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Başmuharrir ve umumi neşnyat müdürü: 
il j Yeni T efrikalarımız 

HAKKI OCAKOGLU 
.A.EIC>~ ş~R-A-iTİ 1 

Devam mUddetilTürkiye içi;IHar!ç için 

MUslUmanların ıa Anası tefrikası 

iki gün sonra hitam buluyor. Gazete
miz okurlarımızın büyük alaka ile kar
ıılayacakları tarihi tefrikalar hazırla
maktadır. Pek yakında ilan edeceği2. 

Senifik . . . . . . . 130!!__ 2.ıOO 1 
Altı aıılık .... -:--:-- 700 1800 

TE[EFON : 2se7 

GwnJıuriyetin Ve Omnhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıl<lr• Çıkar Siyasi Ua2etedir Yeni Asır matbaasında bası)mışbr. 

rAKazanç Vergisi kanununda tad_illt·L"-~ 
Seyyar satıcılarla işçilerin mükellefiyet eri günlük 

mislinden on misline indiri ı Kanun Kam 
azançlarının on 
taya veriliyor 

iki 

Ankara 20 ( yeni Asır ) - satıcılarla işçi ve amele mabi- işsizliğin önüne geçmektir. . tir. Ecnebi E r:istleri lehine menlerde tetkiki Herle~tir. meseleleri etrafında alakalı 
Kazanç vergisi kanununda, m~- yetiodeki bütün mükelleflerin ECNEBi ARTiSTLER kazanç vergiai kanununda ya- Kanun kamutayın bu devre- makamlarla temasa başladı. 
kellefler lehine bazı ebemmı- vergileri, günlük kazançlarının Beş yüz liradan apğı teah- pılan bu tenzi1't, aan'at haya- ainde çıkacakbr. BANKA BUGDA Y 
yelli değişiklikler yapılmakta- on iki misJinden on misline in- hütlerden de vergi kesilmemesi t11D1zı canlandırması bakımın- OSMANLI BANKASI ALACAK 
dır. Bu huswsta hazırlanmakta dirilmektedir. Seyyar satıcıların hakkında yeni kazanç layiha- dan çok ehemmiyetli görlll- U. DiREKTÖRÜ Ankara, 20 ( Yeni Asır) -
olan layiha yakında tamamla· ruhsat tezkeresi harcı yirmi sında bir kayıt vardır. mektedir. Ankara, 20 ( Yeni Aıır) - Ziraat bankası, bu yıl kölüden 

k K t Verilecektir. beş lira yerine bir lira olacak- Ecnebi artistlerden alın- YENi TÜTÜN KANUNU Oımanlı bankuı umum mil- mühim miktarda buğday sabn nara amu aya . . . 
SEYYAR SATICILAR tır. Bundan ıstıhdaf ~dılen gaye makta olan vergi nispeti yüzde Ankara, 20 (Yeni Asır) - düril ıehrimize geldi. Esaılan alacaktır. Mübayaa mmtakaları 

D w •• kl"kl öre· seyyar çalışma hacmını ~enışletmek ve elliden yüzde beşe indirilecek· yeni tiitün kanununun encü- Pariste kararlaştırılan istikraz tespit ediliyor. 
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Denizden donanmış molörlerle Gazi Ağustosta Dolma bahçe - - ··-

Y nrd miidaiaasına 

birşey Yermiye
cek Jer mi? 

Bugün bütün dünya milletle
rince kabul edilmiş ve anlaşıl
mış bir hakikat vardır ki, o da 
havalarını hertürlü tecavüzden 
koruyacak tedbirleri almamış 
bulunan ulusların istikbal ve 
istiklillerinden asla t'min bulu· 
namıyacaklandır. Bilhassa istik
JAI mevzuu üzerinde canla, baş
la titriyen TOrk Ulusu, yakın 
mazide teca•ilze uğramanın 
bütün acdannı çekmiş olma· 
smdan dolayı Azamt hassasiyet 

göstermektedir. 
Hava kurumuna uluıu yıl-

lardanberi gösterdiği alaka ve 
her fırsatta ibraz eylediği f e · 
dakirlık bu iddianın ne kadar 
yerinde olduğunu isbata kafi
dir. Bun rağmen Türk vatanı
nın havalarını tecavüzden ko
ruyacak vasıtalara sahip bu
lunduğumuzu iddia eyleyeme
yiz. Netekim bütün ulus işle
rinde ağır başhlığı v~ souk 
kanlılığı elden barakmıyan 
başbakan general ismet lnönü 
derubde eylediği mesuliy~tin 
ağırlığına dayanamıyarak Turk 
ulusuna Türk bavalannın her 
hangi bir tecavüze karşı açık 
bulunduğunu söylemiş ve ulusu 
vazifeye çağırmııtır. 

Vatan severler, mesul nev-
let adamının ağzından çık~~ 
endiıeli sözlerin vehamebnı 
kavrayarak bu çağırıya layık 
oldugu çabuklukla koşmuşlardı~. 
Fakat yine bu mevzuda tak dır 
edilmesi gereken bir nokta 
vardır ki o da havalarımızı 
bir defalık f edakirlıklarla ko· 
tuınak imkanlarını elde ede
nıiyeceğimiz ve devamlı w. b~r 
gelirle hedefe ulaşabiJecegımız 
keyfiyetidir. 

Aylıklarının dörtte birini ve 
hattA daha fazlasını devlet 
vergilerine veren memurlar 
yurdu koruma davasında da 
iistlerine düşen vazifeyi yerine 
gı!tirmekte geç kalmadılar, ay
laklarının tamamından yüzde 
ikisini Hava kurumuna vermeği 
taahhUd eylediler. Bu taahhüd, 
~ntiıamla yerine getiril~~il~ek 
ıçin kanuniyet kesbettırıldı. ~ 

Hayatını kışın so~ukta yag
rnur ve çamur içinde, yazın 
Yakıcı güneşin altında toprak_
tan kazanan temiz yüreklı, 
fedakarlık mevıuunda ölçü ta
ııımıyan Türk köylüsü i~li~~a~ 
eylediği ürünlerin yüzde ıkısını 
Hava kurumuna seve seve 
barakta. 

- Sonu 2 incı sal. ıjrde -
'Hak~ ooa•olfı1"11 

iSk~J~;i;~ .. Ç~k~·~ .. bi;·~üb;y·At;tü;kü·~ sarayında toplanacaktır 
..................................................................................................................................... Kurultay Uyelerlnden olup ta kurultaya tez vermek 

Anadoluya ilk çıkı larını canlandırdı isleyenler tlmdlden mUracaat etmelldlrler 
................................................................... ~ .........•....•......................•........................ 

Samsundan bir manz01a 
Samsun, 20 (A.A) - Büyük ken denizden donanmıı motör- lara Atatürk portresini iskelede 

kurtarıcımız Atatürk'ün Sam- lerle Gazi iskelesine çıkan bir bekliven gençlik mümessillerine 
/ suna ayak bastıkları 19 Mavıs b k d stanbuldan bir manzaıa 

su ay uman asındaki asker teslim etmeleri Atatürkün Ana• Ankara, 20 ( A.A ) _ Tilrk altında 24 ağustos 1936 paıar-
919 gününün yıldonümü müna- müfreşesinin Türkün 18 yıl doluya ilk çıkışlarını canlan- dili kurumu genel sekreterli· teıi günü saat on dörtte Ia-
sebetiyle şehrimizde büyük önceki kara taliini gösteren dırmış ve Samsunda bulunan ğinden : tanbulda Dolmabahçe sarayın-
tezahurat yapılmıştır. Sabah kara perdeyi süngü ile parça- Or general Kazım, Kor gene- 1 - Üçüncü Türk dili ku· da toplanacaktır. 
saat onda karada toplar atılır- lıyarak başları üstünde taşıdık- - Sonu 3 üncü sahi/ed~ _ rultayı Atatnrkün himayeleri - Sonu üçüncü salıiJcde -

............ ITALYADA .... MiLiS"··s·EFERBERLi'i(""HAZRLi<ii ..... VARDiR ....................... N;~~Şi' ....... ~ 
~~i~Ş.~~::~~~~i.!I~I!~::~~:~~i!~~~~~:H~~~i.!~!~~ 

topraklarından ltalyaya dönüşlerinde 
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muazzam tezahürat şenlikleri yapılacaktır ... 
······2··o··••(•ö!''R
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Roma, . - aşıst 

partisi direktuvarı eli silah 
tutan 21 den 55 yaşına kadar 
bütün faşistlerin miUi emniyeti 
korumak ıçın teşkil edilen 
gönüllü milis kollarına iştirak 
talebinde bulunmalarına karar 
vermiştir. Diğer kararlar da 
şunlardır: 

2 - Her istihlak maddesi 
sahasında milli ekonominin zecri 
tedbirleri tatbik eden memlew 
ketlerden tamamile serbest kal-
ması için mücadele genişleti
lerek bu memleketlerin malları 
Jtalyan piyasasından daimi ve 
kat'i olarak tardedilecektir. 

3 - Faşist imparatorluğu· 
nun tesisini daima anmak üıe· 
re Romada muazzam bir anıt 
yapılacak, bu anıt Habeşistan
da ölen askerlerin kemiklerile 
bir ihtilal sergisini, ihtilal top
lantıla" için çok büyük bir sa
lon ve diğer tesjsatı ihtiva ede
cektir. Bu anıtın yapılması için 
açtığı iane listesinin başına fa
şist direktuvarı ( 5 ) milyon li
retle kendisini yazmıştır. 

BADOGLIONUN AVDETi 
· Roma, 20 (Ö.R) - Mareşal 

Mussoliui Oenetal Debo110 ve Atareşal Balbo ile bir Bakanlar Medisinr riyaset ediyor 
Badoglio ile askerlerinin Ital- tır. Bunun için ltalyaya pek cı memleketlerde zannedildiği 
yaya avdetini kutlulamak üzere yakında avdeti beklenmemek- derecede ltalyan ekonomisi 
henüz hiçbir program hazır- tedir. üzerinde müessir olmadığını 
lanmamıştır. Ancak tahminlere Roma 20 (Ö.R)- Maliye na· söylemiştir. 1934-1935 yılı ilk 
göre bu kabul resmi, biç de- ztrı tarafından mebuslar oda- ve sonkanun, şubat ve mart 

sında söylenen nutuk şarki aylarına aid harici ticaret açığı 
ğilse, Mareşal ltalo Balbo ta-

Afrika seferinin sebeb olduğu 244, 277, 95 ve 136 milyon 
rafından deniz tayyarelerile 

masrafları karşılamak için alı· liret iken 935· 1936 yılının ayni 
gidiş geliş seyahatinden sonra nan tedbirlere ve diğer taraf- aylannda 302, 289, 112 ve 149 
kendisine yapılan zafer alayı tan zecri tedbirlerin ltalyan milyondan ibaret olmuştur. 
kadar mütantan olacaktır. Bu- ekonomisi ilzerindeki tesirlerine Bu rakamlar zecri tedbirle-
nunla beraber Mareşal Ba- aid olmuıtur. rin ltalyan harici ticareti üze-
doglionun Habetiıtaoki eseri Nazır, elde olan rakamlara rinda hi11edilir bir teıirt 
tamam olmut olmaktan uzak- g6re, aec:ri tedbirlerin 7aban· olmadığını iabat etmektedir. 

••••• 
Istanbula mı 

geliyor? 
lstanbul, 20 (Yeni Asır) -

Atina gazetelerinin Romadan 
aldıkları bir habere göre Ne
güs, Konsusko adlı bir Leh 
vapuriyle Pazar günü lstan
buldan geçecek ve Romanya 
yolile Avrupaya gidecekmiı. 
Bu hususta başka kaynaklar
dan malümat alınamamıştır. 

Harrardaki Papa 
vekili İtalya 

aleyhinde 
Roma, 20(A.A) - Yan reımi 

mahfeUer, uzun ıeneferdcnberi 
Harrarda oturmaktft olan papa 
vekilinin ltalya aleyhindki bazı 
tezahürat dolayııile Habeşiıtanı 
terke davet edildiğini beyan 
etmektedirler. 

Sovyet - lngiliz 
Deniz mUzakerelerlne 

ba,ıandı 
Londra, 20 (Ô.R) - lngiliz

lerle Sovyetler arasındaki deniz 
müzakerelerine bugün Dışba
kanlığında başlanmıştır. Deniz 
mahafili bu müzakereler ıo
nunda Londra deniz muahe
desine benzer bir lngiliz-Sov
yet deniz andlaımaaa akdedi
leceği mutaleaaındadarlar. 
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.Tüccarlar 
•• 

Yurd müdufaasına 

bkşey vermiy.e
cekler mi? · 

-- Başl<ua/t fJ/Tinci sahifede - . 
Memleketin en aiu ytıkleriui 

omuı:larında tqıyan çiftçileri-

mizin her vesile ile g6sterdik• 
Jeri fedakirllk ve feragatkirlık 
cidd~n dünya ulualanna 6rnek 
olacak 'kadar kuvvetlidir. 

insan hadiselerin bu cereyan 
tanını giz önüne getirdiji za
man gayri ihtiyari bir •naile 
karşılaşıyor : 

Ya tUccarlar ne vere-
cek? ••• 

Ortada o kadar garib bir 

vaziyet varc!ır kı bir tüccar 
yananda kullandığı otuz lira 
aylıklı muhtaç bir adamın ay· 
lığından yüzde ikiyi keserek 
hava kurumuna veriyor da ken
disi yurdun müdafaasına taalluk 
eden bir mevzuda ya hiç bir 

şey vermiyor veya kazanç nis
betlerile mukayese kabul etmi
yen küçük bir mebliğı ödemekle 
iktifa ediyor. 

Denecektir kii vatan severlik 
için, varlık kazanç bir nisbet 
esası olamaz. Ooğruduri amma 
yurt müdafaasiJe alakadar bir 
mevzu da bu memlekette ka
zanan büyilk senet sahibi olan 
insanları amme vicdanı, hare
kete getirmeğe ve onlara va· 
zifelerini hahrlatmağa mecbur
dur. Başbakanın çaldığı tehlü
ke zilinin uyandırdığı ilk he
yecan esnasında tüccarlar da 
yurt borçlanoa ödemeğe çağı· 
rılmıılardı. Bunlar arasında bir 
çoklan kendilerine teklif edi-

len vazifeyi tereddlltaüz yerine 
getirdiler. 

Likin; yine bunlar arumda 
gençliği heyecana dtiılrecek 
kadar pintilik ve duygusuzluk 
gösterenler de bulundu. Hattı 

·bugilne kadar hali taahhüdlerini 
yerine getirmiyenler vardır. 

Burada geçmiş bir hldiseoin 
kalblerimizde bıraktığı acıyı 
tazeliyecek değiliz. Yalnız teba· 
rüz ettirmek istiyoruz ki Türk 
vatandaşlarının memleket müda 
faasına verdiği önemi bazı 
tile.carlar ve bazı varhkh yurd· 
daılar arasında aynı kuvvet ve 
hassasiyetle görmiyor ve sez-. 
mıyoruz. 

Binaenaleyh bu kısım yurd
daşlara da kazançtan ve ser
vetlerile mütenasip mükeJlefi
yet tahmil eylemek ve daha 
kısa bir zamanda havalanmızı 
tecavllzden koruyacak tedbir
leri kuvveden fiile çıkmıı gör
mek zaruretindeyiz. 

Bu memlekette yapyan, bu 
memleketin havasını teneffüs 
eden, bu memlekette kazanan 
bütfin insanlar yurdun emniye
tine taalluk eden bütOn itlerde 
nimette olduj'u gibi külfette de 

~ENi ASlR 

ŞERİR HABERLERİ 

Alman heyeti geldi. Acarlar 
·Cinayeti davası 

neticelendi Almanyanın Ankara büyük elçisi de 
ticaret heyetine refakat etmektedir 

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

Heyet bugün vilayeti ve belediyeyi ziyaret 
edecek; yarın Bergamaya gidecektir 

Almanyawn Ankara büyük 
elçisi, beraberinde Alman ti
caret heyeti azalan olduğu hal· 

de dün akıamki Afyon trenile 
Ankaradan şehrimize gelmiş
lerdir. Sefirle birlikte sefaret• 

Fuvara haz1rlık yapılıyor lzmir muhteliti 
Komite bütün viliyetlere p .. .. 1 t b 1 b. t . .. d d. azar gunu s an u maç-

ır amım gon er ı 

Fuvar komitesi başkanlığın
dan bütün viliyetlere aşağıdaki 
tamim g5nt\erilmiştir : 
"Başbakanımız general ismet 

lnönünün unursal başkanı ve 
Ekonomi bakanı Celil Bnyarın 
unursal as başkanı bulunduğu 

ve hliktimetimizin esaslı biiyiik 
yardımlanna mazhar olan ar
sıulusal lzmir fuvanm bu yıl 
yapmakta olduğumuz Kültiir 
park içindeki daimi yerine 
kaldırdık. 

1 EylOlde açarak 22 eylülde 
kapatacağımız arsıulusal 6 mcı 
hmir fuvannm geçen seneler· 
den daha olgun ve cazip ol· 
ması için her türlü fedakarlığı 
yapmaktayız.Fuvarımızdan ba~
hca gaye tecimel, endüstriyel 
ve kültürel varlığımızın toplu 
olarak canlandırılması olduğun
dan bütün ehemmiyeti dahiliye 

vekiletinin de 12-3-936 tarih 
ve 176-44 sayılı tamimile özel 
bir önem verdiği bu maksadın 
başarılmasına hasrettik.Bu mü· 
him işin esaslı bir surette ta
hakkuku vilayet yüksek ma· 
kamlarının değerli alikalanna 
bağlı bulunduğundan vilayet, 
muhasebei hususiye, ve bele· 
diyenizden nakdi yardım sure .. 
tile liltüfklr mü.zaheretinizi yal· 
varırım. 

Her Yiliyetimiz'n Fuvardaki 
vilayetler pavyonunda tutacağı 
ve kendi namını taşıyacak 
pavyonda, toprak ve mahsul
leri, sanayi ve ticarete ait eş· 
ya nümuneleri, istihsal gra
fikleri, ve istatistikler, asarıa
tika ile hususi ve tabii güzellik 
ve vaziyetlere ait fotoğraflar 

ıerilerile süsliyerek teşhir ve 
satış ta yapabileceklerdir.,, 

........ 4• 

Akhisarda çocuk esirgeme kurumu 
yüzlerce çocuğu beslemektedir 

larına hazırlık yapacak 
-·-·-·-Haziran ayının ilk hafta~ında lbrahim, Mehmet, Hilmi. 

lstanbulda, Ankara ve lstanbul lzmirspordan: lbrahim, Fet-
şehir takımlarile müsabaka ya- hi, Zlhni, Nurullah, Adnan, ls-
pacak olan lzmir şehir takımı- mail, Reşat, Hüseyin. 
nın seçilmesine bu haftadan Göztepeden: Mahmud, Hakkı 
itibaren başlanacaktır. Fuad, Muzaffer. 

Antrenmanlara girecek fut· Bucadan: lsmail. 
bolcular şunlardır : Demirspordan Rıza. 

Altaydan: Cemil, Ali, Enver, Antrenmanlara tam saat 16, 
Vahap, Basri, Hakkı. 30 da başlanacakbr. Futbol-

Altınordudan : Ziya, Cemil, cular bu saattte spor levazım-
Sait, Namık, Adil - lariyle birlikte stadyumda hazır 

K. S. K. tan : Cahit, Melih, bulunmağa davet edilmişlerdir. ......... 
ilk okulların 
gramer dersleri 

Kültllr bakanlığı, ilk okulla
rın türkçe derslerinin imtihan· 
larında gramer sualleri sorul
mamasını ve gramerden not 
verilmemesini kararlaşhrarak, 
Knltnr direkUSrlliklerine bu 
yolda muamele yapılmasını 
bildirmiştir. 

Tapu ve kadastro 
Tapu ve kadastro genel 

direktörlüğü merkez fen heyeti 
ile kadastro ve tahdid heyet
leri müstahdemleri hakkıoda 

. barem kanunu hükümlerinin 
tatbiki için Kamutay bütçe 

1 
Kavakdere 
cinayeti 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde Giridli Hüseyni 
öldürmekle maznun köy muh
tarı lsmailin muhakemesine 
dün ağırceıada devam edil
miştir. Maznun geçen celsede 
Giridli Hliseyinin öldürüldüğü 

giln Seferihisar kazasına gidi
ıınm sebebi akrabasından 
Ayşe adında bir kadmın kaza 
merkezinde davası olduğunu 
iddia etmiı ve bu kadının şa · 
bid s\fatile dinlenmesini iste
mişti. 

• enclimeni tarafından hazırlanan 
kanun projesi Kamutay ruz• 
namesine ahnmışbr. 

Bira 'fabrikası 
davası neticelendi 

Askerlik· 
Der•larl tallmatnameal 

hazırlanıı or 
müsavab kabul eylemek mev- Akbiaarda çocuk eairgeme kurumu her sene yilzlerce fakir Kliltilr bakanlığı, orta okul

larla, liseler ve 6ğretmen okul· kiindedirler. Hak Ye adalet mektep çocaklannı beslemekte giydirmektedir. Bu hayırh ve 
mefhumları da bunu Amirdir. uğnrlu kurumun vücude getirdiği eseri her Akhisarhnın grurunu 
Ancak bu dileği yerine getire- yükıeltecek mahiyettedir. Kurumun faaliyette başka senelere 
cek bir formül bulmağa ihti-
yaç vardır. nazaren bu yıl daha bariz bir inkiıaf g6rlllmektedir. Yakandaki 
Hakkı C>cakosıu. resimler kurum tarafından beslenen yavruları göstermektedir. 

,.----------------------------------------~ 

lannın ukerlik dersleri imti· 
hanlan için bir talimatname 
hazırlamaktadır. Bu talimatna
me g6nderilinceye kadar tale
benin sınıf geçme durumu 
hakkında karar alınmaması 

"Y .A.Z F i Y A T L A R 1 okulJara teblii edilmiftir. .... 

Halkapınarda Aydın bira 
fabrikası eski müdürll Fayferi 
öldürmek kasdile yaralıyan ve 
makinist Zelinkayı ya~alıyarak 
öldüren kavas Lütfinin ağır 
cezada muhakemesi bitmiı ve 
Uç sene hapsine karar veril• 
mittir. Cezanın hafifletilmesi 
için ağır tahrik mevcud olduğu 
anlaşılmaktadır ve Zelinkayı da 
kazaen vurmuş olduğu sabit 
olmuştur. 

21 Mayıs 
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KOŞEMDEN 

Dedikodu 
"ilim lafı ilin ağzını yorar" 

derler. Dedikodu dediğimi~ 
" çekiştirme " İfİ memleketin~ 

büyüklüğüiıe. küçüldüğtıne g6re 
ehemmiyet alır. Ben Aoadolud~ 
doğdum, büyüdüm, Anadolunun 
bazı köyleri, şehirleri vardır ki: 
Laf kumkuması, lakırdı ebesi, 
dedikodu yatağıdır. 

Birisi birşey yapsa; kahve

lerde, evlerde, günlerce laklakı 
geçer. Memlekette yeni çeh· 
reler görünse, şu, bu birşey 

olsa, hemen kafalar yanyana 
~elir, habbeyi, kubbe yapao 
apartmalarla vire çene yurar
lar. 

Bu kabil şehirlerde, haJkm 
dedikodusu adamı kıskıvrak 

baj'hır da zabıtanın böyle ba-

zan yapamıyacağı vazifeleri(?) 
yapar. Eğer haylanmazsa o 
başka mesele!.. Hımml Fakat 

bazı Anadolu köylerini de bi· 
lirim ki bRşkasının yaptığı ile 

canmı üzmeı, laf etmez, kat
maz, karışmaz; neme lazım, her 
koyun kendi bacağıodan asılır, 
der çıkar. 

lzmire gelmeden evel lstan· 
bulda teşehhüt miktarı bulun· 
muştum. lstanbulda dedikod.ı 
yoktur, derler. Dedikodunun 

olmadığı yer yoktur. Benim 
anlayışıma göre, bu telikki 
lstanbulun birkaç semtine, bil· 

has5a Beyoğluna münhasırdır1 
orada kim kime, tüm tüme .• 

Gel! birde Eyubun, Fatihin, 
Üsküdarın, adaların semtıne 
uğrayıp kulak verirsek aman 
ne dedikodular calkanmaz, ne 

çekiştirmelerle çamlar devril
mez!. 

Gele, gele lzmire, şu yap
dığımız bucağa gelelim ... Zaten 

söz buraya gelecekti. Vakıa 
bura.da da dedikodu olmıyor 

değil, oluyor amma, Anadolu
nun dedikoducu bazı yerleri, 
Istanbulun koca karı ağz1nı 

bırakmıyan semtleri kadar de
ğil... Herkes işinde, gücilnde ... 
Ve herkes birbine Jakayd!... 

Hem sonra; lzmirde, diyarın. 
bin çeşit kadıo, erkek insanla
rı hayat zoriyle. hemen hemen 
birbirlerini tanımadan. yahut 
konuşmağa vakat bulamadan 
uğraşıp duruyorlar. 

Olsa olsa; refahım bulmuı 
bir kaç semtin zenginleri ara-
sında alafranga ? Dedikodular 

o ur. Gerisinin dedikodusu za
ten kendi içindedir. 

Hani ne diyecektim, bazıJan ı 

- Amma da ! Dedi, kodu 1 
diyorlarmış da, canlannı sıkı

yorlarmış ... 
Hadi bırakm canım ! Öpün de 

başınıza koyun lzmiri.. Nesi var 
şu güzel şehirin ... 

Dedi kodudan şikayet eden· 

ler değil btanbula, Avrupaya 
bile kaç.salar; insanların ancak 

mezarda beceremiyecekleri bu 
dedi kodu illf'tile maUil olduk-
larını her yerde 
duyacaklardır. 

görecekler, 

TOKDIL 

HUSUSi 35 BALKON 25 SALON 20 
Senenin en muhte,em a bUyUk fllml birden 

1--KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

SIN EM ASI TELEFON aun 

Bu haftadan itibaren yaı tarifesine baıladı 
HER giln VE HER seansta Fiyatlar 

tS - 20 - 30 kuruştur 

MARTHA EGGERTH 
BugUn m•tlnelerden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASlNDATE~~'!" 
Seanslara dikkat 4 de Kasta Diva 

7,30 " " " 
5,45 de Kleopatra 
9,15 " il 

- -~ ~-~- -· 
Bugün saat 15 - 19 seanslarında - -- -ITTO - -Esrarlı çöllerde geçen ihtarash bir aık macerası 

AYŞE - IBRAHIM MOLLA • MEHMET YUSUF • CAMILLA BERT - SIMONE 
BERIAM gibi Fransıi ve Arap artiıt'erinin büyük filimleri 

!:an:~n~~ GÜZELLER RESMi GEÇiDI 
Amerika glizellik kraliçelerinin ve bet yüz güzel oyuncu kızın İflİrakile yapılan fevka• 
iade muhteşem ve bir hafta büyük bir muvaffakıyet kazan•n şaheser filim devam 
edecektir. AYRICA : MIKI (KARiKATÜR KOMiK) 
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Türk_ Alman müzakera ı 

Haz rlanan vesika ar 
Ankarada imza edj di 

PCP' c=: 

ı . Son 
• 

Telgraf 

e ye • 
1 Adiseler 

Ticaret ıniihadeleleri için bugün ıneri· 
yette hıılunaıı prensipler ipka edildi 4500 yahudi muhacirinin geleceği 

da neticelendirilmiştir. 
Ahdi ğümrük tarifesinde 

bazı tadilah ve mütcmmimatı 

ihtiva eden zeyli muahede 20 

aberi asabiyetle karşıla dı Ankara, 19 (AA) - Alman 
lıcaret heyeti murahhasasiyle 
bir müddettenberi yapılmakta 
olan müzakereler muvaffakıyet-
le neticelenmiş olduğundan Mayıs 1936 tarihinden itibaren 1 

hazırlanan vesikalar bugün saat mer'iyete j!İrmektedir.Türkiye-
18 de hariciye vekaletinde de kontenjan sistemi ve Al-
Türkiye namına hariciye ~e- manyada döviz rejimi hususun-
kaleti vekili Şükrü Saraçoglu da mütekabil ithalat menfaat-
ve Almanya namına büyük larını tanzim eden munzam 
elçi S. E. Von Keller ile he- protokol mukabiline şamil ol-
yeti murahhasa reisi Dr. Vucher mak ürere 1 Mayıs 1936 tari-
tarafından imza edilmiştir. hinden itibaren 30 Nisan 1937 

Bu münasebetle hariciye ve- tarihine kadar muteberdir. Ve 
kaleti tarafından aşağıdaki gayri muayyen müddetle tem-
tebliğ neşredilmi~tir : dit edilmek imkanını haizdir. 

Türkiye ile Almanya arasın· Türk·Alman ticaret mübade-
da ticari mübadelelerin ve te- leleri için bugün mer'iyette 
diyat muamelesinin tanzimi bu- bulunan prensipler umumiyetle 
susunda Ankarada son haftalar ibka olunmuş ve ancak geçen 
içinde yapılmış olan müzake- senenin ekonomik inkişafına 
reler 27 Mayıs 1930 ticaret 

b d uydurulmuştur. Ticari tediyeler 
muahedesine ve eşya mü a e- d ld b · b k şimdiye ka ar o uğu gi i ya-
Jesiyle tediyat muamelesı a - F fl 
k d k" 

15 
N. n 1935 tarihli pılacaktır. eri masra ara g~-

ın a ı ısa ı· e bu hususta bazı kolayhk-
k 1 .. • mukave- ınc ' 

proto o a mutemmım 1936 lar derp;ş edilmiştir. 
leler imzasiyle 19 Mayıs sr • • • 

TÜRK DiLi KURULTAYI 

Ağustosta Dolmabahçe 
sarayında t?.planacaktır 

- Baş tara/ı 1 ma say/ada -
2 - Birinci Tük dili kurul-

tayında üye olarak bulunmuş 

1 1 , ondan sonra kurum o an ar1a 
üyeliğini almış bulunanlar, bu 

kurultayda da üye olar~k. bu~ 
lunabilirler. Bunlardan uçUncu 
Türk dili kurultayında .. bulun
mak istiyenler, ona gore ha
zırlık yapılabilmek üzere, on 
beş temmuz 1936 . a~şamına 
kadar adlarını, işlerını ve ad-
reslerini kurum genel sekre
terliğine bildirmelidirler .. 

3 - Kurultay üyelerınden 
Olu t .. .. cu·· Türk dili kurul-p a uçun .. 
tayında bir tez vermek ıstıyen-
ler tezlerini yazılı olarak 15 

T 1936 akşamına kadar emmuz rw• 
kurum genel sekreter ıgıne 
göndermelidirler. b 

4 - 16 Temmuz 1936 sa a-
hından sonra gerek kurultaydk 
üye olarak bulunmak ve gere 

· · yapılacak tez vermek ıçın 'b. 
müracaatlar hiç olmamış gı ı 
tutulacaktır. 

5 - Kurultay konuşmaları 
radyo ile yurdun her yerinden 
dinlenebilecektir. Bununla. ble-

1 z dm eraber kurultayda ya Dl • • 

yici olarak bulunmak ıstiyen· 

fer de adlarını, işlerini ve ad
reslerini 31 temmuz 1936 ak
şamına kadar kurum genel 
sekreterliğine bildirmelidirler. 

6 - Üçüncü Türk dili ku
rultayı konuşma proğramının 
ana çizgileri şunlardır : 

A - Türk dili kurumu baş
kanının açma söylevi, 

B · Kurultay başkanlık kuru 
iİe çalışma komisyonlarının se
çilmesi, 

C - Kurum genel sekreteri
nin iki yıllık çalışmalar üzerine 
raporu. 

O - Kurultay üyelerinin dil 
işleri üzerine tezleri, 

E - Komisyon raporlarının 
okunması ve karara bağlan
ması. 

F - Yeni genel merkez 
kurulunun seçilmesi, 

G - Kapanma söylevleri, 
7 - Üçüncü Türk dili kurul

tayına verilecek tezlerin başlıca 
konuları şunlardır: 

1 - Yeni Türk dili teorisi 
ve Türk dilinin yer yüzü dilleri 
arasındaki yeri, 

2 - Türk dilinin preistorik 
ve istorik tekamülleri, 

3 - Dil devriminin amaçları 
ve dilimizin ihtiyaçları. 

SAFİ AŞK 
• 

10 
Türkçeye çeviren : R. B - , 

• 5 delikanlmın karşısında 
Mad~m Fö1ant ~=~ek istiyor gibi dikilmişti 

u işte geldim " ••• -· r l 1 INDA delikanlılar hararet e ça ışıyor-
HAZİRAN ORTA~ w _ tardı. 91 yaşındaki ihtiyar da 

Haziran ortasına dogru yag _ başka bir asrın şarkılarını söy-
ınur dindi. Hava açtı. Ve .~c.. liyerek onlar arasına karı mıştı. 
nid en ısındı. Bu ilk açıhş gunu Yanaklarındaki ihtiyar güJler 
Emmanüeli şaşırttı. Költuğunda kanının hala kaynam~kta ol-
saatlarca oturmağa, ateş ka~: duğunu gösteri~~-r~~· .. Ünü açık 
şısında titremeğe alışmıştı. ~ i gömleğinden gogsun~n ~~~~z 
tonun kapısını ve pencerelerın kıllarla örtülü oldugu goruJu-
açarak gülen ufuklarJ~ karş~: yordu.. . . 
laşmak beklenmiyen bır hey Emmanüel onun cazıbesıne 
canın zevkini yaratmıştı. E~- kapılmıştı. ihtiyara yaklaşarak 
rnanüel gezintilerine ba~ıy_acagı sordu: 
· · K d'sını mo- h l ıçın sevin'yordu. en 1 _ Babalık bu yaşta a a 

.. neş 
ral ıstıraplardan kurtaran g~ "k ne diye çalışıyorsun? 
genç adam üzerine~ fızyo .0'~· _ Hayah kazanmak lazım 
tesirlerini de yapıyordu. Şım 1 

- ı 
d 

. og um ... 
aha az vahşi idı. bi- 6u cevab genç adama bir 
24 Haziranda çayırların k hakikatleri fısıldayordu. 

çilmesi başladı. Gene kızlar ve co 

Londra, 20 (Ö.R) - Kudüs
ten Royter ajansına bildiriliyor: 
Yahudi göçmenlerinin Filistine 
gelmeleri için yeniden ruhsat 
verildiği ve yakında daha 4500 
göçmenin geleceği haberi arap
lar arasında çok derin bir 
hoşnodsuzluk uyandırmıştır. 
Dün yeniden birçok arbedeler 
olmuş, bir yahudi öldürülmüş, 
bir arab da yaralanmıştır. Ruh
satsız silah taşıyanlar hakkında 
şiddetli cezalar tatbik edilece . 
ğini bildiren bir emirname neş-

Siirt'te 
Evler yıkıldı 

Siird, 20 ( Ö.R ) - Şiddetli 
vağmurlar yüzünden ba21 evler 
yıkıldı. 

Edirnede 
1 şenlikler 

Edirne, 20 (Özel) - 19 Ma
yıs bayramı dün stadda 7000 
seyirci önünde idman şenlik
lerile kuUulandı, Futbol maç
ları yapıldı, Halk Meriç sahil
lerinde dolaşarak eğlendi. 

C. H. P. grubu da 
Aukara, 19 (A.A) - C. H. 

j P. Kamutay grubu idare heyeti 
başkanlığından: 

C. H. P. Kamutay grubu bu
gün öğleden sonra Dr. Cemal 
Tuncanın başkanlığında top
landı. 

1 - Dış işleri bakanı vekili 
Şükrü Saraçoğlu genel siyasal 
durum hakkında partiye izahat 
verdi. 

2 - Mahalli idareler komis
yonunun hazırladığı raporun 
tetkikine devam edildi. 

Güzel havalar devam edi
Y•>rdu. Beyaz margaritler ve 
mavi çadır çiçekleriyle süsle
nen ömürsüz anıtlar gibi bütün 
kırlarda mahruti saman yığın· 
ları yükseliyordu. Bazan gök
yuzunu hırçın yıldarımlariyle 

inleten süreksiz bir sağnak 
başgösteriyor, çok geçmeden 
havayı bozan kokusuyla dol
duran güneş, lekesiz bir se
mada, neş'e, ümid dağıtıyordu. 

Emmanüel bu ılık hava için
de, tabiatın göğsünden taşan 
çeşidli kır çiçeklerinin koku
lariyle sarhoş olarak koskoca 
bir · elma ağacının dibinde 
uzanmıştı. Öğleden sonra, saat
larca böyle yattığı olurdu. Bi
çilen otları kurutmak için hiç 
durmadan altüst eden delikan
lıların gözlerinde tutuşan ışık
lara dalardı. Yazın şiiri yet 
ifade eden heyecanı bu göz· 
lerde canlanan aşk ve heves 
heyecanlarına karışıyordu. 

Güneşin bol ziyası altında 
kavrulan saman yı,S?ınları içinde 

Haı•J11dn11 bir ma11zn1a 
rcdilmiştir. 

Bugün ilk defa olarak va
purlar yeni tesis edilen Tel· 
Aviv limanında demir atmışlar
dır. (Tel Aviv ahalisi büyük 
ekseriyetle yahudi olan yeni 
tesis edilmiş bir şehirdir. ) Bu 
limanda çalışan grevci Arap 
hamallar vapurların tahliyesi 
mesaisine mani olmağa çalış

mışlarsa da muvaffak olama
mışlardır. 

Diğer taraftan Yafada ye
niden arabedeler çıkmış ve 

2119 ....... 

ArabJar, limanda tekrar iş al
mak istiyen diğer Araplarla 
karşılaşmışlardır. Hadiselere 
mani olmak için alınmış olan 
fevkalade tedbirler daima mer· 
iyet mevkiindedir. 

Yrfa, 20 (Ö.R)- İngiliz tor
pito muhriplerinden ikisi bu
raya geldiler. Asayiş askerler 
tarafından ele alınmıştır. 

Kudüs. 20 (Ö.R)- Son ha
diseler başlayalıdanberi sekiz 
yüz on dört Arap ve 56 ya
hudi tevkif edilmiştir. 

Kortes meclis huzurunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Madrid 20 {Ö.R) - Hükümet Korles meclisi huzurunda proğ· 
mını okumuştur. Başbakan eski kabinenin siyasetine devam ede
rek halk cephesi programının tahakkukuna çalışacağını bildir· 

ı~ · ·, rejim düşmanlarının boş münakaşalarla meclisi işgal etme
meleri için dahili nizamn3mesini değiştirmesini istiyeceğini bil
dirmiştir. Kabinenin harici siyaseti eski kabine tarafından takib 

edilen siyasetin aynı olacaktır. Itimad reyi verilirken muhalefet 
partilerinin ekserisi mecHsten çekilmiştir. Kabineye 61 reye 
karşı 217 reyle itimat edilmiştir. 

an yada 
160 köy sular 
altında kaidı 

Madrid 20 ( Ö. R ) - Su 
baskınına uğrayan arazide za· 

rar büyüktür. Sarragüsa vila
yetinde 160 köy sular altında-

dır. Mahsülat tamamen mah
volmuştur Madritle Sarragüsa 
arasında trenler işlemiyor. 

kaynaştıkça kalplerinin daha 
kuvvytle çarptığını duyan bu 
delikanlılar, bu yanık çehreli 
mevzun endamlı, dolgun kal
çalı, dik göğüslü güzel kızlar 
onlarsız güzelliği bu kadar iyi 
anlaşılmıyan tabiat tablosuna 
candan bağlanmışlardı. Emanü
el şuna inanmıştı ki yılgınlık 
nedir bilmiyen bakışları, yorul
maz kolları canlılığın nişanesi 

olan Jestleriyle ovaları kaplı
yan köy kızları ve köy delikan
lı!arı papatyalar, çadır çiçek
leri, gelincikler, kadar kırların 
ayrılmaz süsüdürler. 

Halbuki Emmanüel, bu ten
bel, zaif ve sakallı adam kal
binin boşluğundan mustaripti. 
Uyuyan gençliği haziran sıcak
lığıyla yavaş yavaş uyanıyordu. 
içinde beliren insiyaki endişeyi 
ne alaylı bir tebessümle karşı
lıyordu. 

- insiyaklarla hareket et
mağe hakkım yok artık di
yordu. 

Çok fada düsündüm. Bu ka· 

uşıng 

Milis kuvveti 
meydana getiriyor 

Viyana, 20 (Ö.R) - Şansöl
ye Schuschnigg bir milis kuv

veti teşkiline çalışmaktadır. 

Bunun mevcudu 30 bin ile 50 
bin arasında olacak ve federal 
ordu zabitlerinin kumandası al
tında bulunacaktır. 

darı yeter. insiyak, sevki tabii 
denilen şey hayvanlar saltana
tıdır. Biz insanların saltanatına 
gelince, iradesine sahip olan 
insan bunun başka türlü olma
sını istemiştir. Böyle iken şu 

da muhakkak ki bu genç kız
larla delikanlılar bu gece saman 
yığınlarının arkasında buluş

mağa can atacaklar ve mes'ut 
olacaklardır. Çiftleşen hay\mn
lar kadar mes'ut.. 

Ah şu yaz gecelerinde bir 
hayvan olmak . .lhtiyaç duyduğu 
eşi kolaylıkla bulan ve aşkı 

asla foci.ı şekline sokmamış 
olan bir hayvan olmak bahti
yarlıktır. Bahtsız hayalperest 
genç .. Şimdi aradığın eşi kar
şında bulsan ne yapacaksın ? 
Yine ondan kaçacak mısm?Öz 
varlığından tiksindiğin kadar 
ondan da tiksinecek misin ? 

Bu sıcak gecelerde tutuşan 
ateş böcekleriyle kurbağaların 

seslerinden küçük ışıklar, kü
çük noktalar, ses ve ışık dam-

&anife ~ 
.. 

--

lmanyada 
il •••• il 

Köylü toprağa 
kavuşuyor 

Berlin, 20 (Ö.R) - Son 
nüfus tahriri 1935 senesi so
nunda Alman nüfusunun 67 
milyon 680 bin olduğunu gös
termiştir. 120 bin hektar bü
yrrk çiftlild er küçüle parçalara 
aynhmık çiftçilere .\'erilmişti r. 
65 bin l'öylü vasati 10 hek
tarlık a razi sahibi olmuşl&rdır. 

PıM na yada 
ak iyaıt arttı 

.Berlin, 20 ( Ö.R ) - Ham· 
burg - Amerika hattı kum
panyası, 1936 da Alman ihra
catının azalmasına ve döviz 
tahdidatı kanunlarına rağmen 
nakliyatın arttığını bildirmiştir. 

Vehip Paşa 
Kudüse _gidiyor 

Kahire 20 ( Ö. R ) - Ve· 
hip Paşa Necaşiye mülaki ol· 
mak üzere Kudüse hareket et· 
miştir. Garbi Habeşistanda bir 
çok aşiretlerin Italyan işgalini 
kabul etmiyeceklerini . öyle-
miştir. -. -
Sauısun çok ~(izel 

bir giin yaşadı 
-Bnş tarafı J ıırı snı•/nda 

ral Galib de beraber olarak 
Vali, kumandanlar, parti ve 
bütün kurumlar başkan ve hey
etleriyle alkış tufanı arasında 
Atatürk anıtına gidilmiş, istik
lal marşı ile muhtelif kurum
lar namına anıta 40 kadar çe-
lenk konmuş, hitabeler söylen
mistir. 

Askerlerin, mekt~plilerin, 
sporcularıo, esnaf kurumlarının 
ve ati: yaya binlerce köylü ve 
şehir halkının katılmasıyle bir 
geçit resmi yapıldı. Alay şehri 
dolaşarak parti, uray, halkevi 
önlerinde gösterilerde bulundu. 

Saat 14,30 da stadyomda 
mekteplilerin, sporcuların idman 
şenlikleri ve 19 Mayıs kupa 
maçı yapıldı. 

Atatürkün yarattığı ve ya
şattığı büyük Türk devrimi 
üzerinde halkevinde verilen 
konferansları meydanlarda top
lamın halk hoparlörlerden din
liyorlardı. Ş bir baştan başa 
donanmış, taklar yapılmıştw. \ 
Halk, meydanlarda milli çalgı 
ve oyunlarla eğleniyor. Gece 
fener alayı yapıldı. 

Halkevi gösterit kolu sine
mada Öz yurd piyesini oynadı. 
Belediye bir şükran balosu 
verdi. Büyük bir bayram yaşa
yan halk Ulu öndere olan bağ
lılıklarını tekrarladı. 

lası halinde yükselirken, saman 
yıgınları üzerinde gölgeler ses
sizlikle kucaklaşırken, insan 
ruhundan gayri muayyen bir 
saadete doğru bir feryad yük
selirken, gençlik sarhoşlu~u 
içinde bulunan EmmanüeJ Lan
dölen, bomboş kalbi, açık kol
larıyla bütün varlığının muha
keme ve irade çemberinden 
kaçarak görünmiyen bir varlığa 
uzandığını 1 onu çağırdığını, 
dişisini ihtıra la gözetliyen bir 
kaplan gibi gerine gerine kıv
randığını hissediyordu. Yine 
bir gün, şafak sökerken, bir 
saman yıgınınm dibinde uzan
mış, yanaklarını elleri arasına 
almış hınç kıra hınçku a ağlı
yordu. 
Yaşama zevkinden mahrum 

kalan gençhği ağlıyordu. Kul
llanılmamış kalan gençlik 
kuvveti haykırıyordu, Metruk 
ruhunun kederi titreyen par
~akları arasından sıcak göz
yaşları halinde taşıyordu. 

- ~011-u l'ar -
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Resmi geçit 
Sakın ( Hollivut ) daki güzel

lerin resmi geçidinden bahse
deceğimi zanelmeyiniz, aldanır
sınız. Ne onlan. ne de her 
hangi bir merasimi kastediyo
rum. Ben şu bizim hmirin 
( Zatülhareke ) Palmiye fidan
lannm marifetlerini anlatmak 
istiyorum. Bodur boylu, bahar 
yüzlü palmiyeler ne yaman şey
ler? Bunlar da insanların ha
reketlerini kıskanmışlar, bir 
türlü yerlerinde duramıyorlar. 
Mevki tayinindeki isabetleri de 
işini; çıkarını bilenlerin zekası
nı taşıyor. Kıymetli büyükleri
miz nereden fazla gelip geçer
lerse hemen oraya giderler, 
sağlı sollu dizilirler, misafirle
rimizin gözlerini okşar!ar, Şim
diye kadar içlerinden birisi yo
lunu şaşırıp de Dibek başına 
gitmiş değildir. 

Bir vakitler Basmahane is
tasyonu civarında safbestei ih
tiram olarak ahzı mevki eden 
bu fidanlar şimdi günün mev
zuu Kültür parka giden büyük 
caddelerin açıldığı birinci kor
dona sıralanmışlar. 

Yükte hafif pahada ağu pal
miyelerin bu sık ienezzühlerini 
kıskanan Bahri babama iri 
gövdeli kartlaşmış ağaçları da 

o e ışıyo ar 
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,Sovyetler sp 
la memleke 

• • rcu es ıyenı 
n üdaf aasına 

ir varlık
azırlıyor 
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Bugün Sovyetler spor teşkilatında 2 milyonu kadın 
olmak üzere dokuz milyon aza vardır ... 

AGIR ENDÜSTRi VERiMi 
Moskova: 16 Mayıs - Bu 

yıhn ilk üç ayı zarfında ağır 
endüstrinin umumi istihs>Jinin 
fazlalaşması ile birlikte iş veri
mi de mahsus derecede yiik· 
seJmiştir. Geçen fılın ilk üç 
ayma nisbetle iş verimi, plan• 
daki yüzde 23 yerine yüzde 
32,5 e çıkmıŞtır. En fazla mu
vaffalaye~ demir endüstrisi 
alanında elde ediJmiı ve 
burada q verimi yüzde 38 i 
b:ılmuştm. Diğer alanlar
da da iyi neticeler elde edil· 
miştir. Netekim, maden kö
mürü endüstrisinde iş verimi 
yüıde 30 a ve makina imale
den fabrikalarda yüzde 27 e 
çıkmıştır. 

Bu yıl alman bu neticeler, 
istikbalde -de ağır endüstri 
istihsalinin mahsüs derecede 
fazlalaşmak.ta devam edeceğini 
göstermektedir. 

MÜNAKALE 

- • Da 

Belediyelere 
örnek olacak 
bir karar 
Milas, 16 (Hususi) - Şehri

mizde resmi müessesaltan ay· 
lık alan doktorlar bulunduğu 
halde fakirler parasız başvu• 
racaklnrı bir hekim bulmakta 
müşküJit çekiyorlardı. Bu yüz-
den fOkaulluk içinde bulunan 
halkın çe'ktiği sıkıntılan nazan 
dikkate alan belediye reis ve
kili bay Nazmi öğleden evel 
belediye hekiminin fukarayı 
parasız muayene etmesini ve 
öğleden sonra paralı hasta ka
bul eylemesini tensip eylemiş 

ve bu şekilde karar almıştır. 
Bu karar fukara halk ara· 

sında sevinç 1Ve memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Bay Nu.miyi fukaraya gös· 
terdiği alakadan dolayi tebrik 
ve takdtr ederken diğer kaza
ların da fukaranın parasız te
davisini temin eyliyecek bu 
gibi tedbirleri derpiş eyleme
lerini tavsiyeye şayan görürüz. 

•• • • 111 .,.. 

1 Kayseri bez fabrikası 
direktörlüğü 

Kayseri bez ıfabrjkası direk· 
törü B. Şevket Iurgud, Sümer· 
bank pamuk .şubesi direktör-
lüğüne tayin edilmiştir. Bakır
köy bez iabrikaıı direktörü 
iken, Nazilli basma fabrikası
nın projesini lıazırlamağa me-
mur ediJen ıve rbu fabrika .faa
liyet e geç1nceye kadar banka
nın pamuk şubesi direktörlü
ğünde çalışmakta bulwıan B. 
Fazlı Turgo Kayseri fabrikası 
direktör vekilliğini yapacaktır. 

birer birer ter'ki mevki ederek 
yollamyorlar.. Ne olurdu ? Şu 
ağaçlardaki marifet diğer işle
re de sirayet etseydi. Biriken 

sular kendiliğinden menfez bu· 

lup boşalsaydı, tıkanan ıskara

lar açılsaydı, paUıyan lağımlar 

kapansaydı. 

Hazer denizinde Bakü i le 
Astrakan arasında yakında 
ekspres vapurlyr ıişlemeğe baş- 1 
lıyacakbr. Bu batta 1ahsis edi- 1 

len " Dağıstan ,, ve " Türkme• J 

nistan ,, vc:purlarının konfor ba
kımından Karadenizde işleyen

lerden farklan yoktur. Bu va· 

purlar, Bakü- Astrakan yolu· 

na baş-ka limanlara uğramadan 
diğer vapurların seferlerinden 
15 saat daha ikısa bir müddet 
:zarfında katedeceklerdir. 

! Göbelsin sözleri 
MURAT ÇINAR 

••• 
Ihtısas 
mahkemeleri 

İşlerinin ımikdar Ye mahiyet· 
Jerine göre devamlarına lüzum 

kalmadığı anlaşılan Sivas, Ba

Jıkcsir, Trabzon,, lzmir, Muğla. 

Antalya, Malatya ve Adan• 

adli ihhsas mahkemeleriyle, 

lstanbuldaki sekiz numaralı 
ad.!! ihtısas mahkemesinin bir 

haziran 936 rarihindcn itibaren 

kal<Jırilması ba'kanlar meclisince 
kararlaştırılmıştır. 

• 
Beraet 

Seferihisarm Sığacık köyüıı-

d e Kondur oğullarmcl.an Meh- l 
med oğlu çoban Aliyi öldür

melde mar:nun ıkasap Hüseyin 

oglu Mustafanm Jı.ğırcenda J 
mubakemesi neticelenmiş, suçu ı 
sabit o1madığmdan beraetine 
karar ver.ilmiştir.. 1 

SPOR 
Bu yıl başlangıcında yapılan 

bir sayıma g'öre, Sovyetler Bir
liğinde spor ieşkilatma mensup 
2milyonu kadın olmak üzere, 

9 milyon sporcu ve 1 milyona 
ya'km sporcu talebe mevcuttur. 

1935 yı1maa Sovyetler 'B1r
liğiode mevcut stadium ve spor 

meydanlarının adedi 4550, yüz
me ve patinaj mahallerinin 
adedi 800, spor -evlerinin adedi 
200 ve beden terbiyesi salon• 
larmın adedi 2300 idi. 

Sovyet sporcuları bugün 14 
dünya rekorunu ellerinde bu
lunaormaktaaırlar. 

MADENCiLiK 
Hazer denizi sahilinde Ma

haçkaJe civarınde lzberbaş-

ta 1653 metre derinliğinde 
yapılan bir sondaj sonun
da yeni Petrol lbulunmuş 

ve bu mahalde yirmi dört 
saatta 500 tona fakın 'hafif 

, ' 
Onnanı bekliyen kız ...................................... 

- 9 - Yazan: A. Bil.gel -DUşman lllcı benl iyi etmez, dedim. Beni 
ya serbest bırak·ın, yah•ıt •• • • 

A.ai bir kararla abmdan ine· 
rek bir ağacı ,sjpe.r aldım. Ar
kama düşeıı.ler alb kişi oldu.k
lan içia hiç çekinmeden yanı
ma :yaklaşıyorlardı. Nümayiş 

olsan diye yam başımda mav
zerJerini havaya boşaJttıJar. ıBu 
hareke-tleriyle ıg iiya ceui kor
k utacaldardı. 

Yıükse.k kayalar man.er ses
lerini ayni şekilde geriye getir-

diler. Aramızda'ki mesafe ancak 
otuz metre vardL ıBağırd1m 
onlara: 

- Vaklafmayın y.anıma. 
Sesim ormanlarda dağıldı. 

Kuytu ağaçların sır Vt' rmiyen 
esrarh lisanı ıonlara tesir yan-

,..•ı • • 

nimle adeta alay eder gibi .ko
nuılular. lçlerinden biri, hiç 
sevmediğim bir lisanla kon~tu: 
-"lnıiyeme Endare, Senor.ita.,, 

Galiba .kıımanaamm, hu küs
tah ve mütecaviz adamlar be
nimle alay ediyorlardı. Taban· 
camı doğrulttum. Bir hamlede 
bana hitap eden .küstah ada
mın beynini dağıttım. Bu kaba 
suratlı adam, yabani biT aut 
gibi hoytu boyunca yapraklar 
arasına yıkıldı. Ötekiler boz· 
guna uğrayarak ka_çıyorlardı. 
Arkalarına düştüm. Ve orman 
hududunda yetişerek seSlenaim: 

- Kahpeler, dedim. Şimai
,lp clfö:m:1" ,..sı-AAmh'n mbi 

'R,IZS';cada jimnastik hayıam ndan. bır intiba 
petrol veren bir maden fışkır· 1 67 Sovyet gemisi 350 bin ılou 
mışbr. ıBuJunao bu petrol ma- yabancı memleket e§yası taşı-

deni, bu mıntakada mühim mışhr. 1935 yılında ise 115 
mikdar.da petrol evcudiyetini Sovvet gemisi 625 bin ton fll• 
göstermektedir. Gerek hber· hancı memleket e.şyası taşımışh. 
bqtaki ve gerek Kayakont :ve SANAT 
Acısudaki yeni.petrol kuyuları, Mayıs bidayetinde Lenin· 
hu fıl içinde, petrol istihsaline grad' da Rus müzesinde büvük 
yeni büyük ufuklar açmış bu- bir sergi açılmış ve bu sergide 
lunmaktadır. işçilerin, köylülerin, askerlerin 

TiCARET ve çocukların yapmış olduklan 
Sovyet ticaret filosu, son on hine yakın tablo, heykel ve 

yıllar içiade, mabsüs derecede diğer san'.at eserleri lte,Şhir edil-
fazlalaşmıştır. Geçen yıl Sov· miıtir. Bu son aergide yer alan 
yetJer Birliğine idhaJ olunan eserler, daha enel muhtelif 
eşyaDJD hemen hemen ama- mmtakalar::la, ıfabrikalarda ve 
mını ve sovyctlerden dışarıya köylerde vücuda getirilen ilk 
ihraç ıedilen eşyanın <la üçde sergilerden :SeçıJmiı olanlardır. 
birini Sovyet ticaret filosu ta- MÜNAKALE 
şımıştır. Mazer demi "le Karadenizi 

Ayni zamanda Sovyet ticaret birbirine bağhyacak olan Vo1ga· 
~iJosu, muhtelif yabancı memle- Don kanah iizerinde ıilk kapaklı 

etler liman1an arasında ya- bendin inşaatı bitmiştir. Don 
bancı memleketleı e aid eşya mehrinfo sulan, ıyapılmP.st bitiril
makliyahnı da genişletmektedir. · m;ş olan ilk k1sım 1kaoah teşkil 
1936 yılının ilk üç ayt içinde eden 59 k"ilomet-relik bir yolla 

Sözlerim kibirlerine do'kunmuş 
gibi durdular ve aralarında 

konuştular. 'Ü zaman bep bir!ik 
üzerime yaylım ateş açblar. 
Birkaç aakikahk bir ölüm çar-

pışmas& .oldu. Bulunauğum yer 
tehlükeliyCli. Mukavemetten ise 
hücuma geçmeği tercih ettim. 

Bu hareketim bana pahalıya 

otwdu. Abm yaralandığı gibi 
göisümdende ince lbir iiske 
halinde kan sızıyordu. O acıyle 

neJer yaptığımın, naha ne .kadar 
mukavemet ettiğimin fakında 
değilim. Kendimi kay.betmifİın. 

* •• 
Gözler.imi yabancı bir hasta-

nenin beyaz duvarlan ar.asında 
açbm, Bajucumda göğsü ha,Jı 

bir :hasta bakıcıyle bir süngülü 
dumyordu. Koğuşun kapilan 
sıkı sıkıya apatilınış'h. 

Yatağımda doğrulmak iste
dim. Müthiş bir acı beni can 
evimden yakh. Sanki kall:fune 
keskin bir hançer saplamış-

~- . 

kıcı, yabancı bir ulusun ya
bancı 1isaniyle bana 'bir şeyler 
söyliyordu. Ne söylediğini an
lamaaım ve soroum: 

- Neresi 'buram? 
Galiba sertçe konuşmuştum. 

Ha~lı ıkınn çehresinde korku
dan ı:iyede ,IJjr çekin e manan 
varc1ı. Bana ,.U.e fabma bir 
Jia.Dla cevap ıverdi. 
Anhyamıyordam. Her acıya 

katlanarak yatağm içinde doğ-
ruldum. Nöbetçi (Yasak) der 
gibi bir kelime sarfetmişti. Bu-
nunla beraber artık yatmadım. 
Ayakt~ bekliyordum. 

Bir kaç dakika sonra bir 
doktorla tercümanı içeri giidi
Ier. Doktor yanıma gelerek 
tercüman vasıtasiyle sôyledi: 

- ~ .. yağa kalkmayınız yara· 
Jısınız? 

- Yatmak istemiyorum. 
- Yaranız tehlükeli 1>ir şe• 

ki1 alabilir. 
- Ben gitmek ist~orum. 
- Nereye? 
- Nereye olacak. Göntil• 

Berliu, 20 (Ö.R) - Alman 
hukukçular kongresinde pro
paganda . bakanı B. Göbels 
demiştir iki : 

~'Hiç 1bir devlet diğerinin iç 
işlerine karışamaz. Bir memle· 
ketin aabili rejimiııi tayin et• 
mek kendi ahalisinin hakkıdır.,. 

.......................................... 
bu ilk bendde akıtıJmağa bq-
lanmıştir. 85 Milyon metre mik
abhk olan bu ilk bend 12 gün 
içinde w ile temamen dolmuş• 
tur. 

Bu yıl içinde lm kanal üze
rinde çalışmalara ayni surette 
devam edilecek ve 1937 ye ka
dar iki bend daha yapılarak 
Don nehrinin suyu oralara ka
dar getinlecektir. 

Moskovada ziraat halk .ko· 
miserliğine merbut olmak tiz.e
re rbir iıa rvanat deri hastalık
ları eastitüsü tesis edilmjştir. 
Bu tarzda ve bu iş!e uğraşacak 
olan bir ilim ıve tetkik ensti
tüsü, dünyada ilk defa olarak 
Mos kova'da kurulmuş olmakta
dır. 

Siz habseaildiniz. iki as
keri yaralamışsımz. 

Tercümanlık eClcn adam bir 
Tiirk gibi iyi ve pürüzsüz 1to
naşuyordu. Ona ıaordum: 

- Siz 'bir !Ermeni olacak
snuz? 

- Hayır ;türküm. 
- Hafiniı:dea belli.. • TiÜrk 

olan hiç düşmana yara1m eaer 
mi? 

- Ben sizin iyiliğiniz için 
ten::ümanbk ediyorum. 

- fyiliğiniz sizin olsun. Ayıp 
değil ilDİ size.. Hiç düımana 
yardım edilir mi. Hem ben 'B.rhk 
yatmıyacağım. Hakkımda :ne 
muamele yapmak tazım geli· 
yorsa yapılsın. 

Tercüman söylediklerimiuok· 
tora tercüme -etti. O buna razı 
olmamıştı. Elini uzatarak !beni 
muayene etmek istedi. Etini 
geri çevirdim; 

- Düşman ıilicı beni iyi et
mez, doktor dedim. Beni ya 
serbest bırakır, yahut ta 4ile-
diiiniz muameleyi hakkımda 
yaparsuıız. --r.... JWedivi yere'? - ....,._,, __ _ -Sonu Var-. 
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Hergiin 
r!-Eaa~ Bir fıkra 

Yaz an: Eczacı K.cmal Ak/as ........•.•.... , ..•.......... , ... 
Büyük ba,ık 

lzmir jima mın ağzında, Ka
leyi geçince büyilk canavarlar, 
bmire girecek balıkları yutu· 
yorlarmıf.. Çipronuo barbunya 
ile trançanın, lüferle kefalm 
azlığı bundanmış.. Büyük halık 
kilçük balığı yutar, diye bir 
sözlimliz vardır. Tabiatta kuv
vetlinin zaifi yemesi bir tabiilik 
icabı olduğuna göre insanlann 

bugünkü medeni hayatlannda 
bile tabiatın bu düsturu bozul· 

mu~ değildir. Herşeyi önüne kal· 
mış yasak ve ayıp ile bu i§i ayar• 

lamak istemiı ise de yine bü· 
yük balığın küçük balağı yut· 

masma mani olamamışbr. Ka
lenin önünde Izmir limanına 

girecek bahklan bekliyen bü
yük bahğa hangi nizam .,e 

haogi !kanun1a "bunu yapma. 
demek kabil olabilir. Balığın 

dirmden 'tabiat anlar. O ise 
btiyük balığa " ye 1 ,, diyor • 
Küçüğe de "yemek · ayıp ve 
güna'hbr,, demiş ... Gel ae bu 

işin içinden çık l Yenmemek 

için büyümek, büyük balık .ol
mak .gerektir. Büyük balıkJwın 

ıbir noktası berbaddır usta bir 
balıkçıya dikkat etmek İca b 

.eder, büyük zıpkınlar ekser"ya 
büyük balıkların sırtını par"1· 
llar. D ikkat edilec~k nokta işte 
burasıdır.. Yoksa büyük balık 

olmakta lbaŞka bir mah1nr :bu
lamıyorum ••. 

asli ya 
Muhtariyet olacak 

Maarid 20 (Ô.R~ - KTa1lık 
zamanındaki eskı bakanlardan 

B. Calderonun iştirakiyle eski 
Kastilya mebusları toplanarak 

bu eyalete muhtariyet verilmesi 
için bir proje haurlamışlardır .. 

Muhafazakar parti başkanı B. 
Jil Robleıı ibu teklifle mutabık 

olduğunu bildirmiştir. B. Rob

lesin başkanlığı albndaki 'halk 
hareketi grubu da bu mesele 
ü:zerinae fikir teatisi için ayrıca 

toplanacaklardır. Bundan sonra 

Madridde umumi bir içtima 
yapılacaktır. 

Starhenberg 
Viyanadan ayrılıyoı 

Viyana, 20 (Ö.R) - Prens 

Starhenbergin bugün Romadan 
Viyanaya gelmesi bekleniyor. 

Prens Haimvehr'Jerin mıntakavı 

konferansına riyaset edecektir. 

Haimvehrlerin müstakbel faa
liyeti hakkında talimat vere .. 

cektir. Starhemberg bu konfe

ranstan sonra uıun müddet 

için Viyanadan aynlacaktır. 

Avusturyada 
bir gazeteci 
tevkif edildi 

Viyana 20 (Ö.R) - Föniks 

sigorta şirketinin iflası i~inde 
yapılan takibat sonunda .. Neues 

Viner Zetiog,, gazetesi müdür
lerinden doktor V alter Zurilıte 

tevkif edilmiştir. Sigortadaa 
100,000 'Şilin almakla soç:udur. 

Hindenburg 
balonu 

Nevyork, 20 (Ö.R) - Hin
denburg balonu fırt.naya tu
tulduğu için çok zahmetli tbir 
seyahatten sonra nihayet bu 
sabah 30 kilometre sür'atle 
Lokhurste varmıştır. Bu akşam 
Almanyaya hareket edecektir. 
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YENi ASIR 

Milovıç askeri karargahında yapılan 
manevralarda bulundu 

Prag, 20 (Ö.R) - Cumur Başkaolığıoa seçildiğinden beri ilk 
defa olarak Edovard Beneı bugün Prag'dan ayrılmıt ve Miloviç 
askeri karargibma resmi bir ziyaret yapmışbr. Cumur Başkanı 
kararglhı teftiı ettikten sonra yapılan talimlerde hazır bulun
muştur. Her silahtan müfrezeler ve bilhasaa hücum arabalara 
(tanklar) ve tayyareler bu talimlere iştirak etmişlerdir. 

Bundan ıoora Cumur Baıkanı Bordori su şehrini zivaret et· 
miş ve belediye ile ahali tarafmdna pek parlak şekilde kabul 
olunmuştur. 

Askeri kabin) 
Lehistanda orduyu .. ve 

teslihatı eline aldı . 
Kabine reisi 

kendisi tayin 
istihkam 
ve idare 

Lelı askeı /eı i 

• • 
sısteminı 

edecek 

Varşova, 20 ( Ô.R ) - Ka- 1 mite teşkil edilmiştir. Bunun 
bine değişikliği ile hasıl olan ı reısı Cumur Başkanı olacak-
yeni vaziyet tavazzuh etmek- sa da salahiyetini Oordunuo 
tedir. Askeri partinin vaziyete umumi müfettişi olan generale 
hakim olduğu anlaşılmaktadır. devredebilecektir. 
General Strakovki'nin hükü- Ordunun şimdiki Umu • 
met başma gelmesi Mareşal müfettişi, Mareşal Pilsuds~ 
Pilsudski'nio hayatındaki ruha tarafmdan ölümünden aı ~v 1 
avdet edildiğini göstermek- kendisine bu vazifede ha;:ı 
tedir. olarak gösterilen generah!;r. 

Sabah ordunun teşkilab hak- Mnreşahn vefatından sonra 
kında Cumurreisinin bir emir- salahiyetinin hemen tamamı bu 
namesi neşredilmiştir. Bununla generalin eline geçmişti. Son 
Ordu umumi müfettişi oJan zamanlara kadar general siyasi 
generale gittikçe daha geniş işlere karışmaktan ihtiraz et-

bir salahiyet verilmektedir. miş ise de yeni kabinenin teş-
Okadar ki, bu zat Harbiye kilinde kat'i bir nüfuz kullan-
Bakanına doğrudan doğruya mışbr. Yeni Basbakan General 
direktif verebilecek ve istih- Slokovski Varşovada Lejyon-
kim sistemi ile müdafaa hat- erlerin bir ictimaında aynen 
laraoı bizzat idare salahiyetini şu sözleri söylemiştir: 
kazanacaktır. Oordunun tesli- '1 Baıbakanhğı Cumur Ba, .. 
hab da tamamile ona tabi ola· kanının ve Ordu Unıumi Mii· 
caktır. fettişinin emrile deruhte etti· 

irade ile yeni bir daimi ko- ğimi size bildirmeğe geldim. " 

Jngiliz deniz kuvvetleri 
Japonya ile lngiltere arasında 
anlaşma mevzuubahs değilmiş 

Londra 20 (Ô.R)- Amiralhk ı 
dairesi, dokuz torpito muhribi-
nin derhal tezgaha konması için 
tertibat almıştır. Bu inşaat, 

936 proğramının icabatındandır. 
Londra, 20 (A.A) - Dün 

aksam avam kamarası l 12 
reye karıı 259 reyle ~ivil tay· 

yareciliğe senevi bir buçuk 
milyon lngiliz liralık bir yar

dım yapılmasını karar altma 
almıştır. 

Tokyo, 20 (A.A) - D.N.B 
muhabirinin Uzak şarkta Japon 
yanan lngiltereye hakikaten bir 
anlaşma teklif etmek niyetinde 
olup olmadığı hakkındaki sua
line cevaben dışişferi bakanhğı
nm selahiyettar bir rüculü. Böy
le bir kararm mevcud bulun
madığına ve japonyamn Uzak 
şark, Çin meselesi ve deniz 
mesele >i üzerindeki noktai na
:tarlarmda hiç bir değişiklik 
olmadığmı bildirmiştir. 

p den belki iki kişi kurtuldu. se yenildim. Bundan sonra mukanın ölümüne karar ver-

J~-~~-----~:~:~k~~·~·~:~=~-1• G~~~~~~mn öfils~n~- p~mak~hm~orom.Be~~ m~hnç~~euk~~~~ya .. 
Ertesi sene hicri l 208 de Ti he 
tin şimalinde Tangutlar üzerine 
yürüdük. Göşlek yine bizi ra· 
hat bırakmıyordu. Yeniden et· 
rafına taraftarlar tophyaralc 
başımıza beli kesilmişti. Gl5t
Jek ve Buyrok merkadlere 
sığındıklarından bunları ayak
landırdılar. 

Temosı•nı•n uyası nın boynuna bağladı. Ulubuy· dllrt .. lsbrabı az ılirecek bir On binlerce insanın 316miine 
_ rukla birlikte kendilerini ku- ölümle öldürt·. şahit olan adam yoksa bir 

1 h f 1 şatmıı olan Temoçin askerle· - Cemuka vazgeç bu inat- Cemukanın öUbnüoe mi ağlı-
•• k ta•. ı•hjnden şan I Sa İ e er rini yararak ova içinde kay- tan.. Makıadımın temizliğine yacak? 

Tur ~ boldular. bak.. Kazanmak ve yenilmek - Peki Cemuka... lıtedig" in lem ••Y•••: sa · 
- Cemuka ne oldu? maksatlarla ölçülmelidir. Ben olsun ... Ben yurdunu müdafaa 

kurnayı dallardan lnı,ıer - Esir edildi. Temoçin'in şahsi emelleri için milletini etmesini bilen kahramanlara 
Bu mard111an Şenlden dövUfeceklerdl önftne getirildi. Temoçin ona felikete •evkeden reislerden saym beslediaimi g6ıtermek 

t . kip • • 1 • - • w dl'kl . h ff t k k k d l d 60 60 
& _ ha aı: yavuzluguna, mer ı erıne ay- a e me , serbest hıra ma eg· i im. lrlcımın ....nnetini iin-

d ,... istedim. Madem ki kinine bi-
Onluın cevaplan a ran oldu. Yedi kere kavgayı niyetindeydi. Cemokaya sordu: yaya hakim kılmak· iıtiyorom. 

kim olamıyorsun... Cezanı çek· 
merdce değiJdi: 

1 
keserek bunlar• haber saldı: - Bahadır kişi, s3yle... Sen Ta ki günün birinde başka lan 1• 1 Çocuk arı- k k · b k d d' d h k 1 1 b me ••İn ... - Karı aramızı, k 1 "Canınıza ıyma ıstemiyo· u ••ga a listtın gelıey ın a a uvvet i o up ta izi eze· Etyen hikAyeline devam etti: 

mızı, yurdumuzuok JrG~ ko 0 
u 0111 l(utım ıizin varhklannız ne yapardın? cek kudreti nef•slerinde bul-

topraklaranı b bara ara 
1 
;:;;:: ~eğildir. Ben ırkımın kurtuluşu • - Seni tutar lokma lokma masınlar. - Cemukaoın <Slftme gidişi 

maktan, ya ancı mem e e .. deleye abld c• dog· rardım. - Jyı· so"ylüyorsuo temo. Ne de cesurane idi. Kavga ve 
de ..nzs&z, arsız .ar0. nmektense için ınuca ım.. ..ana- b h d 1 k k 1 
ölın~~ tercih edenz. nızı da 111allarıoızı da sıze ba- - Bugün hill kinini yen- yapayım ki sen kardeşlerimin, 8 a ır 1 tnr il eri 16yliyerek 

Bu ~erdan o~uma>:ı dağ- ğıfhyorum. Yavuzluğunuzu gös- meğe muktedir değil misin? yurddaşlaramm kanını döktün.. celJadcna meydan okuyordu .. 
)ardan ınıtler takip etti. Yeni- terdioiz. Memleketinize olan - Hayır t Seni affedemem.. Beni sakan Canbey : 
den döğüşeceklerdi. borcunuzu ödediniz. Oklannııı - Bana ve yaşatmak iste- (affedeyim)deme.Bana inanma.. - Sen de bu gösterişlere 

T emoçin buna göre hazar- bırakınız. Buyruğum albna ge- diğim gayeye sadakat göste· içimde sana kartı beılediğim İnandın mı Etyen ... Benim anla-
lıklar yaptı. çiniz. rebilir misin? kin ateşini söndüremem. O bir dığım şey Cemukanın kaltaban 

Canbey: Bunlar yine istemediler. - Hayır... yanardağı gibi kaynıyor. ilk bir adam olduğudur. O hakiki 
- Cesur adamlar.. - Silah elde vuruşa varuıa - Şu halde hakkındaki fırsatta alevlerini saçarsa ya- bir kahraman olsaydı Temoçi-
Etyen: öleceğiz dediler. hükmii ken~in ver? .. lancı mevkiine düşmek iste· nin tekliJ\fliai lcab111 .... c -
- Evet Canbey babadır ki· - Hepsi mi? - T E''llOÇlD sana duşmanım. mem.. F., buaün elindedir.. mezd; -;Jkkaf 

tiler.. Temoçin bile bunlann - Hepsi diyebilirim. içlerin· Fakat s .. -lıll9 Qrr' vanı-"n bırrıikte · kd-a < --- ~ · 
----- m dU11~ , - - t:liaı.- ._e...,...ı._. a ... .,. ".. - de dinle .. ) 

T emoçin ordularından bir 
kısmını bunlar üzerine gönder-

di. Düşmanı dağıth. Bu darbe 
çok çabık olmuştu. Buyruk öl-

dürüldü amma Göşlek Merkad
Jerin başı Tokta beyle birlikte 
kaçtı. Ayni sene içinde Kırgız .. 

lar başbuğu kabilesinin bütün 
ileri gelenleriyle birlikte gele
re k Temoçine sığındı. 1209 ilk 
yazında Göşlek Tokta beyle lr
tiş suyu kenannda toplandılar. 
Burada kuvvetli bir ordu kur .. 
dular. Yine vaktinde yetiştik. 
Göı1ekle müttefikini yendik. Ba 
kavgada Toktabeyin oğlu ö\dü. 

Göş\eki ne yaptınız 1 
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• • Müzik severler 

Sosyetesi 
Memlekette müzik kUitU
rUnU yaymağa çahşıyor 
Karşıyaka Müzik severler 

Sosyetesi 16 Mayıs Cumartesi 
akşamı Karşıyaka kulübünde 
senenin dördüncü ve mevsimin 
son konserini verdi. Konserde 
kıymetli musiki muallimlerimiz
den Ferid Hilmi Halk evinin 
kuvvetli elemanlarla dolu or
kestrasını idare etmesi ile 
gece başka bir kıymet 
aldı. Orkestra bir iki saz
dan mahrum olmakla bera
ber dolgundu. Şimdiki vaziyette 
orkestranın on beş yirmi kişi
lik bir kadro ile muntazam 
bir surette çalışması, toplu bir 
varhk olarak yaşaması, kusur
suz konserler vermesi cidden 
halkevinin sanata, kültüre nasıl 
bağlı olduğunu bir kerre daha 
gösterdi. Parti başkanımızın 

konserde bulunması da Sos
yete ile yakından alakasını 
gösteriyordu. 

Orkestra ilk numrada Tomas 
Ambrosionun Raymond uvertü
rünü çaldı. Ani bir sür'atla 
başhyan eser, bestekarın cüm
le sonlarında iki müzürlük bir 
sükutla orkestrayı sükuta da
vet etmesi cidden nefisti. Bi-
rıncı muvman çok canlı 
geçti • Orkestra ikinci 
muvmanda andantinoya bir vi
yolonsel solo ve bir puan dork
tan sonra geçişi büyük bir ma
haretle başarılmışbr. Eserin bu 
kısmı çok nefis bir melodi. 
Yalvaran, ağhyan, hıçkıran bir 
melodi. Ender bulunabilen bir 
melodi. Üçüncü muvmanın da
ha çabuk çalınması lazımdı. 

Netekim orkestra sonlara doğ
ru bu aür'atı bulmuştur. Çok 
dikkat ve itina ile çalınan üver
lür dinleyiciler üzerinde iyi 
bir tesir bıraktı. Ve Ferit 
Hilmi büyük bir takdirle kar
~ılandı. Gelecek konser mev
siminde Halkevinde veya sos
yetede Ferit Hilminin kendi 
eserlerinin dinlenilme:ti arzu 
edilir. Uvertürden sonra Cezar 
Cui'nin oryantalı Ketelby'nin 
Acem pazan, Haydo'nin askeri 
senfonisin4en menuet kısmıoı 
dinledik. Bunların içinde Acem 
paıan çok güzel bir musiki 
tasviri idi. Canlı tablolar .. Mev
zuu da gayet nefis : Çölde bir 
deve kervanı uzun blr seyahat
tan sonra ağır ağır kasabanın 

pazanna giriyor. Pazar gürül· 
tüleri.. Bir sihirbazın yılan oy
nabşı.. Bir dilencinin duası .. 
Azametle pazara gelen prens 
ve maiyeti. Sonra kervanın 

gene pazardan a~ır ağır uzak
lanaıı. Bu dört parçadan diğer 
eserler iyi çalınmakJa beraber 
bu en çok muvaffak olanıdır. 

Orkestradan sonra piyanoda 
bayan Perizat Şabengeriyi gö
rüyoruz, Bayan Perizat 12 son 
dnunda verilen konserden bu 
:lefa daha çok eyi çaldı. Cho
pın nin Nocturnü, Chopın sti
inde, inceliğinde ve zarafetin
de çalmıştır. Bu uslubda Bayan 
Perizat çok muvaffak oluyor. 
Lakin buda kafi değildir. Gö
nül arzu eder ki, Bayan Perizat 
çok çalışarak memlekette ha
kiki bir virtioz olarak yetişmeli· 
dir. Mendelssohn nun Rondo 
Capriççiozosunu çalmakla tek
niğin i gösterdi, çok alkışlandı. 
r ebrik ederim. 

Bayan Fevziye M. Şevket 
ıosyetede ilk defa şarkı söyli· 
for. Halinden daha talebe ol
duğu görülmekte beraber çok 
cessur, ilerisi için büyük mu· 
vaffakiyetler vadeden pürilzsüz 
bir aesi var. Grieg in şanson 
Solveır ini ve Masenenin Elegie 
gençlik 

" ı. 
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__ .. 
''Müstemlekelerimizi geri veriniz,, 
Almanlsr şimdi de böyle bir iddia ortaya attılar 

(Bir mandayle iktifa edemeyiz ) diyorlar 
Vaziyet karışık ihtimaller taşıyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin, 18 (Özel) - Uta ortaya atmışb. Bu sözler ile istihsalinde Almanya en önde miyeceği istifadeler etmesinin 

Press aytarı bildiriyor: siyasi karışıklığın en mühim bulunuyor. yolunu bulacaklanna şüphe 

Büyük Britanya, Almanyaya sebeplerinden birisinin ham RUSYA VE AMERiKA edilmesin. 
verdiği sual notasında sömür- maddelerin gayri müsavi taksi- Buna mukabil Alman mat- AÇIK KAPI SiY ASETI 
geler işinden hiç bahsetmiyor. minden ileri geldiği hakikati buatımn yazdıklarınr göre, Bü- Almanların sömürge isteme-
ln~iJtere?in aldığ~ bu gayri mü- anlaşılmıştır. Bundan sonra yük Britanya ve imparatorluk sine karşı öne sürülen iddia-
saıd vazıyete ragmen Alman Eden Avam kamarasında bu ile Amerika Birleşik Devlet· lardan birisi de sömürgelerin 
mabafili dünya ham maddele-
rinin yeniden taksim ve tan· 
zimi lüzumuna kanidirler. Al
manlar bu taksimde yalnız 
sömürga sahibi olmıyan mem
leketlere açık kapı bırakmak 
prensibinin kafi olmadığım id
dia ediyorlar. 

Alman matbuatı Sömürgeler 
işinden bahsederken, Alman
yaya bir Sömürgenin manda
terliği verilmekle bu işin bit
miyecegını ve Almanyanın 

Versay muahddesi ile elinden 
alınan sömürgelerin tamamile 
geri verilmesi lazım geldiğini 
açıkça söylüyorlar. Siyasi Al
man mahafilinde ise şu muta
laalar ileri sürülüyor: 

Sömürgeler işi büyük Bri
tanyanın bir prestiş işi ha
line girmek tehlükesini gös
teriyor. Bu suretle bu iş 
tabii iktisadi noktadan ayrılıp 
Moral bir sahneye giriliyor 
demektir. 

Son zamanlarda Londrada 
Büyük Britanyanın sömürge 
halkının siyui ticare:tini yap
mıyacağını ve bu halkın lngil
terenin emniyetine teslim edil-
miş olduğundan bahsediliyor.Bu 
sözlerden muhafazakar meha
fi!de Balfurun Versayda söyle-
diği sözlerin unutulduğu anla
şılıyor. Balfur demiştir ki: "He
nüz Versay muahedesi ile isim
leri bile dulmıyan memleketler 
o memleketlerin nerede oldu
ğunu bilmiyen memleketlere 
taksim edildi." 

Baldvinin bir sözüne göre de 
'

4 Sömürgeler taksiminde kim· 
senin fikri sorulmadı,, nerede 
kaldı ki o zaman Alman sö
mürgeleri halkınının hisleri göz 
önünde alınacak idi. 

MORAL DELiLLER 
"Hiç şüphe yoktur ki, bu 

sahte moral delilleri ciddi bir 
münakaşa karşısında yıkılmağa 
mahkumdur. Bu şekilde moral 
manialar ortadan kalkınca sö· 
mürgelerin ham maddeler mem
baı ve ihracat pazarı olmak 
hasebiyle olan ~hemmiyeti yani 
meselenin esası ortaya çıkmış 
olur. Britanyanın dış işleri ba
kanı sıfatiyle Samuel Hoare 
Cenevrede, bütün devletlerin 
sömürge ham maddelerinden 
müsavaten istifade prensibini 

işin tanzimine lngilterenin ha
zır olduğunu söyledi. Mamafi 
bununla dünya siaysi has
talıklamiı kökünden tedavi 
edecek bir sihir bulunduğu 

zannedilmemesini de ilave etti. 
Birbirini takip eden iki dış 

işleri bakanının ayni meseleye 
muhtelif kıymet verdiklerini 
düşünerek insan dünyada ham 
maddeler taksiminin hakiki 
ehemmiyetinin ne olduğunu 
sormaktan kendini alamaz. 
HAM MADDE BAKIMINDAN 
BÜYÜK MEMLEKETLERiN 

VAZiYETi 
Şimdi dünyanın on endüstri 

memleketinin sömürgeler nok· 
tasından vaziyetini tetkik ede
lim. Yiyecek ve içecekten ma· 
da 35 mühim hanı maddenin 
en az olduğu memleket Al
manya, Japonya ve ltalya ol· 
duğu anlaşılıyor. Bunların için
de ham maddesi en az olan 
Almanyadır. AJmanyanın en
düstrisine kifi gelecek ancak 
iki ham maddesi vardır. Bun
lar da kömilr ve potasdır. Ja
pönyanın 5, ltalyanın 8 kafi 
ham maddesi vardır. En mü
him yiyecek ve içecek madde
leri göz önüne alınacak olursa 
Almanyanın yine en fena vazi· 
yette olduğu görülür. 15 mü
him yiyecek ve içecek madde
sinden yalnız pancar şekeri 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sini söyledi . 

Bay Mehmet Salepçi keman
da Vinyavskinin iki eserını 
çaldı. Şanson Polenez ve Ku
juak. 

Bundan sonra sosyetenin mu
vaffakıyetlerinden birini daha 
görüyoruz. Solo piyano Bayan 
Kasano. Akompanyemarı mev
kiinde de Bay Rozati, ikinci 
piyanoda, Mendelssobn'nun 
Caprice Brillanhnı çaldırdılar. 
Bayan Kasono bu ağır ve zor 
eseri çok iyi çaldı ve muvaffak 
oldu. Bu derece tekniği olan 
bir piyanistin daha az hele
canlı olması lazımdır. 

Bayan de Swart Brahmsın 
çok güzel bir serenadını ve 
Findenin bir şarkısını söyledi. 

Bay Hozatti.. Bu konserde 
de alması "Je kuıt•erin kıy· 

kanaabmı bundan evvelki ya· 
zıJarımda yazmıştım. 

Bay Lafonten sesi de pi
yano bilgisi kadar kuvvetli. 
Söylediii şarkılardan birini pi
yanoda Bayan Tius ve Bay 
Beroviç kemanla akomparıya 
ettiler. Bay Lafontenin ses tek
niği çok iyi. 

Konser burada bitti. Sosye
tenin hiç inkıtaa uğratmadan 
verdiği konserler biri diğerin
den güıel ve muvaffakıyetli 
idi. Hiç şüphe yok ki böyle 
yeni kurulan bir cemiyetin 
bir çok ihtiyaçları vardır. 
ihtiyaçların, noksanların ted
rici bir ilerleyişle ortadan kal
kacağına muhakkak nazarla 
bakmalıdır. Sosyetenin Karşı
yakada bir avuç insana zevkli 
müzik geceleri geçirmek için 
değil bir gaye için çalışmasına 
hayranım: Memlekett3 müzik 
kültürünü yaymak .. 

Almalllarm iadesini istedikleri Kamerun 
leri ve Sovyet Rusya bu işde ham maddelerinin onlatı satın 
en kirlı bir vaziyette bulunu· almak İtttiyenler için amade 
yorlar. Doktor Göbbelsin La- olduğudur. Likin ham madde· 
ypçig sergisinde söylediklerine ler memleketlerinin mahsulatını 
göre, en mühim ham madde- kendi hudutları içinde kendi 
Jerden kömür, demir, yağ, ka· parasile satın almak başka, bu 
uçuk ve bakır ham maC:ldele- maddeler için altın ve döviz 
rinden Sovyet Rusya ve Ame· toplamak mecburiyeti de baş-
rika Birleşik Devletlerinin an- kadır. Bundan başka unutul-
cak kauçuk maddesi endilstri- mamalıdır ki Almanya gibi 
lerine kafi gelmiyecek miktar· fakir bir memleket için bir 
da ise de sun'i kauçuk imali ıöruilrgenin kıymeti, yalnız 
ile bu eksikliğin ehemmiyeti oradan ham madde almakta 
de azalmaktadır. Britanyanın 
ise yalnız petrol ve pamuk 
mahsulü azdır. Bu sayılan ha· 
kikatlar ham madde,erin ehem· 
miyetini anlamağa kafidir. Mü
nakaşa kabul etmez bir haki
kat olan ham maddelerin gayri 
müsavi taksiminin' nasıl halle· 
dileceğini müzakere etmek 
günü yaklaşmıştır. 

AFRIKADAKI 
MÜSTEMLEKELERDE 

istatistiklerden, sömürgelerin 
ve \>ilhassa manda altında 
olanların dünya ham maddele
rinin pek az kısmım istihsal 
ettiği anlaşılıyor. Meseli 1933 
de Afrika, endüstriye )Azım 

olan hammaddelerin ancak 
yüzde 3,7 sini ve yiyecek mad
delerin yüzde 3,2 sini istihsal 
etmişti. işte sömürgelerin geri 
verilmesini istemiyenlerin öne 
sürdükleri iddia budur. Halbuki 
bu memleketlerin ekserisi he
nüz inkışaf etmemiş bir halde· 
dir. Hiç şüphe yoktur ki iyi 
çalışıldığı takdirde buralar• 
dan çok daha fazla istifa
de mümkündür. Ham mad
deler fiyatının dü 1tüğü ve ham 
madde kullanan memleketlerin 
borçlu ve parasız bulunduğu 

bir zamanda sömürgelere sa· 
bip olan memleketler kendile
rine yetenden fazla ham mad
deyi bulduktan sonra sömürge· .. 
ler istihsalinin artırılmasına gay
ret etmiyecekleri pek tabii bir 
şeydir. 

ALMANLARIN 
TEREDDÜDÜ 

Toprakların ve iklimin mü
saadesizliği yan!ıştır. Alman 
kumlarında darı yetiştiren. so• 
uk şarki Prusyada patates ye· 
tiştiren Alman bioloğlarının bu 
memleketlerden şimdiye kadar 

değil ayni zaman oraya ma· 
mulatı sanaiyesini satabilmek· 
tedir. İngilterede bu son haki
kat kabul edilerek bütün 
memleketlerin mamulatı sana-
iyesının sömürgelere müsavi 
ıartlar tahtında yani açık kapı 
prensibi kabul ediliyor. 

KONGO VE FASTA 
Kongo havzasında açık kapt 

prensibi muahede ile tespit 
edilmiştir. F asta Algeciras mu
kavelesi ile açık kapı usulü 
kabul edilmiş ise de harbtan 
sonra mailôplar bu haktan 
istifadeden ferag&ta mecbur 
edildiler. 

INGILIZ MANDALARI 
Briritanya sömürgeleri ve man 

dası albnda bulunan memleket
ler hergün bir parça dah Ot
tava muahedelerine idhal edil
mektedirler ki bu muahede 
lngiliz imparatorluğunu teşkil 
ede memleketlere mUstesna 
gümrük muamelesini ihtiva 
etmektedir. Fransa dahi sömür
gelerinden müstesna gümrük 
muamelesi görmekte ve Ceza
yri de bunlar yanına katmak
tadır. Japonya, Italya, ve Por
tekiz sömürgeleri de aynı vazi· 
yettedir. 

m .tini bir daha ku 
nıiş oldu. Kendisi b ~-'

1 
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HOLANDA VE BELÇiKA 
Öyle ki açık kapı prensibini 

bugün hakkiyle tatbik eden 
ancak Ho!anda Belçika kalmış· 
tır. Eğer açık kapı prensibi 
yine umumi bir şekilde kabul 
edilJe hile sömürgo sahiplerı
nin mamulatı sanayilerinin kendi 
sömürgelerinde müstesna mu
amele göreceği aşikardır. :Al
geciras mukavelesine rağmen 

Fas istimal ettiği mamulat sı
naiyenin yüzde 43 ünü Fransa• 
Kongo havzasında açık kapı 
prensibine rağmen Nigeris itha 
IAtanm vtizde 25 i ln2iltereden 

:sn -~~___.__ ...... 
lusu, senin açt 

u 
at Mayıs 1ss& 

$( 

Ankara da 
--· 

19 mayısta spor 
şenlikleri yapıldı 

Ankara, 19 (A.A) - Ata· 
türkün Samsuna ilk ayak bas• 
bğı günün 17 inci yıldönümü 

bugün memleketimizin her ta· 
rafında geniş ölçüde kutlan
mıştır. Bu münasebetle bütün 
yurdda idman şenlikleri ve 
Türkspor kurumunun ve halk 
evlerinin hazırladığı törenler 
yapılmıştır 

Kız ve erkek okulların işti· 
rakiyJe Ankarada yarış alanın
da yapılan ve kamutay baş

kanı Abdülhalik Renda ile 
başbakan ismet lnönü, Bakan
lar, saylavlar, kor dipiomatik 
de hazır bulundukları idman 
şenlikleri çok güzel geçmiş ve 
şenliklere iştirak etmiş olan 
genç mekteplilerin idman ha
rekatı sık sık sürekli alkışlar 
ve takdirlerle karşılanmıştır. 

Şenliklere iştirak etmiş olan 
okullar bundan sonra başta 
müzika ve önlerinde bayraklar 
olduğu halde zafer anıtına 
giderek tezahüratta bulunmuş· 
Jar, anıta çelenkler koymuş· 
lardır. 

Öğleden sonra da Ankara 
spc.r bölgesi kulübleri mensup
ları toplu bir halde ve önlerin
de muzikalarla zafer anıtına 
giderek ayni suretle tezahü
ratta bulunmuşlar ve anıta çe
lenkler koymuşlardır. 

Mensub bulundukları spor 
şubelerine ait üniformaları ta· 
şıyan sporcularımız bu tezahu
ratın sonunda şehrimizin başlı
ca caddelerinden geçmişler ve 
yollarda hiriken halk tarafın· 
dan alkışlanmışlardır. 

idman şenlikleri dolayısile 
spor kulüpleri na:nına aynlmış 
oJan bir heyet kaO:Utay baş .. 
kanına,başbakan ismet lnönüne, 
Cumhuriyet Halk partisine 
gençliğin saygı ve tazimlerini 
arzetmiştir. 

Gece Halkevinde yapılaıı 

toplantıda büyük günün mini• 
sını anlatan nutuklar söylenmiı, 
iki piyes temsil edilmiştir. 

Altı yılda 
200 Denlzaltı gemisi 

yapıl mı' 
Londra, 19 {A.A) - Büyük 

Britanyanın deniz kuvvetleri 
hakkındaki muhtırasında tasrih 
edildiğine göre torpido ve de
nizaltı gemileri arasındaki mu
vazenesizliği bir anlaşma ile 
düzeltmek hususunda beslenen 
son ümidlerin de boşa çıktığı 
tasrih edilerek deniz mukavele• 
sinin üçüncü maddesine iştirak 
etmiyen devletler tarafından 

1930 danberi iki yüzden fazla 
denizaltı gemısının tezgiha 
konulduğu kaydedilmekte v6 
binaenaleyh lngilterenin do 
kendi torpidolar mevcudunu 
artırmaya mecbur kaldığı bil" 
dirilmektedir. •••••••••.....•••••••....•.......... ····-< 
Belçika Kongosunun ithalibnın 
yüzde 43il Belçikadan ve Ken• 
ya-Uganda ithalatının yüzde 1 

otuz yedisi logiltereden gel· 
mektedir. Manda altındaki 

memleketlerde açık kapı pren· 
sibi beynelmilel teahbütlerle 
kabul edilmiş olmakla beraber 
Alman şarki Afrika'lı 1934 te 
ithalatının yüzde 27,6 smı ln
giltereden satın almakta, ve 
Almanyadan ancak yüzde 9,8 
mamulatı sinaiye ithal etmek
tedir. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına 
görn Almanya eski sömürgele
rinden hakkiyle istifade ec\e
bilmek, ve sömürge ihtiyacını 
tatmin edebilmek için bunların 
kendisine yine sömürge olarak 
iadesini isteyecek ve manda 
ıeklinde iadesini kalJul etmiye
cektir." 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: t04 Yazan : Tokdil ., 

°AY Kureyza kalesinin üstü~?~n ~.ulanmış ka? rengi~de 
nıağmum b~r nur saçarken, olumun esrarengız ve suguk 
matemi etrafa bir sükiit doğurmuş, canlılar garip bir 
duygunun ruha kilit vuran zorluğuyla ;Susmuşlardı .• 
işin focaatını anbyarak tek· 

rar, tekıar yalvardılar. Mu· 
hammed nihayet dayanamadı: 

- Peki dedi. Ben bu i~de 
amirliği terkediyorum. Ancak, 
Evs kabilesinden olub Hendek 
barbında yaraJanan Saad'ı bu
raya getirin, onun ihtizar va~: 
bdır, ölüm sırasında verecegı 
hüküm bence makbuldür. 

. . . . . 
Saad harp meydanına geti

rildi. Yahudiler ölüm halinde 
hasta olan zavallı Saadın etra· 
fını sarmışlar, canlanoı kurtar
ması için yerlere kapanıp dö· 
ğünerek yalvanyorlardı. 

Fakat Saad Muhammedin 
yanına vannca; anladı ki Ya
hudilerin katli lazımdır. Ken
disine hakem olduğunu Mu· 
bammed anlatıp hüküm verme· 
sini emrettikten sonra, Saad: 

- Eli silah tutan erkeklerin 
kesilmesine, kadınların cariye, 
ihtiyarlann esir olmasına, mal
larının da taksimine .• 

Hüküm verdi. 

ölümün esrarengiz ve • soğuk 
matemi etrafa bir sükut do
ğurmuş, canlılar garip bir duy
gunun ruha kilit vuran zorlu-· 
ğuyla susmuşlardı .• 

Muhammed çadırında koyu 
koyu düşünürken ıssız ve ma
temli gecenin mehtaplı muhi-

, tine yayılan, elemli esirler ve 
cariyelerle, sakin ve düşünceli 
galiplerin rıkkahna hınçkuan 
bir terennüm duydu. 

Bu bir kadın sesi idi.Buka
dın sesi yerin değil, göklerin 
nstünden geliyormuşçasına ilahi 
nağmelerle yalell ısinde ağlıyor, 

yalellisi11de hicran ve matem 
elemlerini terennüm ediyordu. 

Ses o kadar güzel, terennüm 
o kadar hazin idi ki, .• 

Muhammet çadırından çıktı, 
sesin geldiği tarafı tayin ettik
ten sonra yavaşça ilerledi, iler
ledi. 

Ay artık ortalığı tamamen 
aydınlatıyordu. 

Muhammed; yosun dolu bir 
yere diz çökmüş, gözlerini aya 
vermiş, elleri göğsünde, üstü, 
başı harap bir kadının yanında 
durdu. Dinledi, din edi, sesini 
hınçkırıklar içinde söndüren bu 
kadın başını göğsüne atıncaya 
kadar dinledi. 

kızı nikahlıları arasına almadı 
' fakat cariye olarak kabul etti. 

Medioeye götürdü. 

- Son -
Sevgili okuyucularım, Mu

hammedin bir çok karı ve ca
riyelerini nasıl aldığını izah eden 
şu romanda en esaslı .tarih vak· 
alannı yazdım, 

Muhammedin bunlardan sonra: 
Habeş iline kaçan Ebusüfya

nın karısı ve Hindin kızı Ürn
mühabibe ile Necaşinin nikah 
memurluğunu yaparak evlen
diklerini, Hayberde geçen vaka 
sonunda Safiyeyi nasıl aldığım, 
onların arkasından, Meymuoeyi; 
Mekkeyi feth ettiği sıra amcası 
Abbasın teklifi ile kanlığa 
kabul ettiğini, Bizans impara
torunun Mısır valisi olan Mu-
kavkisin, Muhammedin mektu
buna cevab .verirken gönder· 
diği Mariyeyi nasıl kabul etti
ğini ve Mariyeden doğan lb
rahimin evladlığa verilip nasıl 
öldüğünü tarihlerde okudunuz. 
Bunu tafsile lüzum görmedim, 
birinci kitabı böyJe bağladım, 
sıhhatımın müsaadesizliij-i yü-
zünden şimdilik ikinci kitabı 
yazamıyacağım. 

T. D. 
Son 

YENi ASIR 

•• • 
J Borsa Haberleri ı 

DUn Borsada 
Yapılan Sallşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
55 S Süleyman o 14 25 15 
50 Manisa B koo 9 50 10 
38 M J Taranto 10 50 10 50 
17 S Emin 8 25 9 12 
17 Alyoti bi. 9 75 9 75 
5 H Alyoti 9 50 9 50 
9 Vitel 9 75 9 75 
191 Yekfm 

511752 Eski satış 
511943 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
102 balye pamuk41 41 
13 yapak 60 65 50 
33 bal. H U U CC 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışlan: 
159 ba1ye pamuk 39 41 50 

il 
Para Piyasası 

20-5-1936 
Alış Sabş 

Mark 50 20 50 75 
İsterlin 625 50 628 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 55 79 30 
Belga 21 30 21 50 
İtalyan lireti 9 86 9 89 
İsviçre Fran. 40 70 41 
Florin 85 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 23 5 27 
Avstr.Şilini 23 37 23 75 

Bergamadan 
bir şikayet 

Bergamanın nahiyesinde bah
çevanlik eden bir kariimizden 
aldığımız bir mektupta bahçe
sinin mevcud akar su ile sulAn· 
masına belediyece müsaade 

iki hırsız yakalandı 
Peştemnlcılar başında Sivaslı 

Mustafa oğlu Bekirin mantar
cılık suretile 109 lira parasını 
çalıp kaçan Uşaklı Yusuf oğlu 
lsmail ile arkadaşı Ali oğlu 
Adil yapılan takip sonunda 
arastırmn memurlanmıza yaka
lanmışlardır. 

Aydın icra memurluğundan: 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 

Alacaklı: Umurluda Tuhfe 
oğlu Hüseyin Hilmi. 

Borçlu : Kayacıktan Mustafa 
paşa oğlu Süleyman. 

Satılan gayri menim!: Tapu
nun cild 82 sayfa 117 numara 
12 ve Kanunusani 926 tarihin
de kayıdh Umurlu köyünün 
Yıkıkhk mevkiinde ve tapu 
kaydında 5 dönüm yazıla ise de 
aynen metre murabbaına çev· 
rilişinde 4595 metre murabbaı 
incir bahçesidir. 

Hududu: Şarkan Osman kızı 
Hüsniye garben yol şimalen 
koca molla Halil oğlu Veli 
ccnuben hacı Tahir kerimesi 
Dudu kadın ile çevrilmistir. 

Kıymeti: Bu bahçenin tama
mına (250) lira kıymet takdir. 
edilmiştir. 

Lira nlacağını teminen 
haczedilen yukanda tafsilata 
söylenilen lira muhammen 
kıymetli ve borçlu Süleymanın 
ba tapu uhdei tasarrufunda 
bulunan menkul veya J.!ayri 
menkuller 23-6-936 tarihine 
müsadif Salı gUnü zevali saat 
16 da icra dairesinde ihale 
edilmek üzere 22·5-936 tari
ltinden itibaren ve açık artır
ma yoluyla satışa çıkarılmıştır. 
Şartname vesair evrak müte
ferriası ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık 
bulundurulmaktadır. 

Bu karar azi~ bir velvele 
ye ahufigan uyandırdı. Lakin, 
sıra sıra gelip kargılı muhafrz
larm demir pençelcrile yere diz 
çöktürüJen Yahudilerin birer 
birer kafaları uçuruldu. 

Hayy'ın başı kesilirken Mu
hammed ona sokuldu: 

Yavaşça sokulup: 
- Sen kimsin? 
Dedi.. Birdenbire irkilen ka

dın ayağa kalktı: 

~~~---~~---•• · edilmediğinden bahsediliyor. 

G 
0 t' 1 

Yeni Asır: Yolda pislenen 

ihale günü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin taah
hüdü baki kalmak üzere artır
ma on beş ~ün daha temdid 
edilmiş olacağından on beşinci 
güne müsadif 8-7-936 tarihinde 
Çarşamba günü ayni saatta ve 
yüzde y~tmiş beşini bulmak 
şartiyle en çok artırana ihale 
olunacaktır. At<si halde sabş 
2280 sayılı kanuna tabi olur. 

- Senin uğradığuı bu aki
bet cezandır, ben bundan osla 
eza duymıyorum dedi, Hay 
başını Muhammede çevirerek: 

- Sen kimsin? 
Muhammed - Güldü: Ben 

bir arabıml 

Oz e imi bu su ile sebze bahçelerinin 
sulanmasına s:hbat meclisince 
müsaade ~dilmemektedir. 

- Bu mukadderdir Mu-

Kadın gE"rileyerek: 
- Bende Beni Kureyzanın 

en mümtaz bir ailesinin kızı 
Reyhaneyim. 

. . . . . . 
Muhammed ertesi günü bu 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

hammed 1 Beni lsrail oğullan 
daima buna maruz kalmıştır. 
Ben yükselmek istedim, fakat 
talih sana yar oldu. Yükselen 
rakibini ezer, bu bir kanunu 
tabiidir. 

Celladına döodll ve boynunu 
uzattı: 

- Vur kıhncı l 

Lö F eniks Espanyol" 
Hayat Sigorta Şirketi 

Bir saniye sonra Hayy'ın bqı 
yerlere yuvarlandı ••• 

MERKEZ iDARESi: PARIS 

Ben; Ku
0

rey~anı~ erkeklerin· 
den kimse kalmamıştı. Kadın
lar MüslümRnJann cariyeleri 
olarak taksim e~ti. 

31 kanunuevvef'934.tarihi~de se;~;ye" ve ihtiyat akçeleri 
271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

ZARARLAR ÇABUK ÖDENiR 

. . ... . 
Ay Kureyza kalesinin üstün

den sulanmış kan renginde 
anağmum bir nur saçarken, 

.~;;;;;;;;;;;;;;...-----------------~. 
BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 

-7-
Rus ve Osmanlı donanmaları Çanallkale 

bo§azından geçerek Akdenlze çıkt. 

N 1 P t M ı=t ·v-e ·,-
1

Şurası da düşünülüyorduki Mı-apo yon onapar a a . 
M t ·ı H' d' t k sırın zabtı Fransamn Akdemz· 

ısın zap ı e ın ıs ana a- . . 
da t k A d b k · de tefevvukunu temıo edecekti. r gı me ve vrupa a a - . 
kı d el d' .. • 1 ·ıt · Halbuki lngıltt!re Mısınn n an g eme ıgı ngı ereyı . · · h" b' 
Hl. d' t d · d Fransa elıne geçmesıoı ıç ır n ıs an a can evın en vur· 

1 
d d" 

mak hayaline kapılmışb. Gizli vakit kab~ e emez ı. "k' . d 
k d . • . 1 1798 nı anının on ı ısın e 

r:a sa ı ıse başka ıdı: Napo - di, ektovar idaresinin bir emir-b n Ponapart Fransa tacını namesilr. Şark ordusu kuman-
B aşına geçirmeği kurmuştu. danlığına tayin olunan general 
un~. yapabilmek için fazla şan Napolon Ponapart ~ı~ın zab-

ve şobret kazanmak istiyordu. detmeğe memur edıldı. 
Direktuvar idaresi de general Bu emirnamede direktuvar : 

Ponaparttan ürkmeğe, onu teh- " lngiliz devleti Ümit b~rn~u 
likeli görmeğe başlamıştı. Fran- zabtederek ı;:r~sız gemı!erı~ın 
sadan uzaklasbrmak istiyordu. Hindistana scıdıp gelmesı guç-

• . . d 

leştiğinden Hindistana gitmek 
için diğer bir yolun açılması " 
lazım geldiğini söylüyordu. 

General Ponapart bu Mısır 
seferine asi kölemenleri ıebeb 
gö.stererek bunlan tedip etmek 
ve bu suretle Padişahın huku· 
kuna teyit eylemek istediğini 
sölüyordu. Hatta Fransanın 
lstanbol elçiliği direktuvarın iyi 
hislerini Padi~ha bildirmeğe 
memur edilmişti. Buna Istan
bulda kimse inanmadı. 

19 Mayıs 1798 de Fransız 
ordusu ve donanmasıTolon )ima· 
nından hareket eyledi. Fransa
nın en muktedir kumandanları 
bu orduda bulunduğu gibi Mı· 
sırm eski eserlerini meydana 
çıkarmak ve tabii servetinden 
istifade etmek için Fransanın 
meşhur alimleri de bu ordu ile 
beraber Mısıra geliyordu. 

Fransa donanması Malta ada
sım zaptettikten sonra 1798 
temmuzunun birinde Iskende
riye önüne geldi. Şehri zapt 
ve Kahireye doğru yllrüdil. 

............ 
Başturak hadisesi 

Başturak cinayeti hakkında
ki tahkikat adliyece tekemmül 
etmiş ve 111uçlular dün sorgu 
hakimliği lc:arariyle tevkif edil
mişlerdir. Hadiseye adı karışan 
bayan bahriye gazetemize gön
derdiği bir mektupta diyor ki: 

- "Ben Reşadın filhakika 
karısıyım. Lakin cinayet benim 
yüzümdene değil, kendi cinsim
den olan ve fakat adının teş
hir edilmesini istemediğim 
başka bir kadın yüzünden vu· 
kua gelmiştir. 

Bu cinayetin müsebbibi ola
rak benim adımın teşhir edil
mesi beni incitmiştir. Yüksek 
gazeteniz bak ve hakikabn mü
dafii olduğu için bir kadın 
yürddaşın yanlışlık yüzüden 
teşhir edilmesini elbette iste
mezsiniz,, 

ipotek sahibi alacaklılarla 

diger alakadarların gayn men
kul üzerindeki haklannı husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı mfüıbitelerile 

yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi surette hak· 
lan tapu ~icillcriJe sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kalacakları ve 
irtifak hakkı sahihlerinin de 
aynı suretle hareketleri İcab 

edeceği ve talihlerin muham
men kıymetin : üzde 7,5 nisbe· 
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
icra dairesine tevdileri ilan 
olunur. 1301 956) 

hareket edecekleri kararlaşmış 
olduğundan Karadenizdeki Rus· 
ya donanmasının Akdenize 
geçmek üzere Karadeniz Bo
ğazına geldiği Rus elçisi tara· 
fından haber verildi. Rus 
elçisiyle kısa bir müzake-
reden sonra Amiral Ous
chakov kumandasındaki Rus 

Amiral NeJson kumandasın
daki lngiliz donanması Fransa 
donanmasını Akdenizin her ta
rafında aramış hatta Ponapar
bn gelmesinden dört gün evvel 
lskenderiyeye de gelmişti.Ora· 
dan Giride, Sicilyaya, Mora 
sahillerine gitti ve nihayet Is
kenderiye civarında Aboukir 
meTkiinde Fransız donanma!lnı el.onanması karadeniz boğazın-
yakaladı. 1798 ağustosunun bi- dan gtçerek Büyükdere önünde 

demirledi. rinde hücum ederek yakıp 
Rus donanması Osmanlı domahTeyledi. Bu suretle Pona-

nanmasiyle beraber akdenize 
partın Fransa ıle muvasalası 
kesildi. çıkacaktı. Rus elçisi ve amiral 

ve lngiltere elçisi ile donan-
Bu muvaffakiyetinden dolayı manan ne suretle hareket ede-

Amiral Nelıon'a Baron de Nil ceği müzakere edildi lngilizler 
uvanı verildi. Mısırda ve Ruslar lyonyen ada-

Osmanh bükiimeti Fransaya !arının Fransızlar elin ~en kur-
harb ilin etti. Avusturyanm tarılmasını istiyorlardı. Nihayet 
bitaraf kalacağı an1aşılmışh. Rus ve Osmanlı donanmaların-
lngiltcre ve Rusya ile Fransa dan birer kısım ayrılarak ln-
aleyhine ittifaka karar verilmiş r giltere donanmnsiyle Iskende-
ve müzakereye başlanmışb. riyeye ve diğer kısımlannın 
Gerçi müzakereler henüz bit- lyonyen adalarına gitmesi karar 
memiş ise de üç hükümelin laştı. Rus ve Osmanlı donan-
yani Tilrkiye, fogiltere ve Rus- maları Çanakkale boğazından 

yanın birlikte_ f!ansa aley~ne . J_geçerek akdenize çıktı. 

BONO .,. 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilah Ergani, Si
vas dahili istikrazı sabn alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: 3903 
11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

fi* ['#9·=- R +Re • DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

ÇOCUK 
HA TALIKLARI 
f\1 ÜTEHASSISl 

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

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

~a~_......L:ı........,..~·"1 

Dokt r 

emal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi : Köprü t apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

· işte Rus harp gemilerinin 
ilk defa olarak boğaı.lardan 
geçmesi bu suretle bir mütte-
fik ve yardımcı sıfatile vaki 
olmuştur. 

Rusya ve İngilte.re devletJe
rile ittifak müzakereleri devam 
ediyordu. Muahede henüz imza 
edilmemişti. Bununla beraber 
Osmanlı ve Rus donanmaları 
beraber hareket ederek iyon-
ven adalarını Fransızlardan 
aldı. Arnavutluk sahillerinde 
Fransanın Venedikten almış 
olduğu yerleri kurtarmaya me• 
mur olan Tepedelenli Ali paşa 
da Prevze, Narda, Parga, But
rinto kalelerini zapteyledi. 

Bir sene sonra Rusya ile 
aktedHen bir muahede muci-
bince lyonyen adalanoda KCe
zairi Seb'a. cumuriyeti 11 namiyle 
Rusyanın kefaleti altında ola
rak Osmanlı devletine tabi ve 
vergi vermekle mükellef bir 
cumuriyet teşkiline ve Arna-
vutluk sahillerindeki kalelerin 
Osmanlı devleti memalikine 
ilhakına karar verildi. 

- Bilmedi --



'ahHee TENi AS1R. 
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PARDAYANLAR 
Paris fakültesin en "plomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
-150- YAZAN : Mlfel Zevako Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

lmdl,bu tekllflml Jan Dalblreye götüreceksiniz. lfte 
bu elçlllğlnlzl bildirir itimatname de budur. ---···------ Deminden, JanDalbirenin 

sizi ne kadar sevdiğini bildi
ğim için sizi seçdiğimi söyle
miştim. Buna da sebeb sizin 
için bazı düçüncelerim olması
dır. 

Delikanlı, Rojiyeri.nin farke
debildiği iç çekişle : 

- Benim için düşünceleriniz 
mi var? Demek ki evvelce ta
nınmak şerefine mazhar olmu
ıum öyle mi? 

Dedi. Kraliçe : 
- Evet, mösyö sizi tanıyor

dum, hatta daha evvel tanı

yordum. 
Sözlerini söylediği zaman 

dudaklarında garip bir gülüm
seme belirdi. Mariyak titrek 
bir aesle : 

- Arzularınızı ifaya hazırım. 
- Hemen şimdi bütün söy-

lediklerimi amucazadem Jan 
Dalbireye açıkca anlatacaksınız! 
Sazlerimi eyi dinleyiniz 1 Bir 
hanı yapacağız. Büyük şehir
lerde mabed yapmak, protestan 
papularının vaaz etmeleri hak
kını tanıyacağım ve teminat 
olarak kızım Margariti, Hanri 
de Navara vermeği teklif edi
yorum. Mösyö Lökont J Bu hu
susta fikriniz nedir ? 

- Madam, eğer bu şeraite 
riayet ediJirse ve bir katolik 
ile protestanın arasında hiçbir 
fark gözetilmezse bütün kav
ıalar tamamile ortadan kalkar. 
Fikir ayrılığı kalmaz. Sizin 
vüksek zeki ve kudretinizi işi
tirdim. Şimdi bunu söyliyenle
ıin aldanmadığını görüyorum. 
Şunu da söyliycyim ki tanıdı
ğım birçok kimseler sizleri 
ıevmekle göğüsleri kabara-
cakbr. 

- imdi, bu teklifimi Jan 
· Dalbireye götüreceksiniz. işte 

1 
bu elçiliğinizi bildirir itimatna
me de budur. 

Diyerek Katerin, konta açık 
ıve kTalın mührüyle mühürlü 
bir kağıd uzattı bu mektub 
kraliçenin el yazısile yazılı idi. 

"Sayın yeğnim, 
Afiyetinizi dilerim. Haksı:ı 

yere kan dökmekten nefret 
ettiğim için, hoşunuza gidece
ğini bildiğim Mösyö Lökontu 
barış şartlarımı bildirmek üzere 
memur tayin ettim. Arzularımı 
açıkça söyliyecektir. Sizlerin 
de memnun olacağınızı ümid 
ediyorum.,, 

Kont dö Mariyak bu mek
tubu almak üzere bir dizini 
yere koydu, mektubu okudu. 
Tekrar bükerek ceketinin 
iç cebine soktu. Sonra aya
ğa kalkarak Katerinin yeni
den söz söylemesini bekledi. 
Kraliçe düşünüyordu. Ara sıra 
oğlu olan bu delikanlıyı gizli 
gizli göz ucuyla süzüyordu. 
Katerin Mariyagın Jan Dalbire
ye karşı beslediği sevgının 

samimi olup olmadığmı anla
mağa çalışıyordu. Bu delikanlı
yı öldürmek mi, yoksa kral yap
mak mı lazımgeleceğini tasar
lamakla meşguldü, Nihayet y~
va,ça: 

- Kraliçeyi ne derece se
ver siniz? Kendisi için ne ka
dar bir fedakarlık yapabilirsi
niz? 

Mariyak bu sorgunun tesiri 
albnda biraz terledi. 

K.aterin, galiba umduğu te
siri göremediğinden şüphelen

miş olmalı ki cevabı beklemek
sizin tekrar söze başladı: 

- Fikrimi iyice anlayınız. 
Kont! Şayet teklifi Navar kra
liçesi kabul ederse ve kızım 
ile Hanri evlenirlerse kendile
rine Jayık. bir krallık hazırlıya-
.. jlm. 

- Fakat Jan Dalbere Na
varı terktmek istemez sanırım. 

- Herşey mümkündür kont! 
Hatta Jan Dalire ile oğlu, acı 

maziyi silmek, unutturmaktan 
ibaret bulunan arzumu redde
debilirler. Büsbütün çekilib 
Navar KralJığı serbest kalırsa. 
Buna ne dersiniz? 

- Birşey diyemem. 
- Pek güzel! Navar'a da 

bir Kral bulmak lazım. Zira 
bu güzel memleket başs1z ka
lamaz... Bu Kralı da ben bul
dum. 

Denildiği zaman kont bunda 
kendisi için bir menfaat göre
memişti. 

Heman derakap, kraliçenin 
çehresi sertleşti. Koltuk san
dalyesinde doğruldu: 

- Bu kral da sizsiniz l 
Sözlerini söyledi. 
Bu söz Mariyakın üzerinde 

bir yıldırım tesirini gösterdi. 
Kont kraliçenin hakiki fikrini 
öğrenmek arzusunu beslemişti: 

- Ben mi? Ben Navar krah 
mı olacağım ? 

Sözlerini kekeledi. Katerio 
sükünetle: 

- Evet, siz kont ! 
Dedi. 
- Ben öylemi? Fakat benim 

hiç bir asaletim olmadığını 
unutuyormusunuz? 

- Bu da sizi asil yapmak 
için bir sebeptir. 

- Sonu Vm· -

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

77
.h Tirede 

lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32,, 

hekim !erinden 

DOKTOR 

SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 
Muayenehanesini yeni cami N 

yakınında portakal sokağı 4 
numaraya nakletmiştir. Her 
gün hasta kabul eder. 

r'! H.3 (817) ~ 
'CUJ7J27...ZZ7Z722J17777.Z7ZZJ~ 

Müflis Aksekili Mustafe Nuri 
iflas idaresinden: 

Mustafa Nariye ait muhtelif 
cins ve kıymetli manifatura 
eşyası 28-5-936 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 10 
dan itibaren lzmirde Küçük 
Kuzuoğlu hanında satılacaktır. 
Para peşindir. 

Bu artırmada muhammen 
kıymeti (muhtelif kıymettir) bul
mıyanlar ikinci artırmaya bıra
kılacaktır. 

Taliplerin tayin edilen gün 
ve saatte mahallinde hazız bu
lunmaları ilin olunur. 

1303 (953) 

Vücudu bir kale gibi ıııüdaiaa eder! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~· GRiPiN ,, Radyolin mües
seselerinde en büyük itina

larla h.'\zırlanmış bir 
müstahzardır 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midenizi bozacağından, kalb 
ve böbreklere dokunacağın

dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biitün ağrı ve ıstırabların panzehiri 

GBIPl~~dlr 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 

Mali sene Yekun Kazanç Misil zammı Yüzde 40 zam 
L. K. L. K. L. K. L. K. 

932 ,'6 40 36 00 36 00 14 40 
933 86 40 36 00 36 00 14 40 
934 7 65 7 65 
935 7 65 7 65 
Bocada Soğukkuyu caddesinde 3 numarada oturan Macar 

tebaasından terzi Şinalayn namına hangi mali yıllar için tarh 
olunan kazanç vergisi ile zamları yukarıda gösterilmiştir. Kendi
sinin halen ecnebi memleketlerde bulunması hasebiJe 2395 sayılı 
kanunun 86 ıncı maddesi delaleti ile tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 1309 (955) 

lzmir liman işleri idaresinden: 
1936 yılı Haziranının başından 1936 yılı Birinci kanun niha

yetine kadar lzmire gelecek vapur, motör ve yelkenlerin getire
cekleri ve götürecekleri bilumum maden kömürlerinin boşaltma 
ve yükleme işi ton üzerine açık eksiltmeye konulmuştur. Açık 
eksiltme 30 Mayıs 936 gününe rastgelen Cumartesi saat 11 de 
Liman işleri binasında müdürler encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin altı yüz lira depo:ı:ito parası yatırmaları veyahut bu 
miktarda banka mektubu getirmeleri mecburidir. Fazla izahat 
almak isteyenlerin idare yazı işleri şefliğine müracaatları. 

1300 (952) 

• 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı nıevsinılik kuınaşları görıneden 

E!bise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Hah Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
'felefon - 2360 

İzmir Defterdarlığından : 
Başturak Ş. 
ismi işi ihbarname No. Mevkii Ho. Kazanç Zammı Tetkik masraf Yekin 

Lira K.. Lira K. Lira K. L K. 
239 Gazzaz za.Tevfik Komisyoncu 68-3 Cezayir han 20 o 00 o ()() 45 45 o 
293 Asen Marinof Kitapçı 73.3 Halim ağa 54 9 94 o 00 o 9 94 
287 Civani Radoviç Gazete bayii 67·3 Halim ağa 72 26 73 o 00 o 26 73 
1<>7 Hüseyin Aşçı 72-3 Kemeraltı C. 69 
157 Sefer O. Numan Hanci ve haveci23-4 Kemeraltı C. 86 
516 Hüseyin ve şeriki Otomobil las- 20-4 K.Nihat C. 10 

% 20 ceza 3 28 O 3 28 
% 20 ceza 4 66 O 4 66 

108 78 108 78 o 217 56 
. tikleri 

473 Mustafa Helvacı 

467 Oper.Cemil Şerif Doktor 
504 Osman zade Çimento ve 

Nuri kireç bayii 

7-4 Başturak C. 
16-4 Şamlı 
18-4 Taşçılar 

2 
76 
42 

20 50 9 60 
81 43 17 28 
60 63 33 60 

o 
o 
9 

30 10 
98 71 
94 23 

355 Piyer Pera incir tüccarı 29-4 dudu 3 15 23 O 00 O 15 23 
468 Salih oğlu Hüseyin Otelci 32-4 Şamlı 84 O 00 4 85 O 4 85 
379/507 Ali Nuri Kahveci 35-4 Tramvay C. 64-66-68 O 00 4 11 O 4 11 
Yukarıda isimleri yazılı mükeJJefler namına 932 mali yılı için Başturak şubesince tarholunan 

kazanç vergisine ait ihbarnameler mükellefin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının 
bilinememesi hasebile hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 jnci maddeleri mucibince 
tebliğ makamına kaim olmak iizere ilan olunur. 1308 (557) 

. ;" . . . ,. . . - ,,. . -:· . . 

HARAÇÇI 

Lüks ve modern mobilya evidir 

lzmlr beladlyeslnden: 
1 - Beher metre murabbaı 

altıyüz kuruş bedeli mubam
menli Akdeniz mahallesinde 16 
sayılı adanın 60,SO metre mu
rabbaindaki 59 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname vaç
hile 5/6/936 Cuma günü saat 
onaltıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Alsancakta 65 sayılı 
adanın 136,80 metre murabba
ındaki 57 sayılı arsası beher 
metre murabbaı 150 kuruştan 
ikiyüz beş lira yirmi kuruş be
deli muhammenle başkitiplik
likteki şartname veçbile 5-6-
936 Cuma irGnil aaat 16 da .._ 

açık arttırma ile ihale edile
cektir. lıtirik için onaltı lira
lık muvakkat temİi~at makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 
3-Alsancakta 63 sayılı adanın 

358,75 metre murabbaındaki 

41 sayılı arsası beher metre 
murabbaı 125 kuruştan 448 
lira 44 kuruş bedeli muham
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 5-6-936 Cuma günü 
saat onaltıda açık arttırma iJe 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatt11 encümene geli-

nir. 1314 (954) 
21-24-28-2 

Havagazı fabrikasının bir 
senelik ihtiyacı için beher toau 
913 kuruıtan kırk üç bin üç 
yilz yirmi iki lira bedeli mu
hammenle dört bin yedi yüı 
kırk beı ten Zonguldak Zero 
Diz Lave miden kömürü Bar 
kitiplikteki şartname veçbiJe 
29-5-936 cuma günü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir· 
iştirak için üç bin iki yüz elti li-
ralık muvakkat teminat mektU'" 
bu veyaBanka teminat makbuzu 
ile teklifler 2490 sayılı kanii"' 
nun tarifi dairesinde azallli 
o gün saat on beşe ıcadat 
Encümen Başkanhğına verilir. 

14-17-21-26 (904~ 



F t U• S ) · V. Oliver Ve Şü. ra e 1 perc~ w. F. iL Van Der LllllTET 

Vapur Acentesı 1~ & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE, NBERLANDAIS oEUTCHE LEVANTE LINIE CENDEU HAN BllttNd 

KUMPANYASI G. m. b, H. KORDON TEL. 2443 
ORESTES ... nnnı 1SJDA1aata ffERAKLEA npana 2S ... THE EIJ.ERllAN UNES LTD. 

_._ ._ __ -~ - Ka.- ._. __ ! 30 OPORTO V apara 20 mayı• luair memleket haataaui •-1' -•- · vana ve ,..ta be..-:wyor. ..,... Londra, Hail ve "AD•vllellı laarici..ı• .. 
tence limularma Jiareket .... le.dar Anen. Rotterdam,H .. - ıelip yak çaknae.ldat. llUtalaım Mı p ltle-
c:ekti.r. l>urr ve Bremen Direkt İçİD FLAMINIAN wapana 22 ma• dea 80Dl'A 3 _ 6 ya kadar 

UL YSSES yapura 18 m•· ylk alaeaktll'. Jll U•erpool " S.a1ea-. "1kinci Beyler IOkapda Ye 
yqta gelip 2J ma,.U Aaven· SAMOS yapura 8 haziranda ~ Ç1karacaldır. .,._. ........ Ul'fltaDdaki 
Rotterfsm Am .. •sn ve H8m 1t•l••ifor. IS ........ War HEl.AK:fl~ ur:! :.:-::. _:~1e......_ 
barı lj..... iP• ylk •· A•era, Rett ..... t.a'-s ve ,. HaWl11111 " ••••• ...._ 
cakhr. ...... Direkt ==Jan için ıelp y&k Çlkana.ktn. Telua 

t liL la kb NOT v --!LI- Muayenehanesi 3125 ORESTES vapuru Jl aHJI• a 'I a a e11 r. : lirat t...iaucri, va-

D. operatör 

. lıi Arta 
HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi~ ŞEKERCiLER No. 26 
LOKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımlan Iİparİf &uriae kabul edilir 
l elip 6 haziranda Aavers-Rot· THE Export Steamship parlana isimleri Ye navlaa Oc- Evi 2980 

2-13 (836) C rporatioa N k ntmiDia cleiifjklilderiM•.. 10-26 (591) 
terdam - Amıterdam ve Ha.- w ~ ..a,.t bı.I edilmez. • • 
bu 1. lan . . ..Aı.. ala· EXPRESS vapan 24 .. ,... ••---~iiiiiiiiiiiôi._..__.__. __ &iiiiiii~--~~iiiiiill•.I•-----••---------------· rg ıman ,açaa ı- -L•- U kt d. ı· 
cakbr. dotru . ~~o me e ır. NeY 

SVENSKA ORIENT Licin York ~·· yak alacakbr. 
GO 6ril 12 ... S. A. ROYALE Hoagroiıe De 

TLAND aGt Nanptiea Dlm.We•e .t 
yııta bekl1:nmekte olllp ,ikini Maritime - Bad.pest 
tahliyeden sonra Retterd ... • SZEGED mot6rü 27 mayısa 
Hamb .. rg .. Bremen (doğru) Co· dopa belmiJOr. ~d, No
penbage - Danbii - Goteburg- vind, Budapeat •atillan, Vi• 
Oılo ve lıkandiaa9ya liman- yaaa Ye Liu fcia Jllk ala· 
lara için yük alacakbr. caktlr. 

VIKINGLAND vapura 28 S&Ni llaritime ::~: 
mayııta bekl~omekte olup Rot- DUROSTOR Yaparu 10 laa· 
terdam - Hamburg • Bremea - ıiraada bekleniyor. K6ıteace. 
(doğru) Copenbaag • Daabig- Suliaa, Galab Ye Galata ak· 
Gdynia - Oalo ve lıkaadiaaYJ• tal'FUI Belırad, Badapeat, 
limanları için yik alacaktır. Bratialan Ye ViJ- İçİD J1k 
SERvıc M~RrrıME ROUMAIN ~:1 f1:::U· lllddellaul.je 

PELEŞ vapuru 14 ma~ ( D.S A.S SpasbU.jea )Ollo 
gelip ayni g&a Malta - Manil- BAYARD nptll'll 19 laui
ya ve Barseloae hareket ede- roda bek'-IJOr. llk•deriıe. 
cektir. Ha,&, Dieppe Ye Nonec 1-

Yolca ve yOk kabal ed~. maa)an içila ,ek bbal ede-
Uandaki hareket tariblenle cektir. 

navlunlardaki değifik&klerden Vaparlana İ8İlaleri, pime 
acenta mes'uliyet kabuL etmez. taribleri n aaYlaa tarifeleri 

F aıJa tafaillt için ikinci bakkmcla ~ bir taahlı8cle ai-
kordo.ada T abmil ve Tahliye rifilmu. . 
binaa arkumda FRA TELLi N. V. Y. F. Huri Va Der 

SPERCO _aceatesiD• mencaat Zes!~Kordoa Telefon No. 
edilmai nca oı-. 2'63 2007 _ 2008 

Telefoll: 2004-2005-

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Oıeriae ea yeai en zarif 
modeller ptirilmiftir 

Tanare, par, Peft_~ .. 
ıhllklerile renkli. ___.. 
cam, nikel, a1tua, bata ~ 

veler de iter prd• 
daima çok aacl• 

Tec:ribe e6üs 
TOPTAN 

pERAJCENDE 

:g,A.NZUK 
ö K s O R 0 K Ş UR U B U 

ECZACI 
KEMAL AKTASIN 

Zilmrild damlau kolonyası 
Maıldllen - Erkek Feminen - Dip 

iki ciu koku Uzerine yapdmıı 

Hilal eczanesi 
için bir pref ollnuıtar 

Enaa Kemal Aktaı, koku
colup eczacıhk gibi bir namus 
İfİ yapmqbr. 

Znlc 
Saa'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de •ethur 
edea Kemal Akta, cliJW ki: 

Beaüa kolo.plana reriae 

bafka terler Yerİ&le redde· 
diniz. 

Kemal Aktq kokulanaaa 
klbma Y ...... ta iwkw ftl'IBe• 
diiiai mabaaJUUL 

=---...... ..1777911 1 1111 •••ı il •ı • • •• ııııa -·-·--=-• • • • • • • 
TEMiZ ucuz : 

• 
i JIAC 
• 

i HAMDİ NÜZHET 
1 Sıhhat Eczanesi 1 
• • 
İ B i ·~ru rn A.,. i . ~~ . 
: Bl,ak Salebçl ofla laam kaqamada i 
L..... .... b • • .......... .. ................... ı••··--J 

lzmir Vilayeti Baytar Direktörlü
ğünden: 

TOrWa A1p l>epoaaulald .,..._.. içill ıs.- ill 15.JOO 
kilo ,.W Ya 14.000 ill 15.000 kUo arpa apk ekml e ile ... 
•'meaktlr. Şeraiti ... _le için ....... ı..birde Bartu Direk· 
.... ._ .. T.W. Arp O.,.. Ba,tarllima n eWMssi)e it· 
tirlk iPa de 11 ....._ "6 peqe-.. ,W mt 12 e lraUr 
,...,. = '· • kı,. .... " 7.5 .... 80 --· .,,.... ••• •·Er• kiıra&lm lem '# 7.5 batan .ı.. 65 ........ pa• 
ra1ari1e Wırlkte Villret Ds"7' IMlwnmı ......_.. eftnw 

12M (951) 

Namaraıı 3328 Numara11 3371.F. 
Daimoa marka vel•pit motösiklet otomobil projekt&rleri 
Ba fenerler iki yl& •etre muafeJi ,Werir. iki ampul• 

ildir. Tek ve çift , ...... H- pWe bem cliumo ile yancbjı 
gibi gayet dayanılıh ye pk aajlamdar. Bu fenerlere mahsus 
clinamolanmaz da ıelmiftir· Tavıir.e ederiz. 

Depoaa: luairde Salulaan ci•anacla No. 28-9 
Odı • • · Hilal ticaretlaueaidir 

BADIOl~lN 

ditleri ıllr'atle berazlatır, par
labr, milrropları llclorerek a;u 
feaal IUl'ettte temizler. 

O Onda 

Radvolin 

RADYOLIN 
Dit etleriai kunetleadirir ap 
dezenfekte ederek lautaLldan 
mukaYemetİlli arbnr. 

Ud dala 

kullanınız 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
asabiye hastanesi başhekimliğinden: 

Mıkdan llahammea bedeli 
OMi Kilo Lira 

Y•t-t 600 72 
Stlt 600 60 
BaJt- 800 80 
Kiriple mld• kimllrO 30000 600 
Kok kimi 1 15000 525 
ç.. od- 10000 100 
K........ 800 • 
Sade r•i' 300 240 
Ekmek 26000 2860 
PirillÇ 2000 600 
Kanı f...ı,e 800 80 
Arpa ..... ,. 50 15 
llalrana 1000 300 
Domatea alçım 160 3! 
Saban 1000 350 
Barllce 100 10 
Nolıat 400 40 
Patatu 1000 100 
z.,m,.. 100 50 
Arpa 2500 125 
Kepek 1500 45 
Km.... 100 20 
lhlamar 25 25 
Un 500 60 
Et 9500 m5 
Çamıpr soclua 1100 165 
Toz ıeker SOO 140 
Gu 3000 TI2 
Taze yq ıebze 5950 825 
Maniıa aldi7e •e asabiye lıutaneai için yukarda ciu Y• 

mıktarlaiı Ye mabammea fiatlan yuah 29 kalem erzak Ye 
mahrukat açık ekailtme ile mllaaa•fa le ........... 

l - Ebifbae .-: S HazirM 936 Cama ıtml -t 10 dacllr, 
2 - Ebiltme yeri: Maaiea Silalaat ve içtimai maaYeHI 

mldlrllpnde •ltıııkkil komil,JODdachr. 
3 - ll•har•• beclelill ylzde 7,5 alabetladeld mankbt 

teminatlar ebiltmecl• enel matNadltma yatınlmat 
bulunacıkbr. 

4 - Şartnameyi flnaelc için her ıh Maniıa akliye hut&Dell 
idare •e•arhai ... mlracaat olunar. 

5 - lateldllerla bel& ıh Ye •atten eYwel tizi feçe9 
komüı,.aa m•eeaatlan. 

17-ıt-24--28 1260 (9!1) 



Sahne to YENi ASIR 21 Mayıs aeae 

• 
• 1 

Heryo Leon Blum mülakatının neticesi henüz anlaşılamadı 
o 
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Tevfik Rüştü 
Paris, 20 (Ö.R) - B. Leon 

Blum siyasi müzakerelerine 
devam etmektedir. Ezcümle B. 
Herriot ile görüşmüştür. Fakat 
llu mülakatın tafsilatı henüz 
malum olmadığı için gazeteler
de buna ait tefsirler yoktur. 
Daha ziyade umumi mesai 
konfedrasyonu milli meclisinde 
konfedrasyon reisi Jouhon ta
rafından söylenen nutuk tefsir 
edilmektedir. B. Joubon, halk 
toplantısı programında karar
lathnlmış olan büyük baym
dırlık işlerini finanse etmek 
için karşılığı vücuda getirilecek 
ıervetten ibaret olan me~ai 
senetleri çıkarmak ve bunları 
Fransa bankasına iskonto ettir
mek mümkün olacağını söyle
miştir. 

ALMAN PLANININ 
KOPYASI 

Radikal gazetelerden "'Ere 
Nouvelle,, bu fikrin yanlış ol· 
doğu mütaleasındadır. Ba~ma
kalesinde şunları yazıyor: 

"'Bu Almanyadaki ulusal sos
yalizmin nazariyesinden başka 
bir şey değildir. Büyük baym
dırhk işlerini finanse etmek 
için oradada vücuda getirilecek 
ıervetlerinden başka karşılığı 

olmayan mesai senedleri çıka
rılmıştır. Fakat böyle bir sis
temin F ransada tatbiki çocokça 
bir iş olur. Doktor Schacht 
bu sistemi bugünkü Almanyaya 
ıorla yüklemiştir. Fransada 
böyle bir şey olamaz. Bunun 
neticesi frangın değerden düş
mesi ve bundan ileri gelen 
bin türlü musibetler olacaktır. 

Tahakkuk ettirilmek istenilen 
büyük bayındırhk işlerini ha
rekete geçirecek sistem her 
halde bu değildir. Başka isti
kamette aramak lazımdır.,, 

HARP SANAYii 
Paris 20 ( Ö. R ) - " Po

pulaire ,, gazetesinde sosyalist 
partisi umumi sekreteri B. Pa
ul Faure tekrcı.r harp sanayii· 
nin millileştirilmesi meselesi 
üzerinde durarak şunları ya
zıyor: 

" Sosyalistlerin harp sanayii
ni millileştirmek fikrine tama
mile bağlı olduklarını söylemek 
lüzumsuzdur. B. Jouhan de nut
kunda bundan bahsetmiştir. Bu 
noktada onunla ayni fikirdeyiz. 
Vaktile Cenevrede bu projeyi 
genişletmek, yaymak, beynd-

milel bir hale sokmak için sar
fettiği gayretleri takdir ederiz. 
Eğer Fransada harp sanayiinin 
millileştirilmesi için bir referan-

dum yapılsa milletin büyük ek
seriyeti muhakkak bunun le
hinde rey verecektir. ı.~giltere 

ve Çekoslovakyada şimdiden 

bu projenin !atbikine çahşılı· 
yor. Bütün sulh sever milletler 
harp saoayiini millileştirmek
tedirler. 

FRANSA VE ITALYA 
Paris, 20 (Ö.R( - "Journal,, 

Fransanm ltalyaya karşı müs
bet bir vaziyet almuı için ısrar 
ediyor. Bu gazeteye göre orta 

Blum 
Avrupada ltalyanın oynadığı 

dır. lngiJizler bu yolda Fran
sayı takibe hazırdırlar. bunun 
için, dünya sulhuna faydası do
kunacak böyle bir teşebbü11il 
almak Fransaya düşer. lngiliz
lerin kendilikletinden mesuli
yet kabul etmeleri beklenemez 
Teşebbüs F ransadan gelmeli
dir. Bunun içın bir şefimiz ol
ması lazımdır. Bunca sabırsız
lık ve kendine emniyetle hü-

yalist partisi lideri B. Leon 
Blum radikal partisi fahri baş
kanı ve eıki başbakan B. 
Herriot ile bir dostlarının evin-
de görüşmüştür. B. Blum mu
hatabına başarmak istediği 
programın ana hatlarıoı anlat· 
mışhr. Haziran ayı bitmeden 
önce bu programın tatbikine 
bütün mesaisini hasredecektir. 
Müstakbel başbakan, Haziran 

tll'lrwt 
kiimetin idaresini niyetinde değildir. B. Herriot' 

rol daima çok büyük ve sulh ğa hazırlanan zatın ne ya- nun dışbakanlığına giderek bu 
için faydalı olmuştur. Bunun pacağın1 göreceğiz,,, kombinezona girmesini teklif 

etmiş ve Lyon Şarbayı nez-
için Duçenin yeniden Tuna HERRIOT - BLUM dinde bu teklifi kabul etmesi 
havzası işleriyle meşgul olma- MÜLAKA Ti için hararetli israrda bulunarak 
sına imkan hazırlamak lazım- Paris, 20 (Ö.R) - Dün sos- bir bakanlığı da üıerine almak kabineye iştirakinin ona tam 
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Amerika Milletler c. kurulacak 
__ .,. 

t ti Wlt:'3fAWW&!BHi** ... M .,. .... ...... -
Amerika devletleri arasında harbın ilgası ve mü

tecavizin zecri tedbirlerle tazyiki isteniyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerika ve Cenevre cemiyetleri arasında iş birliği isteniyor 
Vaşington, 20 (Ö.R) - Bo

livya hükumeti bir Amerika 
milletler cemiyeti tt!sisi için 
bir proje hazırlamış ve bunu 
birleşik Amerika devletleri 
hükumetine tevdi etmiştir. Bu 
proje Amerika devletleri bir
liğinin ve Mooroe pren .. ipinin 
ilgasını ve bunun yerine Ce
nevredeki milletler cemiyeti ile 
iş birliği yapacak bir Amerika 
milletler cemiyetinin tesisini 
istihdaf etmektedir. Keza A
merika devletleri birliğine ait 
bütün mukaveleler ilga edilerek 
yerine milletler cumiyeti paktı 
ikam~ olunacaktır. 

1 - Amerika devletleri ara
sında hak müsavatı, 

2 - Harbın ilgası, 

3 - Taarruzun tarifi ve mü· 
tearrıza karşı tatbik edilecek 
1ecri tedbirlerin tayini, 

4 - Kuvvet istımaıi suretile 
elde edilen arazinin tasdikin
den imtina edilmesi, 

5 - Amerika milletler ce
miyeti heyeti umumiye ictimaı
nın her defasında başka bir 
Amerika şehrinde toplanmağa 

çağrılması, 

6 - Cenevreden, Amerika 
milletler cemiyetinin tanınma
sm istenilmesi, 

7 - Cenevre ile işbirliği, 
8 - Amerika devletleri ;tra

sındaki her ihtilafın Amerika 
milletler cemiyeti tarafından 
halli. 

9 - Cenevre Mılfetler ce-

Amelika ordusu me.ıasim kıt'alamıdan biti 

miyeti paktının Monroe naza- milletler cemiyeti konseyinde Amerika devletlerini temsil ede 
riyesini tanıyan 21 inci madde- tahsis edilen azalıklar sayısının cek azaların Amerika milletler 
sinin ilgası. · çoğaltılması. cemiyeti tarafından seçilmesi 

10 - Ameıika devletlerine 11 - Cenevre ko•seyinde ve tayini, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gürcistan cumhuriyeti 
Moskova 20 (Ö.R) - Bazı 

haberlere göre hükumet 1924 
ıenesindenberi Azerbaycan ve 
Ermenistanla birlikte Kafkas 

konfoderasyonuna dahil bulunan 
Gürcistanı Sovyet birliği içinde 
müstakil cumhuriyete tahvil et
mek fikrindedir. 

Starhemberg Viyanada 
Viyana, 20 ( Ô.R ) - Prens 

Starhemberg, bu sabah tayyare 
ile Viyanaya geldi. Yaymvebr
lerin kalabalık bir grubu Star
hembergi alkıılamııtır. 

istenilen ruhu vereceğini ve 
daha ilk günden azami bir 
otorite temin edeceğini bildir
miştir. 

B. Herriot bugün öğleden 
sonra otomobille Parise gel
miştir. Hemen mutad olarak 
Palas oteline inmiş ve saat 8,30 
\'la meçhul bir mahalle hareket 
etmiştir. Söylendiğine göre 
Lyon belediye reisinin· gittiği 

yer bir dost evi olup orada 
tekrar B. Blume mülaki olmuş-
tur. 

DÜNKÜ TEMASLAR 
Bay Blum bütün gün müza

kerelerine devam ederek bir 
çok ziyaretler kabul etmiştir. 

Bunlardan birçoğu kendisinin 
şahsi dostlarıdır. Ötedenberi 
kendisile çok samimi dostluğu 
olan eski mesai bakanı bay 
Forgeot gibi, bay Blum 14 
temmuı 1934 ve 11 son teşrin 

1935 nümayişlerini hazırlamış 
olan cumuriyetçi eski muharip· 
ler delegasyonunu kabul etmiş
tir. Bunlar çıkarken müstakbel 
başbakana eski muhariplerin 
vaziyetlerini anlattıklarını ve 
müddeiyatını bildirdiklerini söy
lemişlerdir. 

Son siyasi ziyaret Sosyalist 
meb'uslardan B. Georges Mo
rinet ile karısıdır ki, B. Blum 
kralcıların suikasdine uğradığı 
zaman kendisile ayni otomo· 
bilde bulunuyorlardı. Öğleden 
ıonra B. Blum insan hakları 
cemiyeti reisi B. Bach ile di
ğer bazı saylavları ve delege
leri kabul etmiştir. 

ARAS - BLUM MÜLAKATI 
Saat 17.15 de müstakbel 

başbakan 13 ler komites\ baş
kanı B. de Madariaga ile gö
rüşmüştür. 

Nihayet saat 18 de Türkiye 
dış işleri bakanı B. Tevfik Rüştü 
Aras gelmiş ve müstakbel baş
bakanla mülakatı saat 19 za 
kadar devam etmiştir. 

B. Blum saat 21,15 e kadar 
istiraba~ ettikten sonra B. 
Herriot'nun yanına gitmiştir. 

HERYO REDDETTi 
Paris 20 (Ö.R)- Leon Blum 

Heryo ile mülakatında kendisi
nin müstakbel kabinede hari-
ciye nazırlığını üzerine almasını 
istemiştir. Heryo bu teklifi 
reddetmiş; sadece halk cephesi 
hükumetine bütün kuvvetiyle 
müzaheret edet:ep-ini bildirmiş .. 
tir. 

Heryo mebusan reisliğine 

namıedliğini koyacaktır. Bino
sonun vazifesi 1 haziranda ni
hayet bulacaktır. 

Mamaf•h Heryonun hariciye 
nazırlığı11ı1 kabulden imtinaı 
kat'i değildir. 

ŞÖT AN DIŞ BAKANI 
OLACAK MI? 

Gazetelerin tahminlerine göre 
Leon Blum, sosyalist partisi 
nezdinde bunu temine muvaf· 
fak olamazsa, bu vazifeye eski 
başvekillerden ve radikal sos· 
yalist partisinin en nafiz aza
larından Kanii Şötan getiri· 
Jecektir. 


