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Devam müddeti Türkiye için !Hariç için 

Senelik . . . . . . . 1300 2500 
--;m;-a11l1/;. . • . . . 700 -ı.ifiiO 1 

li TELEFON : 2697 

" Müslümanların 13 Anası " tefrika
sanı yazan " Tok Dil ,, b~gün tatlı üs
lubu ile Anadolu hikayelerine başlıyor. 

Okurlarımızın bu hikayeleri seve seve 
takip edeceklerinden eminiz. 

Cmn1mriyeUn Ve 0ıHn.1mriyet Ese>·imM Bekçisi, SabaJı.ları Çı1mr Siyas1 Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

atı ucuzlatma mücadelesi var·/J2. 
Endüstri mamulatının maliyet satış fiatlarını ko tro salahiyeti 
iktisat Vekaletine veriliyor. Muvazeneyi bo.Zanlar tecziye edilecektir 

• t ••••• , 

Türkün yenilmez 
kumandanıdır 
Daily Ekpresse bir cevab 

F eld mareşal Allenbi'nio ölü
münü başmakalesinde mevzuu
bahseden " Daily Express ,, 
nrapların ihanetile muzaffer 
olan bu generalin başına eşsiz 
bir övünç çelengi takmak iste
miştir. Genel savaşta " itilaf 
orduları cephesinde büyük rol 
oynamış olan Foş,Haig, Beaty, 
Wilson, Fisher,, gibi kuman
danlar arasına katılan Allen
bi'nin de büyük bir asker ol
duğunu tebarüz ettirmek için 
tarihsel hakikatleri baştanbaşa 
tahrif ederek şu garib müta
Jeayı ortaya atmıştır: 

" Allenbi yüksek bir savaş 
generahdır. O, Kemal Atatürk 
gibi yüksek bir generalle çar
pışmış, onu mağlub etmiştir." 

Allenbi bUyük bir asker ola
bilir. Bunu araştırmak bizim 
salahiyetimiz haricindedir. Bir 
lngiliz gazetesinin imparatorluk 
davasına hizmeti geçmiş olan 
bir adam1 coşkunlukla medhet
mesini ne kadar tabiiğ bulur
sak tarihi hakikatleri tahriften 
çekinmiyerek uydurma övünç 
vesileleri yaratmağa çalışmasını 
da o nisbette hayretle karşı-
Jar1z. 

Kanal ıef erinde, Filistinle 
Suriyenin istilAsı neticesini ve
ren muharebelerde içten ve dış

tan ihanetlere, suikastlara uğrı
yan 00smanlı,, ordusunun Cemal 
paşa, General Falkenhaym gibi 
kumandanlar tarafından sevk 
ve idare edildiğini .. Daily Ex
press,, gazetesi de pek güzel 
bilir. Atatürk yıldırım ordusu 
kumandanlığını deruhte ettiği 
zaman Suriye cephesi çökmüş 
bhlunuyordu. Şu halde Allen
bi'nio Mustafa Kemal'i mağlub 
ettiği iddiası koskoca bir ya
landır. 

Türkün yenilmez kumandanı, 
eşsiz önderinin adını karıştmı
rak gözlerini hayata kapıyan 
bir askerin göğsüne bizzat ken
disinin bile boş görmiyeceği 
sahte bir iftihar madalyasını 
takmağa kalkışmak düpedüz 
kalpazanlık olur. 

Atatürk hayatında mağlubi
yet tanımayan dahi kumandan· 
larm en bahtiyardır. Yurdumu
zun hür semasında lekesiz bir 
güneş gibi parlayan Atatürk 
ismi yanma bir mağlubiyet kon
durmağa çalışmak vicdanımızda 
isyan uyandıran bir küstahlıktır. 

lngiliz muharipleri Atatürkün 
kim olduğunu Daily Express'ten 
daha eyi bilirler. O dünyamn 
en heybetli donanmalarına da
yanan itilaf ordularını Gelibolu 

Sonu 2 uw salu/rrtı• -
e~"V'ke1. :eıJ,,-;r;:l:u 

Londraya teminat verdi 

ltalya alacağını almıştır. Afrikada 
arazisini genişletmiyecektir 

Duçe, lng!llz - ltalyan siyasi mUnasebetlerlnln eylleşmeslnl temin etmek 
. 0ıçln Llbyadakl beyaz kıt'aları da geri çajırdı 

Parıs, 21 ( .R) - "Debats 1 
gazetesi elim neticeler vere: 
ve ltalya ile i~birliğine mani 

olan zecri tedbirlerin kaldml
masını bir zaruret sayıyor. 
Şimdiden 16 Haziran ictimaını 
bu istikamette hazırlamak la
zımdır. Bu tarihte Habeş ilhak 
meselesi balledilme2se, bu ga
zeteye göre, neticesini tahmin 
imkana olmıyan vahim hadise
ler beklenilebilir. 

iT AL YAN ANA YASASI 
Paris 21 ( Ö. R ) - " In

transigeant " gazetesi ltalyan 
ana yasasının pek yakında cez-
ri bir şekilde değiştirileceğini, 
faşist partisi taşkilatının dev
Jetin resmi teşekkülü olacağını 
ve bu değişikliğin kralın Ha
beş imparatoru sıfatile tac giy
mesi merasimile birlikte olaca
ğı haber alımy<'r. 

Edell Paul Bo11row'la görıişiiyor 
TEŞEBBÜS RESMi -Abebada Mareşal Badogliyo 

DEGIL MI? tarafında yapılmıştır. Roma 
Paris, 21 (Ö.R) - Jngiliz ve h~kiu~eti .şimdiye ~adar res-

fransız tebaalarını korumak için mı hıç bır teşebbuste bu-
H b . .. . . Junmamıflır. Londra ve Pa· 

a eşıstana gonderılmış olan · "k" h-kA t" ·· t k b' I . . rıs ı ı u ume ın muş ere ır 
ngıhz ve Fransız kıtaalarmın hareket takib etmeleri için 

geri çekilmesi hakkındaki te- müzakerededirler. 
ıebbüs yarı resmi olarak Adi:ı - Sonu 5 inci sahi/edr -

ispanyada ...... 
lşçıler lıaitada 40 saat 
çalışnıak istiyorlar 

j Habeşler yardım istiyor 

Garbi Habeşistan' daki 
hükllmet sesini yükseltti 

Londra 21 ( Ö .R) - Tay- J 
mis gazetesi Londradaki Habeı ,-
elçisi Markonun bir mektubu
nu neşretmektedir. Kendisi bu 
mektubunda henüz ltalyan iş
gali altına girmemiş olan gar-
bi Habeşistandaki niyabet hü
kumetine yardım edilmesini is
temektedir. 

Adis-Abeba, 21 ( Ö.R ) -
ltalya bankası, Habe.şistanda 
yeni bir paranm tedavüle çı· 
karılması için tetkikler yapmak
tadır. Habeş imparatorları na
mına basılan Talar'Jar bu yeni 
paralar çıkınca toplanacaktır. 

Adis - Abeba, 21 (Ö.R) -
Tayyare filoları, Habeşistanın 

cenub kısmındaki vasi mınta

kasında istikşaflar yapmışlar-

dır. imparatorluğun geniş hu
dudlarına kadar giderek vazi-

yetin her yerde normalleşti
ğini, halkın işleriyle ve güçle
riyle meşgul olduğunu gördüler. 

lfabrşistaı1111 l.011dra tlçısi Mntko 

Adis-Abeba 21 (Ö.R) -

ltalyanlar Gocamo Markoyu 

işgal ettiler. Bu suretle God-

cam eyaletini tamamen kont
rolleri altında bulunduruyorlar. 



ısahlle :ı YENi ASIR -
Atatürk 

•• • •• eıM' 

Türkün yenilmez 
kumandanıdır · , 

. ŞEHİR BABERLERİ '
, 

=~· ı Dallardan :::::::::::: 
6'• ) ..................... ı 
f ...................... ses er 
~. " " .... Ümmetsiz 

- Baş tarafı l im:t saJ1/llda -
yarımadasıodao denize dökerek 
tarihin em5alsiz zaferlerinden 
birini kazanan yenilmez bir 
kumandandır. O bir düşmanlık 
dünyasının Anadoluya saldır

dığı yabancı orduları vatanın 
hari'minde boğan, oİ:ı dört gün
de dünya tarihinin kaydetme~ 
diği en kat 'i zaferi kazanan 
kumandandır. O muzaffer baş
kumandan ismine hiç bir 
askere nasib olmamış bir yarat
ma kudretini katHak son asrın 
en büyük inkılabını yapan, asır
ları senelere sığdırarak Türk 
milletini baştan başa yeni bir 
hayata kavuşturan şeftir. Ya
şadığımız asrm muhakkak ki 
en üstün simasıdır. 

· Daily Express bütün bu hay
ranlık sebeplerinden Feld Ma
reşal Allenbiye de bir övünç 
payı ayırmağa kalkışırsa cid
den gülünç olur. Hiç bir asker 
hayali zaferlerle yükseltilemez. 
Askerliğin merdlikten, centil
menlikten haz eden karakteri 
bundan ancak ısbrab duyabilir. 

Şe-vk.e1. Bilgin 
1 •• 

lzmlr Askerlik ŞObesl 
Relsllğlnden: 

İhtiyat Subayı Ve Askeri 
Memurlann 936 Haziran 

Yoklamalan 
1 - Bir Haziran 936 günün

den 30 haziran 936 gününe 
kadar lzmir Askerlik şubesinde 
kayıdh yerli ve yabancı ihtiyat 
subaylarla hiç kayıd olunmamış 
ihtiyat subayları bu müddet 
zarfında yeni nüfus cüzdanla
rile birlikte yoklamalarını yap-
1 tırmak üzere her gün şubeye 
,başvurmaları. 

2 - Şubemizde kayıdb olup
ta vazifeten veyahut muhtelif 
suretlerle başka mahallerde 
bulunanlar da bulunduktan mm
taka askerlik şubeleri vasıta-
sile yoklamalarını şubeye bil
dirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamaya müracaat etmiyen-
1terin haklarında kanuni mua-
1mele yapılacağı ilin olunur. 
Har-pta babalarını ve 
çocuklarını kaybedenler 

j 'Adene . . 
••• 

ihracat yapılacak 
Tiirkofiı Ankara şubesinden 

şehrimiz ticaret odasına gelen 
bir yazıda Adenin ticari va1j
yeti hakkında tacirlerimizi ala
kadar eden malfunat verilmek
tedir: 

Bu malUnıata göre, Aden 
serbest bir mıntaka ve transit 
merkezi 9ayddığı için buraya 
ithal olunan mallardan gümrük 
resmi alınmamaktadır. 

Adene ithal olunacak kuru 
meyveler ve ezcümle kuru 
üziim, incir, ceviz, badem kuru 
kaysı ve fındık gibi emtia 
Adenden Habeşistan ve civa
nna kadar gönderilebilir. 

Adende beş altı sigara fab
rikası vardır. Bu 'itibarla bu 
ülkeye tütün gönderilebifir. 

Oyun yerleri 
Bilardo, Tavla, Dama, Sat

ranç oynatanların Maliye vari-
dat ve tahakkuk idarelerine 
beyanname verme müddetini• 
bu ayın sonunda biteceği ha
ber alınmıştır. 

Pamul( istiyorlar 
ispanyanın memleketimizden 

mühim miktarda pamuk almak 
istediği mahallinden Türkofia 
şehrimiz şubesine bildirilmek
tedir. 

Muallim tayinleri 
Erkek lisesi lngi!izce yar

dımcı muaJJimliğine Reşad yı• 
lancı, kız lisesi Türkçe staji
yerliğine Efser Mansur oğlu, 
erkak mu&llim mektebi tabiiye 
sitajiyerliğine Afife Tüziin 
tayin edilmişlerdir. 

Bir temenni 
Alaybey mahallesinin Mirat 

sokağının zifiri karanlık içinde 
bulunduğu ve mahalleli tarafın-
dan 30 kadar abona temin edil
diği halde şirketin el' an elek· 
trik vermemekte olduğu şika
yet edilmiştir. Alakadarlann bu 
işe ehemmiyetle nazan dikka
bm celbederiz. 

Balkan harbında, büyük harp· 
ta, ve istiklal harbında oğul
larının, kocalarının ve babala
(rının şehit veya kayboldukla-
'nnı iddia ederek mahkemeye Yumurta lisansları 
müracaatla ilam alınış ve fakat ikinci üç aylık yumurta li-

.Yine bir kaza oldu 
Karantina: hastanesi önünde bir genç 

surette yaralandı "" 
agır 
......................................... m:a ......... , 

Yaralı Abdullah, ifade veremiyecek bir vaziyettedir 
.......................................................................... 

DiiD akşam üzeri Karanti· ı Karantinaya doğru gitmekte hnın kurtulabiıeceğini söyle-
nada askeri merkez hastanesi olan ve şoför Ali oğlu Meb- mişlerdir.Fakat ifadesinin a\ın-
civarmda bir otomobil kazası medin idaresindeki 206 numa- masana müsaade etmemişlerdir. 
olmuş ve Abdullah adında ralı otomobil kendisine şiddetle Şoför Mebmed zabıtaca yaka-
biri ağır surette yaralanmıştır. çarparak yere yuvarlamıştır. lanmıştır. 
Kazanın sebebi otomobilin hızlı Bu şiddetli sadameden Ab- Belediye seyrisefer memur-
sürülmesidir. Vak'a şöyle ol- dulJah başından ve vücudunun ları derhal hadise yerine gide-
muştur: muhtelif yerlerinden ağır surette rek tetkikat yapmışlar ve ka

yaralanmıştır. Yaralı, baygın ve 
25 yaşlarında bulunan Ab- ifade veremiyecek bir halde zarım otomobilin haddinden 

dulJah hastane civarında1d bak- yakındaki askeri merkez has- fazla bir süratle gitmesinden 
kal dükkanından çıkarak yolun tah.anesine kaldırılarak tedavi ileri geldiğini tesbit etmişler-
deniz cihetine geçmek istemiş· altına alınmışhr. Doktorlar ih- dir. Tahkikata devam edilmek-
tir. Tam o sırada Konaktan tilat olmadığı takdirde yara- tedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet diyor ki: 

Beni nişanlım yaraladı! 
Otobüs biletçisi 

O benim 
Ömer bunu 
tıişanlımdır, 

Güzelyalıda Halimağa tarla
smda Salih kızı Saadeti öldür
mek kastile ustura ile yara
lamakla maznun Ômer oğlu 
Osman Türk ceza kanununun 
448 nci maddesine göre mu· 
hakeme edilmek üzere ağır 

ceza mahkemesine sevkedilmiş
tir. 

Diva evrakına göre Osman, 
Konak - Giizelyali otobüsle
rinde biletçilik ediyormuş, 
öldürmek kastile yaraladığı 

Saadetle tanışmış ve nikih
lanmıştır. Fakat düğünü ol
mamıştır. Kızın anası ve ab
lası, Saadeti Osmandan ayır
mak için bir boşanma davası 
açmışlardır. Muhakemenin ilk 
celsesinden çıktıktan sonra 

Osman, Güzelyalıya gitmiş ve 
köprü üstünde karısını bekleme
ğe başlamıştır. Bir müddet sonra 
tramvayla oraya gelen Saadet
le anasının üzerine ustiıra ile 
hücum ederek Saadeti bazı 
yerlerinden yaralamıştır. Ana-
sının feryadı üzerine yetişen
ler Osmanı yakalayarak polise 
teslim etmişlefdir. Fakat Os
man· vak'ayı şöyle anlalmışhr. 

- Otobüslerde biletçilik va
zifemi almak için Güı:elyalıda 
Köprüye ~itmiştim. 

Vazife daima buradan ala
nırdl. O sırada Saadetle anas• 
tramvaydan indiler. Kaynanam 
Hafize beni görünce yanına 
çağırdı ve : 

- Haydi eve gidelim, dedi 
Halbuki biraz evvel ayrılmak 

inkar 
diyor. 

ederek: 

için muhakememize başlanmıştı. 
Bu değişikliğe hayret ettim. 
Tam yanlarına yaklaşbğım sı· 
tada kaynanam birdenbire va
ziyetini değiştirerek : 

Yanımızda ne arıyorsun, diye 
bağumağa başladı ve üzerinde 
bulunan bir usturayı çekerek 
bana hücum etti. Şapkamı 
çıkarıp ustuı ayı yakaladım, 
hatta parmağımın biri kesildi, 
karım Saadet te anasınm bir 
vakaya sebebiyet vermemesi 
için usturaya sarıldı, üçümüz 
birden yere düştiik. Saadet 
yara1anmış. Ben yaralamadım 
kendisiyle nikahlı olduğum bir 
kadını neden yarahyayım. 
Osmaoın muhakemesine ya

kında ağırcezada başlanacaktır. 

Manisa muhteliti vapurlara -·--
bu ilamlar üzerine maaşları sanJanrun dağıtıldığı Türkofisin 

tahsis edilmiyerek M. M. ve- Madrid şubesinden lzmir şube- Pazar gu·· nu·· lzmı· r muhte 
kaleti aleyhine yeniden mah- sine telgrafla bildirilmiştir. • 

~:~~~=d~:~::a::::i::ı::~:: KuŞ~d-;;;nda litile ekzersiz yapacaktır 

Yük alıp verme işi 
lzmir liman amelesi birliği 

936 senesi için lzmir limanında 
vapurlara yük alıp verme işini 
90 bin küsur liraya teahüt et-

re şubeye iade edilmiş olan Spor hareketleri 
evrakların miktarını bildiren Kuşadası _ 19 Mayıs tarih- Muhtelit takamın lstan.b:i·,- • ( 31 ) Mayıs pazar günü de 
bir cetvelin acele olarak gön- sel günün şerefine saat 16 da seyahab munasebehyle lik mü- Balıkesir muhtelitile iki maç 
derilmesi tekaüt şubesinden spor alanında Ada kulübünün sabakaları lstanbul dönüşüne yapacaktır. 
istenilmektedir. Cetveli yapıl- yeni yetişmekte olan bandosu- kadar tehir edilmiştir. * • • mak üzere bu gibiJerin mayısın Muhtelit takamlann antreman 

nun da iştirak.ile gençler tara· ·· ı · ı eh yirmi beşinci gününe kadar gun erı şun ar r : 
fından birçok oyunlar ve spor- (24) M - - t şubeye müracaatları ilan olunur. ay ıs pazar guou saa 

.......................................... lar yapılmışbr. Ayrıca genç 14 de 
saat yerine 40 saat çalışmak öğrencilerin de oyunları bu ( 26 ) Mayıs Sah günü saat 
ve yevmiyelerini muhafaza et- eğlenceli günün neş'esini art- 17 de 
mek arzusundadırlar. Maden brmıştır. Buolann ardından ( 28 ) Mayıs perşembe gftnü 
fahipleri ise ellerinde 300 bin sevimli ve güzel seslerile etrafı saat 16,30 da 
ton istok kömür olduğunu ve çınlatan öğrenciler bugünün Muhtelit (24) Mayıs pazar 
istihsali arbramıyacaklarıru bil- sevincini bir kat daha arttır- günü Manisanın muhtelit ta-
dirmişlerdir. mışlardır. kımiyle ,. _____________________ _. ................................. , 

lzmir mubtelitinin yapacağı 
iki haztrhk maçı için fudbol 
heyetinin verdiği karar çok 
yerindedir. Iımir muhtelitinin 
Istanbulda yapacıığı çetin maç· 
lara hazırlanırken Manisa ve 
Balıkesir gibi iki mıotakanın 
en seçmen takımlarile karşı· 
!aşması çok yerinde olacaktır. 
Manisablar lzmirin en iyi ta-

miştir. Liman amelesi bu mü
him işi esnaf ve işçi birlikleri 
bürosunun nezaret ve muraka-
besile başaracaktır. 

Zavallı çocuk 
Menemenin Günerli köyünde 

Hüseyin oğlu Alinin dört yaş-
larında oğlu Ekrem nasılsa ku
yuya düşerek boğulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kımlariJe boy ölçüşecek vazi-
yete geldikleri gibi, Balıkesir 
takımı da çok kuvvetlidir. 

Pazar günü güzel bir maç 
seyredeceğimiz muhakkakhr. 

. 
Peygamber 
Anadolu Ajansmın son tel

grafları arasında bir lıaber var: 
Amerikanın ( Guatamala) 

hükumeti Milletler cemiyetiu
den çekilmiş ... Diğer iki Ame
rika hükumeti de çekilmek 
üzere imişler. 

Bu hükumetler; çekilişlerine 
sebep olarak cemiyetin ltaJya -
Habeş muhasamatına bir hal 
çaresi bu!mak hususunda gös
terdiği aczı ileri sürmüşler ... 

Hakikaten( Uluslar Kurumu}
nun öyle kararları var ki bun
lara zügürt tesellisi demekle 
hiç de haksızlık etmiş olmayız. 
Mesela; bir millet bütün varh
ğile göçüp giderken o istilayı 

hükümsüz bırakacak tedbirle· 
re baş vuracağı yerde sadece 
yeşil mas.ısmın başında göçmüş 

devletin mevcudiyetine karar 
vermekle iktifa ediyor. Bir Kral, 
koca bir imparatorluk tacım 

tantanah merasimle kafasma 
geçirmeğe hazırlanırken cemi
yet, tacını kaybeden adamı 

[ Haşmetlu imparator ] tanı
makta devam ediyor. 

insan bu kararları; bu hare
ketleri işittikçe Uluslar kuru
munu kendisinden yardım bek
leyenlerin ıztırabile alay ediyor 
zannına kapılar. 

Cihanı alakadar eden mühim 
siyasi hadiseler kurum için var
lığını ve kudretini isbat ede
cek birer misal değil ancak 
içtimalarına sebeb olan askıda 
meseleler halindedir. 
Korkarım ki Milletler cemi

yeti bu gidişle günün birinde 
[ Hanzala J Peygamberi gibi 
ümmetsiz kalmasın ... 

l\.l.l:u.ra-c Çi.:ııa.r 
.r7Z"/Y./Y"J.:YX'%!/,,;ZIZ7.ZJrT./Y'Z/irf:/JF-ı 

~ Borsa Haberleri ~ 
~Dün Borsada ~ 
~ Yapılan Satışlar ~ 
~ ~ ~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

170 Ş Remzi 
Fi at 

9 75 13 
39 J T aranto M 
21 S Emin 

7 8 25 
9 25 11 

13 so 13 so 15 M J Taranto 
245 Yekün 

511943 Eski satış 
512188 uumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
525 Buğday 

50 ton " 
6 375 6 50 

75 balye pamuk41 50 41 SO 

• • Para Piyasası 
21-5-1936 

Abş 

Mark 50 20 
(sterlin 625 50 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 55 
Belga 21 30 
İtalyan lireti 9 86 
İsviçre F ran. 40 70 
Florin 85 
Kr. Çekoslo. 5 23 
Avstr. ilini 23 37 

l'f' 

Satış 
50 75 

628 
8 30 

79 30 
21 50 
9 89 

41 
85 25 
5 27 

23 75 

Y-..A.Z F i Y A T L A R 1 
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3USI 

Senenin en muhteşem 2 bUyOk illmi birden 

1--KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
BugUn matinelerden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDATE~~~" 
Seanslara 5,45 de Kleopatra 

9,15 " " 
4 de Kasta Diva 

7,30 " " ,, dikkat 

Sinema müdüriyeti saygılı İzmir halkmdan gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa· 
bilmek gayesile fiyatlarında yüzde elli tenzilat yapmıştır. Bu haftadan itibaren her gün her seansta 

FiYATLAR ts - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu ucuz fiyatlara rağmen bu hafta iki şaheser film birden 

1 - BEN SENiNiM 
Brigitte Helm • Paul W egener • Willy Eicbberger'ın temsil ettikleri çok nefis ve hilyük 

bir aşk macerasını musavver şaheser film 

2 - SöZDE KARIM Jean Mur~t i.le ~nna Bella'nın beraber 
çevırdıkJerı meşhur eser 

Aynca : Ankarada " Türk kuşu ,, nun faaliyeti ve spor kongresi intibaları 
.. Miki Mavz ,, canlı karikatörler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seans saatları: Hergün 16-19,40 seanslarında Sözde Karım 17,30-21,15 Ben Seninim 

Cumartesi ve pRzar günleri saat 14 te Ben Seninim filmi başlar. 

,~._. ........................... --.~---------------------'' 
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Metrôk nialkar 

kolaylık gösterilecek 

Son Telgra:f Haberleri 

Bir ~utahassıs heyet 
Haber aldığımıza göre met

rük mallardan taksitle emlak 
SC\bn almış olanlar, emlak kıy
metlerindeki büyük düşüklük 
sebebiyle, taksitlerin tediye
sinde maruz kaldıkları güçlük
leri hükümetin dikkat nazarına 
arzederek taksitleri hakiki em

lak vaziyetine uygun bir şekle 
indirilmesi için teşebbüste bu
lunmak üzere Ankaraya bir 
heyet göndermeye teşbbüs et
mişlerdir. 

1 
tuttuğu için bu teşebbüsün la
yık olduğu ehemmiyetle kar~ı
Janacağı şüphesizdir. Emlak 
kıymetlerindeki düşüklük inkar 
edilcmiyecek bir haldedir. Bu 
sebeble beş altı sene evvel 
satılan emlakin vaziyeti, bu 
günkü irad kabiliyetine te
kabül etmemekte ve milli 
emlakten taksitle mal satın 

almış olan vatandaşların bir 
kısmı hakikaten güç bir 
mevkide bulunmaktadırlar. Bu 
meselenin ekonomik zaruret
lere muvafık bir şekilde hal
edileceği ümid edilebilir. 

Istanbul evrak hazinesinde Türk 
spor n menşe' erini araştıracak 

Cirid, disk ve gülle sporları 800 sene evvel 
tarafından tatbik ediliyordu 

Türkler 

Taksitli borçlar hakkında 
alakadar vekalet daima vatan
daşların vaziyetini gözönünde 

Ankara, 21 (Özel) - Kültür 
bakanlığı Türk sporunun men
şei ve bügüne kadar geçirdiği 
istihaleyi araştırarak tesbit et
meğe karar vermiştir. 

lstanbul evrak hazinesinde 
bu hususta araştırmalar yapıla
caktır. lstanbuldan iki spor 

Henüz petrol bulunmadı 

Bels~.~ .. ada 
1 Sondaj neticesinde hava 

ıgazı ve benzin bulundu 
intihabat yapılıyor 

Paris, 21 (Ö.R) - " Hom
me Libre ,, gazetesi Belçika
da yapılacak intinabatı şu su
retle tefsir ediyor: Ankara, ( H. M ) - lktısad 

vekaleti Sanayi umum müdürü 
Müreftede son yapılan sondaj
lar hakkında şu izahah ver
miştir: 

"- Müreftede yapılan son
dajlar neticesinde 125 metre 
derinliğe varıldığı zaman iştial 
kabiliyeti olan hava gazı çık
maya başlamıştır. 

Bu gibi yer altından hava 
gazı çıkması, fen bakımından 

imkan içinde olan bir hadisedir 
ve birçok menJcketlerde bu gibi 
tabii hava gazları kapte edilerek 
şehirlere boru dağıtıldığı da 
vakidir. Bu gibi hava gazı kay
nakları hazan yalnızca gaza 
lnhisar edebileceği gibi, bazı 
da petrolle beraberce çıkabilir 

bu bakımdan, hava gazının ar

kasından petrol çıkıp çıkmıya
cağı kat'i olarak kestirileme
mekle beraber ümitlerimiz şu 

hadiselere dayanmaktadır: 
Çıkan hava gazı büsbütün 

kuru değildir ve üzerine tu
tuldukta el nemlenmektedir. 

Bu nemde benzin kokusu var
dır. Bundan dolayi bu benzinin 
varlığı daha ilerı de mayi mah
rukatm keşfi ümidini vermekte-

dir. Çıkan hava gazı. ölçülerek 
bunun günde 60bin metre mikap 

miktarmda olduğu tahmin edil
miş ve hava gazının terkibin
de binde iki kadar benzin 
mevcudu hesaplanmıştır. Bu 
ilmi hesab, günde 40 bin lira
lık benzin zayi olduğu hakkın
daki iddianın mahiyetini ortaya 
koymaya kafidir. Esasen, hava 
gaD çıkmaya başlayınca son-

e::: 

dajın ileriye sürülmesi durdu
rulmuş ve herhangi bir 
fışkırma ihtimali halinde za
yi olacak maddelerin kır
ma halinde çıkan maddeleri 
muhafaza etmekle beraber son
dajın daha derin tabakalara 
kadar delmesini mümkün kıla
caktır. 

Bu önleyici ve ilerleyici alet 
gelir gelmez sondajın ağzına 
konarak daha derin tabakalara 
doğru ameliyata devam edece
ğiz ve bu suretle bugün çık
makta olan havagazından sonra 
bir petrol mahzeninin mevcud 
-0lup olmadığım fiilen tahkik 
etmiş olacağız .. ,, 

Memleket hükumetin elde 
ettiği neticelerden memnun 
değildir. Bununla beraber, iktı
sadi kalkınma sahasında aldığı 
tedbirler kendisine birçok tas
vibler kazandırmıştır. Ancak, 
yeni parlamentonun karşılaşa
cağı müşkülat da meçhul de
ğildir. Başbakan B. Van Ze
land yermki hükumeti bekli
yen vazifeleri şu suretle hu
lasa etmiştir: Memleketin eko-
nomik ve sosyal lcalkmması, 
devlet otoritesinin takviyesi ve 
imkanı varsa, kanunu esasinin 
ıslahı. 

Miintahibler bu program 
üzerinde hükumete rey ver
meğe davet edileceklerdir. 

Kişi bir adamı taş 
urarak öld · rdül r 

Mersin ( Özel) - M · ·:~ • -d' • . 
.. .. ersıo m e son derece asabıleşerek 

Ak rsland k~yu yakınlarında Kat- saldırmışlar ellerine geçirdikleri 
U' u enılen yerde t" ) .. · . . . uy er ur- sıvrı taşlarla kafasına gözüne 

perten bır cmavet işle · · 
b

. d 
1 

nmış ve ve rast gelen yerlerıne vurarak 
ır a am taşa öld" ") ·· t·· Ö . u~u muş ur. zavallı adamın yalvarmalarına 

d d len_ 1avcılar aşıretinden Ali kulak vermeden insafsızca öl-
e e og u Mehmet öld"urenler d" ·· J b' ı 1 - .. .. k 

• A .. .. • urmuş er ve ır ça ı ıga suru -
d~ Dınkar koyunden Efe Ali lıyerek kaçmışlardır. 
ogln Hacıan, Kuzucu köyünden Bu cinayetten bir gün son-
Durmuş -1 Al' T k 0 &: u ı, a anlıdan ra oradan geçmekte olan 
Mer~an A.lı admd~ üç kişidir. sayım memurları ve Jandar-

C~nayetı~. sebebı şudur: malar bir cesede rastlamışlar 
Bırkaç gun evvel ölen Meh- ve derhal karakola haber ver-

m~~in hayvanla~ı ?!dürenlerin mişlerdir. Yapılan tahkikat ne-
ekılı tarlasına gırmış ve biraz ticesiuae katiller tesbit edil-
zar~r yapmıştır. Buna kızan mi, ve yakalanarak adliyeye 
katıller Mebmede rastladıkları verilmiştir. 
z~man çıkışmıya, küfür ve teca- Cumuriyet müddeiumumili-
vuze. b?şlamışlar, Mebmedin ğince tahkikata deyam edil-
kendılerıne karşılık vermesine mektedir. 

,----------~.------------·~ SAFI AŞK 
Derin gülüşü, köylü göınle· 

ği içinde kapalı bulunan boia
zının şeffaf tenini meydana koy
du. Ensesi omuzlan üzerinde 
o kadar gururla yaslanmıştı ki 
bu genç kızın biraz azemet 
tasarlamak istediği sanılırdı. 
Kır elbiselerinden yayılan nefis 
bir koku hafif ve serin bir rüz
gar kibi Emmanüeli sardı. Yü
zü sarardı. Föyant bu ilk şaş
kınlıktan istifade ederek anla
mağa başladı: 

- 11 Türkçeye çeviren: R. e ,! ___________________________ , 
Sevinçli, sakin iki komşu gibi 
haşhaşa vermişler, güzel güzel konu,uyorlardı. 

Erkek kalbinin derinliğinde 
hala yaşı yan küçük ·çocuk; in
siyakın esiri idi: Bir ana, bir 
hemşire bir kadın çağırıyordu. 
Bu çocuk· sebebini bilmeden 
hınçkırıyordu. Onun istediği 
şey başını ilk sütü veren bir 
kadı:ı göğsüne dayamakta. 
Anlıyordu ki erkek bu göğsün 
tatlılığını unutamaz. 

En büyük facialar karşısında 
uilc erkeğin gözyaşları sürekli 
olmaz. Emmanüel kızgınlıkla 
yerinden kalktı. Kolunun ye-
niyle gözlerini sildi. insan ke
derinin ve yalnızlığın son had-
dine varmıştı. Ya ölmekten, 
ya kendini hayvanlaştıracak 
bir şekil bulmaktan başka çare 
yoktu. 

Başını sağa sola çevirdi. Ça
yırın bir kenarında hareketsiz 
duran madam Föyantın dudak
Jarındaki tatlı tebessümlerle 
baktığını gördü. 

Orada, dimdik duruyordu. 
Koyu yeşil gözlerinde cesaret 
ve ümid veren bir sevimlilik 
vardı. Sanki bu meyus delikan
hya: 

- işte geldim demek iste
yordu. 

Emmanüel şaşkın şaşkın ona 
baktı. 

Madam Föyant beş yaşında 
bir çocuğa hitab eder gibi: 

- Bugün artık kaçmıyacak
sınız... Dedi. 

- Çitteki yarıktan geçtim. 
Bir müddetenberi sizi yalnız 
uzaktan görebiliyordum. 

- Ne kadar tuhaf anlaşıl
maz bir komşusunuz. 

Emmanüel, her göğüs geçi
rişinde çekici bir tatlılık bula
mam bu kadının cana yakın 
akisleriyle ruhumun derinlikle
rine nüfuz eden bu gülüşleriyle 
titredi. 

ilk önce kaçmak istedi. Fa
kat yerinde mıhlanmış gibiydi. 
· Madam · Föyant bir adım 

daha attı. Euımanüelin büyil· 

mütehassısı bu işi Üzerlerine 
almışlardır. 

Verilen haberJere göre Türk 
sporunun menşeleri hakkında 
evvelce bulunan, fal<at şimdi
ye kadar tedkikine vakit bu
lunmayan bazı evrak cirid, disk 
ve güllenin Türkler tarafın
dan Sekiz yüz, bin sene ön-

ce tatbik edildiğini gösteren 
milli sporlardır. Güreşi de ilk 
defa tatbik eden Türklerdir. 

lstanbul evrak hazinesinde 
yapılacak araştırmalar, başka 

milletlere mal edilen bazı spor
ların hakiki mucidlnini mey
dana çıkaracaktır. 

Bir kuyu yüzünden 
lki köy halkı birbirine girdi, 

ve yaralılar vardır 
ölü 

----:----..--. -
Belgrad, 21 ( Ö. R ) - Karadağın Danilograd'daki Kalaba 

köylerinden birinde, bir kuyu meselesinden dolayı köylüler ikiye 
ayrılarak kanh vak'alar olmuştur. Üç kişi ölmüş, birçok kişi 
yaralanmıştır. 

· Yaralılar arasında birkaç kadın da vudır. iki bomba patla
mıştır. Zabıta kuvvetleri süküneti iade için derhal müdahale 
etmişlerdir. 

Araplar artık uyandılar 

Ya 
ı· 

u 
• 
Jlll 

muhacereti, Fi
üm ·· rmeğe matuf 

Kudüs 21 ( Ö. R ) - Yüksek Arap komitesi vaziyetin halli 
için bir krallık komisyonu te kili teklifini reddetmiştir. Grev 
devam ediyor. Yahudiler Kudüsün eski mahallesini tahliye 
ediyorlar. Burada yalnız 200 aile kalmıştır. Hıristiyanlnr da bu 
mahalleden çekiliyorlar. Fevkalade komiser Tel Avivdc muhtelif 
hükumet idarelerinin tesisini tasdik etmiştir. 

Paris 21 ( Ö. R ) - Başmekalesinde Filistin işini tahlil eden 
" Temps ,, gazetesi Yahud ı lerle Araplar arasındaki karışıklar, 
bunları birbirine karşı kaldıran kinler hasebile vaziyetin vahim 
o!~uğunu ve lngiliz hükümetini endişeye düşürdüğünü yazarak 
ilave ediyor : 

ihtilafın halli imkansız benzemektedir. Bir taraftan ırk ihtilafı, 
diğer taraftan Yahudi ve Araplar arasında iş birliği imkansızlığı 
vardır. Zaten yahudi muhacereti mahiyet itibarile memleketi 
sömürmeğe ve arap unsuruna hakim olarak onu yutmağa matuf
tur. Bunun içindir ki meselenin halline imkan görülemiyor. 

Kudüs, 21 (Ö.R) - Arab gemicilerile arab işçiler, yahudi 
muhacirlerin Telaviv'de karaya çıkarılmasını protesto etmişler 
ve muhaceret siyasetinin devamından mahalli hükumetin mesul 
olacağım bildirmişlerdir. 

lngiliz askeri makarnalı bütün umumi binaları işgal ettirmiştir. 
Kudüs, 21 (Ö.R) - Kudüsl~ Yafa arasında telefon muhave

releri kesildi. Kahire ile Kudüs telefon muhaveratı da inkıtaa 
uğradı. 

lsveçte ilk tahsil müddeti 
lstokholm, 21 (Ö.R) - Rikstag meclisi bütün çocuklar ıçın 

ilk tahsili 7 sene devam etmek üzere mecburi kılan bir kanun 
kabul etmiştir. 

lenmiş gözleri onun tatlı bakış
larına dalmıştı. Orada yüzyüze 
geldiler. Kadın köylü güzelliği 
içinde sade, zinde ve sıcak 
erkek narin, muammaalud ve 
tutkundu. içten bir jestle şap
kasını çıkardı, elini uzattı. Ve 
Emmanüel nasıl olduğunu an
lamadan konuşmağa başladı. 
Saman yığınlarının dibinde se
vinçli, sakin iki komşu gibi 
güzel güzel konuşuyorlardı. 

iLK MUHAVERE 
- Bir daha Parise dönmi

yeceksiniz öyle mi ? 
Emmanüel ustalıkla cevab 

veriyor, kendi hayatını bir baş
kasına açmaktan çekiniyordu. 
Föyanta gelince o herşeyi an· 
latmağa hazırdı. 

- Ben Normandiyalı değilim. 
Juradanım, diyordu. Normandi
yaya geleli ancak iki yıl oldu. 

- Juradan dosdoğru buraya 
mı geldiniz? 

- Hayır .• Daha önce Parise 
gittim. Beş sene orada kaldım. 

Bakıılarında biraz aurur b!-_ 

lirdi. O şen, o şakrak gülüş
leriyle yine güldü. 

- Benim gibi kaba saba bir 
kızın Pariste beş sene kalma
sına hayret edersiniz değil mi? 

Bunu öyle neşeli bir eda ile 
söylemişti ki Emmanüel sessi1. 
garib gülüşleriyle gülmekten 
k'!ndini alamadı. 

- Kaba saba bir kız mı ? 
Bu da nasıl söz ? 

- Evet doğruyu söylüyorum. 
Şu Kocaman ellerime bakınız. 

iki büyük beyaz elini Emma
nüele uzattı. Kısa parlak tır-
nakları bu ellerin güzelliğini 
arttırıyordu. 

Emmanüel sıkılganlıkla ne 
söyJiyeceğini şaşırmıştı. Uzanan 
elleri avuçları içine alarak on
lan tetkike koyuldu. 

Sonra gözlerini kaldırdı Kar
şısındaki güzel çehrenin ender 
solgunluğuna bir kere daha 
hayran hayran baktı, Bu sol
gunluk beyaz zanbakların dip
lerine doğru yeşillenen rengini 
andırıyor, çiçeklerin tazeliğini 
taşıyordu. Madam Föyantın 

yal!akları beyaz ve tabii bir 

.? - "'-""• '"' -r cınayct 

22000 
··-Tütün amelesi 

Sofyad< grev ilan 
ettiler 

Sofya 21 (Ô.R)- Sofya tü
tün fabrikatörleri vilayettehi 
fohrikatörlerlc isçiler arasındaki 
anlaşmayı kabul etmediklerin

den 22 bin tütün işçisi grev 
ilan etmişlerdir. 

Alman yadan 
Cevab isteniyor 

Londra 21 l Ô.R ) - Eden 
lngilterenin Berlin sefirine Hit
Jerf e müı.akereleri tacil etme-
sini emretmiştir. Bütün maksad 
Habeşistandan Metrepöli asker
lerini geri çekecek olan ltalya 
ile müzakerelerinde serbest 
olmak istemesidir. 

Avusturya milis 
kuvvetleri 

Viyana 21 ( Ô. R ) - Va
tanseverler cephesini tensik 
eden ve bir milis kuvveti ih
das eyliyen kanun çıkarılmıştır. 
Milisler Şansölyenin bir emri 
üzerine ordu ve jandarmaya 
yardıma davet edilebilirler. 

Dünya iktisadiyatı 
Cenevre, 21 (Ö.R) - Bey

nelmilel mesai bürosunun 20 ci 
senelik idaresi 4 Haziranda 
Cenevrede açılacaktır. Büro 
direktörünün raporu dünyanın 
ekonomik ve sosyal vaziyetini 
izah edecek ve bu beynelmilel 
teşekkülün faaliyeti neticelerini 
anlatacaktır. 

Beynelmilel 
Mübadele komisyonu 

Cenevre, 21 (Ö.R) - Bey· 
nelmilel mübadele komisyonu 
4 · 7 haziran arasında Cenev
rcde toplanacaktır. Ruzname
sinde olan meseleler arasında 
Avrupa altın blo1rn komisyo
nunun reporu ve bu teşekkü

lün avrupadaki rolü, hususi 
takas meselele~i vardır. 

Bir gazete 
BrUkselde tevzi 

edilmlyecek 
Brüksel, 22 (Ö.R) - Ber

linde çıkan "Volkische lieo
bachter,, gazetesi Belçika da 
Almanca çıkan bir gazetenin 
tevziinin men'i için hükümetçe 
alınan kararı şiddetle tenkit 
etmekte ve bunu umumi harp 
sonunda Almanyadan alınan 

Eupen ve Malmedy nahiyele
rinde intihap serbesti~ine bir 
tecavüz telakki eylemektedirler. 

Alman Nazilerinin resmi ga
zetesi Belçika hükfımetini bu 
karardan mes'ul tutmaktadır. 

pudra ile pudralanmış sanılırdı. 
Gün~şte tutulmuş yaprak 

rengini andıran gözleriyle dü1 
alnını meydanda bırakan mun
tazam taranmış saçları, burnu, 
ağzı, çenesi, klasik bir güzellik 
taşıyor ... Kısa süren hir sükutu 
yine o bozdu. 

- Ben bir çiftçi !~ızıyını de
di. Toprağa mensub olanların 
büyük ellere sahib olması bir 
zarurettir. 

Emmanüelin kederli tebessü
mü ciddi çehresini biraz açtı. 
Bu kadııı·n sözleri, duruşu, ba
kışları, gülüşü, yüzünün sıcak 

solgunluğunu aydınlatan göz
leri, kusurS'JZ güzel endamı 
hoşuna gidiyordu. Ne diye on
dan kaçmıştı? 

Sevimli bir tavırla o da ayni 
sözü tekrar etti: 

- Çiftçi kızı ... 
Şimdi onu dinlemekten zevk 

duyuyordu. Gevezelige taşvik 
etti. Föyant sözlerinin hoşa 
gittiğini hissetmekten doğan bir 
saflıkla, anlatıyordu. 

- Sonu Vm· -
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Adi cam üzerine 
• 

resım 
Leningrad Optik Enstitüsü, 

adi cam üzerine fotoğraf çı
karmak için bir usul keşfet
miştir. Bu yeni usulle vücuda 
getirilen fotoğraflar, cam 550 
derece hararete tutuldupu hal
de bile, mükemmelliğini muha
faza etmektedir. 

Bu yeni usulle fotoğraf çı
karmak için temiz bir cam 
parçası, !izım geldiği tarzda 
ve basit bir surette ışığa arze
dilmeden evvel, ufak bir ame
liyeye tabi tutulmakdadır. Res
min gözükmesi için de reaktif 
olarak da nitrate d'argent (azo
tiyeti fızza) kullanılmaktadır. 

MOSKOVA BÜYÜYOR 

Moskovada bu ine kadar on 
ıehir mıntakası mevcut iken 
şimdi 23 mınataka tesis olun
maktadır. Moskova şehrinin 

gittikçe büyümeai keyfiyetinin 
icap ettirdiği bu yeni idari tak
sim, aynı zamanda Moskovanıu 
on yıllık umumi imar planı ile 
de sıkı surette alika dardır. 

Bu son beş yıl içinde Mos
kovanın nüfusu 1 milyona ya• 
kın fazlalaşmıı ve bugüo 3mil
yon 640,500 kişiyi bulmuştur. 

INGIL TERE-SOVYET 
FUTBOL TEMASLARI 

Sovyetler birliği beden ter
biyesi yüksek Sovyeti, 1936 
yılında Sovyet futbolcuları ile 
Sovyetlere gelmek arzusunu 
izhar etmiş olan Mançestersiti 
yabud Çesli veyahud Glaskov 

Rencers profesyonel takımları 

arasında maçlar tertib etmek· 
tedir. lngilizlere karşı Mo!!ko
vada ya Dinamo ya Spartak 
yahud bu ırnlüplerin bir muh
teliti çıkarılacaktır: Aynca Le
ningrad ve Kiyefte de maçlar 
yapılması pek mümkündür. 

YENi BiR DEMiR TERBiYESi 

Harkof madenler üzerinde 
ilmi araştırmalar enstitüsü, mo
Jibden ve bakır ilavesi suretile 
saf ve teknik bakımından çok 
mükemmel bir demir terbiyesi 
usulü bulmuştur. Bu suretle 
elde edilen demir, büyük bir 
elastikliği hai~ bulunmakta ve 
pas tutmamaktadır. Kaıan, 
gemi ve saire inşaabnda kul
lamlmağa çok elverişlidir. 

MOLOTOF OTOMOBiL 
FABRiKASI 

Gorki'de kiin Molotof fa.,ri
kası 1936 yılı içinde 100 bin 
otomobil yapacaktır. 

SIBIRY ADA YENi 
ŞEHİRLER 

Sibiryada eskiden mevcut şe
hir büyümekte olduğu gibi ay-

Türkiye talebinde haklıdır Sovyetler 
Birliği demlryolları 

1935 yılında Sovyetler bir
liğinde yeni olarak 1862 ki-

Hergün 
•----- Bir fıkra 

T •• k •ııA B v ı • t lometre uzunluğunda demir-

i 
ur m 1 1 guıruru, ogaz arın v ısaye yolu yapılmış, iki bin 526 >:':~.a.~~.f.~'!~ .. ~~'1!~! .. ~!.!'!f. 

kilometre uzunluğu üzerinde de izmirin eylence 
hakklnı kendi üzerine alacaktır ~i~:;;~;~u çifte bat haline geti- yerleri 

1936 yıhnda ise yeniden 4000 ....... B~;ir~·;·MAY.IS ......... 8;'baİk;d~ .. Tfi;k:··d~;;;;~:· .... ;ö~dukİ~·;r·t;~İd1~ .. (;~nız ltal- kilometre demiryolu yapılmakta lmıirde eylence yerlerinin 

Fölkişer Beobahter gazetesi, sından ve 12,000 kişi olarak } yanın aldığı tavur pek vazih ve 5500 kilometre üzerinde de azbğıodan, hatta pahalılığından 
uzun bir yazı neşretmiştir. Al· tabdid edilmiş olan lstanbul değildi) logiltere, kategorik demiryolu çift hat haline konul- çok bahsedilir. 

'llA ı· t f k ga0rnı0zonundan başka, yalnız olarak 11 hayır,, ında ısrar et- maktadır. Sovyetler birliğinin "insan lıtanbula gidince oe .. · 
man mı 1 sogya ıs ır 821010 umumi demıryolu 11ebekesi, ihti bak b' J nce yen· 
fikirlerini yayan bu gazc!le, polis ve ı·andarma kuvvetleri mişti. Bunun üzerine, Türkiy~ .,. reye sa ır eye 

lalden evel 1913 te 58 bin, 1930 bular. Hem ucuz hem temiz 
boğazlann, daha Dara ve Bü- bulunabilirdi. iddiasını yeniden geri almıştı. da 77 bin kilometreye mukabil be biraderi" diyen pek çoktur. 
yük lskender zamanmdıınberi Boğazlardan, ticaret gemileri Ankara, meseleden az bah· bugün 85 bin kilometre uzun- in 1 "C 

lzmirde yamı " cira b,. eş-
state ji ve dünya politikası ba- serbestçe geçebildikleri gibi, setmek, fakat onu, daima dü- luğunu bulmuıtur. meye gidelim,, diyenler ora-
kumodan oynamış olduğu harb gemileri de, gönülleri is· şünmek esasiyle hareket etti. h Jara gidip gelmenin pahalı ol-
ehemmıyeti kayıt ve izah et- tediği zaman geçmek hakkını Günün birinde bu metelenin Bir İza duğunu hakkile söylüyorlar. 
tikten sonra, diyor ki : haizdirler. Ancak, harb gemi- yeniden canJanacağı besbelliydi. Son günlerde mahalJi ve İs- Son zamanlarda bizim şehir 

Çanakkale boğaza ıilih zo- leri için bir tahdid varck ki, Netekim öyle oldu. tanbul matbuatında tasfiyesi gazinosu bu ihtiyaca ce .. ap 
ruyla alınamadı. Buranın mü- 0 da, herhangi bir devletin "De~e~ilir ki, . boğazlann b.u mevzuubahs edilen Türkiye Mil- verdi. Elhamrada operet bitme-
dafaası, bugünkü Türkiyenin geçireceği donanma Karade- gunku nızamı, milletlerarası bır ti Sigorta Şirketile olan isim den Şehir gazinosunda Macar 
yarabcısı ve hakiki babası . k 1 d k" ' anlaşmazlık mevzuu halindedir. müşabeheti dolayısile, şirketi- orkestra çalmağa başladı.Bahri-

• nız ıyı arın a ı en kuvvetli İ baba deniz bag·çesi, HaJketi 
Kamal Atatürk ün, ve o za- Bunda b ka dogw rodan dog" miz " ttibadı milli Türk Sigorta 

devletlerden birinin donanma n aş ' - bag· çesi, Yamanlar, lnciralb, manki miralay Mustafa Kemal T"k b_k.. l.. lb d Şirketi,, nin mevzuubabs edil-
kuvvetini aşmaması şart ko- ruya u u umran ıgı a n a Çecme hepsi birden bizi çeke-

b · "Ik d J ..t lana ı t ki b 'il ti dig" i zannı bazı kimseler nez- Y erın, ı şan o u ııa,..a - şulmuttu. Fakat, her devlet o an opra ara, u mı e er cektir. 
dan birini doldurmuştur. Türk- b 1 k l 1 dinde uyandığı öğrenilmiştir. 

en aşağı, berbiri 10,000 ton- ar.ası müda a eyi, A at.anı maz Matbuatta sözü geçen "Tür- Fakat bu kadan kafi mi? 
lerin erkinlik mücadelesi, Sevr b h ( I k t l kk d luk 3 harb gemisi geçirmekte ır a 0 ara e 8 1 e en kiye Milli Sigorta Şirketile " Dünyanın ber tarafında plajlar 
andlaşmasıoı parçaladı ve T" k - .. ·· b t aşa" ı A k I · l 1 serbeı:;tti. ur goruşu, aş an g şirketimizin hiç bir alakası ol· rengaren mayo ar ınsan ar• 
Lozan'da, erkin bir T.ırk b ki - -1 b"li B · · d 1 b J E 1 · b' Türklerin başkanlığı altında a ı goru e ı r. unun ıçın- madığı bu vesile ile muhterem o up oşa ıyor. msa sız ıı 
Cumurluğunun müsavi hak- boğazlar andlaşmasını imzalıyan dir ki, bugün art.ı~, ev_velce müşterilerimize bildirmekle kes· denizi olan h:mir bu coşkun 
hlığı tanındı. Fakat, orada, sekiz devletin birer mümessil- bambaşka şartlar ıçınde ımza- bi şeref ederiz. neş'eden mahrumdur. lziri ha· 
"itilaf devletlerinin" mukave- 1 • d t kil d'l . l b" lanmış olan anlaşma etrafında . ittihadı Milli Türk Sigorta yab ucuz, eylencesi ucuz bir 
meti karşısında başarılamıyan ıerın en eş e ı mış 0 an ır 'd .. - -ı · · · t ş U A l şehir yapmak için biraz daha 

komisyon, andlaşmasının tatbi- yenkı edn' goruşu mesuıı ıs e- irketi mum centa ığı • h' t ektı'r 
biricik dava, boğazların tam . . me te ır. Osmanlı Bankası ımme ger . 
bir serbestisi idi! Nihayet kıne nezaret etmekte ve Mıl- ......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkler, bir müddet için bu Jetler cemiyetine rapor vermek- Bulgarı·stan makul du·· şu·· nu·· yor 
meseleyi daha ehemmiyetli tedir. Komisyonun icra ve itiraz 
olanlardan sonraya bırakarak, hakkı yoktur. 
1923 de, sulh andlaşmasının Andlaşma yalnız Yugoslavya 
arkasından boğazlar andlaş- tarafından imzalanmam•şh, la-
masını aktettiler. kin sonradan o da imzalamış 

Bu andlaşmaya göre, boğaz- olmakla beraber, Sovyetler bir-
Jar, 20 kilometre derinliğinde liği tarafından tasdik edilme-
bir şerid halinde her iki tarafı, miş olduğundan, bu iki devletin 
ve gene boğazlann karşısındaki komisyonda mümessilleri bulun-
adalar askerlik dışı bölge ola- mamaktadır. 
rak tesbit edildi; burada daimi Lozan sulh andlaşmasından 
istihkam yapılamıyacaktı. sonra geçen yıllar içinde, ilk 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rıca yeni yeni şehirler de ku- zamanlar, boğazlar meselesi ar-
rulmakta ve bunlar mütemadi· ka planda kaldı. Türkiye iç 
yen genişlemektedirler. 1926 memleketi imarla uğraşıyordu. 
yılında Şarki Sibiryada 12 şe- Yalnız arada bir, ilgili olan 
hir ve 4 işçi kasabasi mevcut- devletlere, bu andlaşmanm ge-
tu. Bugün ise aynı mıntakada çici bir surette yapıldığı, yoksa 
19 şehir ve 8 büyük işçi ka- kat'i bir mahiyeti olmadığı ba-
sabası vardır. hrlatıldı. 

Bu şehirler büyük bir hızla Silahsızlanma konferansı, ağır 
büyümektedir. Meseli Garbi ve müteharrik topların kullan-
Sibirya mıntakasında Kuznet
sof kömür madeni havzası 

merkezinde vaktiyle bin kişi

den faı.la nüfus mevcut değil
ken on yıl içinde burada 150 
bin nüfusluk Prokopiyevsk şeh· 
ri doğmuştur. Yalnız son dört 
yıl içinde bu şehirde bina in-
şaatına 52 milyon ruble sarfo
lunmuştur. ihtilalden evel bu
rada 30 A 40 talebelik bir tek 
mektep varken bugün 30 bin 
talebelik 52 mektep ve müte
addit sanat mektebi vardır. 
Aynı suretle Unde nehri üze
rinde de 20 bin nüfusluk Ba-
ley şehri doğmuştur. 

ması yasağı ile ortaya bir tek· 
lif ~boca, mesele yepyeni bir 

çehre aldı. Bu vaziyet karşı

sında, Türkiye dikliatli davran
mak zorunda idi. Çünkü, ciddi. 

bir vaziyet takdirinde, ağır 
topçusunu kullanmak gibi biri
cik müdafaa aracı alinden alın-
mış oluyordu. 

Ankara, türkün miJJi gururu 

icabı, her zaman bakh olarak 

taleb ettiği gibi, Cenevrede, 
Boğazlar üzerinde yeniden 
tam bir hakimiyet elde etmek 
teşebbüsünde bulundu. Tekmil 
devletler bu teşebbüsü hoş 

Avusturyayı 
lehine 

etmek Bulgaristanın 
aleyhinedir 

Sofya, (P.P) - Avusturya'da 
yeniden askerlik IDükellefiyeti
nin tatbikine karar verilmesi 
umud edildiğinden çok daha az 
bir tesir yapmıştır. Vaziyetin 
bu şekilde tezahür etmesinin 
büyük bir kısmını, Sofya'dnn 
Alman gözlüğiyle etrafı gör
meğe alışılmış olmakta aramak 
lazımdır. 

Politika ile uğraşan Bulgar
lar, Avusturya halkınm yüzde 
90 ı anşlus tarafını tutmakta 
oldukları ve bunun pek yakın· 
da olabileceği fikrine saplan
mışlardır. Bu tarzda düşünmek, 
Alman propegandasımn bir 
verimi olduğu gibi ayoı za
manda da, bütün Bulgarların bir 
devlet içinde birleşmeleri iste
ğinin ruhi bir haletidir. 

Avusturyamn teşebbüsünde, 

Bolgaristanı her şeyden önce 
ilgilendiren şey, bu hareketin, 
sulh andlaşmalan cephesinde 
yeoi bir yarığı ifade etmesi 
ve dolayısile revizyon umudla
noı kuvvetlendirmekte olma-
sıdır. 

Fakat bu havai hislere ka-
pılmaktan çıkan bir havadır ki, 
Bulgaristanda hilii mevcut olan 
ororiter rejim için hiçbir pra
tik dekeri yoktur. Bunun için, 

Bulgar luaü Boııs, ordu şefl,çıiyle görüşüyor 

politika mes'uliyetini taşıyan
ların bu hadise karşısın· 
da alacakları tavrın ne ola
cağı ve Bulgaristanın Alman ve 
Avusturya örneğine kendini 
uydurmak tehlükesinin ne de
receye kadar varid olduğu 
meselesi enteresan bir keyfi
yettir. 

Bu mesele etrafında Bu!gar 
dış politikası şahsiyetlerinden 
birile görüşen mubarririmiz, 
bu g6rüşmeyi kısaca aşağıya 
kaydetmektedir: 

Bulgar hükumeti, büyük bir 
kısmı için, iç politika mütatıa 
zalan miyar olan Avusluryanın 
teşebbüsünü, makul görmekte
dir. Fakat, Avusturyayı örnek 
alarak hareket etmeği dü
şünmemektedir. Avusturya ve 
Almanyaya göre bambaşka 
bir durumda olan Bulga
ristan ıçın, büyük jestler 
yaparak başarısı geç bile olsa, 
sekin bir tekamül ve görüşme 

yoliyle mutlaka elde edebile
ceği şeyleri tehlikeli çığırlar• 
saparak başarmak niyetinde 
değildir. 

Büyüt6.lmü, bir orduya lazım 
olan silah ve techizah temin 
için en ıaruri araçlara sahib 
olmadığı halde askerlik mükel• 
lefiyeti ve silahlanmıya karar 
vermesi bir çılgınlık olmuş 
olur. 

Bulgaristan geçmişteki silah
lanma ve giriştiği harpların 
hazırlıklarını, her def asmda 
yabancı ülkelerden aldığı ö
diinçlerle finanse etmiştir. 

Halbuki o günler, ekonomi
inin en kuvvetli bir inkişaf 
devresine rastlamıştır. 

Hiç ınphesiz ki, bugünkii 
ekonominin buhranının ağır 

yükl\ altında kendi araçlariyle 
silihlanmağa kalkması, imkan 
ve ihtimali, o günlere göre pek 
az olan bir keyfiyettir. 

Karşımda, adının F errari 

Ormanı bekliyen kız 
................................................ 

iki neferi yaralamışsınız. Hun· 
lardan biri öldüğü için katil 
muamelesi göreceksiniz. 

- Ben katil değilim yüzbaşı .• 

- O ... Siz ölüme susamış 
gibisiniz, Somru .. Hakkınızdaki 
muamele henüz taayyün etmiş 
değildir. Emir bekliyoruz, ku· 
mandanlıktan.. Şimdi ifadenizi 
alacağız. isminiz ne sizin? 

- Siz iyi muameleyi, yakın
dan tanıdığınız sinyoritalara 
yaparsınız. 

- Babanızın adı ? 

olduğunu söyliyen ve beni sor· 
guya çeken yüzbaşı vardı. Ha
reketimin haşinliği önünde ta· 
bancaıını çıkararak gösterdi: -10- Yazan: A. Bllget .......... ~ ................................ .. 

Kızılca ormanın kızı Somru siz misiniz? Sizin gibi 
narin ve gUzel bir kız mı? 
~~------"--.... •4---- ----- -

Kırk dakikalık bir otomobil Muhatabam ~ayanı hayret de-
yolculuğundan sonra üç silahlı 
neferin göz hapsi altmda bir 
askeri daireye getirildim. Ya
ram acı veriyordu. Beni çıplak 
duvarlı bir odaya bırakarak 
dışarı çıkbfar. 

Bir kaç dakika sonra bir 
düşman yüzbaşısiy!e genç bir 
mülaz.ım yanıma geldiler Ve 
beni istihfafkar seJamladılar. 
SeJamlarına mukabele etmedim 
bile .. Ve söz bile söylemelerine 
vak1t bırakmadan atıldım: 

Yüı.başı, ded!m. Hakkım
da yapacağınız muameleyi öğ-
renmek istiyorum. Yaram ağır
cadır. Tedavi edilmeğe ihtiya-
cım var. Mümkünse hakkımdaki 

recede fasih Türkçe görüşü

yordu. Dişlerini yayarak bana: 
- Emredersiniz, asker kız .. 

Siz Kızılca ormanın kızı Som
rusunuz ha .. Doğrusu inana
cağım gelmiyor. Ben hakkınız
da verilen raporlara göre sizi 
uzun boylu, iri yan, kanlı göz
lü, şişman bir köy kadını sa
nıyordum. Kim derdi ki asker
lerimize musallat olan insan, 
sizin g~bi narin ve güzel bir 
kızdır. 

Somru hanım .. Hakkınızdaki 
tahkikat raporu sizi birkaç 
noktadan ağır ithamlar alhnda 
hırttkıvor. ,<;;, aet'Pn hafta 

. - tlluı-------------~ 

- Buna ben de inanmak is-
terdim. Çünkü bu kadar ince 
ve güzel bir kızın elinden cİ· 
nayet deiil; belki de nefis bir 
aşk mevzuu çıkar. 

- Alay ediyorşunuz, Yüz
şı... Eğer benim yaraladığım 
insanlardan biri ölmüşse bu ne
ticeye sevinirim. Fakat katil 
olmağı kat'iyen kıabul edemem. 
Yüzbaşı siz benim yerimde ol
saydınız ne yapardınız. Onlar 
benim düşmanımdır. Bir Türk 
kızı, kendisinden aşk istiyen 
düşmanına uzatacağı en cazip 
hediye, nihayet tabancasından 
kurtulan kurşunlar olabilir. 

- Lütfünüze arkadaşlarım 
namına teşekkür ederim, Som-
ru hanım... Lütfen oturur mu· 
sunuz? 

- Yaram acıyor yUzbaşı •• 
Oturmıya mecalim yok.. Belki 
de beni harp divanına sevket· 

- Somru? 
- Başka adınız yok mu 7 
- Hayır .• 
- lkametgihınız ? 
- Her yer benim ikametgA-

htmdır. Daha ziyade ormanlarda 
vakıt geçiririm. 

- Bu iyi bir mana ifade 
etmez. 

- Siz öyle kaydediniz, yüz-
Laşı. 

- Türksünüz değil mi? 
- Evet. 
- Milliyetinizi sever misiniz? 
- Bundan şüphe edenler en 

büyük düşmanımdır. Her Türk 
gibi severim. 

- Şu halde sevmiyorsunuz 
dernektir. 

- Siz bir küstah gibi konu
şuyorsunuz. 

- Sakin olunuz, size iyi mu· 
-•le etmek iatiyonım. 

- Babam yok. 
- Öldü mü? 

- Ôlen babanızın adını sly
leyiniz? 

• •• 
Dört tarafı parmakhkla çev-

rili güneşsiz ve ışıksız bir oda-
ya habsedilmiştim. Yaram bil
hessa geceleri o kadar acıyor· 
du ki, anlatamam, kumanda
nım.. Uzun geceleri uykusuz 
geçiriyordum. Aradan kaç glln 
geçtiğini, ne kMdar müddet 
habsedildiğimi bilmiyorum. Yal
nız, bir gece soğuk bir elin 
saçlarıma temasile uyandım. 
Bu temas göğsümü acıtan ya
rayı unutturacak kadar haşin 
ve soğuktu. Kim olduğunu an
lamadan bu elin sahibine: 

- Vahşi, diye bağırdım. 
Esirinin za 'fından istifade et· 
meyi kuran, nihayet bir alçak 
olabilirdi. 

- Biraz sakin olmanızl di· 
lerim, Somru.. Ben burada, b• 
kadar soğuk bir muamele il~ 
k&l'fılapcatımı biç te ümit 
dmiyordum . 
. . . . . . . 
- Size bazı söylemek iste

diklerim vardı. Bitmem bun• 
nasal karıılayacaksınız? 

- Dinliyorum sizi yüzbatı? 
- Sizi sevmek istiyorum, 

Somru.. Eğer beni reddetme· 
seniz.. 

Bilmem nasıl oldu kumanda· 
mm, bağırmışım: 

- Bu çok çirkin yüzbaştı 
dedim. Buna nasıl cesaret edi
yorsunuz. Böyle birşey isteme· 
niz için ayni kuvve~te olmamız 
lazım, Şimdi ben sizin esiriniı 
değil miyim. Hem.. Sizin ell 

fena tarafınız da bu değil ıni1 
- Bitmedi -



Italyayı kazanmak lazım 

Prens Otto Viyanaya gidiyor Hindenburg 
balonu 

Fransa bir zemin bularak 
ltalyayı ikna etmeliymiş 

Paris, 21 (Ô.R) - Sol cenah 

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

Gözlerini tedavi ettirecek ve halkın Brüksel, 21 (Ö.R) - Hin
denburg balonu saat 17,30 da 
Belçika üzerinden geçmiştir. 
Balonun asıl yolu Hollanda 
üzerinden g eçersede fırtına 
sebebile Belçika üzerinden uç
muş ve Kolonya ile Frankfort 
istikametinde hareket etmiştir. 

temayüllerini araştıracakmış .. 
Viyana, 21 (Ö.R) - Avus· 

turya hükumeti, mecburi as- ı 
kertik projesini hazırlamıştır. 

Yakında parlamentoya sevke
dilecektir. 

Paris, 21 (Ö.R) - Entran-

sijan gazetesi Londradan aldığı 
bir telgraf haberine atfen prens 
Otto'nun gözlerini tedavi ettir-

mek üzere Haziran ayı içinde 
Viyanaya gideceğini ya zmak
tadır. Prens Otto, Viyanada 

bulunduğu müddetçe halkla da 
temaslar yaparak Avusturya
lıların temayüUerini araştıracak-
h r. 

Viyana 21 ( Ö.R) - Avus
turyada 22 Mayıs 1809 tari-

hinde prens Şarl tarafından 

Napolyona karşı kazanılan za
ferin yıl dönümü münasebetile 

ngi iz iitçesi 
Londra 21 (Ö.R) - Avam 

kamarası bütçeyi ikinci krnette 
k abul etmiştir. Maliye bakanı 
sir Neville Chamberlain umu
mi ma~raflann, bilhassa sosyal 
hizmetler nıasrnflarınm çok 
sür'atle arttığını göstermiştir. 

ava re 
Roma 21 (Ö.R) - Bir hava 

bombardıman filosu :OOO metre 
yüksekten 120Q kilo?1~trel ik 
bir uçuş yapmış ve ıkı defa 
Apenen dağlarını a~mışbr. 

_ .J Bolivya ihtilali 
~-~ Lapoz (Bolivya), 21 (Ô.R)-

bütün Avusturya gamizonlann- ~.~,~....:;~. k"l d 
Vi11anada •·apılan bir ask.ut tören Yeni bir hükumet teş ı e en 

da hükumetin iştirakile merasim .., " ı L 
manlıgw andan ve ona karşı ayarda oldugw unu söyliyerek ihtilalcilerin reisi kolone 0 • 

yapılmıştır. Viyanadaki mera- d b ki kt d" be.!lenilen minnettarlıktan bahı · ozamanki unsurların müttahid pez bura a e enme e ır. 
simde sitayişle Schuschnigg etmiş ve şimdiki güçlüklerin yenilere takib edilecek yolu lbtilalcı milisler belediyeyi işgal 
Avusturya ordusunun kahra- 1809 senesindekilerle ayni gösterdiklerini kaydetmiştir. etmişlerdir. 
···························································································································································~···················· 

Fransız cumur başkanı 1 Mussolini teminat verdi 
Şerefine verilen ziyafette 

bir nutuk söyledi ... 

Palistan bia !!Örıinüs 

Paris, 21 (Ö.R)- Kolmarda ı haklanna sadakatle müıkülit-
şerefine verilen ziyafettr. cumur tan çıkmak yolunu aramaktadır 
başkanı dt:miştir ki: ~üç za- Paris, 21 (Ô.R) - B. Bloı: 
manlar ya71yoruı. iç sıyasasın· saat onda milletler cemiyeti 
da, ekonomik krizden doğan umumi kitibi B. Avenolu ka-
sıkmtı h~r taraft!' du~~mak!a- bul etmiştir. B. Avenol müs-
dır. Harıçte, ver.len soze rıa- takbel başbakanın evinden çı· 
yet, sadakat esasının gev- karken demiştir ki : 
şediği görülüyor. Bazı mem- 16 Haziranda açılac k k • 
1 k ti b . k ·· . a on e e. er ır uvvet . reJımı sey celsesi yaklaştığından 
teşkı~ ederek güçlüklerı karşı· müstakbel Fransız başbakanına 
lamaga çalışıyorlar. AsırLk ma- mutad olarak dış· ı · b k 
· · d "lh 1 lii ış erı a anı-:ıısın en ı am a an ro ne sa- na verilen bazı ı· t . ma uma ı ge-
dık kalan Fransa ıse vatanda tirme~i münasib buldum. 

~ 
v~~-.. ~~·~ ............... ..,.u ...... -.-..waı~U&B!Z?Z""2.'.bt2'Y'...t.r.7..:l.23 

T emo~inin Rüıası 
il 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
r7(..KT~z7.z72w1J1a.7Ai19 rız-..ocrrLZIOa.icrLZXX7J.z7zi/JZ/~ 

Bölem sa uu: &3 "' 

Temoçlnln topladıjiı kurultayda Altln Hakana 
harb açllmnsına karar verilmi,tl 

- O bir yılan gibi elimizden 
kaçtı. Bu kerre de Gorbana 
iltica etti. Gorbanın kıuyla ev
lendi. Bu bölgedeki bırıstiyan 
ve putperest kabileleri toplıya-

rak Kaşgarda bir beylik kurdu. 
Gorbanın memleketi parça par
ça elden gidiyordu. Göşlek kı
lınca sarılarak memleketin bü-

yük parçasını kendi nüfuz ve 
hakimiyeti altına aldı. Öyle ca-

navarcasına iş görüyordu ki 
herkesi yıldırmı,tı. Arapların 
şehlerini minareye astırmış bir 
kaç hıristiyan papasını da kili
selerinin kapısında çarmıha 
gerdirmitti. 

- Halk bu yeni Nemruda 
bu yeni Buhtunnasara boyu~ 
mu eğiyordu ? 

- Herkes değil... Uygurlar 
bu kanlının elinden kurtulmak 
için Temoçinden yardım iste
diler. 

:·~ emoçi? Uygurları çok sever. 
Sızın kabıle beylerinden birine 
kızını verdi. Uygurların milli 
davaya iltihakından sonra 
!<~rlık Türklerinin de birliğe 
ıltıbakını temin etmek lazımdı. 
Bunların müstebid beyi Arslan 
han Kafa tutmak, saltanatın
dan bir şey kaybetmemek 
istedi. Fakat tazyik o kadar 
ağır ve ani oldu ki çok muka-

ltalya alacağını almışt1r. Afrikada 
arazisini genişletmiyecektir 

- Bas lara/ t ı 11ci sav/ada
Adis-Abeba ltalyan makam-

lan memleketi askeri isgal al
tında bulundurduklarını ve 
ecnebilerin emniyetini koru· 
yacak mevkide olduklan-

nı bildirmişlerdir. Fakat ln
giliz hükumeti bu noktayı 
muhakkak saymamaktadır. 

Adisabebada bulunan lngiliz 

kıt'aları Hintli Siks kuvvetleri

dir. Fransızların Diredarlardaki 

kuvvetleri ise müstemleke as
kerleridir. 

ITALYANIM NiYETİ 
Paria, 24 (Ô.R)) - "lnfor-

mation" gazetesine göre ltal
yamn Londra büyün elçisi B. 

Grandi lngiliz hükumetine · 

izahat vermek için B. Musso
liniden talimat almıştır. bu ta-

limata göre ltalyan hükumeti 
lngilterenin Habeş ilhakını res-

men tanımasının çok güç oldu 

ğunu tasdik etmekte ve ltatyan· 

lngiliz münasebatımn ıslahı için 
ltalyamn Afrikada arazisini 

vem~t etmeden hemen geldi. 
Ve okunu teslim etti. Onu 
kabilesi takib ediyordu. 

Canbey: 

- Bunların hepsi güzel •.• 
Fakat bana şu son barbı an
Jat ... Koca Çinle nasıl ve diye 
kavgaya giriştik 1 

- Hicri 1210 senesinde Çi
nin Altın Hakanı ölmüştü. 
Onun yerine geçen Otobo 
T emoçine elçiler göndererek 
kendi buyuruğu altına girme· 
sini ve haraç vermesini istedi. 
300 senedenberi Mogolların 
Altın Hakar.ın esareti altında 
olmalarını bir sebeb olarak ileri 
sürüyordu. T emoçin Han gibi 
aslan yürekli bir kumandan 
adama haraç mı verir? Hemen 
başbuğlarını büyük kurultay 
halinde topladı. Onlara kısaca 
şunları söyledi : 

- Yurdumun asil kanlı ev· 
ladları, sizleri büyük b=r dava 
için burada topladım. Milleti
mizin hayat ve istikbali mev-
zuubabstır. Vereceiiniz kararla 

daha ziyade tevsi niyetinde 

olmadığına dair teminat vere
rek Trablusgarba gönderilmiş 

olan beyaz kıtaaları da geri 
alacağını bildirmektedir. 

BADOGLIYO TEDAViYE 
GELiYOR 

Roma 21 ( Ö. R ) - Mare

şal Badoğlionun bir banyo şeh
rinde tedavi için Romaya dön

düğü bildirilmektedir. Mareş al 
24 Mayıs 1915 te ltalyanın 

umumi harbe girişinin yıldönü
mü mônasebetile yapılacak 

şenliklerde hazır bulunacakhr. 
Diğer cihetten Roma valisi de 

Afrikadan dönmektedir. Ve 

şerefine büyük nümayişler ya
pılacaktır. 

INGILTERE YERiNDEN 
OYNIYOR 

Londra 21 (Ö.R) - Resmi 

mahafifde tasrih edildiğine göre 

Adis-Abeba lngitiz elçiliğinin 

muhafazası için gönderilen in· 

giliz k•t'alarının geri alınması 
hakkındaki ln~iliz teşebbüsü-

yarını hazırlıyacak~ınaz Altın 

Hanlaran asırlarca süren haki
miyetleri esnasında atalarımıza 
çok fenalık ettiklerini biliyoruz. 
Bugün artık bu zulma yer yok
tur. Tanrının yardımı ve ırkı· 
mızın uyanıklığı sayesinde epey· 
ce kuvvet topladık. Ben bu 
kuvvetle gider Çin hakanının ı 
tepeler, tahtına başına geçirir 
ve atalarımın hıncını alırım. 

Bu karar çok azimkarane 
idi. Kurultayda huır bulunan
ların hepsi heyecanla söylenen 
bu sözleri tasvib ettiler. Çine 
harp açılmaı1ına karar verildi. 

T emoçin Altın Hakana şöyle 
bir mektup yazdı ve gönnetdi: 

"Gökler ve topraklar sahibi 
ulu Tanrı bana dünya hanlığını 
vermiştir. Adım sanım yedi ile 
yayılmıştır. Sen ki Altın Ha
kansın, sana buyuruyorum ki 
mektubumu eline alır almaz 
durmadan koşasın, buyruğum 
altına giresin.. Eğer dediğimi 
tutmazsan gelir karşı karşıya 
kozumuzu pay ederiz. O vakit 

cumuriyetçilerinin fikirlerine 
tercüman olan "Petit Perisien" 
gazetesi, Başbakan ve dişişleri 
bakan vekilinin B. Blume yap
tıkları ziyareti mevzuu.bahs 
ederek Milletler cemiyeti kon· 
seyinin 16 Haziran içtimaın

dan önce Londra ve Pa
ri s kabinelerinin anlaşarak 

Roma nezdinde Afrika iht ila
fının halli ve ltalyan ın tekrar 
A vrupa işlerinde iş berabnlı· 

ğinin t emini için bir te:sebbüs 
yapmaları lüzumunu kayd ediyor 
ve diyor lci : 

"Eğer ki Londrn ve Paris 
kabineleri mütereddi davranır 
ve tc·şebbüste bulunmak mes
uliyetini bi~biri üzerine a tar

larsa geçen haft a Cene vreden 
ne şekilde ayrıld ığı hatırlarda 

olan ltalyan delegesi B. Aloisi· 
nin bir dah a Cenevreye dön

miyeceği ve ltalyanın milletle r 
cemiyetinden ayrıl ır. asının kati 
bir şekil alecağı muhakkaktır. 

Böyle bir ihtimal ise istikbal 
için tehlüke!erle dolu olacaktır. 

Muhafazakar "Matin., gaze
tesi de Londra ve Paris kabi
nelerinin Romada bir teşeb-

büste bulunarak ltalyayı Av
rupa işlerine faydalı şekilde 

iştirak için teminat vermeye 

davet etmelerini tavsiye ediyor 
ve bu şekilde bir anlaşma ile 
zecri tedbirlerin kaldırılabile

ceğini yazıyor. 

Paris, 21 (Ô.R) - Radikal 

....---... ~ ~--.--~ ~ 

Af ussolını 

partisi icra komitesi yalmz 
parti disiplinine kat'iyyen ria
yeti teahhüd edecek meb'us· 
ların bu parti parlamento gru
buna kaydr.dilmesine karar 
verecektir. Yarınki içtimada 
B. Oaladier rey birliği hak
kında bir nutuk \ıerecektir. .......... 

Bu intihap devresind~ Belçika 
212 rneb'us çıl<aracak 

Paris, 21 (Ö.R)- Be!çikada 24 mayısla (pazar günü) umumi 
intih~bat yapılacaktır. iç ve dış şartların güçlüğü sebebiyle 
şimdiye kadar yapılan bütün seçimlerden daha mühim telakki 
edilmektedir. Neticeyi şimdiden tahmine imkan yoktur. 

Eski meclisteki 187 meb'us yerine yenisinde; son 1930 nüfus 
tahririne müsteniden, kırk Lin vatandıtş için bir meb'us hesabile 
202 meb'us ve 85 senatör 130 senatör olacaktır. 

•........ ············································································~ 
nün resmi hiç bir mahiyeti 

yoktur. Bu sadece bir telkin 

mahiyetindedir ve şehri iş-

gal etmiş olan 1talyanlarm 

vaziyeti tamamile kontrolları 

altında tutmakta oldukları ve 
ecnebileri himaye edecek va

ziyette bulundukJarı ileri sürül

mektedir. Bununla beraber lo

giıiz elçiliğini müdafaa eden 

muha~ızları takviye için gön

derilen kuvvetin muhafaza edil· 

mesi çok muhtemeldir. B. Eden 

bu akşam Avam kamarasında 

bu istikamette beyanatta bulu
nacakhr. 

görürüz. Bakalım ulu Tanrı 
hanlık tacını hangimizin başına 
layık görür. Dilencilik hırkasını 
da kime giydiririz?,, 

Altın Hikan bu mektubu 
okur okumaz hırsından köpür
müş, ateş saçmış ve şöy'e ba
ğırmışhr: 

- Bu ne demek? Bir hırka 
altı yedi dilenciye yeler de 

koca dünya iki hana yetmez 
mi? Temoçin sanmasın ki, ben 

başkalanna benzerim. O beni 
buyruğu altındaki beylere mi 

benzetiyor. Yalnız benim has 
buyruğum altındaki Çorçalar 
istediğim vakıt çifte eğerli ve 

zırhlı yüzbin atlı göndermeğc 
borçludurlar. Atalarımdan bana 
miras kalmış olan bu Kara Çin 
memleketi ha dediğim vakıt 
zırhlı, gergedan göğüslüklü 
500 bin Türk atlısı çıkarır. 

Yine buyruğum altındaki Man· 
zi beyi kargılı, oraklı ve oklu 
yüz kere yüz bin asker ge
tirir. 

Necaşi Avrupaya 
gidiyor 

Kudüs, 21 (Ô.R) - Haile 

Selisiyenin önümüzdeki hafta 

başlangıcından evvel Avrupaya 

gitmesi muhtemel değildir. 

Afyon 
Komitesinin toplantısı 

Cenevre, 21 (Ô.R) - Afyoı 
istişare komisyonu geçenlerde 

afyon ticaretinin önünE geçmek 

üzere iş birliği iç.in deniz işçi· 

leri birliğine müra~aata karar 

yermiştir. 

Bana kulluk eden Köre ban\ 
yüz bin piyade ile yüz bin atlı 
gönderir.Hem de bunların zırh
lan balak pulu ilt işlenmi'6r. 
Benim üstleri sırma işlemeli 
dört bin kavga filim vardır.Ben 
yalnız bu filleri meydana sal
sam dünyada ne kadar asker 
varsa hepsini kaçırtınm. Ben 
Utu hanım. Alhn hakanım.Yüı 
binlerce yüz bin kişiler buynı· 
ğum altındadırlar. Bana kulluk 
ederler. Temoçin han kim olu
yor ki bana böyle mektup 
gönderiyor ? Adımı ve kuvvf
timi hiç duymamış mıdır ? 

Benim kavga avadanhklanm 
büyük kaya parçalarını atarlar. 
Benim iki yüz gemim vardır ki 
her birinin iç;nde bin kişi du
rur. Bütün memleketim binler .. 
ce fersah kalelerle kuşadılmış .. 
hr. Yine bu memleket içinde 
üç yüzden fazla büyük kale 
vardır ki T emoçinin en yüce 
şehirlerinden büyüktür. Ardım
da 40 bin okumuş alim vardır. 

- Devam rdrcek -
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Yazan: 

Tok on 
. M . • • • 

Anadolu : emış : 
hikayeleri ~ ~ . . 

YENi ASIR 

Maliye teşkilitımız 
A11ntlo/udaıı {l'kil(ll bır telgıaj, gazdcm11 ı•ukuat :,·,/l'.-'Sİn·d-e, -aa.k/-, , I<amutay yeni maliye feşkilatı kanun 
bir mım•dt /ta/;er vetiı·oıdu. Haber : vakamn İ( yiiziinii feşrilı dmı-

ı•or. Yalmz neticeyi anlatıvordu. işte o llikiıvc: • • • kabul etmiştir 
Sarpın anbarlarından katarm Fakat körolası o iki bostan pro JeSJDJ 

torbasına iki tas arpa doldurup, komşusu delikanlılar yok mu? 
ancak dört insan sığacak iki arkalarını bırakmıyorlardı.Birisi 
tekerlekli, yerden yapıla, katara onun hısımı idi. 
göre, küçük arabalarınm üstü- Hele birisi o Osman olacak 
ne saman torbasının yanıcığma şeytanın dölü!.. Hımm! Ona 
yerleşt ı rirken, arkasına bakma- fırsatına bulup öyle bir tokat 
dan bağıran Memiş: atmıştı ki herifin gözlerinden 

- Hadin, geciktik! Yürüyün ateş fışkırmıştı. 

bakalım, sonra karışmam gü- Sonra dört kişi olmuşlar 
neşe kalacağız ha ! dedi, Memiş geldikçe, Fadime ile 

O gün, bir saat uıaktaki gezdikçe onları gütmüşlerdi. 
bostan tarlasına gideceklerdi, Adam 1 sende.. Kırk kişi ol-
güoler de bir tatil günü idi. salar bile Memişin demir bile~i 
Koşulmuş, haıarlanmış birik bo· onlara bükülür mü? Laf! .. Hem 
zuntusu arabaya Memiş; ana- ne o!acak, onları gebertiver· 
aını, kız kardeşini, bindirdi, on mek ama! lnsanhk yok mu? 
yaşındaki oğlan kardeşi Ah- Hani katil olmamak .. 
medi arabanın önüne aldı, - Dahh! Hey katir! 
kendi de atJıyarak, çala kamçı Memiş derin bir göğüs geçi-
aabahm serinliği arasmda köy.. rerek, bıraktığı yerden türkü-
den kırlara doğru yola çıktı. süne başladı.. Davudi sesinin 

Arabanın içinde, yaram ya- muhitte dalgalandırdığı düzgün 
malak hazırlığını tamamlayan, ve ahenkli terennümleriyle tür-
6rtünüp, sıkıştıran ana kız azık küyü değil, sevdasını besteledi 
torbalarını ortalarma aldılar. sanki .. 
Ses çıkarmadan ve zıplaya, Yeşil bir yayhmm ortasıodan 
zıplaya yerleştiler. bostanlara doğru; kabran kıç 

Araba, köyden çıkmış, kır atarak arabayı sürüklediği sı-

yoluna girmişti. Katın boyuna, rada Memiş sustu, fakat anası 
kamçılayan Memiş, tenha yol- arabanm korkuluğunu tutup 
Jara varınca, kamçısmı bacağı- oğluna sokularak : 
nınm arasına kıstmp, bir ök- - Oğul ! Sende bugün bir-
sürükten sonra uzun poyrazdan, şeyler oluyor. Yanıp, tutuşup 
köyün ün almış türkülerinden durursun! Gel anlat şunu da 
birisini tutturdu. çaresine bakalım ! 
Memiş türkünün aşk hasretini - Bir şeyciğim yok ana! 

canlandıran nağmeleri arasında, lllevelakin bubamın öldüğü ak-
kendi sevdasının depreştiğini lama geldi de.. Hani dedim, 
hissedince, çağırdığı türküyü şimdi şurlarda olsaydı, gülüşe, 
insiyaki bir halle barakmıyarak oynaşa, meraksız derdsiz safa 
zihnen de düşünmeğe koyuldu. sürseydik.. 

AH ! DAL YAN BOYLU Memiş (babasından) söz açar-
F ADiME ! ken kadmcığı bir ağlamadır 

Onun başına ne kaygılar tuttu .. 
açmışh. Bir gün, hani o! Bos- - Ah Memiş dedi, işin, gü-
tan tal varının yananda, sah na, cün beni ağlatmak mı, yine 
sabna, fakat utana utana tuz derdlerimi ayağa kaldırdın .. 
istemeğe gelen Fadimeyi gör- - Böyle deme be ana! böyle 
mfif : deme! Bobam öldüyse ne oldu, 

- Meıniş ! Anan nerde ? biz yokmuyuz! Biz seni şenlen-
Tuz istiyecektim! dirmeyormıyız? Ona gayri allah 

Dediği vakıt yüreği nasıl rahmet etsin.. Hey ana! sen 
hoplamı$b. Ah! Onun gözleri, de ammada merakla imişsin, 
ah o iki kara hançer, derdsiz, insana lif ettirmezsin.. Vaz 
kaygısız kalbini nasıl yarala- geç canam! Dahh! Dahh! işte 
mııh. bak bostan göründü. 

Elini yüreğine basbrdı, tür- ACEBA F ADiME ORDAMI? 
k6yü bırakarak bir derinden Memiş'in anası, gözünü silib 
derine ahi çekti. hüznüne karışan garib bir hisle: 

Memiıin anası arabanm için- - Oiul ! anlaşıldı ! dedi, 
den seslendi : sen bu kıza tutuldun, gel şunu 

- Ne oldun? Memif 1 Du- söyle de Allahın emrile sana 
rup dururken neye öyle ahla- alıvereyim. Hem kızın zararı 
dın 1 Dağda davarın mı kay- yok •• Küperimce .. Evimizin hiz-
boldu oğul ! metini de görür. O da yetim ! 

Memiı, dönmeden : - Yok canım ana ! Sen de 
- Hiç ana ! Hiç bir şey de- tuhaf11n, hani sordum sanki ... 

ğil.. Dabb f Bre kabr 1 
M d 1 Sa k 

Ne var bunda ... 
emiş yine a mıştı. n i ÖTEDEN KIZ KARDEŞi 

yolda değil, onun yanında idi, 
- Ağa be ! dedi, gel şunu hem kim bilir şimdi bostana 

aJahm, hem Fadime beni çok 
vannca, bostan komşusu olan 

seviyor! 
bu kız onu nasıl edalı edalı, _ Sus kız ! bu laflar senin 
kırıta, kırıta karııhyacakb. O, 
haktan ı5rmeli gözlerini nasıl 

ağzının kaşığı değil... Hem 
hadi inin bakalım işte geldik .• 

sfizdirecekti. Ne hoıtu onlar 1 Bak bele ana ! daralar gözle-
Ne hoştu Fadima f.. Bir gün, 
bostanın yanından akan çayda; 
diz bağına kadar bacağını sı
yayıp çıplak kalan minicik ta
ze ayaklarile gezerken g6rmüş, 
o da onu görmüş, kimsesizlik
ten istifade için : 

- Memiş, hadi geH Çayda 
beraber gezelim, balak avlarız 
demişti ve sonra çayın kuytu 
ve sakin bir yerinde el ele ya
pışarak görüşmüşler, sevişmiş
lerdi. Derken; çaym sularında 
ansızın bir su yılanı belirmiş, 
Fadime de korkarak çığlık atıp 
kaçmıştı, Memiş, çevik bir ha
reketle bu zararsız hayvana tu
tup ikiye bölmüş ve atıvermişti 
Onu o da görmüş: 

- Memişl Hiç k•>rkmadm 
mı? demişti .. Ah! Ondan sonra 
neler olmuştu. 

necek, yinecek gayri ! 
* .... 

Kız Fadime ! anam ne 
dedi biliyor musun?, oğul 1 
dedi s'!n ona tutuldisan gel 
söyle de onu sana alahm .. 

Fadime Memişin gözlerine 
korku ile bakarak: 

- Kime tutuldisan Memiş? 

- Fadime be! Sen de anla-
yıversen a .. Kime olacak, sana 
a kız! 

Fadime eteğini yüzüne ge• 
rerek, utancından boğulmuş, 
sevincinden tıkanmış bir sesle: 

- Yalan! Almazsınız! Dedi. 
Memiş Fadimcnin ellerini 

tutup kendiue çekerek: 
- Hah! Bak şuna! Kız sen 

delirdin mi? Benim anam seni 
bana almazsa bile kacarız. hem 

Yeni kanun finansımızı modern 
tanzim etmektedir. Kadrodaki 

Kamutay d ün Tevfik Fikret 
Sılaym reisliğinde toplanmış ve 
cuma günkü toplanhda iki 
maddesi görüşülen Maliye ve
kaleti teşkilat kanunu projesi
nin müzakeresine devam et· 
miştir. 

Projenin maddeleri okunarak 
kabul edildikten sonra, cuma 
günkü toplanhda Çankırı say
laya bay Mustafa Önsoy tara
fından verilip bütçe encümenine 
havale edilen birinci ve ikinci 
maddelerin tadili hakkında 
bütçe encümeninden gelen maz
bata okunmuştur. Bütçe encü
meni bu mazbatasında tapu ve 
kadastronun müstakil umum 
müdürlük halinde idare edile
ceği, arazi ve bina vergilerinin 
hususi idarelere devredilmiş 

olması gibi sebepler dolayısiyle 
ilk projenin hazırlandığı sıra· 

)ardaki vaziyetin değişmiş oldu
ğuna işaret etmekte ve işle· 
rin vahdeti bakımından· bir 
müsteşarla iki muavinin bulun
masının daha faydalı olacaiı 
bildirilmekte idi. 

BB. Mustafa Önsoy, Refik 
İnce, Mustafa Şeref Özkan, 11-
yas Sami Muş, Berç Türker, 
Maliye vekiJi Fuad Ağralaoıo 
düşünceleri dinlendikten sonra 
büdce encümeni mazbatası ka
bul edildi. Geri ye kalan mad
delerden bir kaçı üzerinde kt!
lime tadilleri ve diğerleri de 
aynen kabul edilmiştir. 

YENİ TEŞKİLATIN 
ANA HATLARI 

Dün kamut~ym kabul ettiği 
kanuna göre, Maliye vekileti 
merkez ve taşra teşkilatı şu 

vaziyeti almaktadır : 
MERKEZDE: 

1 - Matiye vekaleti işlerinin 
ehemmiyeti ve çokluğu göz 
önüne ahnarak müsteşara yar
dım etmek ve kendilerine ayrı· 
lacak işleri hal ve fasleylemek 
üzere iki müsteşar muavinliği 
ihdas edilmektedir. 

MALI TETKiK HEYETİ 
2 - Vergi kanunlariyle sair 

mali kanunların tatbikattaki 
seyr ve tesirlerini ve ecnebi 
memleketlerd~ki mali mevzuat 
ve hareketleri takip ederek mali 
ıslahata temin edecek tetkikler· 
de bulunmak ve pr<>jeler ihzar 
etmek üzere bir mali tetkik 
heyeti tesis edilmektedir. 

iKi YENi UMUM 
MÜDÜRLÜK 

3 - Devlet bütçesinin ihzar, 
tatbik ve kontrolü, hesabı ka
tiainin çıkarılması, masraf teah
hüdabnm murakabesi, masraf 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
anam buna razı geldi kız inan! 
V Hllabi razıf 

Memiş bunu söylerken Fadi
meyi kendine doğru daha çok 
çekt:, fakat kız geri çekilerek: 

- Dur Memiş! dedi, işim 
var, kabak ocakta yanmışhr. 
Hele onu ocaktan indireyim. 

- Hele bir sarıl bana da! 
öyle koyuvereyim seni! 

Diyen Memiş, kızın nazma 
bakmadan göğsiine çekti. iki 
kızgın dudak birbirini arıyarak 
yapışhlar, sevdanın zevkli haz
larile titrediler, hararetleri de
licesine birbirine geçti, toprak 
ve bahar kokan vücutları bir
birlerine sımsıkı sarıldı. Kolları 

birbirinin boynunda belki da· 
kikalarca kaldılar ve herşeyi 
unutturan sevdanan içine dal- ı 
dalar. 

b'om' Jl<WIM --

kanunJarınm tatbi~i, muhasib
lerin zimmetlerinin takibi, mu
hasebe usullerinin tedkik ve 
islahı gibi başlı başına ehem-
miyeti mahsusayı haiz işlerin 
daha esash suretle ifasını te-
min için muhasebat umum mü
dürlüğü vazifelerinin birisi mu-
hasebat ve diğeri de bütçe 
ve mali kontrol namile teşkil 

olunacak iki umum müdürlük 
arasmda tevzii hususunda ec· 
nebi mütehassıs tarafından da 
yapılan tavsiye yerinde görül-
müş ve bu sepeble layiha bu· 
na göre tadil edilmiştir. 

TEFTiŞ HEYETi 
4 - Mevcud kadrolar ve 

bilhassa teftiş heyeti ve hukuk 
müşavirliği kadroları kuvvet
lendirilmekte ve hazine mua-
melelerinin aldığı ehemmiyet 
hasebile bu işleri yapan idare 
ile dahili ve harici borçları ve 
zat maaşlarım kayıd ve tescil 
ve tediyelerini murakabe ile 
mukellef olan idare umum mü
dürlüğe kalbedilmiş bulunmak
tadır. 

BiNA VE KAZANÇ 
KOMiSYONLARI 

5 - Ücret ile müstahdem 
olan bina ve kazanç vergileri 
temyiz komisyonlarından bina 
vergisi temyiz komisyonunun 
maaşlı olarak teşkili 2898 nu
maralı kanunla kabul edildiği 
ve bu komisyonların vaıif ele· 
rioi daha faal ve verimli bir 
şekilde yapmaları iltizam olun-
duğu gözönünde tutularak bu 
komisyonların reis ve azası 

ile lstanbul Ankara ve iz. 
mirde müteşekkil itiraz ko
misyonları reislerinin maaşlı 
memur haline getirilmesi mu
vafık görülmüş ve ancak bu 
komisyonlarda elyevm ücretle 
istihdam edilmekte olanların 
mükteseb hakları ve bunlar 
haricinde icabı hale göre üc
retli komisyonlar teşkili sala
hiyeti mahfuz tutulmuştur. 

Bundan başka devlet me
muru evsaf ve hukukunu haiz 
oldukları halde borsa kanunu 
mucibince maaşlarının karşılığı 
borsa bütçesinden verilmekte 
olan ve fakat 1452 numaralı 
teadül kanunu ile eklerine 
bağlı cetvellere şimdiye kadar 
ithal edilmeyen borsa komi
serliğine merbut müdür ve 
memurlarm maaşları da, kar
şılığı eskisi gibi borsadan alın 
makla beraber teşkilat kadro· 
lanna ilavesi muvafık görül
müştür. 

VILA YETLERDE 
1 - Masraf ve varidat ka

nunlarının doğru ve eksiksiz 
bir şekilde tatbiki, merkezde 
olduğu kadar vilayet ve kaza
lardaki maliye servislerinin 
başında da oldukça ge-
niş ve umumi malumata 
ve mesleki ihtisasa sahib, va
zife ve mes'uliyetini müdrik 
defterdar, malmüdürü, varidat 
ve tahsilat müdür ve şeflerinin 
'bulunmasile kaim olup bu ev
safı haiz olanlarm ve bilhassa 
yüksek mekteb mezunlarının 
bu vazifelere rağbetlerini temin 
için bu memuriyetlerin derece· 
leri az çok yükseltilmiş, bun
lara bütün maliye servisleri 
üzerinde müessir bir murakabe 
vazife ve salahiyeti verilmiş ve 
bu suretle mali kanunların ge
rek mükellefler, gerek Devlet 
cephesinden iyi bir şekilde tat
biki vesaiti ihzar olunmuştur. 

KONTROL MEMURLARI 
2 - Maliye servislerinin iyi 

yürümesi, bunların başında bu
lundurulacak memurların malu
mat ve ihtısasları kadar bu 
itlerin deyamJı kontrol altında 

esaslara göre 
değişiklikler 

bulunduru!ması ve kontrol ile 
vazifedar memurlann bilfiil 
tatbikatla meşgul olanlara 
rehberlik edecek ve onları 
tenvir eyliyecek şekilde intihap 
edilmeleriyle kaim bulunduğu 
ve murakabenin müessiriyeti 
için mahalli ve devamlı olması 
lüzumu da gözönilnde tutularak 
bugün mahdut bazı vilayetler
de bulunan tahakkuk ve tahsil 
müfettişlerinin unvanları kon
trol memurluğuna tahvil olu
narak adetleri çoğalbJmış ve 
her vilayette defterdarlarm 
emrine en az birer ve icabına 
göre müteaddit kontrol memur
ları verilerek vilayetin merkez 
ve mülhak kazalarının her sene 
laakal birer defa teftiş görme
lerini temin edecek şekilde 
kadroları tesbit edilmiştir. 

VE}{Gl IŞLERINI 
DÜZEETMEK iÇİN 

3 - Vergi tahakkuk ve 
tahsilatının selamet ve mazbu· 
tiyetle ifasını teminen bu teş
kilatın dereceleri biraz yük
seltilmiş ve bilhassa tahsilat 
teşkilatında tahsildarların ma
aşları ücrete tahvil olunmuş ve 
bugün piyade ve atlı olmak üzere 
iki ıoCınıftan ibaret bulunan tah
sildarların, piyadeler iki ve at
lılar üç sınıfa ayrılmak, atlılara 
ayrıca hayvan yem bedeli ve· 
rilmek suretile terfih ve ikdar 
edilmeleri ve suiistimal ve ih
tilasa cür'et edenlerin de ko
layca alakalarının kesilmesi ve 
bu yüzden Hazineye açık maaşı 
vesaire vermek gibi külfetler 
yüklenmemesi temin olunmuş· 
tur. Ancak şimdiye kadar 
maaşla çalışan tahsildarlarm 
hizmet müddetlerine göre hak
larını mahfuz tutabilecek hü
kUmler de liyihaya ilave olun
muştur. 

Bundan başka suiistimalleri 
bir derece daha tahdid etmek 
üzere mükelleflerin şimdiye 
kadar tahsildarlar tarafından 
tutulan besablannao, kaza ve 
vilayet merkezlerinde bu işle 
tavzif olunan katipler vasıtasile 
tutturulması esası kabul olun
muş ve bu suretle tahsilat 
hesaplarının mazbutiyeti de 
tahta emniyete alanmış olduğu 
gibi tahsilat müdür ve şefleri
nin Divana muhasebata idare 
hesabı vermeleri esası kabul 
olunarak murakabe de bir kat 
daha ku'vvetlendirilmiştir. 

MAHKEME iŞLERi 
4 - Devlete ait bilumum 

davalarm hazinece idaresi icap 
ettiğine binaen merkezde hu
kuk müşavirliği teşkilitı tak
viye edildiği gib; vilayetlerin 
mubakemat müdürlüğü ve ha
zine avukatlığı teşkilatı da icabı 
kadar tevsi edilmiştir. 

5 - Bundan başka mevcut 
memurlardan iktidarsızlığı se
bebile veyahut memuriyet ha
yatlarında g6rülen vaziyetleri 
itibarile memurlukta devamı 
caiz olamıyacağı yapılacak idari 
tahkikatla anlaşılacak olanları 
muvakkat bir zamana mahsus 
olmak üzere tasfiyelerine gi · 
dilmek bu islihat meyanında 
zaruri bir tedbir telakki edi
lerek Maliye Vekiletine bu 
bapta salahiyet verilmektedir. 

Kadrolarda yapılan tetki
katta bilhassa bina ve ara· 
zi vergilerinin ve bu ver
gilerin tahakkuk ve tahsil mu
amelelerile uğraşan memurların 
vilayetlere devrinden mütehas
sıl vaziyet naz.arı dikkate alı
narak evvelce kabul edilmiş 
olan kadrolar, hükumetçe vila· 
y etlere devredilen memur adet 
ve maaşları da göz önünde 
tutulmak suretile, azami dere
cede tasarrufa riayet ve fakat 
bu yüzden işlerin sektedar ol
mamasma itina edilerek, müna
sip hadlere tenzil ve yeniden 
tesbit olunmuştur. 

Kadroya gelince 
Yeni kadroya göre merke

ze doirudan doğruya baila 

memurların sayısı 1064 vilt 
memurları sayısı 4871 dir • 
Müsteşar, tetkik heyeti r • 

baş hukuk müşaviri 125, 
müsteşar muavini, maa te 
heyeti azası, teftiş heyeti 
büdçe ve mali kontrol, mub 
sebat, varidat nakid işleri 
mum direktörlerile düyunu ulD 
miye komist:ri, lstanbul deft 
darı, vergi temyiz koaıiay 
reisi 100, mali tedkik beye 
nin iki azasiyle, 3 baş milf 
tiş, hukuk müşavirleri, lıtaabll 
borsa ve Osmanh Bankası k 
miseri, munzam borçlar um 
direktörü, darphane ve da 
ga matbaası direktörü, ve 
itiraz komisyonları reisi, 1 
ve Ankara defterdarlan, Istar.: 
bul muhakemat direktörli • 
birinci sınıf müfettişler um 
direktör muavinleri, milli e~ 
tahsilat, zat işleri, levazım ' 
rektörleri 80 lira asli maaş ala• 
caklardır. 

lstanbul, Ankara ve lz • 
defterdarlara hariç olmak lizete 
defterdarlar 4 sınafa ayrıllllll 
ve maaşlara 80, 70, 55, 45 o 
rak muavinlerin maaşları 
80 ve 70 olarak tesbit olunmurl 
tur. Malmüdürleri 5 sınıfa a~• 
rılmış ve maaşları 45, 40 3;,, 
30 ve 25 olarak tesbit olur. 
muştur. 

Varidat direktörleri 7 aını 
ayrılmış ve maaşları 80,70,S 
45,40,35.30, varidat direkt 
muavinlerinin maaşları ss,4St 
varidat kontrol memurlanolll 
55,45,40,35, varidat memurıara--
nın 40,35.30,25,20, muavinl.e1: 
nin 35,30,25,20,16, tabak~ 
şube şeflerinin 55,45,40,35,30. 
tahakkuk şube memurlal'Jlllll 
40,35,30,25, seyyar yoklama 

0
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tahakkuk memurlarının 35,,.,, 
25, tahsilat müdürlerinin 80,70. 
55, tahsilat şeflerinin 40,35,30, 
20, tahsilat kontrol memurlat1• 
mn 45,40,35,30, tahsil şube şef· 
lerinin 45,40,35,30,25, icra aar 
murlarının 35,30,25,'20 tahaiJAt 
katiplerinin 16, 1 O, muhasebe eli• 
rektörlerinin 80,70,55,4S,'40,3Sı 
30, muhasebe memurlannın ~ 
25, 20, muhasebe katipleriaill 
20, 16, 10, veznedarlann 't 
30, 25, 20, 16. 10, milli emll 
müdürlerinin 55, 40, lstaabol 
pul ve icra tahsil memul"" 
lan 20, 25 Istanbul af 
vergileri muha~ipleri 40, 25.: 
20 lira olarak tesbit Pdilmiftİl• 

Varidat, tahsilat ve muba• 
sebe servisleri ile Istanbul def• 
terdarhğı sicil kalemi teıkilA'" 
boa aid olmak üzere te1bit 
olunan kadro da şudur: 

25 lirahk 27 birinci mlme1'" 
yiz, 30 lirahk 20 ikinci .... 
meyyiz, 25 lirahk 30 kitib, 
lirahk. 40 kitib, 16 lirahk 
kitib, 10 liralık 120 kltib. 

.. 
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Bir nişan uğruna 
Katil olan Mehmet mahk~mede 

hadisenin cereyanını anlath - ısı - YAZAN : Mlşel Zevako 
Deminden, beni zlyadeslle kalbimden yarallyan bir 
söz stiz stiylemı,11nız,"ben de bir anayım,, demiştiniz 

Çeşme kazasının ovacık 
köyünde Nigar isminde bir kızı 
keıi'disine vermedikleri ve baş
kasma nişanladıklan için pusu 
kurarak Ahmet oğlu Mehmedi 
tabanca kurşunile öldürmekle 
maznun lbrabim oğlu Mehmedin 
muhakemesine dün ağırcezada 
başlanmıştır. 

·ram bu sırada katil Mehmed 
elinde tabancası olduğu halde 
kahvenin içerisine girerek: 

KePdisinden geçen kont: 
- Madam! Madam nam ve 

şanı olmıyan bir kimseyi kral
lık mevküne çıkarmak için 
mühim bir sebep lazımdır. 

- Ben bu sebebi bulacağım, 
siz endişe etmeyiniz kont! 

- Fikrimi anlamadınız Ma· 
dam! Beni kral yapmak için 
sizi teşvik eden sebep nedir.Bu 
dü,ünceyi anlamak istiyorum. 
Diğerlerinin bence hiç ehemmi
yeti yoktur. Bu fikri öğrendi
ğim gün takdis ederek mem
nuniyetle öleceğim. 

Kontun bu heyecanı Kate· 
rini hayrette bırakb: 

- Sizin için bazı niyetlerim 
var dememiş mi idim. Bu dev
let kuşunu kaçırmayınız ve an
lamak zahmetini de ihtiyar et
meyiniz. Yalnız benim bilmek 
istediğim şey, sizi Jan DaJireye 
bağhyan sevginin derecesidir. 
Her halde bunu öğrenmeliyim. 
Çünkü Navar kraU.k tacmın 
eyi bir neticeye varabilmesi 
için yalnız size emniyet ede
bilirim. 

Kont doğrulurken kraliçe 
gülümsiyerek: 

- Aym zamanda Hanri dö 
Bearna diğer bir kralltk temin 
edecektir. 

Sözlerini söyledi. 
Mariyak başını eğdi, Kateri

oin üzüntü içinde bırakan iza• 
hab zihnini altüst etmişti. Tit
rek fakat gittikçe gürliyen bir 
sesle: 

- Madam, benden Navar 
kraliçesini ne kadar sevdiğimi, 
kendisine ne derecelerde feda
karlık edeb!leceğimi soruyor
sunuz. Anlamak istediğiniz şey
ler de bunlar değil mi? 

- Evet, şimdilik yalnız bun
ları öğrenmek istiyorum. 

- Pek güzel, işte ben de 
ıorgularınıza cevab vereceğim. 
Deminden, beni ziyadeslle kal
bimden yaralıyan bir söz söy
lemiştiniz, "ben de bir anayım!,. 
demiştiniz.. Size bu sözü habr
latmak istediğime sebeb de 
analık hissi taşıdığınızı ve ev
litlannızdan birisini azab içinde 
bırakmaktan ise memnuniyetle 
ölmeği tercih edeceğinizi farz
etmekliğimdir. 

Katerinin çehresinde bir sol
gunluk cari oldu. ve: 

- Ne kadar gaıib sözleriniz 
var. Analık li.issi taşıdığımı 
farzediyorsunuz. Acaba bundan 
şüphe mi ediyorsunuz! 

Sözlerini söyledi. Kont: 

reddütle kabul etmeğe mecbur 
oldum. Ah! Madam! Kraliçemi 
ne kadar sevdiğimi sormuştu
nuz. Bir evladın anasını sev
diği kadar severim! Ben bir 
jantiyum değilim. Babamın kim 
olduğunu bilmiyorum. Kibar bir 
kadmın ihbrasına kurban bir 
soysuzun, bir uşağın sulbunden 
mi dünyaya geldim. Bunu da 
bilmiyorum ... 

Rojiyeri bu s6zii doyunca 
ıapsarı kesilerek donmuş kal
mışb. 

Deoda Katerinin yanma yak
laşarak, öfkeden kısılan sesile: 

- Görüyorsunuz ya madam! 
Ben Jantiyomlarda aradığınız 
hissiyatla mntebassis olamam. 
Her şeyd~n ve hatta bir kra· 
liçeden bile çekinmeğe hakkım 
vardır. Mesela; annemin de bir 
kraliçe olmadığına beni kim 
temin edebilir? Böyle farzede-
bilirim. Çünkü bu nokta üze• 
rinde benim için saba çok aç1k
br. Ben de bu sahaya hayalımı 
tenvir edecek bir ışık bulama
dığımdan ahlıyorum. Evet ma· 
daml Beni bir kilisenin merdi· 
venine bırakan ve doğar doğ· 
maz ölüme mahküm eden al
çak, sefil bir kadın olan ana-
mın, fuhşunu mezara gömmek 
isteyen bir büyük kraliçe ol-
madığını da bana kim isbat 
edebilir? Ben bulunmuş bir 
çocuğum! Babamla, anamın doğ· 
duğum gün inkar ettikleri bir 
zavalh... Şüpheli mahluk yük
sek kalbli adamların ~adaka 
kabilinden azıcık saygı göster
dikleri bir betbahtım... Çünkü 
benim nasıl canice bir müna
sebetten vücuda gelmiş oldu
ğumu bilmiyorlar, 

- Sonu vat-

Okunan istintak karamameM 
sine göre cinayeti taammüden 
işlediği tespit edilen maz
nunun Türk ceza kanununun 
ölüru cezasını istilzam eden 
450 inci maddesine göre muha
kemesi isteniyordu. Mehmet 
mahkeme reisinin suali lizerine 
vak'ayı şöylece anlatb: 

- lbrahim çavuşun kahve
sinde oturuyorduk. Vakıt gece 
idi. Bir arahk dışanya çıkbm 
arkamdan makhıl Mehmed de 
geldi. Dışarıda yalnızdık. Bir
denbire üzerime yürüdü ve 
küfrederek : 

- Sen hala başkasına ni
şanlanan Nigar için ötede be
ride laf ediyor muşsun dedi. 
Bulunduğum yerin önü uçurum
du kendimi müdafaa için sila-

- Burada daha iki kişi var 
bırakın onlan da öldiireyim. 
diye bağırdı. Fakat kardeşi 
Arif bir sandalye kaparak üze
rine hücum etti ve Mehmedi 
dışarı çıkardı. K_~hved~ .öldür: 
mek istediği dıger ı~ kışı 
NigArm nişanlısı Şerif ıle Onun 
akrabasmdan Hüseyin adin
daki şahıstır. 

Şahitlerin hemen hepsinin 
birbirine benzeyen bu ifade
lerinden başka iki şahit te 
vakta gecesi maktul Mebme
din Şerifin kahvesinde bir 
Diüddet oturduktan sonra fb .. 
rahim çavuşun kahvesine gitti
ğini, kendileri de bu kahveye 
giderken kahvenin dirse~inde 
katil Mehmede rastladıklarını 
söyliyerek demişlerdir ki: 

- Maktul Mebmed kahvenin 
kapısına kadar gitti. Elini kapı
nın mandalına g6türdü. Tam o 
snada dirsekte bekliyen katil 
Mehmed içeri girmek üzere olan 
Mehmedin arkasından taban
casım üç el ateş etti ve onu 
yaraladı ve sonra arkasından 
kahveye girdi. 
Gelmemiş olan birkaç şahi

din zorla getirilmesine karar 
verilerek muhakeme başka bir 
~üne bırakılmışbr. 

hımı ateş ettim. Vurulan Meh
med tekrar kahveye girdi ve 
öldü. 

Dünkü celsede 15 şahit din- Jlavacı}ık ve spor 
lenmiştir. Bunlar da vak'ayı şu Havacılık ve Spor'un CŞehid-
suretle anlatmışlardır: . ler sayısı) ber~esin .. ala.kasını 

. • uyandıracak bır guzellık ve 
lbrahım çavuşun kahvesinde dolgunlukta . çıkmışhr. içinde 

oturuyorduk. Ansızın dışarıda ' Falih Rıfkı, Behçet Kemal ve 
Oç silah atıldı. Aradan 'saniye . Nüzhet Haşim, Server Ziya'nın 
geçmeden kahvenin kapısı aça!- yazıları vardır. Bu sayıde baş· 
dı, maktul Mehmed karnını Jıyan " Yııdızdan ana vatana" 
elile bastırarak kahveye . cı· admdaki büyü~ hikayeyi le~z.et 
ve: gır 1 duyarak takıb edecek!ı?.ız. · 

Türk Hava Kurumunun duşun-
- ~rkadaşlar yandım. Beni celerin1 yayan bu sevimli mec-

berberın Menmed vurdu, dey]p muayı bir kere görmenizi tav-
kahve icinde dönmeğe başladı. siye ederiz. -· 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

menfaatınızdır. Elbise yaptırmamanız 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

oanııe 7.., 

. . . .. . ' . ., .··· ..... •' ~ l ·1 .· 

...................................... -.. 
TERZiHANESi 

Memurlara 
TAKSİTLE ELBİSE 
Müessesemiz ilimizin sayın memurlar1na müsait ıcraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

T AJ\SiTLE ELBiSE 
yapmağa başlamıştır. 

En mUşkUlpesenl mu,ıesrllerlmlzl 
memnun etmeğl bir vazife bllir. 

Tem iz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

ADRES: 
HACI HASAN OTELi No. 63 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMiSiNDEN MEZUN .. aç .. ,,-

Daimon cep vantilatörJcri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük piller işler 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. AğırJığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir.Bayanlaran el çautasmda baylar 
cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması laz.ım olan bir 
ihtiyaçtır. · 

Deposu: lzmirde Suluhan civannda No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

.;, .:~ " . . .. ~ . ~ . . : . '. 

lzmir vilayeti defterdarhğından: 

ismi 
Avram Naum 

' Ali Fuat 

san'ata 

Makaracı 

Şapkacı 

Mehmet Emin Fırıncı 
S. Kokini -1e 
R. Deport Sigorta 

ticarethanesinin tarh kararın vergisi 

mevkii No. No. No. L. K. 
Çekmececiler 26 193 215 124 95 
Kemeralb C. 197 231 273 27 57 

" 
213 232 302 8 83 

Kardiçalı ban 15-16 19 108 5 89 
Mehmet Cevat Gramofoocu Kemeralb C. 223 235 113 5 00 

lıtmail Bakkal Alipaşa C. 147 61 317 1 62 
Mişel A. Adadoti Kardiçalı han 10 264 183 71 92 
Şimuel Yusef Keten çarşısı 30 203 186 91 68 

3-5-7 

- Affediniz Madam! Annem 
tarafmdan terkedildiğim gün· 

~d~e=nb=e=r=i=h=e=r~ş~eyı~·=.,,=fa~rz~=v~e=t=e=-~~~ J ~ . .... . . . . ~ . .ı. . ~ . . ,, 
Yukarıda isimleri yazılı mükelleflere resen takdir ko:nisyonunca 

takdir olunan matrahlar üzerinden Mahmudiye şubesince 932 
mali yılı için isimleri hizasında tarholunan kazanç vergileri tarh 

edilmiştir. Kendilerinin terki ticaret ve sanat etmjş olup nerede 

bulunduklarının bilinmemesi hasebiyle hukuku usul muhakemeleri 

kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince keyfiyet ilan 
olunur. 1320 (564) 

• • BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
-y .A.Z A.:N' ; .A.. Fi... 

( lkiibas ve tuceme hak/et malt/uzdu,) 

·------------~-----------· -·-Rusra imparatoru birinci Pol kancıkça 
bir slyaaetla glzll bir ittifak daha yapmı,b 

Rusya ve lngiJtere ile 'bir 
müddetten beri devam eden 
ittifak müzakereleri bitti. 23 
Birinci Kanun 1798 de Rusya 
ile tedafüi ittifak muahedesi 
imza olundu. Sekiz sene müd
detle akdolunan bu muahede 
de: iki müttefik devletten bi-
rinin dostu diğerinin de dostu 
ve birinin düşmanı diğerinin de 
düşmanı olacağı ve Osmanlı 
padişahı ile Rus imparatoru
nun kendi memleketlerinin 
emniyet ve asayışme dair 
olan bütün işlerde muhabere 
ve mÜ7.alcere edio memleket-

Jerini her türlü taarruzdan ko
ı umak için lazım olan tedbirleri 
alacakları, ve iki devletten biri 
bir taarruza uirarsa diğerinin 
ona deniz ve kara kuvvetlerile 
ve yahut para ile yardım et
mesi, ve bu yardımın kuvvetle 
veya para ile olması taarruza 
uğrıyan devletin ihtiyarında 
bulunması teahhüt edildi. 

Rusya ile bundan evvel ak
tedilmiş olan muahedeler tas· 
dik olunuyor ve ittifaka kuv .. 
vet vermek için iki müttefik 
d~v.~etten her biri diğerinin 
bütun memleketlerine zamin 
ve. kefil oluyordu. 

Osmanlı hükumeti müttefik 
sıfatile yardım etmek üzere 
gelen Rus donanmasının Bo
ğazJardan geçmesine müsaade 
elmiş olduğunu yukarıda yaz
mışbk Akdolunan ittifak mu
ahedesinde Boğazlar hakkında 
hiçbir madde konulmamıştır. 

Rusya ile ittifak muahede· 
ainiıı imzasından iki gün sonra 
lııgiltere devleti ile de ittifak 
muahedesi imzalandı. Bunun da 
müCldeti sekiz sene idi. Bu 
muahede mucibince iki mütte· 
fik devletten herbiri diğerinin 
bütün arazisine zamin ve kefil 
oluyordu ve iki devletten birine 
hücum vaki olursa diğe. inin 
yapacağı yardım vaktühalin 
İcab edeceği veçbile iki müt
tefik devlet arasında tanzim 
olunacakh. 

Bundan başka Rusya ile 
akolunan gizli bir muahede 
mucibince Osmanlı ve Rus hü
kfunetlerinin vereceği karara 
göre hareket etmek üzere Rus
yanan Tuna civarında seksen 

bin kişilik bir ordu haıtrlaması 
dahi kararlaştınldı. 

• • • 
General Napolyon Ponapart 

ordusunu Mısır sahillerine dö .. 
kerek lskenderiye ve Reşidi 
aldıktan sonra Kahire üzerine 
yüriimüştü·. Mısır valisi Bekir 
paşa üç dört bin kadar vilayet 
askerini ve Kölemenlerden Mu
rad ve Ibrahim beyler de mai
yetlerinde on bin kadar Gö
lemen efradını toplıyarak karşı 
geldise de kuvvetinin aıJığı ba
sebile mağlup oldu ve Fransız
lar bütün Mısır kıtasını istila 
eyledi. 

General Ponapart Mısır ve 
Suriyeyi alarak Fırat vadisi ve 
Iran yolile Hindistana kadar 
gitmek ve orada Ingiltereden 
intikam almak hülyasına ka· 
pılmış olduğundan Mısırdan 
sonra Suriyeye tecavüz ederek 
Akaya kadar ilerledise de Aka 
kalesinin -Eski zamanlarda ehli 
salip ordularına karşı olduğu 

gibi- kabramancA müdafaası 

ilerlemesine mani oldu. Muha
rebede çok asker kaybetti. 
Mısıra geri dönmeğe mecbur 
oldu. 

Aboukır'da donanmasının ve 
Akkada ordusunun uğradığı 
mağlubiyetler üzerine Napolyon 
Pooapaıt ne Üeri gitmek ve 
ne askeriyle geri Fransaya 
dönmek ihtimallerini kaybet-
mişti. Aboukırda Fransa donan
masının mahvolması ve lngiliz 
donanmasınm Akdenizde hikinı 
bulunması yüzünden Fransadan 
Mısıra İmdad ge~mek ihtimali 
de yoktu. Ponapart bir sene 
kadar Mısırda muhasara aJtın
da imiı gibi kaldı. Ve Mısır 
seferini başaramayacağım an
Jadı. Fransada işlerin karıştı

ğını ve kendisi için fırsat za
mam olduğunu da haber aldı. 
Mısırın idaresini general Kle
ber' e bırakarak en iyi zabit· 
leri aldı ve ln~iliz amira· 
hnm Fransaya gönderilmesine 
müsaade ettiği küçük Fransız 
tüccar gemisine gizlice binerek 
1799 birinci teşrininde Fran
saya kaçb. 

General Napoleon Ponapart 
MJsırdan ayrıldıktan sonra Os
manlı ve lngiliz dooanmalarınm 
denizden ve sadrazam Y11suf 
Ziya paşa kumandasındaki Os
manlı ordusunun karadan yap
bğı tazyikler üzerine gerek 
muharebelerde ve gerek has
talıktan hemen yansı kınlmış 
olan Fransız ordusu çaresi~ 
'kaldı, Fransaya geri dönmesine 
müsaade olunmak şartile Mt
sırdan çıkmağa razı oldu ve 
1801 eylülünde lngiliz gemiJe
rile Fransaya naklolundu. 

Fraoıızlar mısırdan çekildik
ten sanra Osmanlı devleti ile 
Fransa arasmda Pariste akoo
lunan sulh muahedesi mucibin-
ce Osmanlı devleti ve Fransa 
cumhuriyeti birbirinin arazisi
nin tamamiyetini tekeffül etti. 
Fransa ile eYvelce aktedilmiş 
olan kapitülasyonlar teyid ve 
Fransız ticaret gemilerinin bo-
ğazlardan geçmesi ve Karade
nizde sefer eylemesi kabul 
olundu. 

-Sortu Var-



••ttHe. 

.N~Sl'D,ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

fff .. 
OZAR-

DOKTOR JEMSin 

~ BURNoVA''C. 
NH. P. Menfaatine 
:-.: Vilayet idare heyeti 

reisi bay Avni Doğa .. 
nın hlmayelerlnde 
27 mayis çarşamba akşamı 

~Tayyare sinema-
N 

N sında güzel bir 
~ Revü verilecek 
~ lzmir ve Burnovanın kibar 
~ ailelerinin idaresi altında ve• 
~ rilecek olan bu Revüye lzmir
~ lilerin büyük bir alaka gös
~ termelcrini tavsiye erleriz. ~ 
~ Bil~tler Tayyare sineması ~ 
~ kişesinde ve Şifa eczane~inde ~ 
N şimdiden satılığa çıkarılmıştır. ~ 
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Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\'I uzatf er Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 
En eski na.sırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve :.============ 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol açabilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Vücudu bir kaJe gibi nıiidafaa eder! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" GRiPiN ,, Radyolin mües

seselerinde en büyük itina
larla h3zırlanmış bir 

müstahzardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

dan hiç korkmıyarak 

kuJlanabilirsiniz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biitiin ağrı ve ıstırabların panzehiri 

GBIPIN'dlr 

lzmirliler lstanhu]da nerede buluşurlar 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

... 1 •••. • • lzmlr belediyesinden: 
Elli lira ücreti şehriyeli bir 

sicil memuru müsabaka imti
hanı ile alınacaktır. isteklilerin 
yaşlarının 19-36 olması, güzel 
yazı ve kitabeti olması, dak
tilo bilmesi ve asağıdaki şart
name haiz olduklarına dair ve
saik ibraz etmeleri şarttır. 

1 - Türk olmak 
2 - AskerliJcle alakksı bu

lunmamak. 
3 - Daha evvelce başka 

yerde çalışnııs ise buradan alın-

mış bonservisi bulunmak: 
4 - Orta mektepten mezun 

oldu~unu veya bu derecede 
tahsili bulunduğuna dair vesi
kası olmak 

Müsabaka imtihanı 27 Mayıs 
936 Çar~amba günü saat on 
beştedir. 

Bu tarih ve saata kadar baş· 
katipliğe müracaat edilmesi ve 
söylenen evsafı haiz olmıyan· 
ları=ı beyhude zahmet etmeme
leri ilan olunur. 

22-24 1325 (560) 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak 81 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 3 1-13 (865) 
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, Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları~ 
•• h N 

~ ınute assısı ~ 
N Pazardan maada her gün 

Öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 
:-...; dar ikinci Beyler sokak 81 N 

numaralı muayenehanede ka- ~ 
u bul eder. 
••7.YJZ/77.Z/~x.7.ZL-~//U_.-,;mli 

Her fiata satış 
Azimet dolayıslle acele 

müzayede ile satıf 
Önümüzdeki Pazar günü yani 

mayısın yirmi dördüncü günü 
sabahleyin saat onda Karan
tina karakolu yanında hamam 
sokağında 24 numarada kö
mürcü bay Süleymana aid bir 
çok mobilyalar ve büyük bir 
parti antika ve kıymetli halı 

ve seccaddeler bilmüzayede 
satılacaktır. 

Lüks salon gramafon 4 zem
berekli, kadife koltuk takımları 
viyana sanda1yaları, karderoba 
ayna, yumurtalı masa, despenç, 
4 köşe yemek masası, 2 duvar 
saatları, elbise dolabı, muhtelif 
levhalar, para kasası, tek ka
natlı aynalı dolab, şezlong, 2 
adet bir buçuk kişilik karyola 
somyalarile, küçük saybor, sarı 
kesme karyola maa somya, 
buzluk, bakır mangal, 6 delikli 
iskemle, 2 çiçeklik sehpa, 1 
siyah etajer, 2 koltuk, muh e!if 
accm, uşak, demirci. kula ta
ban halıları, gayet kıymettar 

Kayseri, Kula, Isparta, Çal, 
Bergama, Milas, Kömürcü Kula, 
Güney seccadeleri ve sair bir 
çok lüks mobilyaları bilmüza
yede satılacaktır. 

Büyük Kardiçalı lbrahimbey 
hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti. 

1-2 . (559) 

Dünya üzerinde mevcut tabiat güzellik ve hava yerleri arasm<!a rekor kırmış olan 
AZiZiYE ÇAMLIOI 

10 mayıs pazar gününden başlıyarak her ayın ilk haftasından mada pazar günleri Devlet 
demiryollarının yapmakta olduğu tenezzüh trenleri münasebetile gaz1nomuz açılmıştır. ~ 

c,.) lzmir ve civarı baJkma temiz çam havası içinde güzel bir gün geçirtmek fırsatını -;:: 
~ veren bu tenezzüh trenlerinden istifade ediniz. ~ 

.,.... Ötedenberi sayın halkımızın büyük rağbetine mazhar olan Aziziye Çamhğı ""; 
~bu kerre müzik, temiz, zengin, ucuz büfe ve muntazam servisile konforlaştınlmıştır .• ~ 
~ Tenezzühe iştirak edeceklerin esbabı istirahatı tamamile temin edilmiş olduğundan S 
N neş'eli ve güzel bir gün geçirmek istiyenler bu fırsattan istifade için : <~ s Aziziye çamlıklarına koş~alıdırlar ~ 
O TREN SAATLARI TREN UCRETLERI Gidip gelme : 
Q Alsancaktan saat 7 Birinci mevki 158 kuruş =:: 

Kemerden saat 7,10 ikinci mevki 116 kuruş 
Üçüncü mevki 72 kuruş 

15-16-22-23 

Z üN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ ı n aıı 
l'arahndan 111evsin1 dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 

SAGLAD -------- :zABIF ------- ' 
-VE UCUZ 1 >UR 

RılWW = •.m,ı:./.ll"'/~fX"L//,//..YZL/.LJfJ/311YU-A-".//L~.Z/~~..L/ıl!/1/.Y.X164 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

::::::::::::~::::: SATIŞ YERLERi :::::::::::::::::: r/1/./7./..7//.//..J • V./'LL,.L/Lh/LJ 

:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 

~istc~~::r:d:a ŞARK HALI T. ft ... ş 
~::ı:ra!ı~~i~11~- F AHRi Kandemir oğlu 

fZZZ7:L/.ZLL/Lh/.L77:CEL/,IZ'J{fb'''X//ICLY/./Y/L7LL,"/////7.//.Z/7.//.//./T.//.////,/7./.7//.//.J., 
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lzmir Slclll Ticaret 
Memurluğundan: 

, 

li 

Talat Erman ticaret unva

nile lzmirde ikinci kordonda 
24 Numaralı Fescizade Ab-

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

dullah hanında her türlü tica
ret emtiası ve memleket mah-

sulleri ihracatile uğraşan Talat 

Ermanın işbu Ticaret unvanı 

Ticaret kanunu hükümlerine 

göre sicilin 1624 numarasında 
kayıd ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1315 (562) 

ORAK Mft~KiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUTZADERAHMİKARADAVUf 
Han - Yemiş çarşısı - lzmir 

(890) Salı - cuma - Pazar 



• 

22 Mayıs 1936 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Burgas - Vama ve Kös

t-ence Jimanlanna hareket ede
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ma
yısta gelip 23 mayısta Anvers-

Rottcrdam-Amıterdam ve Ham 
burg limaıllan · çin yük ala
caktu. 

ORESTES vapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Anvers-Rot-

terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanlan için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Licin 

GOTLAND motörü 12 mn· 
yısta bekltnmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam -

Hamburg - Bremen (doğru) Co
penhage - Danfaiğ - Goteburg

Oslo ve lsknndinavya liman
ları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND vapuru 28 
mayısta beklenmekte olup Rot
terdam - Hamburg - Bremen -

(doğru) Copenhang - Oantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

1 
~. \.7. 

W. F. H. Van Der 
Ze~ & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

HERAKLEA vapuru 25 ma
yısta bekleniyor. 30 mayısa 

kadar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen Direkt için 
yük alacaktır. 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam~bamburg ve 
Bremen Direkt limanları için 
yük alacaktır. 

THE Export Steamship 
Co:-poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 24 mayısa 
doğru beklenilmektedir. Nev 
York için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE Hongroise De 
Navigation Danubienne & 

Maritime - Budapest 
SZEGED motörü 27 mayısa 

doğru bekniyor. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük ala
caktır. 

SErvisi Maritime Roumain 
Bucarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha-
ziranda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapest, 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 

PELEŞ vapuru 14 mayısta 

gelip ayni gün Malta - Marsil
ya ve Barselone hareket ede· 
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
llandaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numaralı 
cam, nikel, alhn, bağa çerçe

veler de her yerden 
daiaıa çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen )Oslo 

BAY ARD vapuru 19 hazi
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yıl Lise Fen ve Edebiyat kolları yazılı ve sözlü olgunluk 

sınavlarına Haziran •e Eylül devrelerinde girecek olanlara muh

telif ders gruplannın apğıda yazılı kısımlarmdan sorular soru
lacaktır: 

l - Lise fen kolondan olgunluğa gireceklere 

1 - Fizik - Kimya grubu - Fizikten Lise onuncu sınıf ile on 
birinci sınıfın fen kolunda gösterilen bütün elektrik bahisleri, 

bu bahislere ait tecrübe ve meseleler. Kimyadan madenler, 
onuncu smıfın uzvi kimyası ve bu kısımlara ait tecrübe ve 
meseleler. 

2 - Riyaziye grubu - a Lise sınıflarında gösterilen bütün 
Cebir bilgisi. b - Onuncu sınıfta gösterilen mücessem hendese 
ile on birinci smıf fen kolunda gösterilen mahrutiyeler. 

3 - Tabiiye grubu - Çiçeksiz nebatlarıo tasnifi ve muhtelif 
gruplardaki nebatJann tetkiki. 

il - Lise edebiyat kolundan olgunluğa gireceklere 

1 - Tarih - Liselerde okunan tarihin ikinci ve dördüncü cil
dindeki bahisler. 

2 - Edebiyat tarihi - Tanzimat ve ondan sonraki devirler. 
3 - Felsefe ve içtimaiyat - onuncu ve on birinci sınıfta gös

terilen bütiln bahisler. ( 1064 ) 
19 - 20 - 22 1280 ( 944 ) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hac

zedilen Ahmedağa mahallesinde ikinci Kordonda kain eski 112 
yeni 7 sayılı depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddet 
ile Rahlmağa çıkanldığmdan pey sürmek istiyenlerin defterdar
lık tahsilat kalemine gelmeleri. 

. 13-16-19-22 121Q (8971 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRiNCi 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO Vapuru 26 mayıır. 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracakhr. . 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracaktır. 
DEUTCH LEV ANJE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma
yıs Hamburg ve Bremcnd~n 
gelip yük çıkaracaktır. 

:u1nne ~ 

ı· ....... --------------- Cli 
D. operatör HÜSEYiN KAYIN 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi I 

hariciye şefi 1 
Hastalarım her gün öğle- 1 

den sonra l - 6, ya kadar 1 
ıkinci Beyler sokağında ve 1 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (S91) 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takım lan sipariş üzerine kabul edilir 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc-. 
retJerinin değişikliklerinden mc 
suliyet kabul edilmez. 

2-13 _(836) 

.ı ••--------·-~:t~d5D' ........................ ._ ..... ... 
Giiöiiiöö----------------------------------------------Fenni Gözlükcü ük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi GÖZ LOK 
Altın, nikel, elektroyalviz, seUoloit, has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabah. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alcit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

:····································································· • • • . . 
• • • . . 

TAZE TEMiZ 
llAC 

ucuz 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Bliyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 25-5-936 Pazartesi saat 15 de Al .. 

sancakta 8 ınci işletme komisyonunda açık arttırma usuliyle ayrı 

ayrı ve birer sene için kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıda 
yazılı miktarda muvakkat teminat yabrmaları ve kanunen ara-

nılan vesikalar ve işe girmeye kanuni bir manileri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaatlan 

lazımdır. Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme momiayonundan 
parasız alınır. 

1 - lzmir • Alsancakta Şehitler Y adigir sokağında 27 harita 

ve A. 13 kapu No. h Ambarın deniz tarafından 1763 metre mu
rabbaı bir kısım yeri, muhammen senelik kira bedeli (2000) 
lira ve muvakkat teminat (150) liradır. 

2 - Aynı mahalde büyük -.ntrepolar içinde A 6, A 7, E 6, 
ve üçüncü kat mağazalar ve bunların içindeki kalbur makinaları 
ve tesisata, muhammen senelik kira bedeli (1500) lira ve muvak-
kat teminat (112) buçuk liradır. 14-22 1198 (902) 

Denizyollari lzmir acenteliğinden: 
Sayın müşterilerimize: 
Denizyollan işletme vapurlarile her hafta Pazartesi g;.:nleri 

yapılmakta olan lzmir - latanbul sür'at postaJarma Halkan gös
termekte olduğu rağbet dolayısile her hafta Perşembe günleri de 
saat (16) da lzmir limanından hareket etmek üzere her türlü 
konfürü haiz ikinci bir sür'at postası daha ilave edilmiş olduğu 
ilan olunur. 20-22-24 (946) 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 

936 senesi tütün, müskirat, barut ruhsatnameleri 25 mayıs 
936 pazartesi gününden itibaren değiştirilmeğe başlanacağı ilan 
olunur. 70-22 1291 (949) 

IA 
GUzelllğl arbrır 

RADYOLiN RADYOLIN 
dişleri sür'atle beyazlatır, par
lahr, mikropları öldürerek ağzı 
fenni surette temizler. 

Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini artırır. 

Günde lltl defa 

Radyolin kullanınız 

Emlaki MiUiye Müdürlüğünden: 
Sabş S . 
N Lira K. u. 
224 Karşıyaka Soğul<kuyu Menemen C. 5 eski Nu. lı 

8662 metre murabbaı bahçe 560 27 
227 ParadiHo Kmlçullu C. 32 taj Nu. lı 3035,20 metre 

murabbaı tarla 210 
228 Karşıyaka Alaybey Salihpaşa C. 227 eski 223 taj 

Nu. Jı bir odalı ev arsası 280 
230 Buca aşağı mahalle üç kuyular C. 15 eski Nu. lı 

dükkan 45 
231 Buca aşağı mahalle Öıdemir S. 18 eski ve şimdi 

14 taj numaralı dükkan 60 
232 Buca aşağı mahalle SeJvi S. 25 eski ve 23 yeni ve 

taj numaralı beş oda sofa ve bahçeyi müştemil ev 800 
233 Buca aşağı mahalle Nalbant Mehmet S. 26 eski 

18 taj numaralı kahvehane 600 
236 Servili ban yukan katta 55/3 yeni numaralı oda 70 
237 Hırdavatçılar küçük demir hanı içinde 23/2 eski 

numıuah dükkanın nısıf hissesi 60 
238 Yol bedestenmda Hamam S. 12 eski 2 taj Nu. lı 

dükkan 90 
239 Yol bedestemnda Bidayet hanı içinde 8311 eski 45 

taj numarala fevkani oda ve merdiven altı 400 
240 HurdavalçıJar küçük demirhanı içinde 2311 eski 

numaralı ufak dükkan yeri 6 
241 Hurdavatçılar küçük demirham içinde 23/14 eski 

numarala ufak dükkan yeri S 
242 Yol bedesteninde Servili han içinde yukarı katta 

5512 eski ve taj numaralı dükkan halinde oda 190 
243 Bakır bedesteninde 39/l kapı Nu. lı dolap halinde 

dükkan 50 
244 Bakır bedesteninde 2 eski ve taj numaralı mağaza 250 
245 Karantina iskele yokuşunda 115 kapı 105 taj Nu. h 

kahvehane 300 
246 Uçüncü Karataş birinci Süleymaniye mahallesinin 

Islahane S. 2/4 taj Aras S. 55 taj numara alan ev 80 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetJe 
artbrmaya konulmuştur. ihalesi 28-5-36 perşembe scünü saat 
17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatlan. 

13-22 1215 (896) 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 

Satış sıra No. L. K. 
32 Birinci kordon deniz banyosu gazinosu bir senelik 483 50 
33 Kahramanlar Sepetçi sokak 106 eski 80 taj numaralı 

dükkan altı aylık 120 
Yukarıda yazılı emval icara verilmek üzere 15 gün müddetle 

artırmağa konulmuşhır. ihalesi 28 - 5 - 936 Perşembe günü 
saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatlan. 

13--22 1181 (894) 



Sahife 10 'l'ENI ASIR 

:zz;122:zzzz~zz:ZZi!:ZZZZ:27'.JfZ7-2'.2~ZZZGı:::z.227-ZZ:~ZZZZZZ:01!".Z2:Z:ZZZ:2Zi~"-l!~!:Z.2:ZZZZ:~'ZZ2!7.:~2:z:ZZ7-Zi~:ZZ:;o~zz/.1 

• 

1 
• A 

um, enı ume akkında henüz kararını ermedi 
• a 1 

• • 
rı ıy 

ede azi 
naz rı olac 

lmyo 
tır 

Alber aro, dün Sosyalist liderine dış • s yasay anlattı 
Paris, 21 (Ö.R) - Yeni ya

pılacak kabinede dış bakanlığa 
kimin geçeceği meselesi siyasi 
mehafilde merakla soruşturu
luyor. Anlaşıldığına göre B. 
Herriot kendisine yapılan tek-
life itizarla mukabelede bulun· 
muştur. Diğer muhtemel nam
zedler arasında ise henüz bir 
karar verilmiş değildir. 

Umumiyetle iyi haber alan 
.Andre Guerin "Oeuvre" gaze
tesinde şu tahminlerde bulu-
nuyor : .. 

Edvard Herriot çok muhte
meldir ki meb'uslar odası baş-
kanlığına namzedliğini koysun. 
Şu halde dışişleri bakanlığına 
kim geçecek? 

Paul Boncour dış işleri ba
kanhğma geçemez, devlet ba
kanı olarak mevkiini muhafaza 
edecektir. Cbantemps en muh
temel bir namzed olarak gös
teriliyor. Blum'un şahsına ge
lince kararı kat'idir. Başbakan· 
lıktan başka bakanlık almıya-
caktır. Müstakbel kabine reisi 
meb'uslar odası dış işleri ko-
misyonu reisi B. Bastid ile de 
görüşmüştür. Kai d 'Or.say ba
şına geçecek zatın çok mukte
dir bir diplomat olması beynel
milel siyasete çok yakından 
vakıf bulunması lazımdır. Şim
dilik kat'i bir fikir verilemez. 

BLUM NAZIM OLACAK 
Poris 21 (Ô.R)- Siyasi me

hafilin kanaatına göre B. Blum 
dış işleri bakanlığını kendi üze-
rine almıyacaktır. Zira sosyalist 
lideri başbakanlığı, bütün me-
seleleri alakadar bakanlarla 
ayrı ayrı görüşmek vazifesiıle 
mükellef bir amirlik telakki et
mektedir. Boncoura gelince, 
Fransanın Cenevre daimi mü
messilliğinden ayrılması istenil
miyor. Chanterups ile Bonnet' • 

1 
şarelerine devam etmektedir. J 
Bu müzakereler iki nevidendir. 
Birinciler gazetelerin kaydede
bildikleri müzakerelerdir ki 
umumiyetle evinde kabul ettiği 
kimselerle olmaktadır. ikinciler 
ise gizli tutulmakta ve bir ''dost 
evinde,, cereyan etmektedir. 

DÜNKÜ TEMASLAR 
Dün saat 15 de Blum, Sarraut 

ve Boncouru kabul etmiştir. 

Blumdan ayrılırken Sarraut şu 
beyanatta bulunmuştur: 

olduğunu bildirmiştir. Bundan 
sonra Blum dış işleri komisyo· 
nu reisi l3astid ile diier bazı 
mebusları kabul etmiştir. 

Paris, 22 (Ö.R) - Daima iyi 
haber alan B. Andre Guerin 
11 0euvre,, gazetesinde Blum'un 
dış bakanhğınt bizzat üzerine 
alması ibtimalind~n bahsediyor. 
Dün sosyalist liderinin Sarraut, 
Boncour ve Aleksis Leger iJe 
yaptığı mülakat bu mes'eleye 
nekadar ehemmiyet verdiğini 

Komünist paıli lidrıi Tlıorez, ayandan komlinist I.eoız Blum, Vincent Auriol ve 
Matcel Cadıin ve Fıanclıou 'la görüşüyor Paul Faure ile görüşüyor 

ten bahsecliliyor. Ancak Blum Müstakbel hükumet reisini ev· gösf~rmektedir. . 
şimdiye kadar reyini ihsas et- velce mali vaziyetten haberdar RADiKALLERiN KARARI 
memiştir. .. ettiğimiz gibi, şimdi de harici Paris, 21 (Ö.R) - Radikal 

Paris, 21 (Ö.R) - Resmen vaziyetten haberdar etme2e partisi bürosu dün toplanarak 
kabineyi teşkil etmeğe memur geldik. ,, Sarraut ayrıca Herri- yannki icra komitesi içtimaını 
edilmesine intizaren Blum isti- ot ile de görüşmek niyetinde hazırlamıştır. Evvelki içtimala-

Ltoll Blumu!l son resimleıinden biri 
rından birinde büro gelecek 
hükumete iştirake karar ver
mişti. Bu yeni celsede de ek
seriyet yine hiiki'ımete iştirak 
lehinde bulunmuştur. Fakat 
partinin salAhiyettar mercii 
olan icra komitesi yarınki cel· 
sesindedir ki, sosyalist partisi 

ile hükumette ve parlamentoda 
işbirJiği hakkında kat'i kara· 
rını verecektir. 

AMERiKA VE FRANSA 
Paris, 21 (Ô R) - "Figaro" 

yeni kabinenin başarmak iste
diği büyük bayındırlık işleri 
hakkında Amerikada cumur 
başkanı Roosevelt tarafından 
tutulan yola girmek istediği 

hakkındaki haberler dolayısile 
şunları yazıyor : 

"Unutmamalı ki ekonomi ba· 
kımmdan Fransa ile Amerika 
arasında büyük farklar vardır. 

Amerikada cuoour reisinin 
seçimden sonra ilk aylar
daki fevlcalade populantesi 
ona siyasi çarhlara karşı he
men temamen serbest olarak 
hareket imkanını vermişti. 

Bundan başka Amerika
nın mevkii imtiyazlıdır. Bu 
memleket ilk madde bakımın
dan son derece zengindir. He· 
men bütün dünyanın satıcısıdır 
ve alacaklısıdır. Bazı maddeler 
hakkında ise elinde bir inhisar 
vardır. bütün bu sebeplerle 
Amerika, dış piyasalardan ta· 
mamile müstakil bir harekete 
girişe bilirdi. Fransa ayni va· 
ziyette değildir. 

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

Avam kamarasında mühim 
görüşmeler oldu 

Baldvin söylev verecek. Eden, Streza 
cephesinin henüz yaşadığına kanidir 

Londra, 21 (Ö.R)-Bugünkü 
günün, bu gece muhafazakar
lardan bir gruba hitaben söz 
söyleyecek olan Bldvrinin hattı 
hareketini tayin eden bir gün 
olması muhtemeldir. 

lngiliz - Sovyet Deniz Müzakeratı 

Japonyanın deniz anlaşmasına 
iştirakini ~nıkinsız hale getirnıiş -lnglltere bir taraftan Almanyaya haklar uzatırken öte taraftan 

Sovyetlerl takviye etmekle hata mı edlyormu' 

Baldvin son kozunu oynıya
caktır. Kabine maden sanayii 
hakkında henüz bir karar ver
memiştir. Hükümetin bu hu
sustaki projesini kat'i surette 
terketmesi muhtemel değildir. 

Aşar kanunu layıhasında 
zecri tadiller yapılmasını iste
yen muhafazakarlar artık milli 
değil; tamamen muhafazakar 
bir hükumet teşkiJi arzusunda
dırlar. Baldvin, kendi fırkasının 
temayülatı karşısında kat'i bir 
vniyet almak zaruretini duya
caktır. 

STREZA CEPHESi 
Londra, 21 (Ö.R) - Bugün 

Avam kamarasında Avusturya-
nın isti~lali hakkında mü
zakere cereyan etmiştir. işçi 
bir meb'us lngiltere, Fransa 
ve ltalya arasındaki lstreza 
cephesinin hain devam edip 
etmed iğini sormuştur. 

Hariciye nazırı Eden bu su· 
ale cevap vermiş; ve hiç bir 
lngiliz hükümetinin bu siyasayı 
terke karar vermemiş olduğunu 
bildirmiş~ir. 

Londra, 21 (Ô.R) - lngiliz 
faşistleri yahudiler aleyhinde 
oümayişler yapmışlardır. Ga
mah haç işaretini taşıyan faşist-

/ngtlız dış bakaıu Edc11i11 baramle ıocuğt1 
ler yahııdilere ait olan bir yüzme Mancesterde kurulan harp 
havzuna p!!trol atmışlardır. aleyhtarı serginin malzemesini 
Yine Yahudilere · ait bir çok teşkil eden evrak tahrip edil-
eserJer tahrip edilmiştir. miştir. 

h1'~~~a .fiÇ.J::.ı 

japonyada son yaptlan askeri mancvralardall iki itıtıba 
Tokyo 21 (Ö.R) - Japon- ile kuvvet müsavatı ve lecek gibi değildir. Bunun için 

)arın Londra deniz anlaşmasına uzak şarkta Japonyaya karşı Sovyet taleplerinin kabül edi• 
iştiraki şimdi büsbütün imkan- serbestce hareket hakkı isti- leceği tahmin edilebilir. işte 
sız bir şekil almıştır. Sovyet- yor. Öyle bir zaman biliyoruz garp devletleri arasındaki ihti-
lerle lngiltere arasındaki deniz ki bu gibi müddeiyat Londra- lafların açbğı n~tice ... 
görüşmelerinin son şekli buna da nefret uyandıracaktı Bu Londra, 21 (O.R) - Pazar• 
Sebeb olmuştur k d k' d : 'ld' tesi günü F orayn ofiste Rus .. • zaman pe e es ı egı ır. I T d . h d . . . 

AlmanJarm Balhk donanma· Fakat şimdi beynelmilel vazi· ngı 1~ • emz .. muka el esmtmkuna; 
d

. . . zası ıçın muza ere er e r 
sına mua ıl bır fıloya sahih ol- yet pek değişmiştir. Ingiltere b l kt o·· 1 ·ık 

k 
· · S aş ıyaca ır. un yapı an ı 

mn ıstıyen ovyet Rusyaya her taraftan tehlükelere ma- fikir teatileri hiçbir müşkülat 
karşı gösterdikleri emniyetsiz· ruzdur. Şimal denizinde Al- çıkmıyacağım göstermiştir. 
liği Japonların uzak Şark filosu manya, Akden\zde ltalya sev· 
için göstermektedir. kulceyş mevkileri tutarak im-

Paris, 22 (Ö.R) - Journal- paratorluk yollarını tehdid 
m diplomatik muharriri Sain edebilirler. Pasifik Okyano· 
Brice, Sovyetlerin deniz tesli- sunda ise Japonya Heke-
hatmdaki müddeiyatı hasebile monya sarhoşluğuna tutul-
ortaya çı~an !eni unsuru şöy- muştur. Rusyaya Avrupada 
lece tablıl edıyor: Almanya ile Tonaj müsavatı 

" lngiltere Almanyaya, ken- ve uzak şarkta serbest hareket 
di filosunun iiçte biri nisbe· hakkını tanımakla lngiltere 
tinde bir tonaja sahih olmak lüzumunda Sovyetlerden yar-
haKkını tanımıştır. Şimdi Rus- dım istiyebilecektir ve Rus 
ya da Avrupada Almanya deniz kuvveti de ihmal edileoi-

ap ya a 
on1iinist tahrikatı 

Tokyo 21 ( Ö .R ) - Yedi 
anarşist tevkif edilmiştir.Bunlar 
üzerinde gizli komünist planlar• 
bulunmuştur. Pek yakında baf' 
ka tevkifler de yapılacaktır· 
Zabıta, komünist tahrikatı etk 
rafında büyük bir uyanıkh 
göstermektedir. 


