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Anadolu hikilyeleri j 

Deva~ müddeti Türk~ye için F~~iç için 
Senelık . . . • . . . 1300 -5D_!! 
Altı <t'lffık . . . . • . 700 1300 

.. Müslümanların 13 Anası ,, tefrika
sını yazan .. Tok Dil,, in tatlı üs

lubu ile Anadolu hikayelerine başladı. 

Okurlarımızın bu hikayeleri seve seve 
takip edeceklerinden eminiz. 

1 "TELEFON : 2697 
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Cumhuriyetin Ve OumJmriyet Eseri>ıin Bekçisi, Sooa1dm·ı Qıkar Siyası Gagetedit' Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Celal Bayarla Başbakan ismet lnönü Ekonomi bakanı 
birlikte memleket icinde bir tetkik seyahatına çı~acaktır 

Karsta yağan yağmurlar bir 
göle çevrilmiştir. Su baskınına 

afet halini almıştır. 200 ev yıkılmışhr. Hayvan pazarı 
uğrıyan aileler kışlaların pavyonlarına yerleştirildi 

Ankara, 22 (Yeni Asır)- resi tatili ancak haziranın sının açılma töreni bu detli yağan yağmurlardan razına düşen Hayvanpa- kalmıttır. Ev:eri yıkılan 
Kamutayda 936 mali yılı on beşinden sonra baş- seyahatın sonlarında ya· Kars çayı yükselmiş ve zarı meydanını göl haline bu ikiyüz aile camilere, 
bütçesinin müzakeresine hyllbilecektir. pılacaktır. etrafındaki bir kısım ev- getirmiş ve sular meydan kışlalara ve şimendifer va-
Pazartesi günü başlanı- BAŞBAKANIN TEDKIK lstanbu1, 22 ( Yeni lerin alt katlarını su bas- civarında elli kadar dük- gonlarına yerleştirilmiş-
yor. Finans Bakanı büt- SEYAHATi Asır) - Başbakan lnönü mışbr. Tehlu"kede olan kaAoın alt kısımlarını bas· l d' E · kt k 
çenin müzakere edileceği Tatil devresinde baş- ve Nafia bakanı Ali Çe- er ır. vsız ve açı a a-

. k b d bazı evler ca boşal mışbr. lan felaketzedelere uray-gün bir nutuk söyliyecek bakan lsmet lnönünün tın ayanın ugünler e uray • 
ve devletin mali vaziye- Ekonomi bakanı Celal tayyare ile şehrimize ge- tılmıştır. Su baskınına Kars, 22 (A.A) - 39 ca gereken yardımlar ya-
tini iyzah edecektir. Hayarla birlikte memle- lecekleri Ankaradan bil- uğrıyan aileler kışlaların gündenberi yağan yağ- pılmaktadır. Kızılaydan 

Kamutay, bütçenin ik· kette bir tedkik seyaha- diriliyor. ~ pavyonlarına yerleştiril- morların bütün şiddetiyle bu aileler için on bin lira-
maline kadar her gün tına çıkacağı bildiriliyor. KARS FELAKETi miştir. Etraf tepelerden devam etmesi yüzünden lık yardım istenmiştir. Tetkık seyalialma cıkacak olan 
toplanacaktır. Yaz dev- lzmitteki kağıd fabrika- Kars, 22 (A.A) - Şid- gelen sular şehrin poy- şehrimizde ikiyüz ev yı- Nüfusça zayiat yoktur. Başbakall ismet ltıönü 
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Kazanç vergisi 
Yeni deAl,lkliklerde 

nazara ahnması 
gereken esasli r 

Kazanç vergisinin en adilane 
olan tehakkuk ve tahsil şekli 
hiç şübhe yoktur ki beyanname 
usulildür. 

Bununla beraber memleketi-
mizin hususiyetleri bu adilane 
ıistemin tam bir şekilde tatbi
kine imkin bırakmamıştır. iş

leri bir muhasebeci kullanmağa 
müsait bulunmayan esnaf ve 
küçük tüccarlar hesablarını 
kendileri tuttuğu için beyanna
me verememek ve usulünde 
defter gösterememek mevkiin
de kalmışlardır. Bu yüzden 
çıkan zorlukları gidermek için 
hükumet tekrar, kısmen olsun 
maktu kazanç vergisi almak 
usulün'! avdete mecbur kalmış, 
varidatı gayri safileri iki bin 
liradan aşağı olan ticaretha
neleri beyanname vermek mec
buriyetinden istisna eylemiştir. 

Filhakika kazanç vergisi ka· 
nunundaki bu değişiklik, be
yanname külfetinden uzak kal
mak istiyenler için büyük bir 
kolaylık olmuştur. Fakat bu 
sistem bazı büyük ticarethane• 
ler için de suiistimale yol aç
mııbr. 

Tanınmış bazı büyük ticaret
haneler varidah gayri safisi üç 
dört yüz lira olan bir mağazada 
işlerini tanzim eylemekte ve 

bilyilk depolarını da hamal ba
şıları veya arabacıları adına 
arıiye göstererek vergiyi asga
ri bir hadde indirmeğe muvaf-

, fak olmaktadırlar. Bu gibilerin 
kanun önünde vergi kaçakçı· 

lığına delalet edecek bir vazi
yetleri yoktur. Hareketleri ka
nun formüllerine uygundur. La
kin hakikat muvacehesinde, da-. . 
ha dof'rusu amme vıcoanı 
önünde sarih bir vergi kaçak
çılığı vardır. 

Devletin güttüğü siyasa yok
sul ve hayata zorlukla kazanan 
vatandaşların imkan buldukça 
mükellefiyetleri hafifletmektir. 
Geçen yıl bilvasıta vergilerde 
yapılan tenzilat Tuz ve Şekerin 
ucuzlatılması gibi kararlar hep 
bu arzu ve dilekten doğmak
tadır. Netekim Kamutaya veri
len layıha seyyar satıcılarla, 
işçilerin kazanç vergileri yeni 
bir tenzilata tabi tutulmaktadır. 

Memleket için bir ihtiyaç 
olan büyük sanatkarların Tür

- Sonu 2 ınrı sahı/eııe -
~ak.k:. Ocak.oğlu.. 

INGIL TERE - iT ALYA ARASINDA GÖRÜŞMELER 

lngiti~····hiikfı;~~ti···Adi;·:··xh~b~d~ki···~ıçiiiğini 
m·~h.~f ~~~···~·d~~····k~;;~ti'··g~;t···~i;~ğ·~···;;b;iif 
b~l~~~y~;~··F;;~~~··d~··~·~k~;i~i··g~;i··ç~k;iy~~~·k 
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lladoglio hiı· Avrupa harhına karşı ltalyaoın müdafaa planını mı hazırlıyacak 
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........................... k~;;,·~ti~i··;t.;;;İiİik• muhafazaya 

nın Londra Büyük elçisi B. karar verecektir. 
Grandi dün lngiltere dış ba- Bununla beraber Londra 
kanlığını ziyaret ederek daimi mabafili elçiJik muhafaza kuv· 
müsteşar B.Vansittart ile gö- vetinin idamesi keyfiyetinin 
rüşmüştür. Bu görüşme hak- temamen muvakkat bir tedbir 
kında sarih bir malumat olma- mahiyetinde bulunduğu fikrin-
masına rağmen Royterin san- dedir. 
dığına göre Romadan gelen B. Grandinin bu konuşma 

· l' esnasında Habeşistanın vüzuh· yenı ta ımat üzerine yapıldığı 

Eden 
•••••••••••••••••••••••• 

Numan Meneınenci
oğlunn kahu I etti 

muhtemel olmıyan bu ziyaret ıuz vaziyetinin kati surette 
halli meselesini mevzuubahı esnasında muhakkak surette Anlony t"drn 
ettiği hakkındaki şayialar teey-

Ha beşistaadaki umumi vaziyet IstanbuJ, 22 (Yeni Asır) -
yüd etmemiştir. 

mevzuubahsedilmiştir. Roma, 22 (Ô.R)- Bakanlar Londradan gelen haberlere göre 
Royterin öğrendiğine göre, meclisi 30 mayıs cuma sabahı Sovyet Rusyadan dönmekte 

lngiltere hükumeti Adis - Abe- ıaat 0 da Viminal sarayında olan hariciye sekreteri Numan 
badaki elçiliğini muhafaza et- mutat içtimaını yapmağa davet Menemencioğlu, Londradan ge· 
mekte olan Hindli böliigv u"n d'I · ti E Jk' k b' t çerken Ing'ıliz dı• bakanı Ant ona· Adis - Abebadaki Jngiliz sefili ııe maiyeti e ı mış r. vve ı a ıne op- ı-
ıRimdilik geri alınmasına muha- p F ı hl d ld v 'b' · Edenle ı'kı' saat k d ·· .. 
Y ariste lngiltere ve Fransa ı muıtur. Sanıl~ığına göre .r~~- an arın a o ugu gı ı ve aynı a ar goruş-
lif bulunmaktadır. Bu hususta arasında bazı konuşmalar ol· sız hükümetı de 150 kıııhk - Sonu f> ıncı say/ada - müştür. 

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

On binlerce köylü 

Kralı · Korfo adasında 
~ezahüratla karşıladı 

Atına, 22 ( A.A ) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

Adaların yıldönümü münase
betiyle adalılar tarafından krala 
yapılan hüsnü kabul kralların 
seyahatı tarihinde görülmemiş 

' derecede parlak olmuştur. 
Dün Korf oya on binlerce 

köylü gelmiştir. Kilisede yapı
lan bir· ayinden sonra şarbay
lıkta bir resmi kabul yapıl
mış ve bundan sonra da 
mektebler, esnaf cemiyetleri 
ve garnizon kıtaatı resmiğeçid 
yapmışlardır. Genç kızlar peri 
danslan ve lise talebesi de 
Piros danslarile nihayet bulan 
atletizm oyunları yapmışlar ve 
kral tarafından çok alkışlan
mışlardır. Akşam üzeri şehir 
donanmış ve hava fişekleri 
atılmıştır. Bütün bu tezahürat 
esnasında kral halk tarafından 
hararetle alkışlanmışhr. 

Sitrede de yıldönümü parlak 
bir surette tes'it edilmiıtir.Kral 

Yunan kınlı Ymgi 
Korfodan sonra Lokadeye ve 
belki Zantaya da gidecektir .. 

Yunan sularında bir devir 
seyahatı yapmakta olan kral 
Y orginin amcası prens Andre 
Halandriye uğramış ve halk 
tarafından hararetli surette 
karşılanmıştır. Eski muharip· 
ler önünde birkaç söz söyli· 
yen prens 14 ıene menfadan 

-SOnu ikinci sahifede -

FiLiSTiN iHTiLAL A TEŞI iÇiNDE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Arab heyeti Emir Abdullah ve 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lbnissuuddan yardım istiyecek 
K~·~rii·~;ı~-~~·~riğ~;····ş~lıi;r~;i~·;d~·-.. ı;~~·ı;·~ı~;···p;·ıı;yor 
··········································································~··········································:······ 
Kudüs, 22 (A.A)-lngiliz kı

taları Kudüs - Yafa yolu üze
rinde vukubulan karışıklıkları 
bastırmakla meşgul bir sırada 
lskoçyah bir nefere bir kur.şun 
isabet ederek kolundan yara
lanmıştır. 

Bazı menfi unsurlar bir ya
hudi otobüsüne on el ateş 
ederek iki yolcuyu yaralamış
lardır .. 

Kudüs şehrinin eski mahal
lelerinde araplarla polis me
murları arasında ateş teati 
edilmiştir. 

Hayfa yakınında vukubulan 
bir karışıklık esnasında 19 kişi 
yaralanmıştır. 

Kudüs 22 ( Ö.R ) - Bugün 
de şehrin muhtelif semtlerinde 
bir çok silah ve bomba pat
ladı . bir çok kimseler tevkif 
edildi. Bir aral. beydi Mave-

Anıman'da!l bir göıiiniiş 

rayı Şeria emırı Abdullahın l üzere Amman'a hareket et-
lngiliz hükümeti nezdinde mü- mi§tir. Diğer bir heyetin Hicaz 
dabalede bulunmasını istemek - So11u allwa aı')ada -
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Kazanç vergisi 
Yeni değlfikllklerda 

nazara ahnması 
gereken esasli r 

- Baş tarafı 1 md say/ada -
kiyeye gelebilmelerini 'teminen 
de ka:ıanç kanununun buna aid 
maddesi değiştirilmekte, vergi 
nisbeti yüzde elliden, yilzde 
beşe indirilmektedir. 

Görülüyor ki, devlet fırsat 
ve imkan buldukça yurttaşların 
yüklerini a:ıaltmak, ihtiyaçlannı 
karşılamak yolundadır. 
Eğer bu me1,11lekette kannç 

vergisinin matrahlanm her kesin 
hakiki kazançlanna istinat et
tirmek, ve bunun üzerinden 
vergi tahakkuk ve tahsil eyle
mek mümkün olsa, tahmin de
ğil, muhakkak iddia edilebilir 
ki, daha birçok yoksul yurd
daşların mükellefi Jetlerini azalt
mak, hiç olmazsa bunlara da 
adilane bir şekilde mükellefi
yetlerini yerine getirmek im
kanları ba!ışolunabilir. 

Bugün yılda ancak yedi yüz, 
sekiz yüz lira kazanan esnaf 
vardır ki; bulunduğu dükkanının 
iradı gayri safisinin yüksek ka
yıtlı bulunmasından dolayı iki 
üç yüz lira kazanç vergisi 
ödemekte, vergi nisbeti yüzde 
yirmi beşle elliye kadar yük-
selmektedir. Bu yüzden işlerini 
terketmeğe mecbur kalan va-
tandaşlar bile mevcuttur. Öbür 
tarafta yılda yirmi, otm bin 
lira kazanç elde eden bir adam, 
mağazasının mahza iradı gayri 
safisinin dört yüz lira olma
sından dolayi nisbet kabul 
eylemiyen az. bir mikdar vergi 
ödemekle iktifa eylemektedir. 

Bu şekildeki tahakkuk ve 
tahsilatta şüphesiz, adalet mef
humu kaybolmaktadır. Kazanç 
vergisinde yapılmakta olan 
değişikliği göz önüne alarak 
bu noktaya nazarı dikkati celb 
etmek isteriz. Denecektir ki; 
adaletin tam ve kAmil bir şe-
k.ilde tecelli ettirilmesine imkan 
bulunamadığı için birçok deği-
şikliklerden ve denemelerden 
sonra bu usule müracaattan 
başka çare bulunamamıştır. 
Hakikaten bizde matrahın tam 
bir şekilde yakınındaki zorluk
ları anlıyor ve takdir ediyoruz. 
Fakat buna rağmen alınabile-

_,. cek bazı tedbirJer bulunduğuna 
da kaniiz. Eğer devlet, kanun 
formalitelerinden istifade ede-
rek hakiki kaıancını giıleyen
lere karşı tedbir almak, icabın-
da bu gibilerin defterlerini kon
trol edebilmek hak ve salahi-
yetini eline alırsa bu kabil 
hareketlerin önüne pek ali 
reçilebilir.. Her halde kazanç 
rergisi kanununda yeni değişik-
ıikler yapılırken verginin hakiki 
kazanç esaslarına istinad ede
bilmesi ve adalet mefhumuna 
yaklaşılmasının temini de der
piş olunmalıdır. 

~als.k.ı C>ca.koğ1-u. 

On binlerce köy]ü 
Krah Korfo adasında 
lezahUratla kar,lladı 
- Baş taıa/ı ı inci sap/ada -

sonra kendisini eski askerleri
nin arasında görmekten müte
vellit sevincini bildirmiştir. 

Prens, pazar günü seyaha
tine devamla lstanbula hareket 
edecektir. 
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Panayır hazırlıkları 
Macaristandan bir sirk kumpanyası 

celbi için teşebbüse girişildi 

Kordonun 
Elektrikli 
tramvay işi 

Elektrik şirketi mOdüril bay 
Gormezano dlin öğleden 
sonra belediye reisini ziyaret 
etmiş ve bir müddet görüş· 
müşlerdir. 

Kültürpark içinde fuvar sa
hasında yaphnlacak iki büyük 
havuzun inşasma başlanmışbr. 
Bunlardan birisi 30 metre uzun
luk ve 19 metre kenişliğinde 

beyzi bir şekilde olacaktır. Bu 
havuzun sulan ortadan ve yan
lardan olmak üı:ere üç yel'den 
muhtelif renklerde havaya fı~
kıracaktır. 

Bu görüşmelerde Kordon 
tramvnylarımn eleldriklenme 
işin in de mevzuu bahs olduğu 
zannedilmektedir. 

Diğer taraftan elektrik şir
ketinin Belçikadaki merkezin
den Kordon tramvaylarının 

elektriklenmesi işi için müza
kerata girişmesi için salahiyet 
nldrğt söylenmektedir. 

Bu sular 20 metreye kadar 
yükselecektir. Muhtelif renkler 
gösterecek havuz sulan için 

Almanyaya yalnız elektrik tesi- ra ryada 
sabnda kullanılmak ilzere ~ 
4500 liralık malzeme sipariş 
ed:lmiştir.Bu sene vilayetlerden Hayvan panayırları 
yapılan müracaatlara göre ge· Trakya mıntakası umumi 
çen sene viJayetler arasında müfettişliğinden vilAyete gelen 
en iyi mevkii alan Denizli idi, mektubda mıntakada açılacak 
Bu da eski vali Fuad Toksalın hayvan panayırları hakkında 
eseri idi. Bu yıl fuvarda vili- Oeçcn yılki panayırdan. bir görünüş malümat verilmiştir. 26 Mayısta 
yetlerdeo en mazbut ve büyük Panayır için Budapeşteden Dlnda şehrimizde çok mühim Kırklarelioin Karaumur ve Ha-
yer alan Aydm vilayetidir. Bu dünyaca tanınm!ş bir sirk kum- güreş müsabakaları yapılması ziranm dördünden sekizine ka-
da vali Salim Özdemirin, Fu- p~nyası.nı~ !zmıre gelmesi te- da temin edilmiştir. Bu güreş· dar Karabiganın Çanpaz&r kö-

m~ın edılffi:ışhr: Bu yıl fuvard.a ler için gerek yerli ve gerek 
varın ahemmiyetini kavrıyarak eglencc: ışler~e de ~yrı hır ecnebi tanınmış pehlivanlar yünde, 8-11 Haziranda Biga 
işe gösterdiği alakadan ileri ehemmıyet verılmektedır. getirilecektir. Her akşam güreş merke1.inde hayvan pazarları 
gelmektedir. 1 Bundan başka fuvar zama- yapılacakbr. kurulacaktır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merinos koyunları 
Merinos cinslerinin ıslahı için 
alınan tedbirler fayda ~verdi 

Bursa havalisinde yetişen 

Kıvırcık koyunlara Almanya
dan getirilmiş olan Merinos 
koçlarından sun'i tohumlama 
tatbikatına bir hazirandan iti
baren başlanacaktır. 

Şimdiye kadar Karacabey 
harasında yapılan tecrübeler 
büyük muvaffakıyetler vermiş
tir. Yerli kıvırcıklardan yetiş

tirilen on binlerce Merinos ko
yunundan elde edilen kıvırcık 
yünlerin B kalitesinde olduğu 
anlaşılmışbr. 

ların hem et ve sfitleri, iıem 

de yünleri fevkalAde güzel 
bulunmuştur. 

Halkın yerli kıvırcıklarına 
sun 'i olarak Merinos tohum· 
lama ameliyesi yapacak bay· 
tarlar Bursaya çağnlmışlardır. 
Evvelce Bursanın Karacabey 
harasında açılan Merinos 
sun'i tohumlama kursuna 
Jzmirden iştirak eden mücadele 
baytarı Cemil de çağınlnıış 
ve dün Bursaya gitmiştir. 

Yerli merinoslann yünleri 
fevkalade güzel olduğundan 
yeni yaphnlmakta olan men
sucat fabrikalanmızın ihtiyaç
larına cevab verebilecek ve 
bunlardan gayet güzel elbise 
kumaşları yapılabilecektir. 

••• 

Ruam mücadelesi 
Bütün vilayet kazalarında ve köyle

rinde dikkatla takib edilecektir 
Ziraat vekaletinin gönderdi

ği talimata göre geçen sene 
ruam mücadelesi yapılmamış 
olan kazalarJ1& köylerde müca
deleye ehemmiyetle devam edil-
mektedir. Yalnız Ödemiş kaza
sında şimdiye kadar 510 hay
vana ruamb olup olmadığı an-
laşılmak üzere mallein tatbik 
edilmiştir. Diğer kazalarla köy-
lerde de tatbikata devam edil
mektedir. 

Ziraat vekileti vebayı b:ı
kari hastalığının esaslı bir mü
cadele ile nasıl önünü almışsa 

ruam mücadelesile de ruam 
hastalığını tamamen ortadan 
kaldıracaktır. 

insanlara da geçen bu has
talık çok tehlükelidir. 

Yine vekaletin emrine gö
re geçen ve evelki sene
ler hayvanlarmda şarbon has
talığı görülmüş olan mın

takalardaki bütün hayvan
lara şarbon aşısı yapılmaktadır. 

Bayıodır, Kuşadası, Dikili 
ve havalisinde birçok hayvana 
aşı yapılmı~tır. ........... 

Alman heyeti Liselerde 
iki günden beri şehrimızde 

imtihan günleri misafir bulunan Almanyanın 
Ankara büyük elçisi ile Alman 

Şehrimizdeki liselerin son 
sınıflarında derslere son veril- ticaret heyeti mürahhasası dün 

Dallardan ........... . •••••••••••• 

····················· sesler ••••••••••••••••••••• 

KONTROL 
lstaobul gazetelerinin verdik

leri baberler.e göre <lktisad ve
kaleti müfettişleri sigorta şir
ketlerinin muamelatını ve he
saplarını tetkik ediyorlar. 

Yine bu haberJere nııaran 
lstanbul yollarand o bazılarının 
da teftiş ve tetkik işini Nafia 
vekafeti kontrol heyetine tevdi 
etmiş. 

Sigorta şirketlerinin ikisinin 
foyası çıktı. Gazeteler bu mev· 
zuda sütun sütun yazılar yaz· 
dıkları için burada tekrara lil· 
zum yok. Çiy yiyenlerin, ka
rın larının ağrısına tahammül 
mecburiyetinde l< alacakları ta
biidir. 

Y otlar için bugünden bir şey 
söylemek doğru değildir. Tah
kikatın neticesini beklemek 
zaruridir. 

Nafia vekaletinin yolsuz ve 
haksız işler üzerinde ne kadar 
titiz davrandığı birçok misal
lerle sabit. Vekaletin bu titiz-
liği tahkikat neticesini tam bir 
huzur ve emniyetle beklemek 
içiu kafi bir sebeptir. incele-
menin sonu yapılan iddiaların 

mahiyetini ortaya koyacakbr. 
Bu muhakkak ... 

Türkiye ve F eniks sigorta 
şirketlerinin akıbetini bir kere 
daha anlattı ki mürakabe; çok 
faydalı ve başka fenalıkların 
husulüne mani kuvvetli bir ted
birdir. Bu sıkı kontrol olmasaydı 
Türkiye milli şirketi izrar saha
smı kimbilir ne kadar genişle
tecek; F eniks şirketi tasfiye 
bayrağını yine kimbilir bangi 
tarihte çekecekti. 

Ben eminim lstanbulda ya
pılmakta olan bu kontrolun 
faydaları yalnız mahaUindc 
kalmamış, memleketin her ta
rafındaki şirketler kendilerini 
toparlamağa; noksanları varsa 
tamamlamağa çalışmışlardır. 

İkbsad vekaletinin muhterem 
müfettişleri Ankaraya avdet 
ederken lzmir yolunu tercih 
etselerdi herhalde ken&lcrini 
işgal edecek iş bulacak1ardı. 
Mesela: 

Kuruluş maksadı; devamının 

sebebi; kar ve zararı, emlaki· 
nin vaziyeti, sermaye ve ihti· 
yat akçası bugün alakadarla· 
rmca meçhul bulunan (Bulvar) 
şirketi hakkında bizleri tenvir 
edemezler miydi? 

'tv.l:u..ra't Çl.:u.ar 
• • ••• 1. 1 • 

Kadın mı, 
erkek mi?! Bisiklet yarışı 

Bu, memleketimiz hesabına 

büyilk bir muvaffakıyet sayıl

maktadır. Halkın bütün kıvırcık 
koyunlannın Merinosa tohum· 
lanması suretile, bir sene 
içinde Merinosmıntakası ola
rak ilan edilecek olan Bursa, 
Balıkesir, Biga ve Çanakkale 
havalis:nde ehemmiyetli mık· 
tarde Merinos yetiştirmek müm- Bisiklet heyeti tarafından sık 

miştir. Diğer sınıflarda bu ayın sabah otomobillerle Bergamaya 
26 sında dersler kesilecek ve giderek Bergama harabelerini Kadın iken ufak bir ameli· 
28 mayısta lise son sımflar ziyaret etmişler ~e akşam av- yat ile erkek olan vardır amma, 

kün olacak ve zamanla bu sık yaptırılmakta olan teşvik 
hayvanlar cenuba dog" ru ya- yarışlarına bu pazar günü de 

devam edilecektir. 
yılarak çoğalacaklardır. 

Evvelce Tarım Bakanlığının Bu haftaki yarış pazar günü 
sabahı saat sekizde yapıla

Macaristandan getirtmiş oldu-
caktır. Yarış yeri Gazi bulvarı 

ğu Merinos koç ve koyunla- ile Şirket bulvarıdır. Basmaha-
nndan elde edilen döllerin et neden hareket edecek bisik-
ve sütleri tatsız bir şekilde }etçiler Cazi ve lsmetpaşa 
görülmütü, yalnız yünleri güzel- bulvarlanndan geçerek Şirket 
di, fakat büyük fedakarlıklarla bulvan yoluyle tekrar Basma-
Almanyadan getirilen Merinos haneye gelecekler ve bu suretle 

talebelerinin sözlü imtihanları det etmişlerdir. erkek iken kadın olanı yeni 
başlıyacakbr. Liselerdeki diğer duyuyoruz. Hilal eczahanesiolıı 
sınıflar talebelerinden sözlü BI k 
imtihana kalmış olanların imti- r aza çıkardığı Kemal Aktaş kolon· 
hanlarına beı haziranda başla- Turan yağ fabrikasında ame- yalarından zümrüd damlası ko• 
nacaktır. 20 haziranda liselerde lelik eden Ömer adında bir kusu erkek maskülen dişi Fe-
olgunluk imtihanlarına başla- genç tene:ke imalathanesinde minen olmak üzere iki cins ya-
nacak ve 4 temmuzda bu im· çalışırken elini teneke kesmeğe pılmakta, erkek koku üzerinde 
tihanlar bitmiş olacaktır. mahsus makineye kaptırmış ve yapılan bilkimya bir ameliyat 

............ b' ı· d Belediye encUmenl ır e ınin ört parmağı kop· ile koku derhal dişi yani müen· 
Belediye daimi encümeni dün muştur. Çok kan kaybeden bu nes olmaktadır. Kemal kamil; 

akşam Behçet Uzun baıkanlı- işçi hastaneye kaldırılarak te- kokularım için söylenecek sözü 
koçlarından elde edilen koyun- on tur yapacaklardır .. 

~·------------------------------------------, 
ğında toplanmıştır.. davi altına alınmıştır. lzmirlilere bırakıyorum, diyor. 

,J-------------------=----------------...-..-...-.. ......... ~ 
TAYYARE Y" .A.Z F i Y A T L A R 1 

HUSUSi 35 BALKON 25 SALON 20 
Senenin en muhtetem 2 bUyUk filmi birden 

1-KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
BugUn matinelerden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDATE~~'!" 
Seanslara dikkat 5,45 de Kleopatra 

9,15 " " 
4 de Kasta Diva 

7,30 " " tt , ............................. ______ .... __________________ , 

Sineması TELEFON 
3151 

. Sinema mü.dilr~yeti saygılı İzmir halkmdan gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa
bılmek gayesıle fiyatlarında yüzde elli tenzilat yapmışbr. Bu haftadan itibaren her gün her seansta 

FiYATLAR tl5 - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu ucuz fiyatlara rağmen bu hafta iki şaheser film birden 

1-BEN SENiNiM 
Brigitte Helm - Paul W egener - Willy Eichberger'ın temsil cttıkleri çok nefis ve büyük 

bir aşk macerasını musavver şaheser film 

2 • SöZDE KARIM Jean Mur~t ~le ~nna Bella'nın beraber 
çevırdıklerı meşhur eser 

Ayrıca : Ankarada 11 Türk kuıu,, nun faaliyeti ve spor kongresi intibaları 
11 Miki Mavz ,, canlı karikatörler 

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

Cumartesi ve pllzar gUnleri saat 14 te Ben Seninim fiJmi başlar. 
~~ ........................... ~ .................................... ~ı 



Necaşi izin isledi 
Londra' da lngiliz kralı 
Edvardla temas edecek 

Necaşi 

Londra, 22 (Ö. R.)- "Daily Abebadan Stefani a1aosına 
T elegrapb,, gazetesine göre bildiriliyor: 
Necaşi Londraya hareket için Askeri harekata ikmal edil-
lngiliz hükümetinin muvafaka- miş nazariyle bakılabilir. Ara-
tını beklemektedir. Habeş im
paratoru Londrada Ingütere 
krah ile görüşmek ve müstak-

zinin işgali hususunda plan mu
cibince icra edilmektedir. 3ncü 
kolordu kıtaah Dessie mınta-

bel hareket hattJ hakkında kasmda harekat icra etmek-
lngiliz hükumetile temasa gir-

tedir. ikinci kolordu bulunmak
mek niyetindedir. 

Portsaid 22 (Ö.R) _Habeş ta olduğu mevzileri muhafaza 
raslarından Nasibu, Makonen etmektedir. Gondar mmtakası 
ve Desta Fransaya pasaport ile Tana golü mıntakasında ve 
almışlardır. Necaşinin de Fran- Sudan hududunda sükun hü-
eaya gideceği söyleniyor. küm sürmektedir. Askeri faa-

Paris, 22 (Ö.R)- Salahiyet- liyet işgal ile birlikte sarfedil-

mekte olan siyasi faaliyete 

müzaherete ve yağmacılığı or
tadan kaldırmağa inhisar et
mektedir. 

tar çevrenlerde bildirildiğine 
göre Habeşistanda Direduaya 
gönderilen Fransız askerlerinin 
geri çekilmesi için ltalya tara
fmdan resmi bir teşebbüı; ya-
pılmamış, yarı resmi olarak Habeş askeri rilesasının ek-
müracaatta bulunulmuştur. Bu- serisi kaçmıştır. Ras Imru kır-
nunla beraber Fransız. tebaası- larda serser;yane dolaşmakta-
nın emniyeti tam olarak temi- dır. Tayyareler Asmara ile 
natı altma alınmadıkça bu nok Adis-Abeba arasında posta 
talarm Fransız somalisine av- servisi yapmaktad11. Adis-Abe-
deti düşünülmektedir. baya takriben günde otuz tay-

Roma, 22 ( A.A ) - Adis- yare gelmektedir. .... .. . .. ,.. 
Londra anlaşması öldü mü? 

ln1?iltere deniz 
projesini kendisi 

• 
ınşaatı 

yırtmış 
Paris 22 (Ô.R) - 11 Petit MarseiJlais,. gazetesinde bayan Ge· 

nevieve' Tabuis Londra deniz muahedesinin artık ölmüş saydabı
leceğiui yazıyor. lngiltere bu muahedede tayin edilen hadden 
fazla olarak 40 bin tonluk torpito yapacağını bildirmiştir. Italya 
ve Japonya ise, inşaab evvelden haber .v~rmemek ~ur~tiyle mu
ahedeyi zaten . boz~uşlar~!· .~u _şartlar ıç!nd~ denız mşaatında 
tam serbesti sıstemıne donulmuş farzedılebır. Bunun neticesi 
o.arak Fransa da 35 bin tonluk yeni bir zırhlı ile 6000 tonluk 
daha bir krovazör yapacakbr. 

c:: 

ı----------~.ı----------------· 
SAFI AŞK 
- 12 Türkçeye çeviren : R. B , ______ , _____________________ _ 

Yzrun l<öylU •• Bir çeyreği burjuva bir çeyreği 
zevkine dUşkUn bir kadın •• 

Madam föyantın babası Ju
rada çiftlik çubuk sahibiydi. 
Tarlaları, yazlak ve kışlakları, 
bağları ,bahçeleri, sürüleri ile 
]uranın zengin çiftçilerinden 
ayılırdı. Karısı işine yardım 

ederdi. iki kızı on iki yaşına 
gelince çiftlik işlerini; inek 
sağmayi, kümes hayvanlarına 

bakmayı, yemek yap.mayı, di
kiş dikmeyi, ev idaresini öğ

renmişlerdi. Günüıı birinde ko
casını ansızın kayLeden dul 

kadın çiftliği yalnıı başına 
id re edemeyince herşeyi sat

mış, iki kızıyla birlikte Pariste 
bulunan kardeşinin yanına jl'İt
miıti. Ailenin hüvük kızı o!an 

Madam Föyant henüz on altı 
yaşında idi. 

Hikayenin bundan sonrasını 
Föyant'an kendisine bırakalım: 

- Pariste taliimle karşılaş
mıştım. insan on altı ya
şında iken, hele köyden gel

miş bulunursa ne kadar toy 
o!ur. Bu tali genç kuzenim Lui 
Föyanttı. 25 yaşında sevimli 

' sarışın, eyi tahsil görmüş bir 
genç.. Çok şey biliyordu. Şa

ra b imalathanelerinin komisyon
cusu sıfatıyla şehir şehir dola
şırdı.Görmediği yer kalmamıştı. 
Hülasa o bir şahsiyet olmak 
iddiasındaydı. 

On yedi yaşında onunla ev· 

- --·--· 
., --

Son Telgraf Haberleri· 

işgal hareketi devamda 
Bir Italyan kolu dün Debra Martoz 
mevkiini işgal ederek bayrak çekti 
Londra, 22 (Ô.R.)- Cibuti- Üçüncü kolordu Desye mın-

den Reuter ajansına bildirildi- takasmda bulunmaktadır. Dör-
ğine göre Diredanadan kay- düncü kolordu Gondar mınta-
bolması endişeler uyandırmış ka~ını tutmaktadır. ikinci kol-
olıin doktor Rikens şimdi Aöis ordu ise mevki!erini muhafaza 
Abebada beklenilmektedir. etmekte ve işgal edilen arazinin 

Roma, 22 {Ö. R.) - Staroce teşkilatile uğraşmaktadır. 
kumandasında si.ir'atlı bir kol 28 llk Teşrin karagömlekli-
dün Debra Martoz mevkiini ler fırkası Tsana gölü böl-
işgal etmiştir. General tayyare gesindedir. Burada ve Su-
ile önden gitmiş ve kıtaatı dan hududunda sükünet hü-
gelince, bir gurup zabitile bir- küm sürmektedir. Yapılan as-
likte imparator konağı üzerine keri hareketler, siyasi faali-

lngiltere 
••• 

Kudüse kuvvet 
gönderdi 

Kudüs, 22 (A.A.) - Bir ls
koya piyada taburu bu sabah 
buraya gelmiştir. Bir istihkam 
bölüğü de telefon muhabera
tma ve demiryol münakalatına 
nezaret etmek üzere Nablusa 
gc~lmiştir. Dün yararalanmış 

olan bir arap bu ısabah öl
müştür. 

Kudüs, 22 (A.A) - T elaviv 
yakınında bir trene bomba 
atılmış ve bu yüzden telefon 
telleri hasara uğramıştır. 

Klakson çalın· 
ması menedildi 

bayrak dikmiştir. Ahali deha- yetle faydalı surette kolaylaş-
let etmiştir. ltalyan kolunda tmlmaktadır. Bu faaliyetin ga- Istanbul, 22 (Yeni Asır) -
Necaşi tarafından vaktile esir yesi de henüz işgal edilmemiş Vilayet, Mayısın 25 inden 
edilmiş olan Ras Hailunun og-- mın'takalardaki ahaliyi dehalele itibaren şoförlerin Klakson çal-

' malarıoı menetti. Y almz el 
lunun kumandası altında Ha- sevketmektir. Diğer taraftan korneleri kullanılabilecektir. 
beş kuvvetleri de vardı. Ras şekavetin önüne ~eçmek için 
Imru tarafından kumanda edil- hertürlü tedbirler ahnmaktadu. Buenos Ayreste 
mekte olan ordu reisleri de Mareşal Badoğtiroya vektUet etmekte Roma, 22 ( Ö.R) - Harrar } 
dehalet etmişlerdir. olan General Oaz~·a11i mıntakasmda Habeş rüesasm- ze zele oldu 

Adis-Abeba, 22 ( Ö.R ) - nazarile bakılabilir. Şimdi ya- dan bir gurub ltalyanlara de- Bucnos Ayres 22 ( Ö. R ) -
S f · A pılmakta olan işgal hareket-

te anı jansı bildiriyor: Ha- }eri, evelden hazırlanmış olan balet etti. Cicikalı 317 muha- Şiddetli bir zelzele olmuş, fa-
beşistanda asıl askeri hareket- lana göre, metodik bir şe- rib silah ve mühimmatlariyle kat nüfusça zayiat kaydedil-
lere arhk kat'i olarak bitmiş &ilde temin edilmektedir. ltalyanlara teslim oldu. memiştir. .... M~d;i~i'd~·: ..................... K~~Y~d~ ..... bi; .... ~i~~y;t" .......................... [~~d;~ ...... . 
Kahvd~;- kapalı Canavar kadın, 

Madrid, 22 (Ö.R)- Madrid- k t k 
\J 

çocugu 
öldürdü deki büyük kahvelerden bir uyuya a ara 

çoğu patronlarla garsonlar ara

sındaki bir ihtilaf üzerine ka

pılarını kapamağa mecbur kal

mışlardır. Anarşist - Sendika-

- list birliklerine mensop olan 
patronlar faşist teşkilatına 

mensup garsonların çıkarılma

sını istemişlerdir. Patronlar 

bunu kabul etmiyerek mües

seselerini tatil etmeği tercih 

etmişlerdir. Birçok lokanta da 

garsonsuzluk yüzünden kapalı 
kalmıştır . 

Edirneye 
seyyah gelecek 

Edirne, 22 (A.A) - Edirne 

T uring kulübü bugün Halke

vinde umumi müfettiş G. Kazım 

Dirik'in başkanlığı altında bü

yük bir toplantı yaparak Ec\ir

neye seyyah getirme hususun

da gereken tedbirlerin alınma

sını kararlaştırmıştır. 

Kurulun daha faal bir vaz

iyete girmesi için yeni bir yöne

tim kurulu seçerek dağılmıştır. 

lendim. iki sene, balaymın baş
döndürücü heyecanlara içinde 
tasasız, üzüntüsüz mesud bir ha
yat sürdüm. Fakat kocam şa
rab satmak vesilesile Parisin 
eylence yerlerinde, kahve ve 
gazinolarmc\a dolaşan bir çap
kındı. Biri şantör komik, diğeri 
heykeltraş iki arkadaşı vardı. 
Onların artist hayatları göz
lerimi kamaştırmıştı. Paris 
modasına göre geyinmeyi, so
kak kızları gibi kokular sü
rünmeyi, kokotlar gibi yıkan
mayı, kocamın arkadaşlarıyla 
konuşmayı, eğlenmeyi, sosyete 
kadınları gibi heyecanlı aşk 
romanları okumayı öğrenmiş
tim. lzdivacıcımızın ikinci yıl
dönünıünden sonra hayatımın 
ufku kararmağa başladı. Ko
camın bir yığın borcu oldu
ğunu, beni yalnız param için 
aldığını, çok içtiğini, kumar 
oynadığını, çahşmadığını beni 
aldatmakta olduğunu öğrendim. 
Çok ağladım. Çok ıstırap çek
tim. Ve bir t~y piliç gibi ona 

Konya, (Özel) - Burada canavar ruhlu bir kadın tarafından 
vabşiyane bir cinayet işlenmiştir. Bu hususta alınan malumat 
şöyledir: 

- Konyanın orta mecid mahallesinde oturan Huriye isminde 
bir kadın, henüz sebebi tamamen .aydınlanmıyan bir meseleden 
dolayi Ahmed karıst ~atmayı öldfirmeyi kurmuştur. Huriye 
Fatmayı kandırıp birlikte taze ot toplamak üzere kıra gitmişler, 
orada bir müddet vakit geçirmişlerdir. Huriye Fatmayı 
iple bağhyarak bir kuyuya atmış; bilahara Fatmanın 
çocuğunu da kuyuya atarak öldürmüştür. Fatm~ kuyuya 
düşünca sersemlemiş; fakat ölmiyerek kurtulmuştur. Ölen yahuz 
kızıdır. Katil yakalanmıştu. 

ltalya tedbir alacakmış 

Zecri tedbirler kalkmaz
sa vaziyet çok değişirmiş 

Roma, 22 (Ô.R) - ltalyan gazeteleri zecri tedbirlerin geçik: 
meden kaldırılmasını istiyorlar. Bunlara göre milletler cemiyeh 
zecri tedbirleri kaldırmıyacak olursa ltalya başka tedbirler 
almıya mecbur olacaktır. 

Roma, 22 (Ö.R)- Yarı resmi Ciyornale Ditalya gazetesi 
şunları yazıyor: 

Bu zecri tedbirler İtalyayı iki mes~le karşısıuda bırakıyor. 
İtalya evvela mümkün olduğu kadar geniş iktisadi teşkilatını 
tetkik edecek: sonra yabancı memleketlerle münasebetlerini 
yeniden gözden geçirecektir. Zecri tedbirleri tatbik eden mem
leketlerle tecim muahedeleri hükümsüz kalmıştır. Bunları tama
men değiştirmek lazımdır. 

aldandığıma teessüf ettim. Yu
vamızda kav~a eksik olmıyor
du. Kocam,sefahatinin kurbanı 
olarak vereme tutuldu. Hasta
lık o kadar hızla ilerledi ki 
çok yatmadan öldü~ 

Lui yatağa düşünce her ka-
bahatını unuttum. Kalbimin 
bütün safvetiyle onu kurtar
nıağa yaşatmağa çalıştım. Ko
cam beş yılda servetimi 
eritmiş bulunuyordu. 

F da ketten sonra anama de
dim ki: 

- Paris bulvarlarında avcı-
lık edemem anne... Başlmızın 

çaresine bakalım. 
Hemşirem e-.vlenmışti. Kayın 

biraderimin yardımı ile bu
gün i1letmekte olduğumuz süt
haneyi bulduk. işte iki seneden 
beri anamla birlikte burada 
çalışıyoruz. Sert, fırtınalı gün
ler geçirdik. 

Emmanüel genç kadmın he· 
yecanla anlattığı hikayeyi din
lemeğe dalmıştı. Normandiya 
ve Juranm köylü safiyetini ta-
ııyan sözlerine Parisio çapkın, 

oynak nüktelerini karıştıran 
Föyanın anlatmakta devar•1 et
mesini istiyordu : 

- Burada muvaffak oldunuz 
mumadam? 

- Oldukça iyi kazanıyoruz. 
Pariste kaldığım beş sene 
içinde işi unutmuştum. Yeni
den işe koyulmak kolay değil... 
Hülasa mösyö size bütün bu 
anlattıklarım tadsız tuzsuz şey
ler ... Ayakta uyku getirtbilir. 

Emmanüel protesto etti. Gü
zel kadınm hikayesine samimi 
bir alaka gösterdiğini isbat 
etmek için yeni suallar sordu. 
Yine bu suretle öğrendi ki 
madam Föyantın anası ken
disine fazla yardımda buluna-
mıyor. Keder bahtsız kadının 
kulaklarını sağır etmiştir. Evin 
bütün hizmetini yapan, sütha
neye nezaret eden yalnız ba
şına Föyanltır. Evinin hem 
erkeği hem de kadınıdır o ... 

- Günde on dört saat ça
hştığım oluyor. Böyle iken zin· 
deyim. Benim gibi sapasağlam 

••••• 
Linıanı genişliyecek 

Londra, 22 (Ö.R) - Londra 

limanında geliş gidiş arttığın

dan limanın genişletilmesi ve 

ıslahı için 12 milyon lngiliz li
ralık tahsisat kabul edilmiştır. 

Fransız harp . .; 
sanayıı 

Paris, 22 (Ö.R) - Sosyalist 
"Populaire,, gazetesi bu sa
bahki nUshasında sosyalist ida-

resi altmda Fransanın muhak
kak surette harp sanayiinin mil
lileşmesine doğru gideceğini 

ve yeni hükumet bu endüstri 
üzerinde sade bir kontrolile 
iktifa etmiyeceğini yazıyor. 

INGILTERE 
Hatasını: gUç anlamış 
Paris, 22 (Ö,R) - " lntran 

sigeant,. gazetesi B. Baldvinin 
nutkunu tefsir ederek "Bize 
kuvvetli Lir İngiltere lazımdır,. 
cümlesini memnuniyetle karşı
lamaktadır. Bu gazeteye göre 
lngiltere silahlarım ihmal etmiş 
va Alman silahlanmasının teh
lükesini pek geç anlamıştır. 

Ancak B. Churchill tek başına 
daima bu tehlükeyi göstermiş-
tir. 

bir kadının tam beş sene ve
remli bir kocayla yaşaması 

garib değil mi? 
Tatlı gülüşleriyle güldü: 
- Bakınız demir gibiyim ... 
Emmanüel ona bakarken ani 

bir mahcubiyete kapıldı. Bu 
kadar felakete rağmen yeise 
düşmeyen bu kadının kendinde 
ferahla gülebilmek kuvvetini 
bulabilmesine hayret etti. 

Ufukta gökyüzünü kaplayan 
kızıllık sönüyordu. Nihayetsiz 
görünen çayıtların içinden gece 
karanlığı yükselmekteydi. Ağaç 
dallarını hafifçe kımıldatan 
meltem madam Föyanhn sıcak 
vücudundan dağılan yasemin 
kokusunu Emmanüele gelirdi. 

Delikanlı bir adım ilerliyerek 
karşısındaki kadım daha iyi 
süzdü. Bakışları göz kapakla
rını gölgelendiren uzun kirpik
lerine takılmıştı. Bu çehrede, 
bugün, diğer günlerinkinden 
daha sevimH, daha ateşli bir 
hususiyet buluyordu. 

ı ~So1111 \lar-



ngil ere 
Su h planı 

Hazırhyacak ve Alman -
Fransız planlarını telif 

edecektir 
Londra, 22 (Ö.R) - Lordlar 

kamarasında, Milletler cemiye
tinin, hiç olmazsa şimdiki şek
lile aczını müşahede ederek 
hükümetten Milletler cemiyeti 
misakının tadil ve ıslahı imkan- \ 
larını ciddiyetle fetelmesini 
istiyen bir takrir üzerinde 
münakaşalar cereyan etmiş

tir . takriri veren Lord 
David karşılıklı yardım, har
bın men'i, MilJetJer arasında 

faal bir iş birliğine müstenid 
bir ekonomik siyaset tesisi 
gibi esaslan ihtiva eden Fran
sız sulh planını methetmiş ve 
Fransız - Alman sulh planlan 
arasında birbirine benziyen 

bazı noktaları kaydettikten 
sonra lngiliz hükumetinin de 
kendi hesabına bir sulh planı 
haznfamasmı istemiştir. 

Milletler cemiyetinin ve pak· 
tın islahı noktasında ısrar 
ederek hatip, vaktile bay Tar
dieu tarafından yapılmış olan 

ihtarlara kulak asılmış olsaydı 
bu işlerin daha evvelinden gö-

rülmüş olacağını söylemiştir. 

Bundan sonra birçok LordJar 
münakaşaya kanşmışlardır. Lord 
Allen demiştir ki: "Müstakbel 

• Fransız bükfımeti başkanı hü
kümeti başına geçer geçmez 
samimi bir Fransız-lngiliz iş 
birliği teessüs edecektir." 
Hükiımet namına söz alan 

Lord Şansölye Ingiliz hükiime· 
tinin Fransız ve Alman planla-

rını tetkik ederek icabında ay
rıca bir sulh plam da teklif 
edeceğini söylemiş, neticede 
Lord David takririni geri al
mıştır. 

Albay Lopez 
Aktör Lavrence•ın 

kendisi imiş 
Londra, 22 (Ö.R) - Royter 

bildiriyor: 
Bu sallabki gazeteler aktör 

Lavrensin dumdum kurşunları 

işine adı karışan esrarengiz 
Albay Lopez o1duğunu ve Lon
drada oturduğunu bildiriyorlar. 
Lavrens demiştir ki: 

- "Hareltetimin saiki, mun
hasıran vatanperverliğimdir. 

Dumdum kurşunu almak iste
dim. Maksadım Habe.şistanda 
kullanılan kurşunların lngiliz 
mamulatı olmadıklarını ispat 
etmekti.,, 

Lavrens harbiye nezaretine 
izahat verdi. Oradan çıkarken: 

- "Mesele kapanmışbr dedi. 

YERi ASIR 

• •• 
ı g re 

• 
ı ce 

Maliye Vekaleti teşkilat ve mürakabe ile mükelleftir. leri mülhak ke~alara ait tahsi-
vazifeleri hakkındaki kanunun Ankara, Istanbul, lzmir gibi lat muamelelerini yakından ta• 
vilayeUer teşklıatma tealluk muayyan tarifeli nakil vasıta- kib ederek tahsilatın zamanın-
eden ikinci kısmını aynen ya- ları bulunmıyan şehirler içinde da icrasını temin edecek tedbir-
zıyoruz: vazife gören kontrol memur- leri alırlar, Mülhak kazalardan 

Madde 19 - Vilayetlerde Ianna yalnız kontrol için ihti- sorulacak tahsilat kanunlarmın 
defterdann idaresi albnda: yar ettikleri vapur, tramvay ve tatbikatına ait suatlere defter-

A) Varidat müdürü otobüs gibi muayyen tarifeli dar tarafından verilecek cevap-
B) Tahsilat müdürü nakil vasıtalan ücretleri verilir. lar tahsilat müdür veya şefleri 
C) Muhasebe müdürü Madde 22- Varidat servisi; tarafından hazırlanır. 
Ve muamelatı ehemmiyetli varidat müdürleri vergilerin 

olan v\layet1erde muhakemat ' tarh Ye tahakkuk muamelele- Tahail şube şefi, memur ve 
ve milli emlak müdürleri bu- rini kanuni miadında ifa ettir- katipleri ve icra memurları ve 
lunur. Lüzum görülen yerlerde mek ve tahakkuk eden varidatı bilumum tahsildar! r, tahsilat 
defterdara muavin verilir. Mu- tahsilat servisine vermek, ter- müdür veya şefinin m.aiyeti-
amelab az olan vilayetlerde kinleri icab eden vergilere dirler. 
tahsilat müdürü Jerine tahsilat müteallik muameleleri ve hu· Bütün tahsildarJar ücretJe 
şefi bulunur. ıu i kanunlarla kendilerine ve- İstihdam olunurlar. Atlı tah il-

Istanbul vilayeti teşkilatı(33- rilmiş sair işleri yapmakla mü- darlara ücretlerine ilaveten 
40) ıncı maddelerde yazılıdır. keUef ve muhasebei umumiye ayda on lira yem bedefi verilir. 

Madde 20 - Defterdarlar, kanununun 13 üncii maddesi Madde 24 - Muhasebe ser-
vilayetler ve mülhak kazalar mucibince merkez kazasına aid visi; muhasebe müdürleri, vila-
teşkilabnm 9miri olup muame- tahakkuk hatalanndan doğan yet teşkilatına dahil masraf 
!atın kanun bükümierine göre mali zararları, fiilen tahakkuk tahakkuk memurları tarafından 
cereyanını temin eylemek, mer- muameleleriyle iştiğal eyliyen tahakkuk ettirilen maaş ve 
kez ve mülhak kazalardan şube tahakkuk şef ve memur- masrafları ita emrine bağlamak 
sorulan suatlere eevap vermek, ları ve varidat memur ve ka 
kanuna muhalif hareketi görü- - we bilcümle tediyatı kanwıi 

tipJeriyle müştereken zamindir- bükümleri dairesinde icra et-
lenler hakkında takibatta bu- ı 
lunmak, tayinleri vilayete ait er. mek, muhasehei umumiye ka-
olan merkez ve mülhak kaıa· Varidat müdürleri, mülhak nunJarm masraf muhasiplerine 

:kazalara aid tahakkuk mua- h lar maliye memurlannm sicil- ta mil ettiği 'Saır vazifeleri 
lerini tutturmak vazifesiyle melelerini defterdar namına yapmak ve divanı muhasebata 
mükelleftir.. yakından takib ederek tabak- idare hesabı vermekle mükel-

Defterdarlar müdüriyetlere kukatın zamanında icra edil· ıeftir. 
Ve mülhak kazalara aid işlerin mesini temin eyliyecek tedbir- M 

adde 25 - Milli em\ak 
mürakabe edilememesinden ve leri alır ve kazalardan sorulan 
ya kendilerinden vaki olacak :varidat kanunlarının tatbikatına müdürlüğü bulunan vilayetler-

suallere cevab verilmemesinden aid hususlara defterdar tara- bu müdürlük vilayet merkez 
ve mülhakabnda devlet vazife-

me uldürler. Defterdarlar bu- fından :verilecek cevabları ih • 
zar ederler. lerini ifa için yapılmı~ umumi 

lunduklan vilayette Finans Ba-
Tahakkuk şube şef, memur ve resmi binaları idare ve mu· 

kanlığının en büyük memuru· h f 
durlar. re katib 'eri ve varidat memur a aza etmek, devlete aid 

Her müdür veya şef başında ve katibleri varidat müdürü- umumi malların idaresi ve hu-
bulunduğu servisin Amiri o1up nün maiyeti olub onun tayin susi malların icar, satış ve 

MAÇLAR 
Manisa muhteliti Pa-

zar günü lzmire 
geleceğini bildirdi 

lstanbulda ehemmiyetli kar
şılaşmalar yapması takarrur 
eden lzmir muhteliti Pazar 
günü zırlık maçlanna stad-
yomda başhyacaktır. lstanbul
daki karşılaşmaların ehemmi
yeti nazarı itibara alınarak lz-
mir mubteJitinin kuvvetli takım
larla egzer izler yapması karar 
altına alınmışbr. 

Futbol heyeti isabetli bir ka· 
rarla Pazar günü Manisa muh
telitioi bir maç yapmak üzere 
hmire davet etmişti. Öğrendi
ğimize göre Manisalılar mfisbet 
cevab vermişlerdir. Maç öğle
den sonra aat 16 dadır. bmir 
mubteliti, Manisalıların karşı-
sına kuvvetli bir kadro ile çı• 
kacaktır. Ayın 31 inci günü de 
lzmir-Bahkesir muhtelit takım
lan kar tlil§acakhr. 

o ove - evyor 
telefonu 

Mo kova ile Nev-Y ork ara
sında ilk telsiz telefon konuş
maları yapılmışbr. 

Bu iki şehir arasındaki te• 
lefon irtibab Londra vas,tasıyle 
temin olunmakbldır. 

Moskova ile Londra arasında 
doğru telefon hattı vardır .. Mu
habere,Londradan NeYyorka ise 
tel iz telefon vasıtasiyle isal 
olunmaktadır. 
CZZZZZ7...zT~..LZZU.::0224'ZZ1 

Borsa 1-laherleri 
, DUn Borsada 

Yapılan Satıtlar 
~ 

OzUm 
Çu. Aha Fiat 

28 M J Taranto 13 50 16 
6 Ş Riza Halef 10 10 
4 SEmin 11 SO 11 50 
38 Yekün 

512188 Eski satış 

Hergün 
Bir fıkra 
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Ynzan: Eczacı Kemal Akias 
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Yaşayan mısralar 
Türk edebiyatının maruf si· 

malarından Raif Necdet, lz
mirlidir. lzmirin ha sas muhi· 
tinden çıkarak edebiyat tari· 
hinde bir çığır açan Uşaki 
zade Halid Ziya ile yni nesle 
mensubdur. Bundan tam otuz 
iki sene enci edebiyat ders
lerinde söylediği bir özü imdi 
duymuşum gibi terütaze mu
hafaza ediyorum: "Edebiyat 
bir istidad ışığıdır. Fakat çalış
mak sayesinde iyi, düzgün yazı 
yazmak mümkündür. Ben izi 
edib yapacak değilim. Size 
canlı b"r fikri düzgün yazabil
mek mümaresesini kazandıra
cağım. işte bizim edebiyat 
derslerimiz bu olacaktır .•• " 

Çok tuhaftır ki şu satırlan 
yazarken bile onu mütebessim 
ve evimli yüzüyle bana bir 
şeyler eöyliyor zannediyorum. 
Raif Necdet "Yaşı yan mısralar" 
adiyle bir kitab neşretmiştir. 
Bu kitapta Yt.tsuf Emre'den 
başhyarak Ahmed Haşim'e ka
dar gelen şairlerimizin eserle
rinden bugünü söyliyen ne 
kadar mısra varsa hepsini top
lamıt bu kitab vücud bulmuş
tur. Raif Necdetin -buradaki 
hüsnü intihabı kitabın kendisi 
olmuştur. 

(Yaşayan mı ralar) da Ziya 
paşayı, Cafer Çelebiyi, Bağ
dadlı Ruhiyi, Nedimi hatta 
Yavuzu, Ali paşayı okuyoruz. 
Raif Necdetin yukarıda .işaret -
ettiğim hüsnü intihabı; kitabı 

hep bugünü ifade eden şiirlerle 
doldurmasında olmuştur. (Ya
şayan mısralar ) ı mütefekkit 
okar•anma tavsiye ederim. 
Tavsiyem güzeli sevenlere bu 
fikir ziyafeti verecektir. 

vilayet merkez kazasile mül- edeceği ekilcie vazifelerini tasfiyeleri ile devlete intikali 
hak kazalar muamelabnıo ka- yaparlar. laz1mgelen maUarın takib ve DoJapJıkuyu 
nuna mutabık surette cereyan Madde 23 - Tahsilat ser- tapuc!l tescillerinin temini ile Çu. Cinsi Fiat 

512226 uumi satış 
Zahire 

etmemesinden mesuldürler. visi; tahsilat müdürleri veya mükelleftir. 800 Buğday 6 50 6 525 hadisesi 
Madde 21 - Vilayet ve tahsilat şefleri varidat ve milli İcar, euimi&il gibi devlet 45 ton 11 Bir hafta evvel Dolaphkuya 

kazalardaki servisleri kontrol emlak servisleri tarafından alacakları, bu müdürlük tar - 76balye pamuk41 41 mahallesinde meşrutiyet soka-
altında bulundurmak için def- mel'.kez kazasına aid tahakkuk fından tahakkuk ettirildikten Bugün şube kitabetine not ğında 12 nnmarab evde bir 
terdarların emrıne, lüzumuna etürilib kabili tahsil bir hale sonra tahsilat servisince tahsil ettirilen ve henüz virita edil- vaka olmuştu, Hasan oğlu ls· 
göre bir veya müteaddid kon- getirilmiş olan tahakkukah ka- olunur. Milli emlak müdürü ta- memiş olan pamuk satışları: mail ötede beride yengesi 
trol memuru verilir. Kontrol nuni hükümleri dairesinde tah- hakkuk noksanından veya zama- 503 balyepamuk41 50 41 50 aleyhinde bazı sözler söylemiş 

Sil etmek ve bunlarda d la ı ve bundan mugw ber olan Cafer 
memurları gerek merkez ka- n ° Y nında tehakkuk ettirilmemesi 

dı·vanı muha'"""bata "d h p p ogw lu Halil kavgaya tuşmuştu. zası, gerek mülhak kazalar ser· """ ı are eaa- • bı vennek, tahsildarlar tarafın- dolayısilc tahsil dilemez bir bale ara 1yasaSI Ba kavgaya Hatilio damadı lb· 
vislerini defterdarlar namına im' 1 h · h k k d 
kontrol ederler. dan yapılacak tahsilatın, mer- ge ış o an azme u u un an 22-5-1936 rahim oğlu Nazif de karışmış 

Kontrol memurlarına merkez kezde müfredat kayıtJannı tut- tehakkuk işi le meşgul olan Alış Sabş ve Halil tokatla lsmaili dövmüş 
kazası harı·,.;nde vazife gör- turmak vazifesile mükelleftir. memur i!e mü~tereken mes'ul- Mark 50 20 50 75 belinde bulunan biçağı çeken 

.... d.. M'JJ• r - 1"k .. d .. ı .. w ·· 1 lsmail Halili sağ kolu ile kar-
d ki · h · · A Tahsı"la'"t mu .. d·u·ru·· bulunmıyan ur. ı 1 :ı:.aua mu ur ugu sterlin 625 628 d ü erı er gün ıçın zarurı mas- nın an yaralamıştı. 

fl k b·ı· tSO k vı"laAyetlerde dı"vanı muhasebata katiplerinden biri, ayni zaman· Fr. Frangı 8 28 8 30 ra arı mu a ı ı uruş yev· Kavgaya karışan Nazif, Is· . ·ı ki' .. ti . hesap vermek vazifesı· ve bun- da vilayet ayniyat muhasibidir. Dolar 79 50 79 30 ·ı· ı· d b. v 1 
mıye ı e na ıye ucre erı ve- maı ın e ın en ıçagı a mış ve 
rilir. dan doğacak mes'uliyet def- Milli Emlak müdülüğü teşki- Belga 21 28 21 45 lsmaili karnından ağır surette 

Defterdarlar, muayyen tari· terdarlarla mü~tereken tahsilat latı olmıyan vilayetlerde yoka- İtalyan lireti 9 85 9 87 yaralamıştı. Memleket hastane-
feli nakil vasıtası olmıyan yer- şeflerine aittir. riki vazifeler varidat müdürleri fsvi~e Fran. 40 70 41 sinde tedavi altına alınmış olan 
lere gidecek kontTol memur- Tahsilat müdürleri ve bulun· tarafından yapılır. Bu takdirde Florin 85 85 25 Jsmail dün ölmüştür. Adliyece Lavrensin hakik'i ismi Bernş

tayn'dır. Melburn'da do~muş- larının nakil vasıtalarını tayin mıyan mahaUerde defterdar· ayniyat muhasibliğini de varı- Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 hadise tahkikatına devam eW:-
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-11- Yazan: A. Bllget 

Kendime geldim kumandan ••• Hem öyle bir dönUş 
yaptım 1 buna kendim blle hayran olmuştum ·--· -·· . Yurdumun en iyi çocukları- Ona aşağı yukarı bir az alış-

nm Üzerlerinde tesir yapmak mış sayılırdım bile . Ancak ne 
istediniz, sesimizi çıkarmadık. kadar yazık ki bu adam benim 
En iyi insanJarm faziletlerini düşmanımdı. Ona bir düşman 
l.endi emdinize oyuncak yap- garnizonunda ra"tlamışhm. 
tınız, sesimizi çıkarmadık. Aç- Neler yazıyorum kumandnn .. 
lıktan ağırlaşan mideleri sıcak Böyle bir dakikamda, kafamın 
yemeklerle kandırmak istediniz içinde böyle kirli hislere yer 

vediğim i; in adeta kendi ken
bunu da l<abuJ eder gibi gö-

dimden iğreniyorum. Şu batde 
rüodük. Şimdi de namusumuza düşman unuııu kabul edenler-
e! uzatıyorsunuz. den benim dt! farkım yoktu. 

Sayın kumandanım .. Burada, Bc.n daha fenasım yaparak, 
utanarak küçük bir itirafta bu- savaş günlerinde, hem de bir 
lunmaktan kendimi alamıyorum. düşman zabitinin aşkma kal-
Filvaki bu çapkm bakışb, İnce bimde yer veriyordum. Ara-
yapılı yüzba ının mağrur du· mızdaki farksa pek azdır: On-
ruşlan, gözlerimden gönlüme lar aç midelerini, ben se aç 
lrnyan bakışlan yüreğime sim;i rrönlümü v.ıdaiandırmak heve-
bir k-•·-'" •- -

Kendime geldim kumandan . 
Hem öyle bir dönüş yaptım ki 
buna kendim bile hayran ol
muştum. Ona: 

- Yüzbaşı, dedim. Lütfen 
beni yalnız. bırakınız. Böyle 
gece vaktı, bir kıı:m yanına 

girmeniz iyi birşcy olmaz. Bu 
işin eninde sonunda hoşunuza 
gitmiyecek yerler bulunabilir. 
lycabında .. Beyninizi dağıtmak 
işten bile değil .. 

Her zamanki soğuk ve müs
tehzi kahkahalarından birini 
savurarak konuştu: 

- Ne isterseniz yapınız, 
dedi. isterseniz silahımı da ve
reyim. Sizin atacağınız kur unla 
ölmek bile bana teselli verir. 
Hiç değilse o zaman.. Bütün 
inka.nnıza rağmen az çok beni 
sevdiğinize hükmedilir. 

- iğreniyorum sizden .. 
- Nefret, ifrat ifade eder. 

Büyük evgiler insanı daima 
ifrata sevkederler. En korkunç 
cinayetleri, en çıJgm arzularla 

~ .. .. · - - • ... ,__ı __ .... ? 

- Küstah dilenci ... 
- Hakkımı var. Küstah, fa-

kat basit değil.. Si:tden madde
lik birşey istemiş değilim. Gö
nüllük bir ihtiyaç insanı ıiı:in 
nanrıoızda dilenci seviyesine 
indirirse bana bir diyeceğim 
kalmaz. 

Kumandan.. Bu güzel zabiti 
manbğımla alt edemi yeceğimi 
anladığım için işi ben de, onun 
gibi alaya boğmak lüzumunu 
kavramışbm. Ona aar gibi bir 
tavır aJdım : 

- Ben başlarım bindi tüy
leriyle süsJeyen SteUaca'Jann 
harp esoasında aşktan bahset
melerini biç te faydalı bulmam. 
Muhterem yüzbaşı .. Kalbimin 
çok engin yerlerini, kendi top-
rağımın yetiştirdiği en !Önük 
ve adsız bir toprak adamına 
severek uzatabilirim. Benim 
yurdum için çarpışan herhangi 
bir ferde bir Somru, yüz Som
ru feda ol un. Zaten onlar için 
ya mıyor muyuz~ 

Fakat yüzünüzü ekşitiyorsu- .... 

nuz.. Belli ki sözlerimden boş
Janmadınız. Ne diyordum. Bir 
Türk kızının bir düşman aske· 
rine uzatacağı alakaya inanma
nızı safhğıoıza veririm. 

• • • 
Yeniden yirmi dört aaat ka-

pımı aşındıran bulunmadı. Er· 
tesi gece yüzbaşı Ferrari yanı
na geldi. Daha kapıdan adımı
nı atarken sendeliyordu. Sar
hoş olduğu vaziyetinden belli 
idi. Yüzüme küstah bir gülü, .. 
le baktıktan sonra, düşman ku
mandanlığının bir kararını teb
liğ etti: 

- Somru hanım dedi. Siz 
ancak tedaviden sonra divanı 
harbın karşısına çıkarılacaksı
nız. Şimdi doktor gelecek. 

Bir günlük bir yalnızlık ba
na konuşma ihtiyacı duyurmak
ta idi. Bir az gevezelenmekten 
kendimi alamadım, ona : 

- Bana gücenmiş gibisiniz, 
yüzbafı .. dedim.Hıncmızdan tam 
yirmi dört saat açlıkla karşı 
karşıya bıraktınız. Yoksa aç-

lığa tahammül kudretimi mı 
tecrübe edeceksiniz . 

- Hayır, böyle birşey dü· 
şünülmedi. Siz yemek getire• 
nöbetçiyi kovmuşsl!nuz. 

- Tabii kovarım . Öyle sır
naşık ve mendebur bir adamı• 
getireceği yemeği midemin ka· 
bul etmesine imkan var mı? 

- Bunu iltifat sayıyoruts 
Somru.. Bu bana en iyi bit 
teveccühtür. 

- Nasıl isterseniz kabu! 
edebilirsiniı:. Yalnız şunu yine 
tekrar edeceğim ki ben dok .. 
tor, falan istemem. Hem ... 
Sarhoş adam, fena kokuh,_, 

neşreden nefe<iJerini yakınıma 
kadar getiriyordu. Sözüme de• 
vam ettim: 

- Hem bana bir az ekmek 
ve saire göndermenizi rica 
edecektim. Görüyorsunuz k\ 
artık dost olduk. Eğer bir, iki 
sarğı parçasıyle bir mıktar 

oksijen de temin ederseniz 
se vineceğim? 

- Sonu l'ar -
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Heryo ile Blum arasında anlaşma 
Sosyalist lideri hükllmet teşkilinde büyük müşkül-1 

lerle karşı karşıya kaldığını itiraf ediyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

··R~Ji"k~f·~r hükumete rrıüzaheret kararını vermişlerdir 
berce kurar veriyor. Meb'uslar 

Paris 22 (Ö. R) - B. Her
riot ile Blum arasında derin 
fikir ayrılıklarından bahsedildi. 
Sosyalist lideri " Populaire " 
gazetesinde bu iddialan tekıib 
ederek şunları yazıyor : 

1 odasında nasıl bir ekseriyete 
dayanabileceğini bu hükumetin 
bilmesi liizımdır. 

" Bazılarının iddia ettikleri 
gibi Herriot ile benim aramda 
ihtilaflar çıktığı haberi yalan, 
hem de çok yalandır. lktısadi 
ve mali meselelerde görüşle
rimizin başkalığından bahse
dildi. Halbuki görüşmemizde biz 
şimdiye kadar bu meselelere 
temas etmedik. Buna mukal:iil 
harici siyasetten bahsettik. Bu 
sahada da ihtilaf halinde oldu-
ğumuz iddiası tamamile yersiz 
ve esassızdır, Buna kani olmak 
için üç aydanberi onun ve be
nim dış meseleler üzerinde yax· 
dağımız makaleleri okumak ve 
karşılaştırmak kafidir. Fikir 
birliğimiz pek vazih olarak 
kendini gösterecektir. 

Blumun bu sarih beyanatı 
şüpheleri izale ediyor. Zaten 
hu akşam yapı!acak olan ra
dikal partisi icra komitesi içti· 
maından sonra vaziyet daha 
açık olarak kendini göstere
cektir. 

MÜŞKÜLLER VAR 
Paris, 22 ( Ô. R ) - Leon 

Blum "Popüler" gazetesinde 
şunları yazıyor : 

- " Ayni ithamlarımı, tas
viblerimi ve tenkidlerimi ne 
kadar arhru sam arbrayım; mu
hayyelemi ne kadar yorarsam 
yorayım; hiçbir netice alınamı
yor. Yeniden işe başlamak la
zım geliyor. 

Gazetelerin Heryo ile ara
sıda ihtilaf çıktığı gibi asılsız 
haberler vermekte neyi istih
daf ettiklerini keşfetmek zor 
değildir.Fakat şimdiden sosya
listlerle radikaller arasında aki
devi bir ihtilaf çıkhğına ve ya
rınki hükumetin daha zaif ve 
ömürsüz olacağına milleti inan
dırmaktır." 

Blum Daladye ile görüştü. 
Daladye bu mülakat hakkında 
beyanatta bulunmaktan ictinab 
etti. Blum doktorile de görüştü. 
Hali hazırda sıhhatı yerinde 
bulunmakla beraber yine ihti
mamlara ihtiyacı vardır. 

Sosyalist Uderlerirukıı Mesai Kon/edeıasyonu reisi 
Vincent Au'id Lton /ouhaks 

REY MESELESi bırakılmıyacağı meselesidir. 
Paris. 22 (Ô.R) - Bu akşam "Ordre,, gazetesi bu meseleyi 

toplanacak olan radikal partisi tetkik ederken diyor ki: 
icra komitesinde müzakere SARAHAT LAZIM 
edilecek en mühim mesele Buna cevab vermek için bir 
meb'uslar odasında rey disipli- büyük partinin ne olduğunu 
niniıı temin edilip edilmiyeceği, düşünmek ldifidir. Bu büyük 
yoksa radikal meb'usJardan her parti halk birliği hareketine 
birinin temayüllerine göre rey iştirak ediyor. Beraberce hü-
vermekte serbest bırakılıp kiimet mevkiioe geçiyor, bera-

......... ·F;~~~~~·~·;··~·~~·~rga;üy~;ı~;? ........ .. 

Alman siyasası sürpriz
lere istinat ediyormuş 

. ~aris 22 ( Ö. R ) . - .. 
11 

Phare de Loire ,, Alman harici siyase· 
hnm kuvve.t darbes.ı ~urpriz usulüne dayandığını ve B. Hitlerin 
1923 senesınd:nberı ıç meselelerde de bu prensibe dayanarak 
muvaffak oldugunu hatırlatarak diyor ki : 
. ~ayhştağın . feshi, Almanyanın borçlarını silmesi, yeniden 

sılahl~nması, ~ıha yet .. Lo_karnoyu bozarak Ren mıntakasını işgal 
etmesı h;~ bırer 1:1urprız olmuştur. 8. Hitlerin model olarak 
kabul ettığı şahıs Machiaveldir. 

Fransa bankasının altın mevcudu 
iyi bir vaziyettedir 

. P~ris, 22 _,{Ö.~) ~ransa bankasının alhn mevcudu 22 milyarlık 
aı vru .teahhudlerı yuzde 60,35 derecesinde karşılamaktadır. 

Parıs, 22 (Ô,R) Fransa baolcasının nizamnamelerinin tadil ve 
ıslahı mesel.esi .. halk birli~i partilerinin proğrammdadır. "Figaro,, 
bu mesclevı gozden geçırerek diyor ki: 

0Si~asi. kuv!e!, .. banka ~ezdindeki mümessilini, yani banka 
umumı .dır~kto.~unu azletmege salahiyettardır. Fakat bu direktörü 
asıl vazıfesı mudafaa etmek ve korumaktan ibaret olan nizam4 
namelere aykm harekete ve bunları değiştirmeğe mecbur etmek 
için elinde ~anuni . hiçbi~ v:ıs~ta yok tor. Bankanın vaziyeti umumi 
menfaate gore tarın .. e~ılmı~hr. Bu hususta münakaşaya giriş
mezden önce yem hukumetın ne teklif edeceğini bekliyelim. 

Jel rzwaz:oocı lif*'('. MZtıWi!liiM7.T.LZ;Z7.2Jr:z7.7...7JJ~7,,ZZZZAZJ 

T emoçinin Rüıası 
- Çok şükür.. Etyen me· 

raktan çatlıyacağım.... Sonunu 
söyle .. 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
lZ77.7J.7..Z.Z:~---~-!ZiZZJlZZZVJ.J.Z7JTr/..Z7.7.JOla',,~ 

:'ı ;J'J~.,,...,~__,- Bölem sayuu: &4 ~ 

Yuhang Çeo ,ehrlnln düşmesi de bir gUn meselesi 
olmuttu. iki arkadaş merakla bekliyorlardı ••• 

Başkaca binlerce sihirbazım 
dünyayı avuçlan içine alabilir
ler. Ben Temoçine yalnız iki 
söz dedim. 

- Benden titre ..• 
T emoçin titremedi. O Çin 

hükümdarının idaresi altındaki 
Türklerin ilk fırsatta kendi ta~ 
rafına geçeceklerini biliyordu. 
Şu kısa cevabı gönderdi: 

"Altın hakan benimle çarpış· 
mak mı isti}'Orsun. Bundan 
sonra aramızdaki davayı kılınç
tan başka kesecek bir şey 
yoktur.,, 

- Ey sonra ne oldu ? 
- Ne olacak? Harp ilan 

edildıkten bir av ~onra Cebe 

reisin kumandasındaki koca or
du Gok ve Magok kalarım 
kuşatmış, Çorçaların memleke-
tine çullanmış bulunuyordu. ilk 
muharebelerde Albn hakanın 
sekiz başbuğu can verdiler. 
Birbiri üzerine kırk iki şehir 
zaptedildi. Kırk ikinci şehir 
alındığı zaman T emoçin han 
kendi ordusuyle Altın hakanın 
tutmuş olduğu geçit başına 

gelmişti. Burada devrin en 
büyük harbı, hakanlar, hanlar 
muharebesi oluyordu. Altın ha
kanın arkasında altı yüz bin 
kişilik bir ordu vardı. Temoçin 
b~ o~d~yu d~ğıtara!c. Dayming 
(şımdıkı Pekm) şehrı üzerine 
vürüdü. 

- Altın Hakan en çok gü· 
vendiği başbuğları kendi etra· 
fında toplamıştı. Öyle bir 
kavga oldu ki Adem babamız 
cennetten kovulalı beri böyle
sini dünya g-örmemiştir. Yüz 
binlerce Çinli öldü. T emoçin 
kat'i darbeyi indirince Altın 
Hakan Mogolların Han Balık 
adıoı verdikleri Pekine kapan
maktan başka çare görmedi. 
Düşündü, taşmdı. Barış iste
ğinde bulundu. Bununla da kal
madı. Kızını T emoçin hana 
gönderdi. Bu Begum o kadar 
güzelmiş ki güneşle ay bile 
onun güzeUiğini kıskanırlarmış ... 
Altın Hakan bununf a da kal
mıyarak saltanatından olmamak 
şartiyle T emoçinin buyruğu al
tında olmayı ve bir çok para 
ve mal vermeyi kabul etti.· 
Fakat bu sefer de kendi emri 1 
altındaki Çin beyleri böyle bir 
uzlaşmayı kabul ctmiyerek Al· 

Fakat partinin ekseriyeti 
hükümetin siyaseti ile mutabık 
olsa bile, 15, 20, 30 saylavm 
sıra bozanlık yaparak hiil(ume
tin aleyhinde rey verdiklerini 
farı: edelim. O zaman kabine 
devrilecek, işler karma karışık 
olacaktır. Hükumetin daha 
mahdut bile olsa daha daimi 
bir ekseriyetten önceden emin 
olması daha iyi değil midir? 
Bu müstakil Başbakan için da
ha iyidir. Radikal partisi için 
daha iyidir. Bilhassa memleket 
için daha iyidir. 

" Republik " ayni mesele 
ile meşgul olarak radikal 'par
tisisinin vaziyetini, daha önce 
lngiltere ve Belçikada liberal 
partilerin tecrübe ettikleri va
ziyetle aynı buluyor ve parti 
içinde anlaşmazlık olursa vazi
yetinin sarsılacağına işaret 

ediyor. Bilhassa partinin genç 
unsurları azın ve kararla hare
ket edilmesini ve kendilerinin 
de artık bahiste söz sahibi 
olmalarını istiyorlar. 

HÜKUMETE iŞTİRAK 
KARARI 

Paris, 22 (Ö.R) - Radikal 
Sosyalist partisi viliyet fede
rasyonlan başkan ve umumi 
sekreterleri bu sabah B. Dala
dier'in reisliği altında toplana
rak bu akşamki icra komite
sinde müzakere edilecek me
seleleri hazırlamışhr. Komiteye 

ittifakla tasvib edileceği ümid 
edilen, şu karar sureti teklif 
edilecektir : 

"icra komitesi sağ cenah 
portilerini ve faşizmi ezmek 
suretiyle kazanılan zaferden 
dolayı namzetleri tebrik eder ve 
parti bürosunda başkan Dala
dier tarafından yapılan beya
nattan sonra, iç ve dış müşkü· 
lit karşısında halk cephesi 
programının tahakkuku ıçm 
hükumete tam ve samimi bir 
şekilde iştiraki cumhuriyete 
karşı bir vaıife telakki eyler. 
Bu iştirakin şekil ve şartlarıma 
tayinini salahiyettar teşekkül
lere bırakır. 11 

tın Hakanı harbta devama zor
ladılar. Bir çoklan ondan ay
rılarak sancak kaldırdılar ve 
kendi paylarına vuruşmağa baş
ladılar. 

Karaçindeki Türkler T emo
çinden aynlmadılar. Ona bil
tün kuvvetlerile yardım ettiler. 
Cebe işte Karaçin Türklerini 
ardına alarak Çorçalan ve Ko
rahları bastırdı. Altın Hakan 
da tekrar Pekin şehrine ka· 
pandı. Dört :taraftan kuşatıldı. 
B:raz da böyle uğraştı. Hücum 
eden ordularla başedemiyece· 

ğini anlayınca zehir içerek sa· 
rayını ateşe verdi. Çin reisleri 
başka birisini tahtta çıkardılar. 
Bu da bizimle çok çarpıştı. 
Hatta bir defasında gerilemege 
bile mecbur etti. Az kalsın 
topumuzu kıhnçtan geçirecek 
idi. Fakat bu talihsiz kavga
nın ertesi günil öyle bir kar 
fırtınası çıktı ki, Çinliler şa
şırdılar. Biz de bu fırsatı ka
çırmıyarak üzerlerine düştük. 
Hepsini bir temiz tepeledik.Çin-

sanne 11 

' 

Amerikada polis romanı 

Halk macera romanla 
larını niçin sever ? .. -... 

Magyar Szemle'den: 
Polis romanı 9ahasında Ame

rikayı geçen hiçbir memleket 
yoktur. Esasen Amerika birle-
şik devletleri bu nevin beşiği· 
dir, çünkü Conan Doyle'ün 
karışık hikayeleri, hakikatte, 
Edgar Poe'nun polis hikayele-
rinin değişik bir cinsinden baş
ka bir şey değildir. Fakat 
Amerikaya '\eref mevkiini" 
eski olmak imtiyaz• tek başına 
temine kafi değildir. Polis hi· 
kayesi edebiyatı hakiki bir 
P .merika sanatı halini almıştır, 
müşt'!rileri de verilen malın hak-
kım korurlar. Müşterek dinin 
müminleri olan bn müşteri-

ler ıçtimai c:ımfia bulunur. Me
sela Cumurreisi Woodrow \Vıl
son polis romanlarını okumak
tan adeta marazi bir zevk alır
dı. G" .• , menkul emval acen-
tesi J . Brovn da borsa-
da g e Jİr günün yorgunlu-
ğunu esrarengiz bir hikaye 
okuyarak giderir ve kendisini 
teselli etmek için, kendi ken-
dine, devlet adamı ve meşhur 
tarihçi Wilson bile yorgun si· 
nirlerini böyle dinlendirdi, der. 

HALK ROMANI iLE 
POLiS ROMANI 

Polis romanı edebiyatını halk 
romanıyla karşılaşhrmalı; bu, 
rakı ile cokcktaili birbirine ka
rışhrmağa benzer. Bir halk ro· 
manının tekniği umumiyet itiba
ri!e nefret uyandıracak şekilde· 
dir, kahramanlar hiç inantıklık 
değildir. Halk Romanındaki ba-
sitlik bazan ahmakça bir şe• 
kil alır. Buna mukabil polis 
romanındaki teknik mükem· 
meldir ve onları yazanların 

psikologya kanunlarım gözö
nünde bulundurdukları görülür. 
Halk romanı fikir ümmilerinin 
afyonudur. Polis romanı köylü 
gibi saf olmıyan fakat içinde 
çocukluk kalmış bulunanların 
gıdasıdır. Halk romanı yalan 
söyler, polis romanı hile yapar. 

OKUYUCU 
Amerikalı okuyucu da kendi

sine hile yapılmasını istiyor gö· 
rünüyor.Cinayeti fena görür, fa. 
kat polis intrikalan kadar onu 
hiç bir şey alakadar etmez. 
Polis memurlarını, polis köpek
lerini ve gazetecileri araştır
malarında adım adım takib 
eder. Masum maznun kendisini 
şüphelerden sıyırdığı zaman 
rahat bir nefes ahr. Katil bir 
genç kızın saflığından istifade 
ettiği vakıt yumruklarını sıkar. 
Bir çok heyecanlardan sonra 
400'üncü sayfaya gelince de, 
katilin hakiki hüviyetini, onu 
cinayete sevkeden sebepleri 
ve mazisindeki cürümlerini 
öğrenir. O zaman kitabı, iki 
buçuk dolara karşı aldığı zevk
ten memnun olarak, bırakır. 
Parasının tnm kıymetinin kar
şılığını almıştır ve bir good -
time geçirmiştir. 

liler bundan sonra bütün bütün 
sindiler. Ve Temoçini sihirbaı
lıkla ittiham ettiler. Onlara göre 
Temoçin rüzgarları bile eline 
alarak Çinin bozgununa sebep 
olmuş .• Bu saçma sapan dü
şünceler onlarm zaafından do
ğuyordu. Nihayet dört sene 
geceli gündüzlü vuruştuktan 
sonra Corci ve Kora illeri tes
lim oldular. Manzi ilinin bir 
çok yerlerini zabtettik. Yuang 
Çeo şehri en çok dayanıklı 
çıktı. Çünkli şehrin deniz ta· 
rafı açıktır. Denizden istediği 

gibi yardım görüyor. Yiyecek 
alıyor, bundan başka Altın ha
kanları en yigit, en yavuz as
kerlerle şehri koruyordu. Fakat 
eJbette bir gUn gelir burası da 
aman der. Şimdi T emoçin 
Dayming şehrinde tahtını kur
muştur. Yemek yerken Cin 'in 
ganları kendisine hizmet edi· 
yorJar. 

Etyen lakırdısını henüz kes
mişti ki bir kıyamettir koptu. 

Canbey: 
- Dn•anı ederek -

Amerikade birçok fikir 
adamları tanırım ki poli!s ro· 
manlarma deli olurlar, Bu ro· 
manları okumak onları şeyta
nın pençesine geçirir. Zevkte
rine itimat olunacak birçok 
münekkitler bu edebiyatın 
haklarını tanıdılar ve onun bir 
.ınevi.. teşkil ettiğini kabul 
ettiler. Şüphesiz ki, unuttuk· 
lan birşey var: Bu bir nevidir 
ama, piç bir nevi. Onun için, 
dostlarım seçmekte çok akıllı 
davranan bazı adamların oku· 

~ yacak şeylerinde daha az ih· 
tiyatlı olmalarına şaşmakta in
sanın hakkı var. Polis roman· 
larının milyonlarca satılması ve 
daha aşağılık bir şey olan 
macera filmi şeklinde büyük 
bir yığına zevk vermesi neyle 
izah olunabilir? 
COWBOY ROMANTISMASI 

VE MiSTiK HISULIK 
Vahşi Amerika toprağmdıt 

yeni bir medeniyeti ilk kuran· 
lardaki sertlik, haşinlik, roman· 
tiklik ve barbar hürriyetine 
frontier admı verirler. O gün· 
den bugüne kadar hayatla çar
pışma usulü değişti, fakat bu 
korkunç muharebelerin hatırası 
Amerikalıların kanlarında bala 
yaşıyor. Bu polis romanı ede
biyah, covboy romantisması ve 
mistik hislilik dededen geç· 
me sevkitabiileri meydana 
koyuyor. Şüphesiı bugünkü 
Amerikalılar dedcJeri gibi ya
şamıyorlar, fakat hayatı drama· 
laştırmak temayülleri ayni kalı
yor. ilmin fütuhatı reellikte ar
tık hiçbir gizlilik bırakmıyor, 
hele ameli ilmin yurdu olan 
Amerikada. Diğer taraftan, 
kuvvetli heyecanlara düşkün 
olan Amerikalılar bu ihtiyaç· 
larını giderecek şeyi, bergünkli 
hayatlarının standard mücade· 
lesi içinde bulamayınca, poliı 

romanı edebiyatında arıyorlar. 
REELLIK ÖYLE BiR 

HAVADIR Ki. .. 
Bana kalırsa, macera roman· 

larının sevilmesinde bir başka 
scbeb daha var. Anglo-Sak· 
S!.'n tabiyatı maddi reelliğin 
esiridir. Halbuki, yalnız bu 
tarz reelliklerin ortasında ya· 
şamak ta kabil değildir. in· 
san ruhu temiz bir hava İs· 
ter, onsuz boğulur. Umumi· 
yet itibarile, his unsuru lngiliı 
eciebiyatmda Fransız edebiya-
tından çok daha fazladır. Fran· 
sız hislerini hayatta dışarı vu
rur, lngiliz onları göze batma· 
ması için boğar. Fakat bu ba· 
salmış hisler tuhaf hayal oyun· 
larına yol açar. 

OYUNCU TABiATI 
Bu mübhem edebiyata karşı 

Amerika'hların duyduğu ifrat 
derecesindeki sevgiyi izah ede
cek üçüncü bir sebep daha 
var. Bu da onlarıo oyuncu ta
biatleridir " Gambler ,, " life 
. " b t ıs a game ., , you e " 
gibi tiplik Amerikan tabirleri 
Amerikalıların talih oyununa 
karşı duydukları aşkı ve bu 
ihtisaslarının farkında oldukla
rını gösterir. Bir katil cinaye--
tini ne yolla işler, polisten na
sıl kaçar, çaldığı kolyeyi na· 
sıl saklar, Master-mind biı 
cinayet seferini nasıl tertip 
eder, karşısındakilere zıt ga· 
yelerde aynı vasıtaları kullanan 
polis onları nasıl takip eder, 
tam vaktinde kurşunu nasıl 
sıkar, - bütün bunlar hayab 
daima heyecanlı bir oyun -
bazen tehlikeli fak at ne de 
olsa oyun - sayan Amerika· 
Jının ruhunu gösterir. Umumi
yetle, asayi..,in düşmanı olan 
cani de, polis romanı edebiya
tının kanunlarına göre, en so· 
nunda tutulunca Amerikalı oku· 
yucu vicdanına hak verir ve 
onu teskin ~der. 

/o~rplt Rrmrııri 



Sahife a 
----= 

Sosyal tetkikler : 

Aşkla ( Erosla ) mücadele 

Aşkın ilk devresi 
Telkin devresidir 

Aşkın arazı 
gözüyle 

üzerinde 
yapılan 

bir doktor 
tetkik 

Bu devre aşkın iptidasıdır. 

Aşık (daha nadir olmak üzere 
aşıklar, u daha nadir olmak 
ilzere ,, diyoruz, çünkü kadının 
aşkı burada mevzuubahs değil
dir) bu devreye hiç farkında 
olmadan yavaş yavaş, fakat 
kat'i bir surette girer. Ozama
na kadar hayatında bir değişik
Jik, bir diğer insana karşı 

bağlanb duymuş veya duyma
mış olan şahıs, bir gün bir 
bağlantının doğduğunu gayet 
müphem bir surette sezmiye 
başlar. içtimai hayattaki vaziyeti 
hiç değişmemiştir. (Bunun değiş
tiği halleri aşağıda yazaca
ğız). Ruhi, cismani üfuleleri 
yerindedir. Etrafındakilerin na
zarı dikkatini celbetmez, fakat 
şahıs kendisinde bir "hal,, hu
sule geldiğini duyar.Bunu halle, 
ıebebini bulmıya çalışır. Mü
phedemize göre, eğer biraz 
" intellectuel ,, ise, romanlara 
müracaat eder, kendi haleti ru
hiyesine benziyen insan tipleri 
arayarak onların psikolojisinden 
istidlal tarikiyle kendi pisiko
lojisine nüfuza çalışır. 

Bu telkin devresine, "tered
düt devresi,, de demek kabil
dir. Fakat ortada mevcut olan 
bir Amil bizi 14tereddüt,, yerine 
.. telkin,, demiye · sevkediyor. 
Bu imıl de, muhitte bir diğer 
şahıın, marazi bir amilin: ka
dının mevcudiyetidir. Aşık eğer 
eskiden aşk geçirmiş bir 
.. müzmin 11 ise, telkin dev-
resi daha kısa atlatılır. Fa
kat eğer aşkı tanımamış bir 
bakir uzviyet ise, bu devredeki 
müphem sıkıntı daha vazıh 
olacaktır. lşte bu sıkıntılı ha
yatı süren aşık paranoya'daki 
"küçük efalden mana çıkar
mak., mihanikiyetini kullanarak, 
şu veya bu kadını sevdiğini 
düşünmeye başlar. 

Sevilen şahıs, aşkın ruhi 
istihzarında tebellür etmi-
ye başladığı dakikadan itibaren 
de telkin devresi sönmiye ve 
aşkın ikinci devresi olan "sav
Jet veya istila devri,, yer al-
maya başlayacaktır. Bu telkin 
devresinde aşk bir taraflıdır. 
Fakat unutulmamalıdır ki aşk 
korkusu, az çok aşk demektir. 

Tel kin devresindeki marazi 
amilin mes'uliyetinden ne kadar 
bahsedilse yine tamam bir 
lavha takdim etm~k kabil de-
ğildir. Kadının - tekrar edel\m 
biz ancak burada erkeğin aşk 
hayatından bahsediyoruz. ka
dının aşkı henüz muamma ha
lindedir - erkeği avlamak için 
koUandığı yollar o kadar telkini 
ve sinsi, ve zükesirüleşkiJ (po• 
lymorphe)'dur ki bunu her 
'Jluayyen vak'ada ayrı ayrı tec
rübe lazımdır. Mamafih birkaç 
nümuoe vermekten de çekin
miyeceğiz. 

Kadının erkeği çekmek için 
kullandığı usullerden birisi, 
"ademi alaka,, veya .. lakaydi,, 
dir. Lakaydiye karşı fevkal
ade hassas olan kadın erkeği 
avutmak için kendisini beşeri
yeti·mutavassıtanın üstünde bir 
mahlük, evvelce bahsettiğimiz 
"iJihi şahsiyet,, veya ''made
rişah,, olmak üzere takdime 
çalışır. Asırların verdiği bir 
tecrübe terbiyesi iJe erkeğin 

tahteşşuurunda müdahhar olan 
bu devreye rücu etmiye karşı 
olan temayülü keşfetmiştir. 
T etkin devresinde kadın ken
disini teselli etmiye çalışır. 

Fakat erkek henüz bwm ka
bul etmemistir. iste. devredelti 

Yazan : Dr. izzet/din Şadan 
müphem sıkıntı da bu tevet
türden doğar. Kadının kul
landığı ikinci sistem 
"laarruz,,dur. Erkeğin ala
kasını tali cinsi bir yoldan 
uyandırmayı istihdaf eden bu 
şekil en çok görülen şekildir. 
Kadın, psikolojisindeki iptidai
lik dolayısile bermutad en ba
sit vasıtalara müracaat ede
cektir: 

Moda ve süs gibi. 
Bazau biraz daha yükselir, 

zeka vasıtalanna başvurur. 
Romanlardan, edebiyattan bah
seder. Fakat bütün bu 
sahneler esnasında daima er
keğin güzünü, kendi vücudü-
nün muayyen ve sembolik ba
zı yerlerine celbetmekten geri 
kalmaz. Bunun en bariz nevi 
eteklerini düzeltmektir veye 
diz diz üstüne koymaktır. Bu 
manasız bir şey telakki edil
mesin, psikanalizle henüz ta
nışmış olmıyanlara söyliyelim ki, 
ayak, beynelmilel, ipt dai bir 
semboldür. işte ayak ayak üs
tiine atmak kadının açık bir 
davetidir. 

Erkekler de pek nadir olmak 
üzere bu davete karşı lakayd 
kalabilirler. Ne de olsa gözleri 
kayar ve bakarlar. Pariste bir 
çok fahişelerin haJ ve tavırla
rından meslekleri biç anlaşıl· 
madığı halde, erkeği davet 
için ıaynı usulü kullandığını 

görmüştük. Bunlar ekseriyetle 
umumi bahçelerde kira ile tu
tulan iskemlelere oturur. Ayak 
ayak üstüne atmışlardır. Ken-
dilerine bir arkeğin biraz dik
katle baktınığı görünce hemen 
ayaklarını bir az kımıldatırlar, 
artık davet yolundadır. Bu 
tekniğj, teşh;ş etmiş olan er
kek korkusuzca, karşısındaki 

kadınla muarefe peyda edebi
lecektir. 

ÜÇÜNCÜ USÜL, DAHA 
UMUMiDİR 

O kadar umumidir ki buna, 
kadınların hemen gayrı meşru 

bir surette mUracaat ettiğini 
söyleyebiliriz. Yolda, tesadüf 
edilen bir kadın kendisine ba
kıldığını hissedince, bilaihti-
yar saçlarını düzeltir. ihtimal 
bunun kendisi de farkında de
ğil, fakat bu saç düezeltme o 
kadar manidar ve alemşümul-
dür ki, bir çok erkekler - ıiar
sisik temayülü fazla olanlar ön 
safta olmak üzere - ya kravat
larını, yahut ta, saçlarını sivaz.-
larlar. 

Şimdilik bu üç misal ile ik
tifa ediyoruz. 

Telkin hadislerinde kadın, 
ya meşru veya gayri meşru 
fakat ekseriyeti azime üzere 
kableşşuur ( preconscient ) bir 
surette çalışır. Kadının tipi ne 
kadar basit, kültürü ne kadar 
az ise, cismani davetlere o ka-
dar fazla müracaat edecektir. 
Fakat ekseriya davet vasıtası 
muhtelittir. En aşağı seviyesin
de - zeki itibariyle demek isti
yoruz - kadınlar bile, "kendi· 
lerinin değerleri gibi olmadı-
ğını,, söylemeği adet edinmiş
lerdir. Eğer kadın bundan ev
vel bir kere düşmüş ise, yani 
bir erkP-ğin aşkına mutavaat 
etmiş ise, baz.en .. kendisinin 
namuslu bir kadın olduğunu,, 
söyler. Bu da bir müsemma 
binnakız'dan başka bir şey 
değildir. Bazen de, " çocuğu 
olduğunu,, söyliyecektir. Her 
iki halde de da~et aşikardır: 
Sembolik davet. Erkek nadiren 
kendisini aşkın telkin devresin· 
den koruyabilir. Bunu "aşktan 
vikaye bahsinde göreceğiz." 

- Devanı ederek -
Yeni adam 
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Cumhuriyet mektebinin genç 
Türk çocuğuna neler verdiğini 
onu nasıl yetiştirdiğini uzun 
uzun araştırmaya ihtiyaç var 
mı bilmiyorum. Bugün herhan
gi bir mektebe adımımızı attı
ğımız zaman hepsinden önce 
kulaklarımızı ısındıran vasıf, 
çocukların durmıyan ve dinlen
mesini bilmiyen kahkahalarıdır. 
Yeni rejim her şeyden önce 
çucuğa neş'esini vermek iste · 
miştir. 

Medeni alemin değişik saha
larında vazife almıyan namzet 
bir insanın her şeyden önce 
feda etmek mecburiyetinde 
kalacağı en mukaddes varlık 
neş'esidir. Makinalaşan hayat 
keadi elemanlarının neş' esini 
aşıracak vesileler icadiyle meş
gul oluyor, Acı, ıstirap, işı:;izlik 
ve hayat zaruretleri içinde en 
büyük noksan neş'e olduğuna 

göre, rejim talebeye bunu bol 
vermiye çalışıyor. 

* • • 
Yalnız bir noksam var .. 
Yılın sekiz a r ında her mek

tebin havasını ısındıran neşeyi, 
kırlangıçların avdet ettiği mev· 
simde, yani senenin dokuzuncu 
ayında mektep içinden uçoıuş 
buluyoruz. Bu dokuzuncu ay 
imtihan ayıdır. imtihan kaygu
siyle neşelerini kaybeden çocuk
lar, bu itibarladır ki bahçelerde 
çiçeklerin açışını kendileri için 

l(ız Lisesi direktölii Bay Haydar 
son sınıf talebeden yalnız yirmi 
sekizi mezun olunca çocuklar 
i~in şakaya gelmiyeceğini an· 
ladılar ve ders senesi içinde 
hakikaten çok çalıştılar. Bu yıl 
hiç bir son sınıf talebesi sözlü 
imtihanlara kalmamıştır. 

- Yüksek tahsile devam 
edecekler mi? 

- Talebelerle ayrı ayrı le
maslar yaptım ve ne yapmak 
istediklerini sordum. Aldığım 

karşılıklar çok şayanı dikkat
tir. Mezunlarımızdan bir tane
si bile tahsilini yarıda bırak· 

mak niyetinde değildir. 27 ço
cuğumuz lstanbul ve Ankara
daki yüksek mekteplere ve 
üniversiteye devam edecekler
dir. Fen kısmından mezun olan·· 

- Mezuların vaziyetlerinden 
memnun musunuz? 

- Bu yıl mezunları içinde 
çok cevherli çocaklar var .• 
Hf'm kız talebeler, erkek ta
lebeden daha çok çalışıyor

lar. Kız talebenin daha çok 
çalışması, sınıf geçmeyi bir 
izzeti nefis meselesi haline ge
tirmesindendir. 

Bizde yetişen talebelerin hep
si de gerek Avrupa imtihan-
lannda, gerek üniversite haya· 
tında muvaffak oluyorlar. On

yükıek tahsil zamanında 

karşılaştıkları müşkilleri yen-
mek için yardımımızı esirgemi
yoruz. Biz.im ikinci ve üçüncü 
derecedeki talebemizin bile 

~ vamJarını temin için lstanbuld• 
açtığımız kız talebe yurdundaıı 
azami surette istifade edilmek· 
tedir. Lisemizden mezun olan· 
lar bu yurtta, tıpkı lzmirde 
imiş gibi himayemiz altıod• 
yüksek tahsile devam imkan· 
larını buluyorlar. Bu yıl yurdu· 
muzda 48 talebe vardır. Bun· 
ların bir kısmı üniversiteyi bi-
tirecekleri için açılacak yerleri 
bu yılki mezunlarımızf a kapa· 
ta cağız. 

- Lise tahsilini siz, bir kıs 
talebe için kafi görmiyor mu· 
sunuz? 

- Şüphesiz hayır.. Bence 
Lise tahsili bir kız talebe içİll 
azdır. Talebenin olgunlaşma51 
ve bir meslek sahibi olması 

şarttır. Kadına her sahada er"' 
kekle aynı hakkı verdikten 
sonra onun fikren erkekle aynı 
seviyeye yükse!mesi çok lü
zumludur. Hatta ileride meS"' 
leki hayatına devam etmesi 
bile onun ~ide edeceği en mÜ'" 

him şey hiç şüphesiz kültürliiı 
münevver bir insan olmasıdır. 

- Kaç talebeniz var, bil 
sene? 

- Kayıtlı talebe mevcudo
muz 1088 dir. Mektep binamıı 
bu talebeyi istiaba kafi değil
dir. Gelecek s~ne bazı mec" 
buriyetlerle karşılaşacağız. Uk 
mektepten gelerek orta kısmın 
iJk sınıfına devamları iycaP 
eden talebeyi kabul edememek 
ıstırariy)e karşılaşacağız. 

lzmirde bir kız orta mektebi 
açılması zaruridir. Önümüzdeki 
sene açılması lazımdır. Bil 

B11 yıl K.u Lısesmden mezull olacak talebeler bir arada keyfiyeti alakadar makamlar• 
üzüntü müjdecisi olarak 
ediyorlar. 

kabul lar doktor, kimyager ve ecza- üniversite hayatında muvaffak ar1.edeceğiz. Bizde her sınıfıll 

• • • 
Kız lisesindeyim. Bahçenin 

arıkları arasına küme küme 
yayılan neşeli ço-eukJarın çehre
lerini kapbyan manada her 
şepden evvel endişenin ve 
yorgunluğun izleri okunuyor. 
imtihan günleri yakınlaştığı için 
hepsi de başlannı kitap sayfa
larına eğerek ders müzakere
siyle meşguller .. 

Kız Lisesi direktörü heni 
görünce maksadımı anlıyor ve 
soruyor: 

- Ne kadar sessiz değil mi? 
Bundan bir ay evvel gelmiş 
olsaydınız vaziyeti büsbütün 
başka dürlü görecektiniz. O 
zaman cocuklar imtihanlara da-
ha az ehemmiyet veriyorlardı. 
Şimdi siz. galiba benden bir 
şeyler istiyeceksiz. 

- Kaç mezun veriyorsunuz, 
bu yıl? 

- Tamam yirmi yedi.. Her 
yıl mezun sayımız artıyor. Bu 
yirmi yedi mezun talebeden on 
dokuzu edebiyat, sekizi de fen 
lcutmmdandır. Geçen sene 57 

cı olmak arzusundadırlar. Ede- olmaları bi2i neş'elendiriyor. vasati olarak talebe mevcudll 
biyat kısmından mezun olan- Hususile geçen sene mezunla- 55 dir. Eğer gelecek yıl ilk 
larsa üniversitenin edebiyat, ta- rımızdan bir talebenin Anka- sınıfa talebe kabulüne kalkat"' 
rib ve filozofi kısımlarına de· rada büyük muvaffakıyeti tak- sak yeniden altı, yedi sınıf 
vam ederek muallim olmak ka- dire şayandır. ilive etmemiz lizımgelecektir• 
rarındadırlar. Çocukların üniversiteye de- .A.d.:nau. ::Elil8'e" 
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lngiltere - Italya 
arasıhda görüşmeler 
-Baş tarafı 1 ncı sav/ada

sebeple bu defa da bay Mus
solininin meclise mühim beya
natta bulunması bekleniliyor. 

Roma, 22 ( Ô.R ) - Havas 
muhabiri bildiriyor : 

Salahiyettar mehafil Mareşal 
Badogli•mun bir Avrupa harbı 
zuhuru takdirinde ltalyanın 
müdafaası planını yapmak için 
Romaya çağrıldığı haberini 
tekz.ib etmekte; bu haberin bir 
hayal mahsulü olduğunu bildir-
mektedir. , 

Badoglio Habeş harbından 
müteessir olmuştur. Çok yor
gundur. Altmış beş yaşındadır. 
Vücutca istirahata muhtaçbr. 
Bu~ün Asmaraya varmıtbr. 

1 

ltalyaya muvasalatıoda ltalyan 
vahdetinin hatırası için yapı

lacak büyük törende ha· 
zır bulunacaktır. Badoğlyo 
ltalyan kralına ve Mussoliniye 
Habeşistandaki vaziyet hakkın
da geniş malümat verdikten 
sonra kaplıcalara gidecektir. 

Havas muhabiri bu resmi 
tekzibe rağmen Mareşal Ba
dogliyonun milli müdataa mes
elelerini tetkik edeceğini iddia 
ediyor. 

Asmara 22 (A.A) - Mare
şal Badoglio tayyare ile Adis
Abeba valisi B.Bottai ile bir
Jikte ltalyaya hareket ede-
cektir. 

Filistin ihtilal 
ateşi içinde 

- Baş tarafı 1 illci sahi/ede -
krah lbnissuud nezdinde ayoı 
mahiyette bir teşebbüste bu• 
lunacağı haber alınmıştır. • 

Kudüs müftüsü, Filistinde"1 

arap davasına büt5n arap ale' 
minin alaka ve heyecao•111 

çekmek maksadile faaliyette 
bulunmaktadır. 

Telaviv limanının tanzimi iş
leri faaliyetle devam ediy0 'i 
Yahudilere yeni muhacere. 
ruhsatiyelerinin verildiği haber• 
yüzünden büliln Filistinde gel"" 
gialik büyümektedir. Bütiill 
memleket üzerinde tayyare~' 
uçuyorlar. Muhtelif yerler : 
bombalar patladı. Tarlalar k~ 
mağazalarda yangınlar çı • 
Grevler devam ediyor. 



• . 
Anadolu : . . 
hlk yelerl : . . 

• 
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• . . . . . . . . . . . 
Yazan: 

Tok DH 
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Memi o on ölUm dakika ında dudaklarında 
beliren bf r tebes UmU bozmamı tı. Se glll 

Fadimesl ile sanki öpU U or ardı 

- Vay Fadıme! ilin oğlule 

sarmaş, dolaş ha ! Seni ben 
anana söyliyeyim de bir gör 1 

Bu ansızın beliren ses Fadi· 
me ile Memişi birbirinden şid· 
detle ayırdı, Fadime ellerini 
yüzüne örterek yavaş yavaş 

yürüdü birkaç adımdan sonra 
kaçtı. Fakat Memiş, olduğu 
yerde durdu, onlan gözetleyip 
bu sözü söyliyen Osmann : 

- Hadi ülen Haltetme!Had
dini bili Defol şurdan, o be
nim nişanlım. 

Osman acı bir istihza gülü· 
şüyle Memişe okuldu. 

- Vny ağam vay l Nerede 
buldun sen bu nişanlıyı. (Bur· 
nunu karışlıyarak} Nah 1 sana 
nişanlı l 
Memiş köpürdü. 
- Ne demek istiyorsun ülen 

sen? 
- Hiç! ne demek istiyece· 

ğim, ilin kızını, ne halletmeye 
kucnkt dın l 

- Sen kahyası olamazsın 1 
anladın mı ! O benim nişanlım 
diyorum sana ! 

- Sana da bu nişanlı ner· 
den gelmiş diyorum ben l Sen 
de anladın mı ? 
Memiş Osmana şiddetle so· 

kul rak : 
- Olen sus 1 Yoksa senin 

ananı bellerim .• 
- Ne yaparsın 1 
Memiş öfkelendi, şiddetle 

gerildi, Osmana imşek gibi 
bir tokat aşkederek: 

- Ali ülen! Hakkın buymuş! 
O mnn bir sendeledi tokatın 

şidd tinden yüzü cayır cayır 
y narak eliyle yüzünü tutub: 

- Eh ben ana gösteririm, 
bunu. 

Dedi, geri döndü, mukabele 
etmekten kork rnk çekildi. 

• •• 
Ak am olmu , ortalık karar-

mağa yüz tutmuştu, köyüne 
dönmek istiyen Meraiş, araba· 
sını hazırlamış, köyüne döne· 
cek Fadimeyi ve anasını da, 
ötekilere inadına; arabasına 
bindirmişti. Ay erken doğu· 
yordu, tam on dördü, on beşi 
idi. 

Memişin şakrak şnrkılariyle 
yola çıkan katır arabası ak· 
şamın alaca karanlığı içinde 
zevkle, neş'e ile koştu ve koş
tu. Ortalık ağır ğır karardı. 

Ay onlara ışığıyle, perilerin 
düğünlerinden ilahi ve e rar· 
cngiz sevgiler saçarken Memi· 
şin arabası bir yokuşa dayandı. 

Hız.la koşan lrnhr yokuşu ya· 
rıya kadar almıştı amma, geri
~ 

sini bacaklarını gererek, ıhla
yıp, pohlayarak zorla geçiyor
du. Memişin: Dabı 1 Fayda et• 
medi. Bir aralık, Memiş yerin· 
den atladı, kabnn dizginini 
kardeşi Ahmede vererek : 

- Al ! Dizgini 1 Sür baka· 
lım .. Dedi. 

Anası ve Fadime bağırdılar. 
- Memiş ! Sen neden ini

yorsun? Ahmed süremez, ge
ceye kalırız •• 

- Yük azalsın, Fadime! Hem 
Ahmed arabayı sürmesini bilir, 
ben arkanızdan gelirim, geli
yorum işte.,. 

- Memiş. Olmaz, biz de ine
lim. 

- Yok, yok.. Ben bak ar
kadan sizi güdüyorum. Dah 
De Ahmed 1 Hadi 1 Ahmed 
kamçıyı yükü zayıflamış katı· 
rın sırtına şaklatınca katır bir 
hopladı koşarak tepeyi tırman
mağa koyuldu. Memişin anası 

ve Fadime gözleri arkada, Me· 
mişi güttüler. 

• •• 
Araba uzaklaşmış, Memiş 

arkada kalmış ve araba tepeyi 
aşarak göz.den kaybolmuştu •• 
Memiş türküsünü çağıra çağıra 
yürürken bir palamut ağacınm 
gölgesinden dört hayalet be· 
lirdi, hızlandılar, Memişe so
kuldular. 
. . . . . . 
- Len! Gidinin Memişi! Sen 

kim oluyordun ki bana tokat 
atbn? 

- Hal Sen misin Osman? 
iyi oldu, hadi bakalım yol ar
kadaşlığı yaparız, arkadaşlann 
da beraber hal iyi, kalabalık 
oluruz. 

Osman Memişin bumuna 
sokularak: 

- Kozumuzu paylaşalım da 
öyle! Bak nasıl tokat atıhrmışl 

Dedi. Ve kolunu havada sal• 
layıp Memişe indirirken Memiş 
bu inen kolu şiddetle tutto, 
silkti, geriledi ve hızla Osmana 
bir şamar indirdi. 

Fakat arkasından üç. kişi 

Memişi tuttular, geri çektiler. 
Memiş birdenbire silkinib ken· 
dini tutanlardan kurtulduktan 
sonra, kendini tutanlara dönüb 
bacaklannı gererek dehşetli 
birer tekme savurdu. Tam be
line davranıb tabanc.nsmı çıka· 
nrken, arkasından, yarnının 
ortasından ciğerine saplanan 
bir bıçağın acısile kıvrandı, 
döndü, elin, kolunu salladı ve 
yıkıldı .. Memiş encak şunu du· 
yabilmiştı: 

- A ! kabbenin oğlu 1 be-

BOGAZLA meselesi 
Tarihine Bir· Bakış 

-9-
Napolyon UçUncU Sellme mektublarında Rusya 
Çarhğının Osma~h devletine dUşmanhğından 

Bahsederek ittifak te lif ediyordu _,._. ~ .. 
Şurası çok dikkate layıktır: raber lran üzerinden Hindis

Rusya imparatoru birinci Paul tana kadar gidecek ve orada 
Fran aleyhine Osmanlı ve lngilterenin kuvvet ve nüfuzu· 
lngiltcre devletleriyle müttefik nu kıracaktı ! Napolyon da 

Mısırı kazanacaktı 1 bulunduğu halde 1801 sene-
sinin ilk aylarHlda ve he· Akdenizde bulunan Rus do-

nanması Karadeııize dondü. 
nüz Mı ır F ran ızlnrın elin· 

Boğazlardan geçmek için Ba-
den kurtulmamış iken Napolyon bıiiliden müsaade alınmışh. 
Ponapart ile lngiltere aleyhine ikisi de hazırlanmağa başla
gizli bir ittifak nkdetti, Bu it- dılar. 1801 haziranında ise 
tifak mucibince Tuna vadisine başhyacaldardı. Halbuki martta 
in rck Knradenizden Taygana imparator birinci Polün öldü
çıkacak olen bir Fransız ordu· rülmesi bu tasavvurlan netice
ıu oradan Rus ordusuyla be- siz bırakb. 

Amerika paınuk ithal 
• • 

resmını ar ırıyor 
Vaşington 22 (Ö.R) - Bay 

Ruzvelt pamuk ithalat resmini 
arbracağını bildirmiştir. Cum· 
bur başkanının, tarife komis
yonunun reyini alarak, ithalat 
resimlerini yüzde 50 derece· 
sinde arbrmağa salahiyeti var· 
dır. 

ZAYi 
1335 yılmda Lisenin sekizinci 

sınıfını ikmal eylediğimi mü- · 
beyyin tasdiknamem zayi ol· 
duğundan yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Eşrefpaşa Yüzbaşı Hasanağa 
sokak No. 55 

ALI 
1333 (565) 

Doktor 

emal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey- , 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü '°apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 .. ·e=~~= 
Doktor 

Fahri Işı 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RO TKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

nim alacağım kızı kandırırsın 
ha f badi bakalım kurtulda al ! 
Memiş yerde yatarken göl· 

geler kayboldu ••• 
• •• 

Ayın solgun nuru Memişin 
sararmış yüzüne, kaoh ağzına 

sabit bir korkunçlu yaratmıştı. 
Memiş dudaklarında, o, son 
ölüm dakikasında beliren bir 
tebessümü bozmamıştı.. Sevgili 
F adim esile sanki öpüşüyorlardı. 

Fakat yollara bakıb onu bek· 
Jiyeoler, onun gelmediğini, gel
miyeceğini anlayınca ebedi bir 
matemin başlayan hıç.kınklannı 
göğüslerinde yaşattılar. Ağla
dılar, ağladılar, ana, kız, ağla· 
dılar •• Ona kardeşleri, ona ara· 
banın içindeki bütün canlılar 
lrablıb ağladılar. 

TOKDIL 

Fransa Mısıra gönderdiği 
ordunun yarısından fazlasını 
kaybettiği halde bu seferden 
hiçbir şey kazanamadı. Bu se· 
feri yalnız Napolyon Ponapar· 
tın şöhretini arttırdı ve ikbalini 
hazırladı. 

1799 da Fransanın ahvali 
pek kanşık idi. Rus ordulan 
lsviçreye kadar ilerlemişti. 
Gerçi general (Massena) Zurib 
muharebesinde Rus ordusunu 
boz.muş ve Fransayı pek 
yakın görünen istiladan kur· 
tarmış ise de Fransanın o 
sırada uğramış olduğu karışık· 
hklardan kurtarılmasına bu 
muzafferiyet yetmezdi. Napol· 
yon Ponapart vnktühali mü· 
sait gördü. Mısırdan döndük
ten yirmi, yirmi beş gün sonr:ı 
1799 senesi ikinci T eşrioin do-
kuzuncu günü birinci Consul 
namilc hükumeti eline ald1. 
1804 senesinde de (imparator 
Birinci Napolyon) ünvanile sal· 
tanab ilan olundu. 

Fransızlarla Mısırc\a harp de· 

ucat 
Yeni çıkardığı nıevsinılik kumaşları görınedeıı 

menfaatınızdır. Elbise yaptırmamanız 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATIL R 
Telefon· 2360 

lzmir Tramvay ve Elektrik sos- 1 
yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın 24 ncü ğünü 

saat 7 den 17 ye kadar Arasta, Kömürcüler Mutaflar, Şeker· 
ciler, Balcılar, Başdurak, Keresteciler, Taşçılar, Odunpazarı, 
Yolbedesteni, Kolancılar, Osmaniye caddesi, Çiviciler, Halimağa 
çarşısı sakaklarında ve mücavir sokaklarda kesileceği sayın 
abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

--~1'1""'1!'!!1'.!11'1!~,_.""'"",,_ 

·····································································: 
TAZE TEMiZ UCUZ : 

llAC 

HAM i NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısmda 

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

Her fiata satış 
Azimet dolayıslle acele 

müzayede ile sata 
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 
pnrti antika ve kıymetli halı 
ve seccaddeler bilmüzayede 
sahlacaktır. 

Lüks salon gramafon 4 zem-
berekli, kadife koltuk takımlan 
viyana sandalyaları, karderoba 
ayna, yumurtalı masa, despenç, 
4 köşe yemek ma5ası, 2 duvar 
saatlan, elbise dolabı, muhtelif 
levhalar, para kasası, tek lm
natlı aynalı dolab, şezlong, 2 
adet bir buçuk kişilik karyola 
somyalarile, küçük saybor, sarı 
kesme karyola maa somya, 
buzluk, bakır mangal, 6 delikli 

vam ederken lngiltere Malta 
adasını muhasara etmişti. Na· 
polon Ponapart Mnltaya yar
dım edcmiyeceğini ve oradaki 
dört beş bin Fransız askerinin 
adayı teslime mecbur olacağını 
anladığından bu adaya Rusyaya 
vermek suretile Rusya çarlığını 
Ingiltere ittifakından ayıl'mak 
ve aralarını bozmak istedi. 
F ransada bulunan Rus esirleri· 
ni serbest bıraktı. Malta şoval· 
yeleri Napolonun teşvikile Rus 
çan birinci Paul'O Gran Metr 
intihap ettiklerinden bu sıfat 
ile Malta ada~nmn tasarrufu 
hakkı Çar Paul'e ait olduğu· 
nu bildirdi. Çar adanın ida· 
re ini eline almak için bir 
memur gönderdise de Rus 
memuru adaya varmazdan ev
vel lngilizler Maltayı zapteyle· 
di. Çar Pol Maltanın kendisine 
teslimini istedi, lngillere red· 
detti. Rusya ile lngiltcrenin 
arası açıldı. Çar Rusya liman· 
larinda bulunan lngiliz gemile· 
rioi zaptetti ve yukarıda işaret 

Göz He~imi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

iskemle, 2 çiçeklik sehpa, 1 
siyah etajer, 2 koltuk, muhtelif 
acem, uşak, demirci. kula ta
ban halıları, gayet kıymettar 

Kayseri, Kula, Isparta, Çal, 
Bergama, Milas, Kömürcü Kula, 
Güney seccadeleri ve sair bir 
çok lüks mobilyaları bilmüıa

yede satılacaktır. 
Büyük Kardiçalı lbrahimbey 

hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti. 

2-2 (559) 

edildiği veçhile Osmanlı ve in· 
giltere devletlerile Fran a aley
hine müttefik iken Napolyon 
Ponaport ile lngiltere n1eyhine 
ittifak eyledi. Çar Pol'ün öl· 
dürülme.ı1i ve yerine oğlu Alek
sandr'ın gelmesi üzerine bu it
tifaktan bir netice çıkamadı ve 
İngilterenin endişesi kalmadı. 

Fransız ordusu Mısırdan gel
dikten sonra Osmanlı devleti 
ile Fransa ve ayni ramanda 
lngilte ile Fransa arasında sulh 
müzakerelerine başlanarak Tür· 
kiye-Fransa müsalehasının ak
dinden birkaç ay sonra 27 
mart 1802 de Fransa ile lngil· 
tere arasında Amiens sulh ınua
hedeı;i aktedildi. Bu muahede 

! mucibince Mısırın O manh hü
kfimetine iad-si teyid olundu. 
lngiltere Malta adasını Malta 
şövalyelerine bırakacaktı. Fran· 
sa Napolide işgal ettiği liman· 
lordan çekiliyor ve (Cezairi· 
seba cumhuriyetini) teşkil eyli
yecek olan lyoniyen adaların· 
dan vazgeçiyordu. 

_,,.,,. r ı oır crnn 

A 1 

1 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul ede~ (3436) 

ÇOCUK 
HAST ALtKLARI 
1\1 ÜTEHASSISl 

r. l 
Hastalarını her glin 11,30 

don saat on üçe kadar 
BeyJcr sokağındaki kıliniğin· 
de kabul eder. Telefon 3990 

lzmir Birinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Bir borcun temini istifası için 
tahtı hacze alınıp paraya çev· 
rilmcsine kararar veti!en muh

telif cins hane eşyası ile mo

bilyası ve yazıhane mobilyası 

26 • 5 · 936 tarihinde yeni mü· 
zayede bedesteninde saat 15 te 
açık artırma ile atılacaktır. 

Bu mahcuzlar takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulma

dığı takdirde ikinci arttırması 

30 • 5 • 936 tarihinde yapıla· 

caktır. Talip ol:ınların muayyen 

gUnde mahallinde hazır bu1u

nacak memura müracaat etme

leri ilan olunur. 
1332 ( 566 ) 

Hindistan Napolyon Bona
part politilcasının esaslı unsur
larından biri olmuştu. lngilizler 
bunu bildiklerinden Mısır se
ferindenberi Hindistıının bütün 
yoJlarını ve hususile Akdeniz 
yolunu daima nezaret altında 
bulundururlardı. Bunun içia 
kendilerine lazım olan Maltayı 
terk etmediler. 

Diğer taraftan Napolyon Po· 
napart da Akdeniz üzerine 
ikinci bir sefer yapmak ve 
zaman ve hali müsaid bulursa 
Mısırı tekrar işgal eylemek 
fikrinden vazgeçmiyordu. ısoı 
Sonbaharında General Sebas• 
tiani'yi ticaret memuru sı-
fatiyle Osmanlı memleketlerine 
gönderdi. Napolyon ponapart 
şarktaki siya i teşebbüslerini 
daima ticaret işleri şekli altında 
sakladı. Sebastiyani Mısırı ve 
Suriyeyi gezdi, lskenderiyc, 
Kahire, Trablus ve Akkfı'ya 
gitti. Oralann ahvalini ve kale 
ve limanların vaziyetini tetkik 
etti. 



µu 

PARDAYANLAR 

Bana yalnız bir kadın mer
hamet etti. Acıdı, beni evlad 
gibi büyüttü. Anamın bı:nden 
esirgediği tatlı gülümsemelerile 
beni avuttu. Çocuk iken bana 
şefkatJa, sevgiyle baktı. Deli
kanlı olduğum zaman nasıl doğ· 
duğumu anlayınca beni teselli 
etti. Bu kadın, bu öz ana da 
kraliçem, yüksek kalpli Jan 
Daliredir. Kendisini seviyor 
muyum? diye soruyorsunuz. 
Madam! Onu öz anam kadar 
seviyorum. Hayatımı feda ede
rim. Kraliçem bana senin öJ
mekliğin her.im hayatım için 
lazımdır derse hemen memnu· 
niyetle ölürüm. Ona minnet 
borcu alhnda yaşıyorum, hatta 
kendisine yaklaşmak istiyenleri 
şüphelendiğim kimseleri elim 
titremeden öldüreceğim. Beni 
bırakan anama gelince, arzum 
onu asla bilmemek ve tanıma
makbr. 

Kont dö Mariyak bu sözleri 
söyliyerek geri çekildi ve kol
Jannı kavuşturarak bekledi. 
Kraliçenin endişe içinde kavra
nacağını sanıyordu. Fakat Ka
terinin ne mal olduğunu eyice 
öğrenememişti. 

Heyecan göstermeden yalnız 
başmı sallamakla iktifa ederek: 

- Mösyö! Ne kadar azab 
çektiğinizi, Jan Dalire.yi ne ka· 
dar sevdiğinizi anlıyorum, al
datıldığıma emin oldum. Siz yi· 
ğit bir delikanlısınız. Navar 
kraliçesinin sa&detiyleo ilgili bu
susatta tamamiyle size inana
bilirim. Haydi kont! Şimdi gi
diniz. Yakında size söylediğim 
düşünceleri yerine getirmeğe 

çalışacağım. Şayed Hanri dö 
Beam diğer bir kraliyeti kabul 
ederse siz de behemehal Navar 

tabbna sahih olacaksınız. Şim
dilik yeğenim Navar kraliçe
sine tekliflerimi bildir;niz. 

Dedi. 
Adet veçhiJe, Katerin Konta 

izin vererek öpmek için elini 
u:ıatb. Fakat delikanlı bu hare
keti görmemiş, saygı ile eğil
mişti. Kraliçenin eli de yavaş 
yavaş koltuğun koluna düştü. 

Mariyak çekildi. Rojiyeri ise 
kendisine refakat etmek isti
yordu. Fakat Katerinin bakışı 
bu isteği durdurdu. Mariyakın 

alt kattaki salona geldiğini an
layınca müneccimin elinden 
tuttu ve: 

- Biliyor! 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
Jarına yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Dedi. Müneccim! 
- Zannetmem! 
Diye kekeledi. Kraliçe: 
- Ben de sana biJiyor di

yorum! Haydi, çabuk, işareti 

ver!.. 
- Madam! Madam bu bizim 

oğlumuzdur. 
Katerin şiddetle müneccimi 

pençereye çekerek açtı: 
- işareti ver! 
Bu esnada, Mariyak tam 

köprü üstünde idi. Katerin oğ
lunun sükJün gibi gölgesini 
gördü. Heyecan içinde olan 
baba Rojiyeri: 

- Merhamet eti 
Sözlerini söyliyebiJdi. Mak

sadı delikanlıya biraz vakıt ka
zandırmak idi. 

Katerin bir şey söylemeksi
zin, Rojiyerinin altın zencire 
bağlı düdüğünü kopararak du· 
daklarına götürdü. Hemen çal
mak üzere iken Rojiyeri der
hal kolundan tuttu. Yavaş sesle: 

Bakınız! 
Dedi. Bu esnada pençerenin 

karşısındaki yıkık yerden bir 
gölge belirdi ve Kontun koluna 
g\rdi. Her ikisi de uzaklaşhlar. 
Bu adam Şövalye dö Parda
yandı. 

Katerin Rojiyeriyi korkutan 
bir lisanla: 

- Demek ki yalnız gelme· 
miş! 

Diye mmldandı. 
- Evet! Şüphesiz, belki bir 

kaç kişi de vardır. Bizim dört 
adamımız bunların haklarından 
gelemezler. Bununla beraber 
bakınız, ~imdi pek geç ... 

Diyerek müneccim biraz ra
hat nefes alabildi. 

Katerin, elindeki düdüğü şid
detle duvara çarparak dişlerini 
gıcırdattı, vt: 

- Bu gece elimden kaçtı ... 
Zarar yok... Biraz daha gecik
miş olur. Şimdi onu nerede bu-
lacağımı bilmiyorum. Rojiyeri, 
kont her şeyi biliyor! Nasıl ve 
kimden öğrendi. Oh! Bu ada
mın yakın bir zamanda öldürül
mesi lazım. Janıo da vücudu 
ortadan kalkmalı ... 

Diyebildi. Birdenbire sustu. 
Düşünceye daldı. 

Rojiyeri sözü değiştirmek 
istiyerek: 

- Madam tevkif edilecek 
o~an kimlerdir? 

Diye sordu. 
Katerin şiddetle cevab verdi: 

- Sonu var-

Viicudu bir kale gihi nıiidafaa eder! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bütiin ağrı ve ıstırabların panzehiri 

GBIPIN'dir 

YEHl ASIR 
c -> 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
- = lzmir Beledlyeslnden: 

1 - Darülaceze için 937 
mayıs nihayetine kadar alına

cak dokuz bin kilo ikinci nevi 
ekmek, beher !<ilosu sekiz bu
çuk kuruştan yedi yüz altmış 

beş lira bedeli muhammenle 
şartnamesi veçhile 9·6-936 sah 
günü saat on altıda açık ek
siltme i!e ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
başkatibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 58 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banlc:a teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Darülaceze ıçın 

mayıs nihayetine kadar alına
cak sekiz yüz kilo dana eti, 
beher kilosu 24 kuruştan yüz 
doksan iki lira bedeli muham
menle şartnamesi veçhile 9-6 
dokuz yüz otuz alb sah günü 
saat an altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname• 
.!4İni görmek üzere başkatibliğe 
müracaat edilir. iştirak içn on· 

l 

b~ş liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

3 - Çocuk yuvası için 937 
mayıs nihayetine kadar alına-
cak 7300 kilo inek südü kilosu 
yedi kuruştan 511 lira bedeli 
muhammenle şartnamesi veç• 
hile 9·6-936 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edil\!cektir. Şartnamesini gör-
mek üzere başkatibliğe miira· 
caat edilir. iştirak için 39 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

4 - Çocuk yuvası için 937 
mayıs nihayetine kadar alına· 
cak 4750 kilo birinci ve 4750 
ikinci nevi ekmeğin 10.75 ve 
8 kuruş hesabile 890.62 lira 
bedeli mtıhammenle şartnamesi 
veçhile 9·6-936 salı günü saat 
on ~ltıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartnamesini 
görmek üzere başkatibliğe mü
racaat edilir. iştirak için 67 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

5 - Çocuk yuvası için 957 
mayıs nihayetine kadar alına· 
cak 730 aded dalak ve 1825 
kilo koyun eti, dalağın adedi 
bir kuruştan, etin kilosu 35 
kuruştan 646 lira beş kuruş 
bedeli muhammenle 9-6-936 
sah günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
baskatibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 49 liralık muvak

kat teminat makbuzu veya ban

ka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 
23-26-30-3 1326 [570] 
- Havagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı için beher tonu 
913 kuruştan liırk üç bin üç 
yüz yirmi iki lira bedeli mu
hamm enle dört bin yedi yüz 
kırk beş ton Zonguldak zero 
dis lav'! maden kömürü başka
tipJikteki şartname veçhile 
12-6-936 Cuma günü saat on 
altıda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. 

iştirak için bin iki yüz eUi 
liralık muvakkat temin~t mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler o gün saat on beşe 
kadar encümen başkanlığına 

verilir. 23-27-30-4 1330 (567) 

aa Mayıs ı•a• 

Aziziye Çamlı bel otel ve gazinosu 
.A.ÇIL:O:I g 

= "'""" o 

Dünya üzerinde mevcut tabiat güzellik ve hava yerleri arasında rekor kır?1ış olan 
AZiZiYE ÇAMLIGI 

10 mayıs pazar gününden başhyarak her ayın ilk haftasından ~ada paz.ar günleri Devlet 
demiryollarının yapmakta olduğu tenezzüh trenleri münasebetıle gaz,~omuz açılmıştır. t 

C) lzmir ve civarı halkına ~emiz ~a~ havası. i~inde güzel bir gün geçırtmek fırsabnı -;: 
Q.) veren bu tenezzüh trenlerınden ıstıfade edınız. ~ 
.~ Ötedenberi sayın halkımızın büyük rağbetine mazhar ola~. Aziziye ÇamhAı ~ 
~bu kerre müzik temiz zengin, ucuz büfe ve muntazam servısile konforlaşhrılmıştır •• ~ = Tenezzühe iştirak edeceklerin esbabı istirahab tamami}e. temin. ~dilmiş olduğundan ~ 
~ neş'eli ve güzel bir gün geçirmek istiyenler bu fırsattan ıstıfade ıçın = e Aziziye çamlıklarına koşmalıdırlar 
O TREN SAA TLARI TREN ÜCRETLERi Gidip gelme 

c= Alsancaktan saat 7 Birinci mevki 115186 kkuruş 
d t 710 ikinci mevki uruş Kemer en saa , Ü 72 k 

çüncü mevki uruş 
15-16-22-23 

Lüks ve modern mobilya evidir 

•'----~-------·--------------, 
lzmir ikinci ıcra memurlu

ğundan: 
Bir borçtan dolayı merhun 

olup bu kerre açık arttırma 
suretile satılmasına karar ve
rilen 930 senesi mahsulü 110 
balyada zür'a kalıplı denklerde 
6.272 kilo tütünün birinci ar
tırması Yeni Cezair hanı 11 
numarada, 27-5-936 çarşamba 
günü saat 14 buçukta yapıla
cağı ve işbu birinci artırmada 
artırma b~deli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmazsa 
ikinci artırma 29·5-936 cuma 
günü ayni saatta yapılacağın

dan talip olanların mezkur ta
rihlerde tütünlerin bulunduğu 
m~halde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

Yüzde iki buçuk delliliye ve 
teslim harcı müşteriye aittir. 

1334 (568) 

I~ : • • ' ' ; : • . • \.. 1 

Numarası 3399 Daimon 
Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 

velespit, motosiklet, otomobiller için imal edilmiştir. 
Gözlerin kamaşmamas' kazaya meydan verilmemesi husu

sunda ziyayı yükseltir, alçaltır, uzaklaştırır ve yakınlaştır~r. 
Üç pillidir hem pille hem dinamo ile yanar tavsiye ederıı. 

Deposu : lzmirde Sulu han civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüse in Hüsnü ticarethanesidir 

' 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 13 mayısta 

gelip Burgas - Vama ve Kös
tence limaalarına hareket ede
cektir. 

UL YSSES vapuru 18 ma
yısta gelip 23 mayısta Anvers
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları içiıı yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 31 mayısta 
gelip 6 haziranda Aoverı-Rot
terdam - Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Licio 
GOTLA~D motörü 12 ma· 

yısta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam -
Hamburg - Bremen {doğru) Co
penhage - Dantziğ - Goteburg
Oslo vt lskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND vapuru 28 
mayısta beklenmekte olup Rot
terdam - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenhang - Danhig
Gdyoia - Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 14 mayısta 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

T elefoo: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

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

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

• 

\ 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
7~e & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

HERAKLEA vapuru 25 ma
yısta bekleniyor. 30 mayısa 
k;ıdar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremeo Direkt için 
yük alacaktır. 

SAMOS vapımı 8 haziran.da 
bekleniyor. U hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam,lıamburg ve 
Bremen Direkt limanları için 
yük alacaktır. 

THE Export Steamship 
Co:poration Nevyork 

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

S. A. ROY ALE Hoogroise De 
Navigatioo Danobienne & 

Maritime - Budapeat 
SZEGED motörü 27 mayısa 

d~ğru bckoiyor. Belgrad, No
vwad, Budapest Bratislava, Vi
ya na ve Lioz için yük ala
caktır. 

SErvisi Maritime Roumaio 
Bucarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha- ı 
ziraoda bekleniyor. Köstence. 

1 

Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için ytik 1 
kabul edecektir. t 
Den Norske Middelhaalinje 
( D.S A.S Spanskelinjeıı )Oılo 

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 biç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Muhasebei hususiye müdürlüğünden: 
lzmir vilayeti muhasebei bususiyesinin 936 senesi evrakı mat

bua ihtiyacı olan ve dairede mevcut şartnamesine bağlı listede 
cins evsaf ve eb'adı yazılı ve nümuoeleri bulunan 3000 lira be
deli muhammeoli evrak ve defatirio tabı ve iymali 23-5-936 gü
nünden 8-6-936 Pazartesi gününe kadar 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye kououlmuştur. Şerait ve oümuneleri görmek istiyen
lerin her gün mubasebei. hususiye v.aridat kalemine müracaattan 
ve pey sürmek iıtiyenlerın de yevmı mezkurde saat 10 da depo
zito makbuzlarını hamilen Encümeni vilayete müracaatları ilin olu-
nur. 1342 (565) 

Doyçe O riyantbank '\ 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB. 
M.ERK.KZl : BJtRLlli 

Atmanyada J7fJ Şubest Mevcuttur 
ı:>tıı maye ve ibtıyat akçası 

165,000,000 l'taybsmıuk 
Ttirkıyetle t,'nbelerı: lSTA~BUL ve lZMIR 

.MıdırJa ~ubeleri: KAHiRE ve ISKENDERlYE 
Her türlü banka moe.ıoelatnı ita ve kabul eder 
• ALMANYAllA seyahat, ikamet, tah8il ve saire 19in 

«>bven ~eroitle RRGTSTF.RMARK s"tılır. > ( h-1) 

Milli Emlak müdüriyetinden : 
icar sıra 
N Llra 

o. 
38 Alsancak Mesudiye C. 65-1 eski 47 taj No. lı dükkan 100 
39 lzmir ceza evinde bakkal dükkanı 425 
41 Karşıyaka soğukkuyu Medeniyet S. 48 No. lı ev 30 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on bet gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 8-6-936 pazartesi günü saat 
17 dedir. Taliplerin milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

1 ~39 1569\ . 

l:ıımir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarını lıer gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Befler hamamı karptındaki 
43 .numaralı mua,.eneba
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmıştır 

F e:ninen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilal Eczanesi 

{ Babarçiçe~gi) ( GM MI) ( ~nu • Fulya ) ( Sonbatıra ) ( Menekşe ) 
K ( Akşam guoeşı ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) 
~~al bAktaş kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et-

meyıııız e · · ı . • . nzer ısım ere aldanmayıoız, Kemal Kamil kokuları 
yerme verılecek •eyler tt·ı • 1 . · k . . . . t d Y • ı a eczaoesının ıymetını bır daha ıs-
~a ~ ~~~k.' Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 

ana ' 1 gı taklit kabul etmiyor vatandaş 1 

. . . -·-··· .... _ lzmırdc 11.; •• : '·--.ı::;• Mıtmurluğundan: 
lzmir şubesi) nin ödün; ;;~~--~İmiie--ı,ıeHie ugraşacagıoa 
mütedair beyannamesi 2279 numarah kanun hükmüne gllre 
sicilin 1625 numarasına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. 

1: Beyanname 
2: Vesika 

lzmir Sicili Ticaret meruurluğu resmi mührli 
F. T enik imzası 

IZRMIR ILBAYl:IGI YÜKSEK KATINA 
Şarda 
••••••••• 

Osmanlı Bankasının, aşağıda imzası bulunan lzmir Şubesi, 

Türk lirası ikrazatı ve iskootalan için taleb edeceği faizin en 
yüksek haddini senevi % 12 (Yüzde on iki) olarak tesbit ettiğini 
beyan ve işbu beyannamenin bir suretini de kişelerimize talik 
ettiğimizi ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 Nolu. ve 
18 Haziran 1933 tarihli kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 18 inci 
maddelerine tevfi\rnn arzeyleriz. 

Saygılarımızla: 
OSMANLI BANKASI 

(lzmir Şubesi) 
ikinci müdür Müdür 

(imza okunamamıştır) llmza okunamamıştır) 
10 Haziran 1933 tarihli ve 2292 Nu-
maralı kamın ile Maliye Vekaletinin 
6/12/935 tarihli ve 28140-177 Numa-
ralı tamimi mucibince pul resminden 
muaftır. 

izin vesikası 
'77Z7'Y.. ;c////TT%.&l'Xlr/.L7:.l.1:11Cllll:zı!l!lmml:IZlllB ... 

Adı ~ Osmanlı B. lzmir Şubesi 
········································t········································· 
Kanuni ikametgahı ~ lzmir 

• 
·~::~:~··i~:·::~~~·~;······ .... ·····r·M~·;~ş~i·v~·;;1··ç~i:~;;k········· 
... : Bulvarı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tabiiyeti E Ecnebi Kapitalli Türk 

••••••• • ·········································"·A:··:···························· Sermayesi E 10,0w ıngiliz bankaca gös-
: terilen 62,800 Türk lirası 

''Ai.;;~·~~k · · f ~i ;1~ · ·~~···Yük·;~ k. E'.::. · ·1•2• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
haddi ~ ~ 

··y················································································ apılacak ~ua?1eleoin ne- E Her nevi banka muamelib 
vılerı : D•ı:zzvıı::ıızıı~'Z!Z!ZTL'LZ '7.ı~:ZZ::mı:iııre.2:za::.ı:i:İ 

11-6-934 Tarih ve 2279 sayılı kanuna tevfikan verilmesi 
lazımgeleo beyannameler Osmanlı Bankası lzmir şubesinden 
alınarak kendisinin ödünç para verme- işlerile uğı aşmasına izin 
verilmiştir. 

Genel Sekreter lzmir llbayı V. 
imza imza Aslı gibidir 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
resmi mührü F. Tenik ımzası. 

1328 (571\ 

-~ __ .__. ~ 

-- - - -- -· --' -

;(#~-~ 
' ' i ' ~' 

Mobilye evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No. 26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

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

Günde 

RADYOLIN 
Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini artırır. 

iki defa 

Radyolin k" ullanınız 
lziillt ınnısanar oaşıııuuaııa5uu 

den: 
Çamaltı tuzlasından mali 936 senesi içinde merkez satış de

posuna getirilecek asgari 4000 a:ı:ami 7000 ton çuvallı veya 
dökme tuzun şattao depoya nakli ve istif bammaliyesi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Dökme tuzun beher tonu için muhammen bedel 32 çuvalının 
28 kuruştur. Muvakkat teminat 168 liradır. isteklilerin 29-5-936 
cuma günü saat 15 de başmüdürlüğümüzde toplanacak komis-
yona gelmeleri. 19-23 1271 (941) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

lo2iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - lstaobul 
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• 

1 
Avam Kanıarasında silahlanma • • 

ışı etrafında münakaşalar 

• • 
1 1 a a 

ıra km e arar ve • 
erı e a 
Çemberlayn, mühimmat bakanlığı ihdasını istedi .. 

Londra 22 (Ö.R) - Avam 
kamarasında dün akşam milli 
müdafaa meselesi üzerinde mü· 
nak3şa açılmıştır. Kamaraya bir 
mütemmim kredi layihası veril
mişti. 9 haftadanberi deniz, 
hava ve harp bakanlıkları ara
sında irtibatı temin etmekte 
olan müdafaa bakanı sir Thoma~ 
faaliyeti hakkında izahat vermiş, 

Liberal meb'uslardan birisi 
umumi harptanberi silahlanma 
için sarfedilen paraların neye 
yaradığını sormuştur.Hatip par· 
lamentonun hükumetçe yapılan 
bütün masrafları, bilhas~a milli 
müdafaaya ait olanları kontrol 
etmesi lüzumundan bahsetmiş 
ve mecburi askerlik usulünü 
şiddetle tenkit ederek bu usu
lün lngilterede tesis edilmiye· 
ceğini başbakanın kat'i olarak 
vadetmiş olduğunu hatırlat· 
mıştır. 

HÜKÜMETIN TEMiNATI 

tin umumi bir tedkiki ile iktifa 
etmiş, günün meseleleri üze· 
rinde hususi olarak durma· 
mıştır. 

lngilterede dahili vaziyetin 
inkişafı hakkındaki beyanatı 

bilhassa ihtirazlı olmuştur. Bu
nun için gazeteler bu beyanat 
üzerinde pek fazla durmıyor 

ve avam kamarasında yeni 
müdafaa bakanının ilk defa ken· 
dini göstermesine vesile olan 
münakaşalara daha fazla alaka 
gösteriyorlar. Sir Thomasın be
yanatı çok iyi bir tesir yapmış 

Sosyalist partisi lideri bin· ve 9 haftadanberi milli müda· 
başı Attlee de Milli Müdafaa faa servislerini irtibat halinde 
Bakanının sözlerinden hayal bulundurmak ıçın bakanlık 
sukutuna uğradığını söyliyerek 
hükumetten kollektif emniyet mevkiinde aldığı kararlar tas· 
sistemine verilen eher.ıiyet hak· vib edilmiştir. Bu münakaşadan 
kında kat'i teminat istemiştir. çıkacak netice, dünya hadi-

Nihayet eski bakanın B. seleri ve bilhassa ltalyan· 
Vinston Chrchill söz alarak Habeş ihtilafından aldığı 

zusundan ileri geldiği söyleni· 
yor. Zira bu cephenin yıkılması 
bizzat muhafazakarlar için za· 
rarlı olabilir. 

Muhafazakar namzetler inti· 
habatın liberallere veya amele 
fırkasına mütemayil olan mün· 
tehiplere müracaat imkanını 

külliyen kaybederler. 

Baldvilı hükumetin hareketsizliğini ten· / zalıatı tasvip edilm Sır Thumas dersle lngilterenin silahlarını 
donanma ve hava kuvvetleri kid etmiş ve bir Mühimmat BALDVİNİN NUTKU lenilen nutuk, lngilterede ve artırma~a kat'i olarak verdiği 

Loyd Corr 
!Ki MiL YAR NE OLDU ? 
Londra, 22(Ö.R)-Avam Ka· 

marasındaki münakaşalarda har 
hın sonundan simdive kadar 
iki milyar lngiliz lirasına yakın 

arasında irtibatı temin etmek Bakanlığının kurulmasını teklif Londra, 22 (Ö.R) _ Dün hariçte bu münasebetle çok karardır. B. Baldvinin nutkun· 
ve harp halinde mühimmat ve etmiştir. Bu bakanlığın sulh "h' b t b ki kt da da aynı' kararı go"steren şu 
-·rıa·k·a·n-',--ı:.·•.0k-a·r-no-'·m:u.a:-he·d-e··· L-'"--'- ··-----,..· ;. n .. k az ol· akşam B. Baldvin tarafından mu ım eyana ı e eme e _,,_,_ ··---'·-. .. o: •• ı ........• ı: 

0 kara 1 k b' k'I ld k h t ... '\"t.U.'.:e~t~LkııJülıü .. t~x~fın_c!_","' ~ı- .. ı-- . L •• · ' 
1 

' · •• • b' 1 'it ı· d ! 
ıini imza eden devletler erka"nı n ı ır şe ı a ı ça e em· ., _,,, •••. ~u9""""n :.ıya~ı vazıye· ır ngı ere azım ır " 

miyeti artacaktır. B Jh k k 
harbiyeleri arasındaki temastan Bu vazifeyi görecek olan unun su u oruma için paranın teslihat için sarfedil· 

diğini söyliyan liberal lideri bu da balı d k ı 'it · en iyi çare oldug· u takdir edil-se ere ngı ere ıçin bakan, genç ve faal on kadar 
kollektif emniyet sahasında iş adamile iş birliği yapacak· mektedir. paranın neye yaradığını sor-
daima rolünü yapabilmeğe ha· tır. Bu fikri müdafaa için B. NUTUK TEFSiR EDiLiYOR muştur ... 
zır bulunmak zaruretini ileri Ch h'll 1 h Londra, 22 (Ö.R)- Baldvin Lordlar kamarasında Lord 
ııörmüştür. urc 1 si a farı artırma için dün akşam verdı·g· ı· nutukta D · · t k ' · Almanların kullandıkları metot- avısın a rırıne cevab verilen 

INGIL TERE SiLAHLARI ları hatırlatmıştır. Nihayet hü· intihabat mücadelesi sırasında dış işleri müsteşarı Milletler 
ARTIRIYOR kumet aleyhindeki şiddetli ten· istinad edilmiş olan milli cephe cemiyetine tevcih edilen tenkit· 

Mu .. h. t h k 1 · k esasları üzerinde duru 'masını ı · 'f t d d ımma ve ava uvvet erı itlerini tekrar etmiştir. erın ı ra erece e olduğunu, 
hakkında teknik malumat veren Gelse sonunda müdafaa ha· ısrarla istemiştir. Fransa ve Almanya arasında 
Bakan silahları artırma işini üç kanı Sir Thomas tarafından Parlamento mehafili Baldvi- bir yakınlaşmayı Ingiliz hüku· 
dört sene içinde iyi bir neti- hazırlanan bütce pro1esının, nin ileri sürdüğü delillerin metinin samimiyetle istediğini, 
ceye vardırmak için hükumetin dd' · · ı·b il f d itina ile seçildiğini, başvkilin bunun yalnız garbı· Avrupada 
b.. .. . . re ı ıçın ı era er tara ın an 

utun elınden gelenı yapaca- verilen bir takrir 115 reye karşı f muayyen bir hattı hareket sahibi değil, şarki Avrupada da sulhu 
ğını söylemiştir. 207 rey ile reddedilmi tir. . olmaması milli cephenin eczası temin edebilece ·ini temin et· 
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Fransa Romanya ile mutabıkf i; .................... ıt;i~; .... ··;;p~;······~~;~ii ....... .. 
Sosyalist lideri vazifeye başlar başlamaz milletler· 

cemiyetinin takviyesile meşgul olacak 
A·i~·;·~·Y~···iı; .... F.;~·~·~~~~~· .. ~-~i~Ş~~-;~···ı~·~i~ ... ~.<lil~·~;kti~ 

Habeşler Italyanlara dum 
kullanmışlar kurşunları 

dum 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Leon · •· -- ır .. , 
Blum hükumetin başına geç· • ~ 
tiği zaman Almanya ile anlaş· ' [ 
mıya varacak bir usul takib .l 
edeceğini yakın dostlarına ifşa J 
etmiştir. Bu haber siyasal ma
hafilde ehem:niyetle karşılan
mıştır. 

Paris, 22 (Ö.R) - B. Blum 
hükumet başına geçer geçmez 
Cenevrede 16 Haziran celsesi 
için lngiltere, küçük antant 
devletleri ve Sovyet Rusya ile 
temasa gelecektir. 

.Paris, 22 (Ö.R.)- Bay Flan
dinin Pariste bulunmaması ha
sebile dı? bakanlığı onun yerine 
idare eden bay Paul Boncoıır 
bugün Sovyet Rusya maslahat
güzarı ile ~e Romanya dış işleri 
bakanı bay Titülesko ile görüş· 
müştür. Şimdiki vaziyet içinde 
bu iki görüşme de pek ehem· 
miyetlidir. Fransız bakanı Sov
yet mümessili ve Romanya dış 
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i~leri. bakaniyle beynelmilel va· ı redeki son görüşmelerinden 
zıre~ı tamamile gözden geçir· beri hadiselerin aldığı tekli 
mıştır. Fransaııın Cenevre daimi tetkik etmiılerdir. 
delegesile muhatabları Cenev· B. Paul Boncour ~e muha· 

tablan şimdiki beynelmilel me· 
selelerle Milletler cemiyeti kon
seyinin 16 haziran celse~inde 
müzakere edilecek işleri göz
den geçirmişlerdir. Bu, şimdiki 
hükumetin bu meseleler üze-
rinde her hangi bir teşeb
büste bulunacağı manasına 
gelmez. Fakat harici hadi
seler, dahili değişikliklerden 
müstekilen cereyanlarına devam 
ettiklerinden, F ransanın dış 
siyaseti ayni yolu takib et· 
mektedir ve şimdiki hükumet 
12 haziran celsesine aid keşif 
çalışmasın'dan geri kalmamak· 
tadır. Zamanı gel:nce, elde 
ettiği netice'eri, istihbar şek· 
linde, yeni hükumete bildire· 
cektir. 

B. Titülesko ile B. Boncour 
bilhassa Milletler cemiyeti pak
tınııı ıslahı için sarfedilen gay
retlerin neticelendirilmesi mak
.adile takib edilec~k yolu araş· 

Cenevre, 22 (Ö.R) - Mil- askerin vaziyeti, berbiri hak· 
Jetler Cemiyeti umumi sekre· kında doktor raporu, fotoğraf 
terliği bugün ltalyadan Habeş· ve sair vesikalarla gösteril· 
lerin dum dum kurşunu kullan· mekte ve dum dum kurşun· 
dıkları hakkında bir rapor al· !arının bir kısmının Loodrada, 
mıştır. Hatırlarda olduğu üzere diğer kısmının Birningam fabri· 
evvelce ltalya yine böyle bir kalarının mamulatı olduğu bil· 
rapor vermiş ve Ingiltereye dirilerek bu lngiliz fab· 
karşı ağır ithamları ihtiva rikalarına ait markaları taşıyan 
eder Bu raporu sonradan geri resimleri gösterilmektedir. Ay· 
alarak tedavülden çekin· rıca Habeşistanda ele geçirilen 
mişti. Bu yeni raporda Habeş· bir paket dumdum kurşunu da 

gönderilmektedir ki Birmingaın• 
ler tarafından kullanılan dum d k' 1 .1. f b 'k d . a ı ngı ız a rı asının mar· 

um kurşunıle yaralanan 15 kasını taşımaktadır ·····················:··.··· ············~······························: ............... . tırmışl~rdır. Gıttıkçe daha zı· ı yeti paktının takviyesi lüzu· 
yade ılk sıraya geçerek bü- muna kanidirler . 
tün dış bakanlıklarını işgal et· BB. Boncour Ve Titülesko· 
mekte olan bu mesele üzerinde nun fikrince yakında yapıla· 
Fransız devlet bak anife Ro· cak tadilat Milletler Cemi ye• 
manya dış işleri bakanı ara· tini kuvvetlendirmek istikaıne· 
sında anlaşmanın mutlak bir tinde ol~caksa bu husu.st_a ko: 
Şekl'fde b ı· d'. · d'I k layca bır anlaşma ;ıemını bu e ır ıgı zanne ı me • 1 b'I k . . . 1 • ted· H 'k' · d C una ı ece tır. Bılakıs yapı a 

ır. er ı ısı e enevre cak tadilat paktın şümulünü 
müessesesinin eski ve en ha- zayıflatacak mahiyette olursa 
raretli taraftarı olan bu iki Fransa ve Romanya böyle bit 
devlet adamı bugünkü güç harekete kat'iyen muhalif ol.il' 
şartlar içinde miJletler cemi· caklardır. 


