dı. Onu yalnız ordusunun ba-

şına geçirmekle kalmıyarak 
kendi kızıyla evlendirmek isti· 
yordu. iş sarpa sarmıştı. 

Canbey ha}'.atta yalnız bir 
kadın sevmişti. O da Raymonda 

. idi. O kadar temiz ve derin 
aşkını bile yurd sevgisiyle unut

mak isteyerek sergüzeştlerden 
sergüzeştlere atılmıştı. Samo· 

renin kızı çok güzeldi. Koyu 
si7ah gözlerinin çekici bakış-

larında derin bir kuvvet vardı. 
Buna rağmen Canbey kalbini 

boş bulmıyordu. Samorene ken
disini affetmesini, Hindin yerlisi 

olamıyacağını söyledi. Ayakla
rına kapandı. Bu inanılmaz bir 

sahneydi. Bir Hind beyinin 
k1Z1yla evlenmeyi kim istemezdi. 

Bu kadar büyük bir talie maz
hariyetin kıymetini bilmemek 

için insanın çılgın olması Ja
zımdı.Canbeye çılgın denmezdi. 

O yurdunun adamıydı. Kalbini, 
ve bütün varlığını büyük bir 

divanın zaferine 
isteyordu. 

hasretmek 

- Sona ııar -
.Cl'./!'Z:L:/2,./YLYJJ..LTZ:rY/././/.77;L;. 

~ Borsa Haberleri ~ 
~ 
~ DUn Borsada 

~,ıar~ 
Uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
83 K O Ahmet 9 625 10 

25 S Emin q 50 9 50 
20 Şınlak Z bi 10 875 10 875 
17 T Debas 13 50 13 50 
15 Vitel 11 12 50 
12 S Süleyman 11 
10 Alyoti bi. 8 50 

182 Yekun 

508642 Eski satış 
508824 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
24 Buğday 6 

50 ton Bakla 4 625 
59 bal ye pamuk39 50 

3273 kilo yapak 55 
200 K palamut 720 

11 
8 50 

Fiat 
6 
4 525 

39 50 

63 
720 

[·· ·. , 

l . ~ 

Nevyorkta çıkan F oreigo 
Affairs'de yazıyor: 

Akdeniz meselesi milletler 
arası büyük bir dava mev
zuu olarak, üç asra yakın bir 
zamandan beri mevcuttur. JJk 
ve orta çağlarda bir Akdeniz 
meselesi mevzuubahs olamazdı, 
çünkü esasen ortada Akdeniz .. 
den başka deniz yoktu. 

Onlarca asır müddetle Ak~ 
deniz adeta dünya demekti. 
Fakat bir zaman geldi ki bü
yük keşifler bu eski coğrafi 
çerçeveyi kırdılar ve dünya 
hayatının mihverini değiştirdi-

ler. Maceracı ve öncü çeteler 
dünyanm dört bucağına yayıl
dılar ve iki Amerikaya doğru 
yollandılar. O gündenberi, Av· 
rupa, Asyamn o zamana ka
dar aşılmaz görünen sedlerine 
saldırmaya başladı. 

imdi, Asyaya doğru en kısa 
yol Akdenizden geçer. O de
virde pek az. politika adamı, 

yeni başlıyan tarihi devrenin 
hakiki mahiyetini anlıyabildi ve 
ihtimal ki içlerinde bu hususta 
şuurlu bir hareket programı 
tasarlamaya muktedir bir tek 
k'.şi bile yoktu. 

F erdler gibi, milletleri de, 
umulmadık gayelere doğru 
sevkeden ekseriya manbktan 
ziyade insiyaktır. Çok kudretli 
ispanyanın genç rakibi lngüte
re, onun hegemonyasını kır~ 
mak ıçın, rakibini uzviye· 
tini merkezinde yanı Ak
denizde vurmak İcab etti
ğini erkenden hissetti. Bundan 
böyle elinden asla çıkarmıya· 

• Para Piyasası 
8-5-1936 

Abş 

hlark 50 20 
!sterlin 626 
Fr. Frangı 8 28 

Satış 
50 75 

629 
8 30 

79 30 
21 60 
9 89 

41 

il cağı Cibraltar'ın zabtile, Ingil
tere, milletler arası cereyan
larla büyük yolu ve milletler 
arasında en vahim ihtilafların 

ocağı olmıya namzed bu ka
pah deniz üzerinde üstünlüğü 

fethetmiş oldu. 

Dolar 79 60 
Belga 21 40 
ltalyan lireti 9 87 
fıı;viçre Fran. 40 70 
F!orin 84 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

85 15 
5 27 

23 87 

lngilterenin Akdenizdeki fa
aliyetini başlıca dört devreye 
hölmek kabildir : 

1 ) Başka dev)etJerin elinde 
bulunan hegemonyanın yıkıl
ması. 

2 ) Yenı hegemonyaların te· 
şekkülüne mani olmak için fa-

... 

lngilizlerin Reno11 211/ılısı 

aliyet, 
3 ) Akdeniz yolu bahri üs 

olmak üzere bir müstemleke 
imparatorluğunun yaratılması. 

4) imparatorluğun bakını va
ziyetinin sağlamJaştırılması. 

İlk devre' esnasında, lngiltere 
sadece, Okyanustaki rakibleri 
olan Fransa ile ispanyayı vur· 
mak ve onlan kendi sahala
rında mağlôb etmek ıçın 

Akdenize döndü. Bu münase
betle hatırlatalım ki, Utrecht 
andlaşması, Avrupa muva• 
zenesini kendisine Akdenizde 
üstünlüğü vermek ve bu su
retle ispanya ile Fransayı Atlas 
Okyanusunda taciz etmemesini 
mümkün kılmakla, lngilterenin 
lehine olarak tadil etti. 

ikinci devre esnasında Jngil· 
tere, yalnız Akdenizde kendi 
mevkiini değil, fakat Asyada 
teşekkül etooekte olan impara
torluğunn tebdid edebilecek 
her türlü muhalif teşebbüRleri 
önlemeye çalışır. 

Mücadele ilkönce Napolyo
nun şarktaki hırslarına, sonra 
da Restauration'un Afrika 
poltikasına tevcih edildi. Bo
napart, Mısır seferiyle Asyaya 
doğru sokulmak ve doğmakta 
olan lngili.z imparatorluğunun 

kalbi Hindistana büyük bir 
darbe indirmek istemişti.işte bu 
andan itibaren Hindistan ve Ak
deniz lngiliz siyasasında biribi· 
rinden ayrılmaz iki unsur haline 
gelmiştir. 

Daha sonraları onuncu ŞarJ, 
Cezayir seferine karar vererek 
Fransanın Akdeniz ""siyasasını 
diriltmeğe teşebbüs etti; fakat 
biç şüphesiz lngiltereden hi· 
maye gören 1830 ihtilali, te
şebbüsü güçleştirdi ve uzattı. 

Akdenizde üstünlük hususun
da Ingiltere i!e Fransa atasm
daki hazan uyu~clıyan, hazan 
açıklanan ihtilaf 1899 ve 1904 
anlaşmaları neticesinde ancak 
1910 sıralarında yatıştı. 

Rusyamn, Istanbul ve Bo· 
ğazları hedef tntan, 11 Akde
nizleşmesine " karşı logiltere
nin açh}ı mücadele daha kat'i, 
daha sidddetli olmuı idi. in· 

giltere bu tehlükeyi önle
mek için, Kırım hesabına giriş· 
ti. Ve bu ikinci devrenin neti· 
cesi lngilterenin Akdenizde 
Maltayla eline yeni bir üs ge
çirmesi, Çarın donanmasına bo .. 
ğazların kapanması, İyomjen 
adalarının iıgali ve Yunanista
na verilmesi oldu. 

Büyük harbın sonuna kadar 
devam eden üçüncü devre, os-
maulı imparatorluğunun tereddi 
sini ve Süveyş kanalının açılma
sını gördü. Bu devre esnasında 
lngiltere, müstemleke planla· 
rını, bütün Akdeniz· Hinddenizi 
bölgesini içine alacak kadar 
genişletti. Mısır, Kap • Kahire 
ve Port-Said • Hindistan .. Ma· 
lezya yollarının anahtarı haline 
geldiği için, lngiltere, Akdenizi 
her zamandan ziyade bütün 
müstemleke imparatorluğunun 
siyasal ve ıtratejik mihveri 
yaptı. 

Faşoda zamanında, Fransa 
ile rekabet bir an tekrar alev• 
lenmek tehlükesini gösterdi, 
fakat Almanyanın doğan em
peryalizmi karşısında lngiltere, 
Fastan vaz geçerek, Fransa ile 
anlaştı ve buna mukabil de 
komşusunun Mısırla ali.kadar 
olmamasını temin etti. 

Bu, Alman genişlemesini 
boğmaya ve bu suretle impa
ratorluk yolu için beliren teh
lükeyi önlemeye matuf anlaş
manın başlangıcı oldu. 

1918 den sonra, yakın şark
ta, lngilterenin bütün faaliyeti, 
vaziyetini sağlamlaştırmaya ma
tuf oldu. Bu safha ile şimdi de 
devam eden dördüncü devreye 
geliyoruz. Bu devreyi büyük 
imparatorluk strüktürü için lü
zumlu Akdeniz üslerinin muha
fazası için lngilterenin yaptığı 
gayret hususunda üç unsur 
karakterize etmiştir. 

Bu üç unsur şunlardır: Mısır 
milliyetçiliği, kuvvetli bir Tür-
kiye, ve faşist ltalyanın yükse· 
lişi. 

Ingilterenin ne sebepten Mı· 
sırda kalmak istediği malüm
dur: Süveyş kanalını kontrol 
etmek ve Sudana girilmesine 
mani olmak. 

Kemalist Türkiyenjn kudre
tini karşılamak için, lngiltere 
arab devletlerini yarattı; fakat 
bütün bu bölgede lngiliz politi-
kası o kadar suplesle hareket et-

9 Mayıs t93ts 

Açık arttırma 
ile fevkalade 
büyük fırsat 

10 mayıs pazar günü sabah
leyin saat onda Birinci lCor• 
donda Tayyare sinemasına var• 
madan evvel 198 numaralı 
büyük hanede fevkalade mo
bilyeler açık arttırma suretile 
satılacaktır. Satılacak eşyalar 

meyanında cevizden mamul 
büfe, kare maondan mamul 
anahtarlı yemek masası, ceviz 
maroken yemek sandalyaları, 
Avrupa mamulatından ipekli 
kanape takımı perdeleriyle be
raber, ayrıca maondan mamul 
Fransız kanape takımı, 3 par
çalı maon Fransız kanape ta
kımı, dokuz parçalı filizi ipekli 
ceviz dokuz parçalı takım, Hirl 
markalı siyah Alman piyanosu 
taburesiJe beraber, müdevver 
maon yemek masası. fevkalade 
zarif ve nadide yatak odası 
takımı, şifonyeralı dolap, tu .. 
valet, lauman ve komodinosu, 
Avrupa mamulatından fantazi 
yedi parçalı hasır kanepe takı .. 
mı, iki ve birer buçuk kişilik 
bronz kaıyı>lalar, somyeler ve 
yataklariyle beraber, cevizden 
mamul gayet şık ve nadide 
şemsiyelik, masif cevizden iki 
adet kadife koltuk, fevkalade 
lüks şömine aynası, apartıman
lara ve pansiyonlara elverişli 
gayet nadide büyük madeni 
soba boruiariyle beraber, por
tatif iki taraflı büyük yazıhane, 
mermerli kolonalar, heykeller, 
kadifeli ve kretonlu şczlonklar, 
lake şifonyereli aynalı ve ay
nasız dolaplar tualetler ve ko· 
modinoJarile beraber, ceviz bir 
ve iki katlı aynalı dolaplar, 
yüksek sehpalar, muhtelif ma
deni sigara masaları, lAke birer 
kişilik karyolalar yataklariyle 
beraber, muhtelif perakende 
sandaliyeler ve orta masaları, 
porslen Iavabe takımları' divan, 
yatakla beraber, muhteli- ay
nah askılıklar, etajerler, camlı 
kütüphane, dahan muşambaları, 
lake büyük buz dolabı, Amper 
markalı 6 lambalı radyo, eval 
kristal kuşlu ayna, gayet zarif 
ceviz garderoba tualetiyle be-

raber, lngiliı para kasası, Ame 
rikan muşamba kanepe, pera .. 
kende döşemeli koltuk ve san .. 
daliyeler, demirci, uşak Tebriz 
hah, seccadeler, kilimler ve 
Sahibinin sesi bir gramofon ma 
50 plak ve sair birçok eşyalar 
açık arhrma suretiyle satıla

cakbr. 
Fırsatı kaçırmayınız. Satış 

peşindir. 
Türk müzayede salonu 

müdüriyeti 
S: 6 3-3 (869) 

··························~··············' meye mecburdur ki, ekseriya 
tezadlı görünmeye mahkumdur. 

Fakat, lngiltereyi Akdeniz .. 
de t:ndişeye düşüren en ehem .. 
miyetli unsur faşist ltalyamn 
mevcudiyetidir. 

Akdenizde henüz bir Fran
sız sonra hir Rus ve nihayet 
bir Alman tehlükesi mevcud 
olduğu zamanlarda, lngiltere. 
ltalyada, bir istinat noktası gibi 
istifade etmişti. 

Fakat bugün bu tehlükeler 
mevcud olmadığı için, Ingiliz 
idare adamları, Italya ile bir 
dostça elbirliği lüzumunun 
mevcut olmadığı neticesine var· 
mışlardır. 

Bugün lngiltere tarafmdan, 
diğer devletlerin hareket üsleri 
ve askeri yardımlariyle ortaya 
konulmak istenen daha geniş 

yeni sistem, lngilterenin 7 son
kanun 935 de imzalanmış olan 
Roma uzlaşmalarına karşı ka .. 
yıdsızlığını isbat eder. Ve ltal· 
yanın Habeşistandaki istekk
rine karşı lngilterenin açık m~· 
halefeli herşeyden önce, türlii 
Akdeniz meşguliyetleri dola
yısile harekete gelen bir mü
dafaa refJekesinden ileri gel
mektedir. 
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Dünyada 
Neler oluyor? 

Karadeniz 
KıJll•nnda cenull 

çlçeklarl 
Karadenizin prk kıyılaruula 

Soçi'ye ,alda bir yerde bahı
nan Ye Ceaab ziraatiyle •et· 
gal olaa biiylk bir sokboz, 
Sovyetler birliği dahilinde mil· 
nuib yerlerde htilmek &zere 
Yeni Zelaada,du muhtelif 
çiçek Ye dekOratif nebat almıt
br. FllMkika yalnız yeni Ze
landa'da yetifmekte olan diha
yanıa en nadir aebatJannm 
Soçi mıntakutada ildim •ita· 
beheti dola)'llİyle pek gllzel 
yetipbileceği teaWt olauaat
tur. Soçi' de llretilecek ı. Yelli 
Zeluda nebatlan arumcla fi
dan Mlacle fajerler, agatlar 
ve c:lüa bir çok orijİllal Ye 
dekontif çiçek " nebatlar 
mevcutta. 

Moskovada ............. 
Bir m._bab emumda Mos· 

kovah ........._ Soroldn, 
beynelmilel tiple ldlçlk çapta 
bir tlfekJe 40 karpa DİfU 
atmış ve en fazla 400 puvan· 
dan 399 pavaa J•pllllfbr. 

Bu mretle Fnnaz nipncası 
Durand'a aid baluau beyael-
milel rekor 2 pavaa farkla lu· 
nlaufbr. .. 

Gene Moakovala Mİllİll de 
elli metreden 40 karıunla 400 
puvandan 398 puvan yaparak 

aynı beynelmilel rekoru ıeç· 
miftir. 

Baku da 
sinema stüdyosu 

&.kAN, bı,aldlii bakımın· "* s.ı.,et1w bfrl;incle sinci 
dereeefi alacak Wi' .mema 
ıt&d~ inııemı bap•m•fbr. 
Her t&il tebik .attemilltln• 
havi W..acakolaa ba.tldyo, 
ıenede 30118f1k ..& film YB~ 
cuda ıetireeektir. 

lstihsalde 
rasyonalizasyon 
Staldıanof laareketi, llolotof 

otomobil fabrikamda ,..,_.. 
lizuyon ve icatcahk balumm· 
dan b&ylk akisler uyanchrmıt• 
br. Son aylar içinde ba fabri· 
kldald ifPer n ...... ' .. er 
iatihuli daha ruyonel bir hale 
getirmeyi iatilaclaf ecl• 1142 
teklif yapmlflardir. Banlann 
içinden 360 teklif tatbik mev
kiioe bile koaalanııt... BUiar 
aayeüde yalidz bir kaumda 
bir •U,.. • .we-. ..... ta
•-.ııfta buluoullcağ1 Dmid edil
mektedir. 

Yeni endüsbi 
müesseseleri 
Bu yal içia4e Sovyetler Bir

qq.de hafif ~nda.ıri ve gadal 
nd&atri alanfanada ~ar11laak 
elan Jeni mDeueeeler için bllt· 
çere 2 mUyar 300 bin ruble 
koamllflur. 

Devl.t taadWıi planı •Mİ· 
b"ace 1936 yıla itiade 56 hafif 
ead&stri koıabiae ve fabrika
sının iilf&ab bitecek ve ba 
mü ueıeler çalatmaya b.aşlaya
caktar. Baalarm aruaada, Tq-
keDCl ve Barnaul mensucat 
kombinaları, 10 yeni keten en
clnıtriai fabrikası, 10 yeni canı 
f4wilr.uı, 4- iC!eri f abrika11 ve 
Mire vardır. 

Gadal eadlWri alaDJDda ise 
bir aeri et ve pker fabrikaları 
vardır ki bunlarm inpıına 300 
milyon ruble tahsis olunmuflur. 
AJnU 12 blylk ekmek fabri· ..... ,,.br .... 4bwna 

o -

Beınelmllel Telavlv Fuvan açılfll 

Pavyonumuz büyük bir Müslümanların 13 Anası 
alika ile karşılandı istim tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Binlerce · ziyaretçi mallarımız1 
emsaline faik bulmuşlardır •• 

Filistinb A"'P eamü 
Telaviv, 7 (A.A) - Beynel- ( nleri fiatleri ve mikdarlan 

milel TelaYiv fuvanna iftirik etrafında mal6mat almıtlardır. 
eden ecnebi memleketlere ait 
pavyonlar bugiin merasimle 
açdaufbr. Fnann 30 nisanda 
açalauf W• ma1ma rajmen Fi· 
liatindeki karırafalı1daiı yarat· 
bit bazı ,Oçltllder ylldnden 
açılmaa.n hagtlne..bdar gecik
mit oı... ~~bi aaemleketler 
paYJODlanmo b1Jlla açallılan ,.... .... ~ r•·•~ 
re• w -~. eımeY 
tlelepler lw•hr direldirleri 
......... halele; kalabalık bir 
halk kltleai ham bahmmakta 
idi. Arn •1n gelilen pa91on· 
lar anamda gerek İflal ettiii 
yer ve prek tewbir edilen eş· 
JUlll ze..,mBii itibarile Tür
kiye paVJOll• billla•ıa dikkab 
celbetmit Ye hialerce laalk ta
nfmclan ziyaret ed.ilmiıtir.Mah
aallerimiz Ye mamulibmız ya
m hir allka uyandırmış ve 
muhtelif firmalar ve ticaret 

Fuvar on bet mafllta apa• 
nacakbr. Ayni tarilıte -Şallida 
açılacak ola beynelmilel fu· 
varda T&rk ~Y)'OIH11111a huar-
lanmaaı da bitmiş gibidir. Bu
rada teşhir edilecek olan 
eşyalar Şama varmıı b!iliJn· 
maktadır. Bunların yerleştiril• 
-.eıi İfİJle 1ne1ğul olacak ..... 
.Jlbd.r ....... 1ann bir ~ 
Telamcltta şa .. ghleaelderd!! 

TORK PAVYONU 
Telaviv, 7 (A.A) - A•dolq 

ajaamnın huw mu~birinclen: 
PavyoQU1Daı.felareaüni,kaa~ 

aoloalar, ~ebi d~egeler-•
ka ve firma direktlrleri lı~~ 
rile blJik mvaa-ltt .... Y~ 
binlerce halk tarlfmdaia zi~~ 
edileli. 
MaUanmıza ka111 allka bJ.; 

J&ktlr. T etlıir bakımmdaa em• 
aline faiktir. Serpulİll iil\ı-. 
nffalayeti hakkındaki k .... t 
aaumidir. 

• ll~m ve seyahat 

Elbruz dağında öne~li 
tetkikler yapdmışbr 

·-·-·· 5 Bagln Sovyetler birliğinde, 1 ... f vaııtaıi~ glaefio bir gln 
1935 senesinde ilim akademi- ~rfmct. ~ deli~ 
sinin Stratosfer. komitesi tara· teabit e1'emp. Atm.a ba. •· 
fıadan Elbrua ~da yapıl•n ıiceler, tıltrayjolet i...,aab Ue. 
kqfiyat neticeainde elde edi- alakadar olmak tilere oua'• 
len malQmat teaaik olunmak- Jiikseldiii hakkında .Jenİ -lte-
ta~r. Malim olduğu üzere, bu aapı... Jlrlltmeyi kabil lahmftır. 
ke"f ve aratbrmalar aeyahatı- C!-- t t 1 ;ı:,_;.. 

So ti Birli. . . . ~ye ayyare evamnı . ..,.... 
~a,.. vye er iimn yedı titüaü grubu ise, ta71arffililtte 
ılmL arqtırma tqekkiill ile kullaaılaa e.ıa kumqa.r 

. Viyanalı profesar Mark'ın bat· -:Lı r ~ A ....ı ... ,..e' 
ftnuuer ve Alre uıenau 

a.~~nclaki gurup iıtirlk et· tetkikler yapmqtar. 

-.ti. . Sovyetler birliii tecriibe~i 
lebedefffzık enıtitlsl grubu bp enatit8stl ••aba" me, tlltra-

bu seyahat esnasında kozmik ....ı .... ı t al b• ı · k ı-.a aala • • vsu e ıu anma ıo op ...... 
f nn tema ve bulana irti- rab lzerinde ve •Jlll zamanda 
falara g~re kuvveti hakkında ..akaeklerde a an insan ve 
çok zengın malüm t lcl tm• ,.. Y f8Y 

a e e e 11 hayvanlann bünyelerindeki ta-
bulunmaktadır. ba-11 ha'-'-· d k h vvuuer &&1n a ço e em-

miyetli tetkiklerde bulunmuıtur 

Mahkum oldular 
Menemenin Helvaca kiSyünde 

Fatma11 kaçanaağa tepbbiia 
eden Şerif Ahmedle arkadqı 
Alinin ağırcezacla muhakeme· 
leri neticeJenaaiı, Şerif Ahmed 
diri: at la.11.e, AH bir •J ha.,_ ........... , ... --.~ 

Blllem sarısı: •• Yazan : Tokdll 

Hendekten atlayıp geçenlerden kimse kalmamış, öteki 
dünyayı boylamışlardı, fakat onların göz önünde 

ölümü düşmanlan kudurtmuştu •• 
Amru ve Alinin barnuaa ka· 

dar aokalarak: 
- Delikanh iatihuyı bırak, 

bqmcla ukalmı değirmende 
ağ'artmalDlf bin harbaa kahra· 
maaı bir cengiyer var, tutu· ...... 

Ali haykırdı: 
- Tutaph• .. 
Amru Ye Ali geri çekilcliler • 

Ali: 
- Adetimiz yeriae ıebıiaa? 

dedi. 
- Siyle! 
- Birinci tartllD: MGalOman 

ol. camm kurtarL 
- Asla! Bea öc almak ıçm 

J8f1JOrum, buna hakin . yokl 
Kendi dinim makacldeatir. 

- Şa halde Aınra, dön ge
riye benimle çarptpaal Ôlürsün, 
ihtiyar11n acırım. 

- Ben aaaa aa1orum al yİ• 
jitl Ben aana aa1oram, ben 
dhenem Kareytia kadınlan 
beni defe abrlar, ne zaaaedi· 

1orma sen çarp...-yd. 
Ali - Ôyle İle lçinc:I ve 

Adet olan prtl Ytıril tlzeriaie, 
dedi. Bu bitap Amruyu delirtti, 
lallaanl palazlucbrarak aanrt• 
tu, Ali haımanİIİDİ atarken kalı
kanmı unutmam~b, uvurulan 
kahaçla · kalbllı tutm. fakat 
kalkan çat! diye ikiye b6lündil, 
o zaman kılanç genç Alinia 
omuzunda' · mllhimce bir yara 

açb. Yaranın .aıcakhğ1yla ac:wm 
duymayan Ali, kalkaDIDln kani· 
..-....-~~ ficldeti ve. c1 .. 
liceliae ~ hı••• ~ Amruama 
~~rine abhp .. ,wttup la• 
haa heclefiae A.nm"8 bar 
naa aokba ve ç~kti. Amru. bir: 
-Ah~I 
Diye kan• boplarak aude• 

JeJip •eri çekildi ve laeadete 
~tltlP s&zleriai dlayaya pmda, 
aitti. 

Acru'.._ •bclaflan; o za
~ laarbua kaicleleriae tire 
DetİceJİ bekliyerek d ............. 
dl, atm iki tarafta; ba llOl'Oa 
dariflnl -~rc1a. Am· 
ra kaa içinde laendete ,_.,.. 
la•ınca Aliain brpama Nafel 
çıkb fakat daha Aliye IObl-

madan, Aliyi omuzundan kan 
fııkırarak ağzı kapürmüş. g&z
leri delicesine açılmıı, yüzü 
korkunç, elindeki kalcncn11 kan1 
geıile g&rllnce birdenbire dur
du, Aliye afal afal bakıp bir· 
deobire haykırdı : 

- Deli 1 Deli 1 Amanın! 
Diye kılancını atıp geri kaçta 

ve fakat hendejin uçurumu 
"içine yuvarlandı. Ali onun bu 
halini seyrettikten sonra geri 
daado. 

Amru'nun ve Nufalin arka
sından gelen Zarrar ve onlann 
arka11ndan athyabilen Cübeyre 
Al!'nin llstüne hücum ettiler, 
geri d&nen Ali bu hücumu 
görmemişti. Amma Ömer, hiç 
izin mızın almaelan onların 
tızerlerine atılmışb. Ômer hay
kınb gelirken, Ali enu g&riib 
birdenbire tekrar d6ndü, Ômer: 

- Hayır ! Ali, bırak bunlar 
benimdir. 

Uiye bqlnın iiltiinde kllıncı
nı deliceaine dandİrerek Zar
rara hücum etti. Cübeyr yan· 
dan ona vurmak istedi, bir mfi· 
ıelleı oldular. Ömer, dehşetli 
bir sıçrayııla Zarrann boynunu' 
uçurdu ve Cübeyre abldı, Ali 
onlan seyrediyordu. Bu urada 
hendekten bir ıea geldi : 

- Ah 1 Yokma beni kah
ramanca öldürecek, yok mu ? 

ÔmerleCübeyr kavgada iken; 
Ali bu aui duyarak hendeğe 
1aklqtı. Hendeğin dibinde 
N•~ .,..,~;r.ord~ 

- Ben barad. llec:Mün, 
fakat beni kab~maaca ve ça· 
buk lldlrlnl 

Ali eğilip: 
- Pela1 Peki! Al ıana ce• 

hmaemdea bir Jol basamağll 
Di,e 1erden bir taş ahp 

atta, tai Nufelin batnna diit
mllf ve onu asbrapla zaplat
mıfb, bu 18brapla tekrar ba· 
itrda: 

- Hayır! Böyle öldilrmeyinl 
Beni ecdadımın aldiikleri gibi 
laJlllçla lldtlriin, Wyle llGm 
hayırhclar, zilletle öldlrmeyia, 
ilenin son vasiyeti mukaddestir. 

Ali bu ı&zden miltee11ir ola-

rakJıendeğin kenanna taba
nup 'endefe atladı Ye -
batını kılmçla kesti. 

Al hendekten brmanarak ... 
çıkbğl zaman ÔmeriD kanla 
lnbncını yerde ili Jataa C6-
beyrin dağınık harmaniaine IİI• 
diğini glrdB. 

Hentlekten atlayıp geçen• 
lerden kimse kalmamat, öteki 
d&nyaya boylaauta.rc:lı. fakat 
oalann g6zinlinde &ilmi diif
manlan lmdurtmqtu, hendeje 
yaldqarak ok ve tq atmaja 
koyuldular, Miiıltimanlar da 
bundan geri kalmadılar. Hen-
dek barbanın en ıiddetli günl 
bugiin oldu, oktan ve taştaa 
göz açılmıyordu. Bu mücadele 
o kadar şiddetle devam etti ki 
yaralanan ve &lenler de olcla. 

Harbın bu kıutmıt lamada 
Beni Kareyza; kad1nlann •im· 
dığı kaleye tecavüze başladılar. 

Beni Kareyza kabilesindea 
biriai kale kapalanna kadar 
yaklaşmış ve bu kalede sıjt
nanlarm kuvvetli ve ~ilihlı er-
kekler değil, sakJaoan kadm
lar oldupnu görmüştü. Buna 
farkedeo Yahudi bir kahkaha 
ath, geri dönüp haber verme
ğe yeltenirken, kalenin kapw 
yanında duran Hamzanın kız 
kardeşi Safiye, hastahğındaa 
öt6rü kadınlann arasına bira· 
kalan şair Hassana koprak: 

- Hassan! Hastahğın bot 
ıeyl Giic6a, kuvvetin yerinde, 
kalk! Bak bir Yahudi kale 
k,apu~ına yaldafb, bizi farketti, 
ıimdi gidip kabilealae haller 
verecek sonra ikıbetimiz feaa 
...... Dedi. 

Hauaa~, it•••· 
danarak: 

- Ben hastayım, oalarla 
utrqamam. 

Diye beliyı batından atmak 
iatedi, fakat Safiye, Haaaaaa 
ağzıadan daha bu homardaa-
ma çıkarken, yaaı batında bal
dup bir çadır direğini yaka· 
ladığ1 gibi kapıya slir' atle açıp 
Yahudiye arkuandan yetifti, 
beynin budur ! diye herifin ka
faaına 11ntı indirince tepui 
ilatll yakb. 

HARAÇÇI KJ.RDAŞLAR 
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PARDAYANLAR Daimon Masa vantilatörü · 
., 

-142- - ,,, 
YAZAN : Mlfel Zevako 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler Uç 

adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 

Pardayan da koşa koşa ihtiyar 
Devini yer 

yapar. Bankalar ve yazıhanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş gibi az sarfiyat 
yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederiz. 

pansiyonuna gitti Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Şövalye güldü. ttabası: 
- Bunu niçin bana anlat· 

madıo. . 
- Çünkü o zaman da sıl

lerinizi tutmamtşbm da ... 
- Hay kahrolası şeytan! 
Dedi. Konuşa konuşa nehir 

kenarına gelmişlerdi: 

Sen nehrinin karşı tarafına 
geçmek üzere Sal'a binecek
lerdi. Sal gelince baba iJe oğul 
kucaklaştılar. Şövalye bindi. 
Babası da sevinerek Deviniyer 
pansiyonuna gitti. 

Şövalye içini çekti. Çünkü 
en meyus günü idi. Kaşki Ma
reşal dö Damovilin imdadına 
koşmamış olaydı. Onu kurtar
masaydı şimdiye kadar ölmüş 
olacaktı. Şimdi Şövalye buna 
esef ediyordu. 

Şövalye Pipo ile beraber 
Monmoransinin konağına gitti. 
Doğruca Mareşalın yanına gö
türdüler. Şövalye saygı ile eğil
dikten sonra: 

- Monsenyör, beni yanında 
misafir edecek zat Pariste 
değil. 

Dedi. Bir şey söylemeksizin 
Mareşal Şövalyenin elinden tu
tarak güzel bir odaya götürdü. 
O vakıt: 

- Şövalye işte size bir oda .. 
Sözlerine ilaveten hizmetim 

görecek dev cüssen Isviçreli 
uşağı kendisine prezante etti. 

* •• 
ihtiyar pardayan da koşa 

kop Deviniyer pansiyonuna 
gitti. Hemen mutfağa gidip: 

- Galaor net'ede? 
Diye sordu. Alıklaşan Lan

deri: 
- Galaor mu? Ahırda ... Fa-

kat yaraladığınız adam .. . 
Derken Pardayan sözünü 

keserek: 
- Kahrolası herif! Hangi 

ahırda? 

- Avlunun sag tarafındaki 
ahırda, burası en e)İ yerimizdir. 

Dedi ve Atı göstererek: 
- işte Galaor budur. Lakin 

yaralıya da çok yazık oldu. 

Sözlerini söyledi. Galaor'a 
eyer vurmağa çalışan Pardayan: 

- Dasperman'ın yediği kı
lınç darbesi benim hatamdan 
mı ileri geldi? 

Diye bağırdı. 
- Ben de sizin hatanızdan 

ileri geldi demek istemiyorum 
Mösyö! 

- Öyle ise ne yapalım! Öl-
dürdüğümden çok müteessifim. 

- Hayır! Ölmedi. 
- Ya! Ne oldu. 
- Hiç! Aklı başına gelince 

bu işin size pek pahalıya mal 
olacağını söyledi. 

ihtiyar Pardayan Galaoru 
dizgininden çekerek: 

- Ya, öyle mi? 

- Zannedersem okka ile 
kanınızı akıtacak imiş. 

- Bu biraz müşkülce .. Çünkü 
o kadar kanım kalmadı. Şimdi 
nerede? 

- Otel Domemede!.. 

Durarak düşünmeğe başlayan 
Pardayan: 

- Ah mel'un şeytan! 
Sözlerini mırıldandı. Ve bir

denbire: 
- Adam sen de!.. Galaor 

bunların hepsini yoluna koya
caktır. Hem Vikont'un yarasını 
da eyi eder. Adyo usta Lan· 
deri! Birbirimize gücenmedik 
ya! 

Landeri gülümsiyerek: 
- Gücenmek ne demek? 

Yalaız biraz hesabınız var 
pliba1 

- Pek doğru, fakat taliiniz 
yok. Bütün paralarımı Katoya 
verdim. Sen de başka sefer 
alırsın. 

- Hiç olmazsa atı bırakın. 
Hesabı ödediğinizde ah size .. 
verırım. 

-. Evet, amma Vikont Das" 
jll!frnan'ın yarasmı eyi etmek 
ıçin bu ata ihtiyacım var. 

• Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 

f)iyerek ihtiyar Pardayan 
hemen atın üzerine atladı ve 
sür'atle uzaklaştı. Landeri ise • 
arkasından alık ahk baka kaldı. 

lzmirde Yeni Kavaflarda 52 numarada yol ve mebani müte
ahhidi mühendis Refet gösterdiği adreste bulunamadığı gibi 
adresi de bilinemediği için Mahmudiye mali ye şubesine vermiş 
olduğu 931 takvim senesi muamelatını mübeyyin beyannamenin 
sıhhatini tayin ve tesbit için defterleri tetkik edilememiştir. Bu 
günden itibaren 15 gün zarfında defterlerini ibraz etmed iği 
takdirde hakkında muemelei kanuniye11in ifa olunacağı hukuku 
u~ui muhakemeleri kanununun 141 inci ve 142 nci maddeleri . 
mucibince ilanen tebliğ olunur. 1184 (875) 

·~~--

Biraz sonra Pardayan Otel 
Domemeye vardı. Galaoru Jillo 
ile ahıra bağ!ath. Mareşal dö 
Damovilin eski binek atım jilJo 
tanımıştı. Pardayan kendisine: 

- Galaoru güzel tımar et, 
eyi bak! Yemliğini boş bırakma! 
Sonra kulaklarını keserim. Za
ten çok çirkin duruyor. 
Demeği de unutmamıştı. 

Doğruca Mareşalın odasına 
gitti. Damovil: 

- Sizi bekhyordum. Das
permana ne yapmışsın? Beni 
sadık dostumdan mahrum hıra· 
kacaktm .. 

- Size bir diğerini getirdim 
Monsenyör! 

- Nerede? 
- Ahırda! Çünkü buraya 

kadar çıkamaz. 

Meraka düşen Mareşal dö 
DamoviJ Pardayanla beraber 
aşağıya indi. Şövalye ahırın 

kapısını açıp bağlı bulunan Ga-

laoru parmağile gösterdi, bir 
lakırdı dahi söylemedi. Hay
rette kalan Mareşal: 

- Ay! Benim eski atım!.. 
Bunu kim getirdi? Siz mi? 

- Ben getirdim Monsenyör! 
Bunu d~ bana hediye olarak 

verdiler. Zannedersem o ge~e 
bu atın sahibi yardım etmemiş 

' olaydı siz şimdi sağ olmıyacak-
tınız. işte bu ah da size yar
dım eden adam verdi. 

- ismini biliyor musunuu? 
- Evet! Gayet eyi biliyo-

rum .. Çünkü o adam benim oğ· 
lum Şövalye dö Pardayandır. 

Mareşal: 

Geliniz! 
-Smm Vm·-

V./J Tirede 
lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu ''926-32,, 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL ~ 

Muayenehanesini yeni cami ~ 
yakınında portakal sokağı 4 ~ 
numaraya nakletmiştir. Her ~ 
gün hasta kabul eder. ~ 

H.3 1-13 (817) ~ 
b..7..//77..Zf//L// LLL//.L7.L//.Y~ 

Değerli bir eser 
Kadastro baş fen müfettişi 

aziz hemşehrimiz Bay Halit Zi-

ya kadastro mevzuu etrafında 
çok değerli bir eser neşretmiş· 

tir. Türkiyenin arsıulusal kon
grelere iştiraki münasebetile 
yazılan bu eserde Fransa, Al-

manya ve Jsviçre kadastro ve 
arazi kıymetleri ile iradları 

hakkında mühim ince'emeleri 
ihtiva eylemekte ve kadastro 
mefhumunun faidelerini bütün 
vuzuhile anlatmaktadır. Kadas· 
tro usulleri hakkında geniş ma· 
lumatı ihtiva eyliyen bu eseri 
okurlanmıza tavsiye ederiz. 

lzmir belediyesinden 
1 - Kemer caddesinde te

mizlik hanı kar..şısn~daki benzin 
satış yerinin bir senelik kira· 
sının açık arttırma ile ihalesi 
başkatiplikteki şartname veç
hile 15-5-1936 cuma gününe 
temdit edilmiştir. Senelik kira 
bedeli muhammeni yüz kırk 
liradır. 

iştirak için on bir liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde ve saat 16 da 
encümene gelinir. 

2 - Eski Rıhtım şirketin
den belediyeye geçen 24 adet 
açık ve dokuz adet kapalı 
tramvay arabasının başkitip
likteki şartname veçhile açık 
arttırma iJe ihalesi 15-5· 1936 
cuma gününe temdit edilmiştir. 
Açık arabaların beheri otuz 

ve kapalı arabaların 40 lira
dan hepsinin bedeli muham
meni 1080 liradır. iştirak için 
seksen bir liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde ve saat 16 da encümene 
gelinir. 1178 (873) 

İzmir asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

Davacı metruk mallar müdü
riyeti göztepe tramvay cadde-
sinde kain 17 No.Jı deponun 
kirası olan üç bin liranın müd-
deialeyh b:mirde karataş asan
orda 334 numarada mukim ve 
kavalalı mümtazdan tahsili hak
kında ikame ettiği davanın 
müddeialeyhin gıyabında icra 
kılınan muhakemesinde kendi
sine teffiz edilmiyen ve haksız 
olarak aldığı anlaşılan 17 nu
maralı deponun bedeli icarı 
olan 3000 liranın 50 Jira avu-
katlık ücreti ve mahkeme ma
sarifile birlikte müddeialeyh 
mümtazdan tahsil edilerek ha
zineye verilm~sine dair mahke-
meden sadır olan 1 O şubat 936 
tarih ve 36-47 numarah hük-
mün ihbarını mübeyyin ihbar
name müddeialeyhin ikamet
gahı meçhul kalmasına mebni 
mahallesi mümessiline tebliğ 
edilerek bu bapta muktezi bil
cümle merasimi kanuniye ifa 
edilmiş olmakla hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun me
vaddı mahsusası mucibince teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

1177 (878) 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

2 ıa:r::P?hrtliCSEf 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
~ ...................... __. 

Göz Betimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. · · (182) .· 

• ... ,,. t•a• 
• .. 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 

ve J. C. He::nsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

GB i PiN 

1 

Bir tek katesi, 
en ıiddetli ve en inadcı 

. baş ağnlanoı keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 
eder, midenizi bozmaz, 

kalbinizi ve böbrek-
lerinizi yormaz 

S~ğuk algınlığına, nezleye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN! 

···································································~· 

l'AZE TEMiZ lJCUZ 
llAC 

HAMDİ NOZtlET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu han ı karşısında 

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

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
ismi . san'atı ticarethane mevkii senesı kazanç 0040 % 15 

Cafer Benzin bayii Birinci Kordon 932 

" il ti " il 
933 

Lira 
110 
110 

zam 

J;ira 
'14 
44 

zam 
Lira 

16.50 
16.50 

Yukarıda ismi yazılı mükellef namına 932 ve 933 mali yılları 

mektum olarak Alsancak şubesince ismi hizasında gösterilen 

vergiler tarhedil~i~tir. Kendisinin . nerede bulunduğu bilineme

mf!si hasebile ihbarnameler hukuku usul mahkemeleri kanunu· 

nun 141 nci ve 142 nci maddeleri mucibince ,teblig makamına 

kaim olmak ibere ilin olunur. 1183 (874] 



9 Mayı ... -
F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 
GANYMEDES vapuru 20 ni· 

sandan 25 nisan kadar Aovers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
bnrg limanlara için yük ala· 
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgas, Y_ a~
na ve Kö tence limanları ıçın 
yük lacakhr. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanlarına hareket ede
cektir. 
SVENSKA ORIENT Linien 

VINGALAND motörü 30 
nisanda gelip Rotterdam,Ham-
burg (doğru Bremen~ Copen· 
hage, Danzig, Gdynıa. ~e !s
kandinavya limanlan ıçm yuk 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse!oue limanlarlna hareket 
edecektır. . . 

ilandaki hareket tarıhlerıle 
nav!unlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet k~b.ul e~ez: 

Fazla tafsilat ıçm ıkincı 
kordonda Tabmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: ~200~2663 

1 

N. \r. 
\-V..'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru halen li-
maoızcla olup Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen 
Direkt için mal yüklemektedir. 

SAMOS vapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremendeo yük çıkaracaktır 

ANDROS vapuru 12 mayısta 
be leniyor. 16 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacakbr. 

Service Maritime Roumain 
Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma
yısta bekleniyor. Yafa ve ls

keoderiye için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhUde gi
ritifmeL 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zce & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte ıplrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer llm

b fara na:ıar n sarfiyattan 
yüzde yirmi daha kirh 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simeoı 

fabrikaları mümessili 
Pqtemalcalar 77 - 79 

Tel. 3332 

Pastil Antiseptik 
:g:A.NZ-ı:J:K: 

T cneffüs yolfariyle geçen hastahkl~ra k~rşı koruyuwcu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşıt, Gnp ve Bogaz 
rahatsızlıklannda, ıes kıaaklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Bey w Ju • lstanbul 

Milli Emlak müdürlüğünden : . 
Dosya . . Lıra Kr. 

126 ikinci Karantina Mısırh caddesınde 45)-~53 eskı 133 50 
319 taj numaralı 395 metre mu~~bbaı dukan. arsası 

134 Üçüncü Karataş kayahk mevkunde 12 eskı No.lu 40 
250 metre murabbaı arsa. 

192 Karşıyaka Alaybey Dündar sokağında 20-22 eski 126 
24 taj numaralı 180 metre arsa. 

146 Buca aşağı Belediye caddesinde 65 e ki 63-75 76 70 
taj numaralı 117-26 metre arsa. 

193 Kar ıyaka Alaybey Dündar So. 4-24 eski 24 - 1 81 60 
taj numaralı 136 metre arsa. . . 

191 K rşıyaka Bahriye karakol So. 8 eıkı 27 laJ No. 30 10 
lu 60-20 metre murabbaı arsa. 

200 Karşıyaka Alaybey Dündar So. 28-1 eski 28 taj 97 
No.lu 122 metre arsa. 

201 Karşıyaka Bahriye Yeni So. 5 eski 5-1 taj No.h 63 
253-80 metre arsa. 

Yukand yaZlh ar aları mülkiyetlerine haddi layikile talib zu
hur etmediğinden 4-5-936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO Vapuru 20 mayı• 
Londra, Hull ve Anveraten 
gelip yük çıkaracakt.r. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip ylik çıka raca br. 
DEUTCH LEVANTE UNIEN 

HERAKLEA puru 8 ma-
yıs H mburg ve Bremenden 
gelip yOk çıkaracaktır. 

NOT : Vlirut tarihleri, va
purlann isimleri Ye o vlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dl tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kema 1 Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
knbul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 senesi 
için k bul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

~5 
Kuruş ile ve çok kolay bo

yamak iste eniz bir paket 
KIZ m rkalı 

A R T 1 

D. operatör 

M. Nuri Artan , 
İzmir memleket hastanesi 

1 
hariciye şefi 

Hastalarım her gün ağle
den aonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so-

ak 5 numaralı muayeneha-
ne inde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehane~ 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

DOKTOR 

rel 
1 A 

1 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 
--!!!~!!!!!!!!!~~~~· 

BOY .ASI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
BEYLUL 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takmıı 

9 parça koltuk takımı 

30 lira 
60 lira 

100 lira 

Yün kadife 

Yün kadife 

ipek kumat 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

ı--.--.--.--.--.----------=-----=---=-2_-_ı_3~(;M~6)--~ 
IS.Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve 
esansları 

30 seneye yakın bir zaman· 
danberi azami muyaffakıyet ka
zanmış en latif en sabit misilsiz 
kokulardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu· 
habbet çiçeği,F ul, Dalya,manulya 

isimleri de yalnız eczaaba
şmm kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almaymız 

M.DEPO 

S. Ferit 

Sahife 9 - -

kullan maktu 

RADYOLiN 
RADYOLI 

Dişleri, dişler çehreyi güzelle tirir. 
Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştınr. 

:·················································································· 
S RADYOLIN dişleri temiz:ler ve parlatır, mikropları yüz:de E 
: yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına E 
S mani olur aR-ız kokusunu keser E 
·································~··············································: 

ECZACI 
KE AL AKT J.J.Ş 

Zümrüd damlası kolonyası 
Masküleo - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecz ca Kemal Aktaş, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 
işi yapmıştır. 

Zevk 
Sao'at 

Taklit edilemez: 

h:miri kokularile de meşhur 

eden Kem 1 Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilir e redde
diniz. 

Kemal A'ktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
«.İığini unutmaynız. 

lzmir İthalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

lthalit gümrüğü smbarıoın çatı ondele saçlarının tamirata 4637 
lira ve 48 kuru~ bedeli keşiflidir. 
. Bu tamir işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre açık eksilt
meye konmuştur. ihalesi 11-5-936 pazartesi günü saat 16 da 
ithalit gümrüğü binasında yapılacakbr. Bu İşe iştirak edecek 
taliplerin mÜtlak surette 936 yıhnda ticaret sicilinde kayıtlı ol-
ması ve bu işleri yaptıklarına dair nafia müdürlüğünden · almıı 
oldukları vesika ile birlikte ihale gününde komisyona ibraz etme
leri mecburidir. Bu iş hakkında iıahat almak proje ve fenni 
şartnamesi dosyasında olub levazım ve ayniyat servis şefliğine 
müracaat ederek görebileceklerdir. 

Müzayedeye iştirak edecek erbabı san'at yüzde 7,5 hesabiyle 
347 lira 8S kuruş pey akçesinin ithalat gümrüğü veznesine yabr-
dıklarına dair aldıkları makbuzu ihale gününde komisyona ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Erbabı san'atın malumu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
30, 9 1085 (632) 

lzmir Liman ışleri idaresi umum 
müdürlüğünden : 

uz. a na karar erilmiştir. Alıcıların 14-S-936 perşembe günü ş·f •d• 
aat 17 de illi emlak müdüriyetine müracaatlan. 1174 (Sn) 1 1 a eczanesi lr 

Karfıyakada Osmanzade mevkiindeki deniz banyolarının üç 
sene müddetle kiralanmasına talepli ç.ıkmadığıodan bir ene 
müddetle kirası açık artırmaya konulmu tur. Artırma 15 mayas 
936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 1 teklilerin bir senelik 
muhammen bedeli icarı olan 1900 liranın yüzde yedi buçuğu 
ni betinde teminat akçesini liman işleri vezne ine yabrmalan 
veya tanınmış milli bir bankadan teminat mektubu getirmeleri 

' lazımdır. Fazla malumat almak isti yenlerin büro şefliğine müra-
c tlan ilin olunur. 9 12 1185 (876) 

-""•u .. r 

' 
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Sosyalist liderinin mümessili Londrada temaslar yapıyor 

r 
• • s 1 

.......... _..~::;::;ak:r.~tit~P*•&l:ll*E* ................................................................................... . 

L. Blum daha şimdiden kabine arkadaşlarını seçmeğe 
başladı. Komünistlere de kabinede sandalye ayırıyor 

Paris 8 ( Ö. R ) - Leon 
Blum, Popüler gazetesinde yaz
dığı bir makalede diyor ki : 

- " Milli sosyalist konseyi, 
paz;\r günü içtimamı tadilaen 
evvel, komünist yoldaşlara ha
raretli bir müracaatta buluna
cağını söylersem ynnılmış ol
mam. Halk cephesinin zaferi 
hükumete, komünistlerin iştira
ki olmadıkça tam olamaz. 

ZECRi TEDBiRLER 
VE LONDRA 

Londra, 8 ( Ö.R ) - Havas 
bildiriyor : 

Hariciye nezaretinde hüküm 
aüren düşünceye göre pazartesi 
gilnü toplanacak olan milletler 
cemiyeti konseyi, yeni Fransız 
kabinesi teşekkül edinceye ka
dar zecri tedbirler hakkındaki 
"kararını tehir edecektir. 

Flandin Cenevreye giderken 
Edenle görüşecek ve halkçılar 
cephesinin harici siyaseti hak
kında lngiliz dış bakanına ge
niş izahat verecektir. 
Diğer taraftan halkçı

lar cephesi, daha şlm
dıden Edenle temasa 
ba,ıamı,tır. MUstakbel 
kabinenin başvekili sa
yılan Leon Bilim namına 
Londraya gönderilen Pi
yer Reno, lngillz dıf ba
kanhğı mUstefarı Vil
yam Ştravsla görUtmUş
tUr. Bugün de Edenle 
görUşecektlr. 

Bu görüşmeler milletler ce
miyetinde lnıiltere ve Fransa· 
nm ltalyaya karşı siyasetleri 
üzerinde mühim tesir yapa
caktır. lngiliz amele fırkası 
lideri Attlenin bugünlerde Pa
rise vukubulacak seyahatine 
büyük ehemmiyet veriliyor. 
Binbaşı Attle, Sosyalist fırkası 
liderlerile görüşecektir. 

Paris 8 (Ö.R) - Bu sabahki 
gazeteler yeni teşekkül edecek 
hükumet meselesile çok yakın
dan alakadar olmaktadırlar. 
Komünistler yeni kabineye 
müi'aheret etmekle beraber 
bilfiil iştirak etmediklerini bil
dirdikleri halde sosyalirtler 
onları da kabineye sokmağa 
çalışmaktadırlar. Radikal par
tisi mevzuubahs olmamaktadır. 
En sol cenah gazeteleri bu 
partinin yeni hükumete iştira
kini bile imkan haricinde bı

rakıyorlar. 
Komünist organı .. Humanite,, 

şunları yazıyor: 

"Yeni kabinenin teşkiline 

komünistlerin iştiraki mevzuu 
bahsolamaz • Arkaclaşlanmız 
Tborrez ve Duclos bunu açık
ça söylemişlerdir. Bir hükümet 
intikal devresinden geçmeden 
en sola geçemez. içinde komü
nistler de bulunacak bir kabi
nenin iktidar mevkiine geçmesi 
henüz vakıtsıı. bir yenilik olur.,, 

Bununla beraber sosyalist 
partıai lideri B.Leoo Blum yr.ni 

"lntibabattan sonra esaslı iki 
hadise vardır: Evvela şu ki, ko· 
münistler halk cephesi saylav
ları arasında bütün tahminlerin 
ve ümitlerin fevkinde kalabalık 
ve mümtaz saylavlar kazanmış· 
lardar. 

" ikincisi de şu : Yeni halk 
cephesi hükümeti - radikal ola
mıyacağına göre sosyalist ve 
komünistler taraf mdan birlikte 
teşkil edilmelidir. Bu iki parti 
arasmda hareket birliği var· 
dır. Uzvi teşkilatımız birbiri-

t 

cebhesi hükümeti için ortaya 
çıkacak vaziyeti tetkik ederek 
sosyalist ve komünist partile
rinin hükumet başında müfrit 
bir siyaset takib\!tmeleri ibti
melinden korkmakta ve şunu 
yazmaktadır: 

"Fakat Senato halk cephe
sine mensub değildir ve solla
rın ekseriyette oldukları bir 
saylavJar odasının kabul ede
bileceği ihtiyatsız tedbirleri 
bütün dirayet ve tecrübesine 
dayanarak reddedebilecektir . ., 

FLANDlN lZAHAT 
VEREMEDi 

Paris, 8 ( Ö.R ) 

vermek üzere yann saat 10 da 
ikinci bir Bakanlar meclisi iç-

timaı olacaktır. Eğer B. Flan

dinin sıhhi vaziyeti 11 mayısta 

Cenevrıeye gitmesine müsaade 

edecektir. 
Paris, 8 (Ö.R) - Başbakan 

radikal partisi liderlerinden 

bayındırlık bakanı bay Chau

temps'ı ve radikal sosyalist 

Daladicı'üı komışurkm almmış iir pOZtl SosJ alistltrüı lideıi Lcoız Blum ~e komünist sekreteri Tores n a11sız dış bakam J-landw 
halk cephesi kabinesine komü- mize bizi bağlar. Beraberce olan Dışişleri bakanı B. Flan- etmezse, Uluslar konseyinde partisi başkan vekilini kabul 
nistlerin de iştiraki için ısrar iyi, çok iyi iş göreceğiz. ,, din dün akşamki Bakanlar 
etmektedir. Onun fikirleri şun- MÜFRiT SiY ASET meclisinde harici vaziyeti izah 

Fransayı Devlet bakanı ve ederek siyasi vaziyet hakkında 
Fransanın U!uslar kurumu dai- kendllerile uzun uzadıya gö-

lardır: "Ekselsior,, gazetesi bir halk edememiştir. Bu izahata imkin mi delegesi B. Boncour temsil rüşmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seçimi Vafd' çılar kaZandı Baldvin kabinesi 
Bugünkü kabine toplantısında başba- istifa edecek ve Çember
kan k~alın vasiyetnamesini okuyacak layn iş başına ~elecektir 

Kahire 8 ( O. R ) - Senato Londra 8 (Ö.R) _ Muhale· 
İntihabatı dü~ olmuştur. D?l: fet partisi, tam bir muvaffakı· 
durulacak 79 azalıktan 62 sını yetsizliğe uğriyan kabinenin 
Vafd partisi kazanmıştır. Böy- Milletler cemiyeti konseyi top· 
lece ayanın yüzde 80 İ milli· lantısından sonra istifa etmek 
yetçilerden teşekkül edecektir. mecburiyetinde kalacağım san-
Meclisin diğer 52 azası liükü- maktadır . . Kabinenin, Ede-
met tarafından tayin edilir. nin Cenevre dönüşünde Avam 

Kahire 8 (Ö.R) - Ali Ma· kamarası karşısına çıktıktan 
bir paşa meb'usan ve ayanın sonra istifa c~cceği, Çember- · 
bugünkü toplantısında kral laynın yeni kabineyi teşkil ede-
Fuadın vasiyetnamesini okuya· ceği zannediliyor. Yeni kabi-
caktır. Parlamentonun bu va- nede Samuel Huarın dış ba-
siyetnamede isimleri yazılı bu- kanlığıoı edruhte etmesi ve 
lunan namzetleri tasvib edeceği Edenin açıkta kalması kuvvetle 
zannediliyor. muhtemeldir, 

Kudüs, 8 ( Ö.R ) - Arap Paris, 8 (Ô.}{) - "lntransi-
başkanları Yahudilere · kar$ı geant,, yazıyor : 
mücadeleye devam ederek şu lngiltere, lngiliz umumi ef-
tedbirleri tatbika karar ver- karının tahmin edemediği ve 
mişlerdir. hatta beklemediği Italyan za-

1 - Greve devam; 2-Ver· feri hasebi le bir buhran geçir-
gileri tediye etmemek; 3-Jn- mektedir. Bir kısım zecri 
giliz mümessilinin yas ğma rağ- tedbirleri - bırakmak, diğer 
men bütün memJel<et içinde bir kısım biJakis artır-
propaganda maksafüyle devir mak niyetindedir. Her iki 
seyahatlarına başlamak. taraf da B. Baldvinin karar· 

Hayfa 8 (Ö.R) - Arab ko- sızlığını takbih etmekte birJe-
mitesinin Filistine yahudi mu- şiyorlar. Sokak adamı, kendi-
haceretini men için aldığı ka- sini çok fazla dinlediği için, B. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rar!ar arasmda vergi tediyatı- Dr. Martin'in og\J ulları o·· ımemı·ş Baldvini mahkum ediyor. Bila-
nm 15 mayıstan itibaren kesil- kiı Sir Samuel Hoare ıeref 
mesi de vardır. Komiserlik Londra, 8 ( Ö.R ) - Habeş elçisi Dr. Martin iki oğlunun mevkündedir. 
Arab müddeiyatını kabul et- sağ ve aalim olarak bulunduiunu ıöylemiştir. O ki bfr iki ay evvel h~tlıe,ıı 

N<"iı•il ÇeJ1.bcı/a1•11 

tarafmdan ittiham ediliyordu. 
Onun ne dediğine dikkat edil
meli; "lngiltere bir Avrupa 

. kıt'a dev.letl. değildir., diyor. 
"Uluslar sosyetesi ıslah edilmeli 
ve yapabileceğinden fazlasını 
istememeliair.,, 

Zeplin balonu 
Marsilya 8 (Ö.R) - Hava

nın bozukluğu hasebiyle Alp
ları geçmeğe imkan bulamıyaa 
Graf Zeplin, Fransız hükume
tinin müsaadesi üzerine Mar-
11ilva iberindeA sreçuıİstİr. 


