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Veni Asır matl>aasmda basılinışbr. 

rıa Ankarada büyük faaliyet vardır .. ~ 
Osmanlı Bankası umum direktörü isti raz mukavelesinin tatbiki etrafında 
temasları a devam ediyor. Verilecek i !ikraz 120 nıilyon Fransız frangıdır 

Fi at 
kontro u 

T ü r k i y e niçin yakın şar· 
k1ı11 en pahalı ülkesidir? 

Bunun muhtelif sebeplerini 
araştırdığımız zaman bizde fiat 
kontrolu işinin liyikiyle ele 
alınmamış olması hayatın paha
lılığı üzerinde müessir oldu
ğunu görmekteyiz. D e v l e t 
kendi fabrikalarmda maliyet ve 
satıı fiatlerini nasıl kontrol 
ediyorsa h u s u s i endüstri 
müesseselerinin de fiat kontro· 
luna bakim olmalı, azami ve 
asgari fiatları tesbit etmelidir. 
Böyle kanuni bir mürakabenin 
hükümlerine dayan bir tarife 
muvazenenin bozulmasına yer 
bırakmaz.Anormal kazançla ha
yab pahalaşhran sebeplerden 
bir tanesi daha ortadan kalkar. 
Güdümlü ekonomi sisteminde 
devletin muvazenesizlik ~ebcp
leriyle mücadele etmesi bir za· 
rurettir. 

Aynı zamanda t e ş v i k i 
s a n a y i d e n faydalanan 
endüstri müesseseleri de u f u ı 
e k o n o m i s i n i n gelişmesi 
için milletçe kabul 2dilen feda
karlıkları gözönüde tutmağa 
mecburdurlar. 

Devlet, maliyet fiatım azal
tacağım diyerek gelirinden fe
dakirbk yapıyorsa bunu ancak 
müstehlikler menfaatına olarak 
muvazeneyi kurmak için yapı
yor. Bu muvazenenin ortadan 
kaybolduğu gün kontrol tam 
manasıyla kendini göstermelidir. 

işte bunun içindir ki fiat 
kontrolu salahiyetini iktisad 
vekaletine veren bir kanun 
hazırlanmıştır. Yeni kanun 
i h t i k a r 1 a mücadeleyi ko
laylaşbracağı gibi hayat sevi
yesinin tedricen normale yak
laşmasına da yardım edecektir. 

Hüküm et milli bütceden f e
daltarlık yaparak tuz ve şeker 
fiatlerini indirmişti. Şimdi de 
pamuk ipliği fiatleri kontrol 
altına alınarak köylümüzün 
başlıca ibtiyaçlarnıın birini teş
kil eden dokuma fiatı ucwı

Jablacaktır. 

Hayatı ucuzlatma meselesi 
mevzuubahs olurken ekmek 
fiatını en başta tutmağa borç
luyuz. Un fabrikalarının buğ
dayı kendilerine malettikleri 
fıat ile unun satış fiatı arasın
da hakiki bir kontrolun yapıl
mamış bulunması yüzünden 
ekmeği pahalı yediğimiz mu
hakkaktır. yeni hazırlanan ka
nun kamutaydan çıkınca bu 
mahzurun kalmıyacağım, ek
mek fiatının normal baddı l.s
Jacağını ümid edebiliriz. 

Ekmeği lzmirde on buçuk, 
-SOnu iki11ti salujede -
Se-v ke1. · .BJ.llid:n 

Yugoslavya Naibi Prens Pol 

ve Çek Cumur Başkam Benes, 
yakında Romanya Kralı Karo

lü Bükreşte ziyaret edecekler
dir. Bu ziyaret Küçük Antan-

bn Belgrad toplanbsından 
sonra üç devlet arasındaki sa· 
mimiyet ve tesanüdü parlak 
bir surette tezahür ettirecektir. 

Mamafi ziyaretin bazı anlaş· 
mazlıkları kapatmak için ol
ması da muhtemddir. 

Paris, 23 (Ö .. R) - Dön sa
bah Parise gelen &manya dış 

işleri bakanı B. Titulesko Bi\k
reşe dönmeden evvel Fransız 

veya ecnebi bir çok siyasi şah
siyetlerle görüşmek niyetinde 

idi. Böylece saat 10 da B. Leon 

Blum'un Burbon rıhtimindaki 
evine giderek onu ziyaret et

miş ve bu ko~uşma öğleye 
kadar devam etmiştir. Çıkar- Kral J<arol 

Blum'u çoktanberi 
tanırdım ve kendisini tekrar 
görebildiğim için çok mesudum. 
Aramızda beraberce bütün bey 
nelmilal meseleleri münakaşa 

ettik. Şimdi de aynı maksatla 
Paul Boncouru göreceğim. 

Filhakika Titulesko Kedor
saya giderek hemen B. Bon
cour tarafından kabul edilmiş
tir. Öğleden sonra B. Tituleı
ko muhavereler serisine devam 
ederek birbirini müteakip baş
bakan Albert Sarraut, P.T.T 
bakanı Mandel, eski başbakan 
Pierre Laval ve Yugoslavyanın 
Paris elçisi Puriç ile görüş
müştür. 

Londra, 22 (A.A) Dış bakanı 
Eden bugün Türkiye hariciye 
vekaleti genel sekreteri Mene
menci oğlunun şerefine Carlton 
otelinde verHen öğle ziyaftine 
riyaset etmiştir. Menemencioğlu 
yakında lngiltereden ayrılacak
br. 
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lngillz hUkOmetlnln rıza
slyle Londraya 

hareket etti 

Balttsız imparator /iaile Selasie 
Kudüs, 23 (Ö.R) - Necaşi 

saat 15,5 de Hayfaya hareket 
etmiştir. Akşam saat 2 de 
.ıCapesovn,, adlı lngiliz krova-

- Sona 6 ınrı say/ada -

........ M.iS'iR····KRALINiN ... NUT'Kü .................... ViYANAii~ ... KANli···ii~DISELER''"OLDU .......... . 
lngiliz-Mısırkonuşmaları Naziler Prens StarhembirS{'in şato
samimi cereyan ediyor 

1 
suna kuvvet darbesi indirdiler. 

Kral, 930 yılından sonraki bUtUn siyasi mUcrimlerl 1 

aHetUjilnl blldlrdl - Af katlUere ,amit değlldlr 

Genç kral Famk halk atasmda 
Kahire 23 ( A.A ) - Bu sa- - .. lngiliz Mısır müzake-

bah parlamentonun açıhşmda relerinin açık bir samimiyet 

niyabet meclisi azalarımn hu- havası içinde cereyan ettiğini 
zurun~a Başbakan tarafından ve bu sayede mevcut giiçlük-

okunan kralın nutkunda bil- lerin iktihamı kabil olabildiğini 
hassa deniliyôr ki : - · - Sonu dördüncü salıijtde -

Zabıta kuvvetlerlyle Nazller arasında mUsademeler oldu. 
Tevkil edilenler için tevkallde bir mahkeme faally~te geçecek 

Paris, 22 (Ö.R) - Vi- Halbuki zabıta kuvvet-
yanadao bitdiriliyor: Yu- lerinin uyanıklığı, kanuni 
karı Avusturyada eski vis kuvvetlerin bilaki, yukarı 
şansöJye ve Avusturya Avusturya gibi Hitlerizmin 
faşist teşekkülü olan istihkamı sanılan arazide 
Heimehren başkanı prens bile hertürlü baskınları red-
Starhembergin malikane· dedebilecek kudrette oJ-
sine karşı Naziler tara· d ~ ·· t · t' 
fından bir kuvvet darbesi ugunu gos ermış ır. 
olmuştur. Elde edilen ma- Geçen gündenberi Vi-
lümata göre bu iş ma- yanada Heimotşlus merke-
haUi bir hadise olmak zinden Prensin ne zaman 
şöyle dursun, bilakis mer- şatosuna gideceği sorul-
kezi bir kumanda ile ida- makta idi. Maksat Prensin 
re ve çok azim ve kararla şatoda bulunmıyacağı za-
tatbik edilmiştir. Takip ·· y kt' z· 
d ·ı k k ınaoı ogrenme ı. ıra 

e ı en ma sat açı ça an- p S h b ı· rens ta ren erg ma ı· 
laşılıror: Prens Sarhem· ,;. kanesine gittiği vakıt, şah .. 
be~gın taraft~r! . ~lan si muhafızları da daima . 
Heımatşlus teşkılab ıçmdı! yanında bulunuyor. 
kanuni bilkômet kuvveti- N · ı · t 
nin prensin şahsına de- azı erın şa oya hücu-
ğilse de şatosuna karşı ya- mu~ sabahın saat birine 
pdan bir tecavüzü menet- dogru olmuştur. Jandarma 
mek iktidarında olmadı- karakolu heman işten ba-
ğını göstererek kaynaşma berdar olmuş, on iki 
buaule getirmek. Starh'embere - LütJen cevif iniz 



Fi at 
kontrolu 

• il •• 

- Baş tarafı ı ind salıi/cde -
cıvar kazalarda on bir kuruşa 
yerken l:>uğdayJa ekmek fiatı 
arasındaki aşırı farkı müstahsil 
kazanmış olsaydı ıköylünün kal· 
kmması için böaG bot glflt.:. 
bitirök. Halbuki bugün bu 
fark .fabrikatörlerin cebine akı· · 
.yor. 30-40 kurut gündelikle 
çahşan fakir itçilerin boğazla· l 
nadan keserek fabrikatörlerin ı 
keselerini anormal bil' kazançla 
doldurmalarına göz yumulma· 1 

sında adaiet.9izlik val'dır. ildi· ı 
sad vekaletinin kontrolu bu 
adaletsizhği ortadan kaldıra· ı 
bilir. 

Fikrimizce bayatı ucuzlatma 
mücadelesi her sahada kendini 
göstermelidir, Belediyeler kendi 
saJahiyetleri dahilinde olan iş· 
lerde kontrol hakkını kullana· 
rak ihtikarla mücadele etmeli· 
dirier. BakkalJar, manavlar, ka
saplar, lokantalar, gazinolar ve 
bütün eğlence yerleri bu kon
trolun varlığını duyurmalıdır. 

Şev-ke1. El:l.1g:l:n. 

Dış Bakanımız 
Belgraddan geçti 

Belgrad, 23 (Ö.R) - Bura
dan geçen Tevfik Rü,til Aras 
Boğazlar rejimini değiştirmek 

üzere toplanacak Lozan mua· 
hedenamesini ioıza etmiş olan 
devletler konferansının 22 ha
ziranda lsviçrede Mooro şeh
rinde toplanacağım teyid et· 
miştir. Aras Ankaraya git· 
mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
jandarma göndererek şatoyu 
işgal etmiştir. Jandarmalar Na
zilere silihlannı bırakmalanm 
emredince bunlar ateş açmakla 
mukabele etmişlerdir. Yapılan 
müsademede Hitlercilerden iki 
kişi yaralanmış, bunu görünce 
Naziler, reislerinin ric'atım hi
maye için, yavaı yavaş çekil
meğe başlamışlardır. Baylece 
başlarındaki adam kaçabilmit 
ise de hücum edenlerin ekse
risi jandarmaların eline düş· 
mfiştür. 

Bu hareket hükümete karşı 
açıkça isyan mahiyetinde ol
duğundan fevkalade mahke· 
melerin salahiyeti altına düş· 
mektedir ve yakalalanlar bu-
rada muhakeme edilecekler
dir. Avusturyanm diğer nok-
talarında hadise çıkmamışbr. 
Yalnız Stirybda Naziler Heim· 
vehren haçJarı~ı yakmıılardar. 

Diğer bir vilayette Heimveh· 
ren'lerin başkanı bir teblig 
neşrederek Heimvehrenlerin 
ekseriyeti milis kuvveti içine 
alınmadıkça sılablan bırakmak· 
tan istinkaf edeceklerini bil· 
miştir. 

SEKiZ TEVKiF 
Viyana, 23 ( Ô.R) - Prens 

Starhemberg şatosuna yapılan 
kuvvet darbesi eanumda bir 
kişi ölmş; 4 kişi yaralanmış· 
hr. Zabıta sekiz kişiyi tevkif 
etmiştir. Bunlar hükümetin bir 
kararnamesile kurulacak f ev· 
kalide mahkemede muhakeme 
edileceklerdir. 

ŞEDİR R~BBRLERİ 
Geç~n gün Hisar önündeki 

kitabçılann .birisinden okuyup 
verilmek üzere bir kitab al· 
mıştım. ~ontenjan 

•• 
Kararnamesi 
neşredildi 
Yeni kontenjan kararı Ba· 

kanlar meelisinde tetkik ve 
tasdik edilmiştir. Kararname 1 
teamnızda yürirl~e gnecektiı. 

Billıassa sanayiimizin inkişafı 
göz önüe alınarak tanzim edi· 
len yeni Kal'araamede eskisine 
göre şu de&"işiklikler vardır: 

Müddet, dokuz aydan altı 

aya indirilmiştir. 12 inci mad· 
denin sonuna, Türk asarıatika· 
sının müzeler müdürlüğünün 
tasvibi ile kontenjan dışı ithal 
edilebileceğine dair hükfim ko· 
nuJmuştur. 

Yolcolann beraberinde olarak 
Türkiyeye getirilebileceği para· 
nın tutarı 50 liradan yüz liraya 
~ıkarılmıştır. 

Eski kararnamenin 26 cı mad
desi kaldınlmış ve (V) listeaine 
dahil maddeler için alman mü· 
1aadeler için 29 uncu madde 
ilave edilmiştir. 

Resmi daireler ve belediye· 
Jer, imtiyaz ve inhisar ifleten 
muesseseler sermayesinin % de 
50 sinden çoğu devlete aid 
müeseese ve şirketlerin hariç
ten getirecekleri maddelerin 
tabi olacağı hükümler yenileş· 
tirilmiştir. Bundan başka, muh
telif listelerde tarife pozisyon· 
ları değiştirilmiştir • 

•••••••••••• 

Askerlik dersleri 
Ki.iJtiir Bakanlığı Jiae ve orta 

okulJann askerlik dersleri için 
yeni bir talimatname hazırlan· 
maktadır. Talimatname gelin
ceye kadar talebeye askerlik 
derslerinden not verilmemesi 
bütün okullare bildirilmi'6r. 

Balkan matbuat 
birliğindeki 
delegasyonumuz 

Bükreşte toplanacak olan 
Balkan matbuat birliği toplan· 
tısı 11 hazirana barakılmaştır. 
Bu toplantıda Türkiyeyi, Tür· 
kiye basın birliği reisi Ankara 

saylavı Falih Rıfkt Atay, Fran· 
sızca Ankara müdürü Reşad 
Nuri, matbuat umum müdürü 
Vedad Nedim, lstanbul mat· 
buat kurumu ikinci reisi Şükrü 
Esmer, memleket masası ınüşa· 
viri ve Kurun gaz.etesi muhar· 
riri Sadri Etem temıil edecek· 
lerdir. 

Kadastroda 
Kadastro dairesi fen memur· 

.lanndan Celll Tekirdai fen 
memurluğuna, fen memuru 
Muzaffer Kırklareli fen memur
luğuna, fen memuru Etem Kırk
lareline, kAtiplerden Raif ve 
Riza Kırklareline tayin edil-

T ürkkuşu planörlerinin muvaffakıyeti 
•• 

Oğretmen Anohin ve 
Nurettin tecrübe yaptılar 

Ankarada iki kişilik bir Ş-5 den ayrılmışlardır. Ş.5, hafif 

tayyaresile idman uçuşlarını yükseltici cereyanlaım yardımr 
yapmak -ure; Türkkuşu ala- ile spiral yaparak 550 metreye 
nından yükselen öğretmen kadar irtifa kaz.anmış ve An· 

Anoh1n ve Nureddin içinde kara üzerinde rastlanan bulut· 
bulundukları bir planör termik çuklar planörü gittikçe yülf.-

cereyanlardan istifade ederek seklere doğru çıkarmıştır. Çan-
1400 metre yükseklerde bir kaya ve göUer üzerinde rast-

saat S dakika yelken uçuşu lanan ikinci bir hulut kümesi 
yapmağa muvaffah olmuştur. geçilc\ikten sonra ibre 1400 

Rüzgar fevkalade müsait metreye katdar yükselmiştir. 
olarak esiyorde. Ş-5 her za· 800-1400 metre arasında 1 saat 
manki gibi bir tayyarenin ye- 5 dakikada bulutlardan azami 
değinde yükselmişti. Saat surette istifade eden Türkkuşu 
10.45 de tayyareler dört pilotları bulutlar üstünde yük-
yüz metre irtifada bulunu· sek bir yelken uçuşu yapmak 
yorken tayyareler birbirlerin· fırsatını ele geçirmişlerdir. .......... 

Vilnada 
Panayır açılıyor . ······-· .. Polonyaoın Vilna şehrinde 

25 Teoımuzda bir panayır açı
lacak ve beş Ağustosa kadar 
devam edecektir. Bu panayıra 
bütün Arsıulusal firmalar işti· 

rak edecektir. Türkiyemiz de 
bu panayıra davet edilmiştir. --

Vali geliyor 
Vilayetin muhtelif işleri için 

Ankarada alakadar makamlarla 
temaslarda bulunmakta olan 
vali F azli Güleç 'in birkaç gün 
içinde lstanbul yoluyla şehri· 
mize döneceği haber alınmıştır. ..... ···-

Alman elçisi 
Efeze gitti 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Almanyanın Ankara büyük 
elçisi Fon Keller ve refaka
tindeki Alman Ticaret dele· 
gasyonu dün Efeze gitmişler 
ve akşam avdet etmişlerdir. 

Bugün hususi şekilde lzmiri 
gezecekler ve yann Istanbula 
hareket edeceklerdir. 

Yeni gemiler 
Denizyolları idaresinin Avru· 

paya ısmarlayacağı vapurlar için 
Şantiye gruplariyle yapılan mü· 
zakerelerden bir netice alına-
mamışhr. Onun için muhtelif 
gruplar memleketlerine dön-
müşler, yalnız Alman grubu 
kalmıştır. Haber aldığımıza 
göre bu anlqamamaya başlıca 
sebeb Avrupa tezgahlarında 
büyük mikyasta siparişler hu
lunmuıdır. Hatta müzakerele· 
rin yapaldığı sıralarda bir kaç 
mümessil bir senelik mühletin 
az olduğunu söylemiş ve bu 
kadar zamanda istenilen gemi· 
lerin yetişemiyeceğini ilave et· 

' imtihan 
talimatnamesi 

-·••u••• 
Kültür Bakanlığı lise ve or· 

ta okulların imtihan talimatna
mesine yeni bır madde daha 
eklemiştir. Bu maddeye göre 

hariçten lise bitirme imtihanı
na girecek talebeler okulun 
asıl talebelerile birlikte imtihan 
edileceklerdir. Bu şekil orta 
okul mezuniyet imtihanlarında 
da tatbik edilecektir. 

Mekteplerde 
kanaat notları 
Liselerde sınıf geçmek duru· 

munu tesbit etmek ve kanaat 
notu vermek üzere dünden iti· 

haren öğrytmenler meclis top· 
lanblan yapmağa başlamışlar

dır. Lise bitirme imtihanların· 

da sözlüye kalmadan sınıf ge· 
çenlerin adlan tesbit edilmiş 
dün kendilerine bildirilmiştir. 
Sözlü imtihanlara da yakında 
başlanacakbr. 

Cumaovası 
cinayeti 
Cumaovası nahiyesinin Göl

çükler köyü civarında bir hen· 
dek içinde bulunmuş olan ce· 

sedin hüviyeti el'an tespit edi
lememiştir. Bu cesedin ense
sinden ölümü intaç eden yara
nın bir mavzer mermisinden 
olduğu yapılan otopsi netice· 
sinde anlaıılmıştır. 

Bu mermi kafa tasında bu
lunmuştur. 

Mekteplerde 

-
Bir köpek 

• •• 
8urnavay1 ayağa 

kaldırdı 
Dün öğle vakb Burnavada, 

halkı velveleye veren bir kuduz 
hadisesi olmuştur. Bir kuduz 
köpek, mahalleler arasında 

dört köpekle bir keçiyi dağla· 
mış; ondan sonra da Hüseyil' 
adında bir köylüyü ayağından 
ısırmıştır. 

Zabıta köpeğin daha fazla 
saldırışlarda bulunmamasını te .. 
min için köpeği öldürmüştür. 

Hüseyin hastanede tedavi al
tına alınmıştır. 

EşreJpaşa cinayeti 
Eşrefpaşada kahveci Kadri 

ve Remziyi bir kız meseles:n
den öldürmekle maznun ince 
Mehmedle arap Rauf, Ali ve 
arkadaşlarının muhakemelerine 
dün ağır cezada devam edil-

miştir. Bunlardan ince Meh· 

medio yaşınm tesbiti için nüfus 
müdürlüğünden sorulmuştu.Dün· 

kü celsede nüfus müdürlüğünün 
bu mesele hakkında henüz ce· 
vab vermediği anlaşılmış ve 

kaydın tekrar istenmesine karar 
verilmiştir. Muhakeme başka 

bir güne bırakılmıştır. 

Türklye-ltalya anlaşma
ları uzallldı 

Türkiye • ltalya ticaret ve 
kliring anlaşmaları yeni bir 
kararname ile 20 Nisan 1936 
tarihinden itibaren 3 ay müd

Kitabı karıştırır~en bazı yer· 
lerinde kurşun kalemle yürü· 
tülmüş mütalealara rastladıJJJ. 

Demek adamc:1ğn: kitab ı.sıe· 

raklısmın birisi imiş. 
Ne çareki kitabı kitapçı larda 

geziyor. Başımı elime aldım da 
düşündiim. Hey gidi zaruıet 
heyt fnsam ne sevgileri den 
vaz geçirtiyor, neferin önüne 
dikilip kahretmiyor. 

Kimbilir kitafnnı salüii 
olan adam, çoluğuna çocuğuna 
bir günlük nafaka temin etmek 
için her kaç kuruşa olursa ol· 
sun kitabı gözünden çıkardı, 
yahut böyle olmadı da ken
disi öldü, çoluğu çocuğu aç 
kaldı, ne yapsınlar, kitap dur
dukça kuru kuru karın doyur· 
mıyor ! tuttular sattılar .. 

Şimdi kimbilir; bu çeşit ki
tapçıların raflarını dolduran o 

güzelim, Nadide ve kıymetli 
kitaplar, bir zamanlar hangi 

m~rak ve aşk sahibinin; üze
rine toz bile kondurmadığı 
kütüphanelerinde saklanır, aşk· 
la okunur, sevilirdi. 

Kitap satmağı ben evlat 
satmağa benzetir, çok kötü 
bulurdum. Meğer açlık dişini, 
tırnağını gösterince yürek ye· 
rinden kopuyor gibi sızlasa da 
kitap kütüphaneden çıkıp üç 
beş kuruş, değerinden bin kat 
aşağı fiatle satılıyor. 

Yazık mı demeli? Yazık ke
Jinıesini hangi manada ve neyi 
kastederek kullanmalı acaba?. 

Ah zavallı aşkl Ab zavalh 
aç!.. 

TOKDIL detle temdit edilmiştir. 

'H~b~·ş:~t~~d;ki' ........ y·~·~·~~··:·Aı;·~;; ... 
lngiliz doktorlar 

Londra, 23 (Ö.R) - Habe
şistana gönderilen lngiliz has· 
tanesi direktörünün Adis • 
Abebada ltalyanlar tarafmdan 
tevkifi henüz teeyyüd etme· 
miştir. Roma sefiri sir Eric 
Drumond ltalyan hükumeti 
nezdinde teşebbüse memur 
edilmiştir. 

Cibuti, 23 ( Ö.R ) - lngiliz 
seyyar hastahanesi erkanı reis· 
ferinin Adis-Abebada tevkifini 
protesto için Diredavadan ba· 
reket etmemeğe karar ver· 
miştir. 

Çin kaimeleri 
Pekin 23 (Ö.R)-· Çahoi eya

leti siyasi mecli!i Çin banka· 
larınca çıkarılan kaimelerin 
Çahoi arazisinde tedavülünO 
menetmiştir. Bu tedbir şimali 
Çinin mali muhtariyetine doğru 
yeni bir adım sayılıyor. 

Çin generalı 
Pekin, 23 (Ô.R) - Ste·Risa 

Tiyen Çin Japon imtiayah mto-
taka11nda öldllrülmüştür. Bu 
hidisenin Çin· Japon müoue· 
bellerinde yeni bir gerginliğe 
sebep olmasmdan korkulmak· 
tadır. 

ticareti 
Atina, 23 ( Ö.R) - Başba· 

kanın başkanliğındr.l- i finansal 
müdafaa konseyi, A!mnn .. Y.'ınan 
ticaret rejiminin bütün nrn~ı.le· 
lerininin değiştirilmemesine ka
rar verdi. Merkın kıymeti es· 
kisi gibi kalacaktır. 

1 rıgiliz takımı galib 
Kopenha2' 23 (Ö.R) - Pro· 

fesyonel Şefild Ünited logiliz 
takımı, Danimarka milli takı· 
mını bir futbol maçında üçe 
karşı dört sayiyle yendi. 

Habeş esirieri 
Roma, 23 \Ö.R) - Adi• • 

A bebadan bildirildiğine göre 
muharebeler esnasında alman 
bütiin Habeş esirleri yuvalarına 
gönderilmişlerd ı r. 

Mısır meclisi 
Kahire, 23 (Ö.R) - Saylav· 

Jar meclisi bugün açılmış, niya· 
bet meclisinin beyannamesi 
okunmllŞtur. 

Bir kayıp 
Paris, 23 (Ö.R) - Akadeoıİ 

azasından Henri dö Regoet 
bu sabah vefat etti. miıtir. miılerdir. 

MI•---------------------------------------, 

Kültür direktörti Ali Rıza ve 
ilk tedrisat müfettişlerinden 
Ferit Oğuz, dün öğleden sonra 
Burnavadaki ilk mektepleri 
teftiş etmişlerdir. 

TAYYARE Y-.A.Z FiYATLARI 
HUSUSİ 35 BAI:.KON 25 SALON 20 

Senenin en muhle'8m 2 bUrUk itimi birden 

1-KLEOPATRA 
2-KASTA DiVA 

MARTHA EGGERTH 
Bug'Un matinelerden itibaren 

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

9,15 " " 
4 de Kasta Diva 

7,30 ,, " " dikkat 

Sineması TELEFON 
3UH 

Sinema müdüriyeti saygılı izmir halkından gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa
bilmek gayesile fiyatlarında yüzde elli ten%ilit yapmışbr. Bu haftadan itibaren her gün her seansta 

FiYATLAR uı - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu ucuz fiyatlara rağmen bu hafta iki şaheser film birden 

1 - BEN SENiNiM 
Brigitte Helm • Paul Wegener - Willy Eichberger'ın temsil ettikleri çok nefis ve büyük 

bir aşk macerasını musavver şaheser film 

2 _ SöZDE KARIM Jean Mur~t ~Je ~nna Bella'nm beraber 
ççvırdıklerı meşhur eser 

Ayr1ca : Ankarada u Türk kuşu,, nun faaliyeti ve spor kongresi intibaları 
" Miki Mavz ,, canla karikatörler 

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

Cumartesi ve pazar günleri saat 14 te Ben Seninim filmi başlar. · 
,~ ......... llllİll_. ............................... ._ ... ._._ .. F 
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Kamutayda . görüŞfileler ~ ~elgraf Haberleri -·-·-· Maliyet ve satış fiayatlerinin kontrolü 
hakkında ekonomi bakanı mecliste 

önemli izahat verdi 
serldeylz. Fakat yarın 
Slvasa, Erzuruma, Dlya
rıbek lre gideceğiz. Fab
rikanm yerinin intihabın
da milit bir gayP. ile 

.. 
~' . 

Bir şayia çıkardılar 
Giiya Herf o, Suriy~nin Tür ki yeye 

yapacakmış! ilhakına taraftarhk 
lstanbul, 23 ( Yeni Asır ) - Şamda çıkan cour, Suriyelilerin haklarının teslim edilmesi 

Elmukaddem gazetesi Paris muhabirinden aldığı lazım geldiğine kanidir. Bu husustaki düşünce-
bir telgrafa atfen şunlan yazıyor: lerini gazetecilere söylemiştir. 

- '' Şimdilik Fransa hükumeti Suriye topra- Bir habere göre radikal parti şeflerinden 
Heryonun Suriyenin Türkiyeye ilhakına temayül 

ğından askeri hakimiyetini kal~1rmak niyetinde gösterecektir. Bununla beraber bu haberin bir 
değildir. Öte taraftan devlet ~kanı Paul Son- Şayia olması hakikate daha ziyade yakındır.,, ......... 

Tiran 
••••• 

Hükumetinin tekzibi 
Tiran, 23 (Ö.R) - Hüku

met bazı noktalarda ltalyan 
askeri heyetlerinin nezareti al
tında tahkimat yapıldığı ve Ar-

navutluk limanlarına hergün 
harb malzemesi çıkarıldığı ha
berlerini tekzib etmiştir. 

Drahminin 
kıymeti 

Ankara, 22 (A.A) - Bugün 
Fikret Silayın başkanlığında 
yapılan kamutay içtimamda 
arzuhal encümeninin haftalık 
karar cetvelindeki Lir karara 
ait Mükerrem Ünsal (Isparta) 
ve Sırrı Day (Trabzon) takrir 
ve arzuhal encümen mazbatası 
üzerınde geçen müzakereden 
sonra milli müdafaa bütçesinin 
muhteltf fasıllarına 300 bin li
ralık munzam ve Ankara bele· 
diyesine ikraz adı He maliye 
vekaleti bütçesınde açılan bir 
fasla '..!50 bin l~ralık fevkal
ade tahsisat konulması, umu- 1 

Hava stierleri başlıyor 
1 Sigortalı Istanbul - Ankara yolu tam 

iki saatta katedilmiş ola~aktır 

Atina, 23 (Ö.R) - Maliye 
bakanı Drahminin kıymetinin 

azaltılacağı • haberini tekzib 

etÜıişlli. Ba'Ş_~1'an B. Metaksas 
umumi borçlar hakkında ga· 

mi müvazeneye dahil bir 
kısım daireler bütçelerinin 
muhtelif fasılları arasında 
74,784 liralık münakale ya· 
pılması hakkındaki kanun 
layihaları müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğu merkez fen beyetile 
kadastro ve tahdid heyetleri 
müstahdemleri hakkmdada dev· 
let memurları ayhklarımn tev
hid ve teadülüne aid kanun 
hükümlerinin tatbikine dair 
kanun layihasının da birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 
Kamutayın bugünkü ruzna· 

mesinde bulunan ve •~ndüstri
yel muamelat, maliyet ve sa
tış fiyatlarının kontrolü hakkın
daki kanunun görüşmelerine 
geçilmesi üzerine iJeri sürülen 
bazı mütalea)ara karşılık ola
rak Ekonomi bakanı Celal 
Bayar görüşülmekte kanun 
layıhasının teklifinde saik olan 
sebebleri izah ederek demiş
tir k\: 

Celal Bayar 
Celal Bayar bir suale karşı

da; Eğer pamuklu mensucatı 
ucuzlatabiJirsek şimdi yapmak
ta olduğumuz fabrikaları daha 
çok artırmak mecburiyetinde 
kalacağıı. Memleketin ekiş ka
biliyeti arttıkça memleket da· ı 
bilinde istihsalat ta artıyor. Ay· 
ni zamanda hariçten de itha
lat çoğalıyvr. Demek ki mem
lekette pamuk üzerine mühim 
ve büyük işler vardır. 

Ekonomi bakam sö:ılerine 
devam ederek: 

lzmir, Adana ve Kayseri gibi • 
ayrJ ayrı fiat konmasının im
kansızlığından bahsederek an
cak kalita üzerindeki bütün 
farklar ve hususiyetleri nazarı 
itibara alınarak üzerinde büyük 
bir hassasiyetle durulmak su
retiyle bir tarife tatbik edile· 
ceğini kaydeylemiş, ihraç edi
lecek mamulata da fiat tayin 
edılib edilmiyeceği hakkındaki 
suale karşı da demiştir ki: 

Tayyare ile seyahat edenlerin hayatları, hava 
postaları idaresince sigorta edilecektir 

zetelerde çıkan haberleri ihti
yat kaydile kabule halkı davet 
etmiştir. 

ispanya grevi 
Madrid 23 ( Ö. R ) - ·Ba· 

kanlar meclisi toplanarak şi
mendifer amelesinin taleplerini 
tetkik etmiştir. 

Ankara 23 ( A.A ) - Istan- suretle cumartesi ve pazar ta· 25 inci günü başlıyacakbr. Puebla ve Grenatda karaşık· 
bul ve Ankara arasında hava tillerini lstanbulda geçirmek Fiat, Avrupada olduğu gibi Jıklar çıkmış ve sivil muhafız-
seferlerinin yakında başbyaca- istiyenler için büyük bir ko- vagonlu ikinci mevkie naza- larla müsademeler olmuştur. 
ğı göz önüne alınarak malumat )aylık mevcuddur. ran yüzde yirmi kadar ucuz Vali sahiplerinin rizasını alma-
edinmek üzere hava yolları iş· Diğer taraftan gerek lstan· olarak 22 liradır. Gidib gelme dan bazı çiftlikleri işletmeğe 
letme idaresine müracaat ettik. olursa on beş gün muteber kalkışan 35 kişiyi vilayetten 
T ı d bulda ve gerek Ankarada cu-op a ığlmız malumatı yazı- olmak üzere ayrıca yüzde yirmi tardetmiştir. 
yoruz: martesi günleri saat 14 den tenzilat vardır. p b 

- Istanbulla Ankara ara- on sekize kadar, pazar günleri Bu tayyare ücretlerinde bi- arİste ir 
sındaki hava seferleri bir saat ise saat 9 dan on sekize kadar Jet alanlar için 1000 liralık f b •k d 
50 dakika sürecektir. Ankara· tenezzüh uçuşları yapılacaktır. sigorta dahildir. Yani her hangi a rı a yan l 
dan hergün saat onda ve Is- On beş dakikalık bir uçuşun bir tayyare kazası neticesinde Paris, 23 (Ô.R) - Dün pa· 
tanbuldan on beşte hareket ücreti iki lira gibi nisbeten az ölen olursa ailesine 1000 lira muk ipliği yapan bir fabrikada 
edilecektir. bir bedel olduğu için tayya· tazminat verilecektir. Sigorta büyük bir yangın çıktı. Bütün 

Bundan başka cumartesi An- reye alışmak istiyenlerin bu miktarını beher 1000 lira için binalar 70,000 kilogram pa-
karadan on dört buçukta ve kolaylıklardan istifade etmeleri ikişer lira ilave etmek şartiyle muk ipliği yandı. 150 amele 
pazartesi sabahları saat yedide temin edilmiştir. on bin liraya kadar çıkarmak ta açıkta kaldı. Zarar altı milyon 
birer ilave seferi vardır. Bu Muntazam seferler mayısın kabildir. franktır. 

•..•.••••..•....•..•.....••.•..........••......... , ............................................................................................................................. . 
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Fiyatın azami, asgari hadle
rine gelince bizden evvel baş· 
ka memleketler fiyat kontrolü 
üzerinde hareket yapmışlar ve 
bize takaddüm etmişlerdir. 
Meseli Amerikada olduğu gibi. 
Amerika, fiyat kontrolü mese
lesinde üç esası birden veya 
ayrı ayrı mütalaa ediyor. Yani 
A:zami ve asgari had tayin et-

Henüz sanayi mamulatımızı 
ihraç edecek raddeye gelme
dik. Olsa olsa nim mamul mad· 
delerimizi ihraç edebiliyoruz. 
Fakat bunu da piyasasının 
bin türlü rekabeti karşı- · 
sında müşkülatla başara-

1 
Bir manifatura tüccarı insani duygumuz alkışlandı 

'Karısını Rumeli hisarın- Cenevre afyon komite- · 
dan atarak öldürdü sinde delegemizin ie ahatı 

mek hakkına maliktir, Bizim de 
istediğimiz budur. 

Vekil bundan sonra bu 
yolda yapılmış olan tecrübeler
den alınan neticeleri, fiat tayi
ninde esas olarak alınacak nok
taları anlatmış ve pamuklu 
mensucahn bugünkü satış fiat
leri üzerinde durarak sanayi 
fabrikalarmın kuruluşılarından
da mahalJini tayin bakımından 
alınmış olan kararları ve bunu 
icabettiren sebebleri izah ede
rek demiştir ki: 
BugUn Ereğlideylz, Kay

rnemleketln müdafaası 
ve menfaatları esaslarını 
gözetiyoruz. 

biliyoruz. Her hangi bir vatan
daş nim mamul maddeler ih
racı için beynelmilel piyasada 
mücadele ederken ben kendi
sine nasıl olur da sen şu mad
deyi bu Hatle satabileceksin 
d~rim. Benim ona yapacağım 
bırşey varsa az kazandığı .za
man fazla kazanması için yar
dım etmektir. 

Bu izahatten sonra fiat ta
yini haddi ve sanayi mamulatı 
ihracatmın bu kayıtlardan istis
nasın• isteyen iki takrir oku
narak kabul edilmiş ve ikinci 
madde encümene geri veril
miştir. 

Kamutay pazartesi günü top
lanacaktır. 

,, __________ 11111!'.--------·------·~ 

SAFI AŞK 
- 13 - Türkçeye çeviren : R. B ,! __________________________ , 

Odanın sevimsiz havasını ıslttı; EmmanUelln kalbinl 
ısıttı Bir bulutlu yaz gUnUnün abus çehresini ısıtb. 

• 1 -·- • 

- yarısı köylü, bir çeyreği Beyaz dişlerini gösteren ko-
zevkine düşkün bir kadın. ket bir tebessümle sordu : 
işte Emmaoüelin Föyant hak· - Aziz komşum, bir gün 

kıodaki kanaatı bu idi. Yine süthanemi ziyarete gelirsiniz 
şimdi anlıyordu ki köylüler ni- degil mi? Pitoresk bakımdan 
çin bu kadını çekem~zler? Ni· sizi alakadar edebilir. 
çin onu çeşme başında şehirili Emmanüel ne söylediğinin 
mösyölerle sevda oyunları yap- farkmda olmadan : 
makla ittiham ediyorlar.. - Elbette gelirim madam 

Bu son düşüncenin neden cevabını verdi. 
içinde bir sızı uyandırdığını Akşamın ilk karaltısı içinde 
anlamıyordu. büyük adımlarla uzaklaşan ka-

Madam f öyaot ayrılmak için dının arkasından şaşkın şaşkın 
elini uzath: baktı. Ruhundaki değişikliğe 

- Gece oldu.. Gitmeliyim.. hayret ediyordu. Bir saat ken-
DeliknnJılar işten döndüler. Kız- di yeisin den uzaklaşarak onunla 
lar endişelidirler. Daha çorba· konuşabilmiş olmasıoa şaşı-
yı ateşe koymadım. Ben orada yordu. 
olmayınca her şey karmaka- DÜZEN VE DÜZENSiZLiK 
rışıkbr. Emmanüel yıkıldım yıkılacak 

lstanbul 23 ( Yeni Asır ) - !stanbulda çok feci bir cinayet 
olmuştur. Mustafa adında bir manifatura tüccarı, yirmi senelik 
karısı Emineyi üç gün önce Rumeli hisarından atarak öldürmüş; 
sonra da karşısına geçerek sigarasını rahat rahat içmiştir. 

Katil cürmünü gizlemeden itiraf etmiştir. Hadisenin sebebi 
geçimc;izJiktir. 

Gümrük muhafaza teşkilatı 

Son hafta içinde elli 
kaçakçı ele geçirdi 

Ankara, 23 (A.A) - Geçen bir kafta icinde gümrük muha
faza ürgütü biri yarah omak üzere 50 kaçakçı, 1370 kilo güm
rük kaçağJ, 5100 kilo inhisar kaçağı, 668 gram esrar, 21 kilo 
250 gram morfin. sekiz ampul morfin ve kokain, 5 balon morfin 
5956 defter siğara kagıdı, bir tüfek, 2 balıkçı sandalı ve 23 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

salonun ortasında ayakta du
ruyor, madam Föyand tarafın
dan gönderilen bir mektubu 
gevşek bir elle tutarak ikinci 
defa okuyordu. Siyah sakalının 
gizlediği kederli ağzında bir 
tebessüm belirdi: Yarı müs
tehzi, yarı neşeli bir tebessüm. 
Komşusu akşam saat albda 

annesiyle birlikte kendiııini zi. 
yarete geleceğini bildiriyordu. 
Sevinçli bir hayret içindeydi. 
Mektub imla hatalarıyla dolu 
idi. Bayağı denilecek bir uslup
la yazılmıştı. Y almz hatların 
cazib güzeJliği imla hatalarıyla 
hiç mi hiç uyuşmıyordu. 

- Ne garib ne hoş kadın .. 
Güneş batarken mahruti sa

man yığınlarından birinin dibin
de, onunla ilk niuhaveresini 
yaphğı gündenberi hayalinin 
hu kadına akmasına mani ola
mamıştı. Föyantın davetini ka· 
bul ederek iki gün sonra ziya· 
retine gitmemiş miydi? Bugün 
de sabrım tüketen bir coşkun
lukla onu beklemiyor muydu? 

Ernmanüel ruhundaki bu ani 
değişikliğe inanmak istemiyor
du. Kırlarda dolaşarak onu 
unutmağa, bir hafta önceki 
ümidsiz, yeisle dolu hayaboa 
dönmeğe çalıştı. Muvaffak ola
madı. 

- Ahmakhğa lüzum yok deli
kanlı... Bu mektup hoşuna 
gidiyor. Kaba imla hatala?"ma 
gülmiyor, bayağı usloboyla alay 
etmiyorsun... Sen ki tanınmış 

bir şairsin... Şiirlerin Parisin 
en kibar salonlarında okunmuş, 
şarkılarm oynak aşk havalan 
halinde genç ve ateşli dudak· 
larda dolaşmıştır... T abiiğ olan 
sanat kudretinle bir tezad teş
kil eden bu mektubu, bugüne 
kadar dinlediğin şiirlerin hep· 
sinden daha sevimli buluyor
sun... Ruhunu anlamağa bu 
kadarı yetmez mi? 

Emmanüel bu muhakemeyi 
yapıyordu. lstiraba susamış 

olan kafasında şu fikir can
landı: 

- Viyö Kontide ebediyen 

Cenevre, 23 (A.A) - Anadolu Ajansmın hususi muhabiri bil
diriyor: 

lstişari afyon komisyonu bugün Polonya murahhası Cbedzke· 

nun riyasetinde içtima etmiştir. Komisyon idari bazı meseleler· 
den başka kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerin gizli imali mes· 

elelerini tali komitenin raporuna istinaden müzakere edecektir. 
Bu celsede muahhasımız C ... nevre baş konsolosu B. Numan 

Tahir Şeymen memlekette uyuşturucu maddelerin gizli bir surette 

imaline mani olmak için hükuruet tarafından ittihaz edilen teda
biri bildirmiştir. 

Delegemizin bu beyanatı komisyon azaları üzerinde gayet iyi 
tesirler yapmış ve komisyon hükumetimizi tebrik etmiştir. 

Kaçakçılıkla mücadele işlerinde de evvelce Haheşistana üç 
ton haşhaş yolhyan Cibrutun 18 ay hapıs ve 60 bin rra para 

cezasıua mahkum edildiğinden dolay~ komisyon hükumetimizi 
tekrar alkışlamış ve tebrik etmiştir. 

unutulmuş, vahşi bir adam 
olmak iyi bir şeydi. Fakat bir 
haftadan beri mucizeli bir el 
bütün varlığımı değiştirdi. Ar
bk insanlardan nefret eden 
eski vahşi adam değil'im. 
Komşum'a görüşüyor. Muha
veresinden haz duyuyorum. 

Tekrar salonun ortasında 
durdu. insanlığa ve halta ken
di nefsine isyan ettiği zaman
larda hep böyle durur, yu::nru
ğuou ortadaki masaya indirir
di. Bu dakikada ayni mütehev
vir hareketi tekrar edecekti. 
Dışardan bir ayak sesi geldi. 
Kapı · açıldı. Madam Föyant 
orada, kapı eşiğinde soluğu so
luğuna duruyordu. Yalnızdı. 

- Affınızı rica ederim Mös· 
yö ... Merdivenl~rini çabık çık· 
tım, biraz soluk alayım. Salo
nun iç sıkan harap mobileleri 
arasında o Venüz dö Milo gi
bi parlıyordu. O kadar klasik 
bir güzelliği vardı. Bakışları ve 
duruşu hayranlıkla seyredilmeye 
değecek kadar canlı va sıcak-

tı. Föyant gorunuoce ne kız
gınlık kaldı ne de düşünce ... 
Güzel kadının huzuru odanm 
sevimsiz havasını ısıttı. Emma· 
nüelin kalbini ısttı, bulutlu bir 
yaz gününün abus , çehresini 
ısıttı. 

- Annı::m gelmedi. Sütha
nede yapılacak o kadar çok 
işler var ki ... 

- Ya ... 

- Evet birimizden birimiz 
muhakkak süthanede kalma
lıyız . 

Emmanüel bu kadının her 
hareketini dikkatle takib edi

yor. onun sakin ve neşeli çeh

resinde içini kemiren şu sualin 
cevabını bulmağa çalışıyordu : 

Beni görmeğe gelen bu ka· 
dm hoşuııa giden her erkeğin 

kolları arasına ahlmağa hazır 
bulunan bir aşk çiçeği miydi? 

Yoksa çehresinin güzelliğini 
kalbinin safvetiyle süsleyen bir 
köylü kızı mı? 

- Bilmedi -



Aahlle• 

Dallardan :::::::::::1 
..................... sesler 
••••••••••••••••••••• ' , 

1313 
lstanbul ı;azetelerinin mah

keme haberleri arasında bir ta· 
nesi nazarı dikkatimi celbelti. 
Bir kadın nüfus tezkeresinin 
doğum tarihini kendi kendine 
değiştirm~ 1313 tarihini 1323 
yapmış, bu yüzden " tahrif ,, 
maddesinden suçlu olarak mah
kemeye sevkedilmiş. 

Hakim soruyor. 
- Bu işi neden yaptın? 
Kadın cevab veriyor: 
- 13 rakamının uğursuz

luğundan görmediğim bela, ge
çirmediğim kaza kalmadı. Ba
şımdan geçen her felaketi bu 
13 rakamından bilirim. Bu fe
nalıktan kurtulmak için böyle 
yaptım. 

Hakim, müddei umumiye ta
lebini soruyor. Müddeiumumi 

suçlunun akıl hastalığından ma
lul olup olmadığıııın tesbiti içın 
tabibi adliye sevkini istiyor. 
Halbuki içimizde 13 !erin şea
metinden kor~<an, Salı günü 
iş yapmıyan, arabi ayların son 
çarşanbalarında evinden çıkmı
yan, Cnma günleri çamaşır yı
katmıyan o kadar çok insanlar 
var ki bunların akıl hastalıkları 
mutahassıslarına muayeneleri 
iycabetseydi hakiki delilerin 
muayenesine sıra kalmazdı. 

Ben tıbbı adli olsam bu ka
dını muayene etmeden yalnız 

akılh olduğunu değil zekasını 
da tasdik ederdim. 

Maksat sadece şeametten 

kurtulmaksa neden kendisini 
on yaş küçülten 1323 tarihini 
seçmişte sırt sırta dizen iki 13 
den kurtulmak için neden 1299 
tevellütlü olmamış_, Ah şu ka-

. dınlarıu yaşlarını küçültme has
talığı. .. 

MURAT ÇINAR 

Mısır Kralının 
nutku 

-Ba$ tarafı l ncı sav/ada
kaydetmekle bilhassa bahti
yarız. 

Yapılmakta olan görüşmeleri 
Mısırın istiklalini ve Ingiliz
Mısır ittifakım ve dostluk bağ
larım lı:uvvetleadirecek şerefli 
bir muahede ile neticelenecek 
müzakerelerin takib edeceğini 
çok büyük bir kuvvetle ümid 
ediyoruz .• 

Nutuk meşruti rejime dönüş 
lolayısile hükumetin 1930 dan 
beri irtikab edilmiş olan bütün 
siyasal cürümler için ·katil fiil
leri müstesna - umumi bir af 
ilin edeceğini bildirmektedir. 

--- ------=---- ==---
-~-~------~-~ ·~-------___,.~ -

tENI ASiR 

EDMON JIRONUN BAGJNDAKI MOZAiK 
............................................................................................................. 

On sekiz asır evvelki lzmirin en 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

parlak devrine ait bir eserdir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıeoo yıl evvelki Yulyanus oğlu septlmyusun bafiı ve l<Aşanesl bugUn ......................................................................................................................... 
Edmon Jlroya nasib olmuştur.O da Yulyanus gibi bir ehli dildir.Bir gUn 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oraya bir şlk şale yap ırıp t bize şampanya lçlrmiyeceği ~e malum •• 
······································································~················································ Buraovada Edmon Jironun 

bağında çıkan Mozaik üzerinde 
incelemelerde bulunmak için 
Ankara dil, tarih, coğrafya fa
kültesi profesörlerinden Dr. 
G. Rohde'nin lzmire geleceği 
Kültür bakanlığından bildiril
diğini haber almamız üzerine 
muharrirlerimizden biri, Hara
belerdeki teftişlerinden dön
düğünü öğrendiğimiz müzeler 
direktörü Selahittin Kantara 
giderek izahat istemiştir. 

Müzeler direktörü ile yaptı

ğı konuşmayı yazıcımız şöyle 

anlatıyor : 
- Profesör Rohde bu işi 

tetkik için mi geliyor? Astltıalika nıulıipleti cenıiyetinın Jznıir /ıafriı•atında fedkikleılndm bir intiba 
- Evet. yim. Bakınız kitabe ne diyor: şerefine yaptırıyor. O vakıt 
Bakanlık yüksek maka- " Ben ki. lznıır a/ıalisintieıı Titus orası şimdiki gibi bağdı. Ar-

mındaD öyle bildirildi. 
- Demek bu mozayik ehem

miyetlidir öyle mi 1 

Yu/yus &ptinıyus Yul~aııos namuı- tık düşünün bu bağlarda bu la
daki avan1111. Ecdadını milli oyunla- tif şalede şarap tanrısı şeref:ne 

- Tabii. Eebemmiyetli ol-
ıın her şabesinde daima galib gel· 
mi.şiir. Aluaba ve taaillılvıunıda!l bay 

AwUJJika muhipleri aztlla11, yvıi ha/ıiyatı J!ÖZdoı. ge;Vıyorlar 
duğanu bir profesörün geleceği Bezilatenıes, atyaııştarı sporlarının 

il · h-k ti' · ? B onu idare müdürü idi, Bu mozaik/arı Balıi:' e mı u me ınız en .. 
0

. · c:. ,,. 
d ha 'Ik :L_ • d b'l yos. namı dıger ıyonv.os .,,.ze1 IJUI 

a ı uızan raporum a. ı - yaptmtuıı. ,, 
dirmiştim. Profesör bunun üze- işte kitabenin söylediği. Şimdi 
rine geliyor. inceleme yapa- anlaşıldı değil mi bayım. Bu 
cağız. kitabe okunduktan sonra artık 

- ~Le Levant" gazetesinde münakaşaların yeri olmadığını 
bir iki aydanberi bu mozayik zannederim. 
hakkında birçok münakalf&lar - Bu mozaik ne vakittendir, 
devam ediyor. Yazılan maka- yani hangi epok demek istiyo-
leleri olu1111uşsanuzdur. rum 1 

- Tabü okudum. - Millattan sonra ikinci asır. 
- Amma birşey demediniz. lzmirin en parlak devrine aittir. 
- Demek için bu münaka- O vakıt herkes gibi sporca 

§aların bitmesini bekliyordum. olan bu lzmir eşraf ve zengin-
En aoo söz daha iyidir. terinden bay Titus Yulyns 

- Rica ederim bu husus- Septimyus Yulyanus bemşeri-
taki sizin fikriniz nedir 1 miz Barnavadaki sayfiye mali-

- Benim acizane fikrim bu kanesinde bir güzel, moderne, 
münakşalara lüzum olmadığı- büyük bir köşk yaptınyor. 
dır. Çünkü mesele açıktır. Mo- Avlısıaı bu mozaiklerle döşeti-
zaikin ne olduğunu ortasındaki yor. Bunu da me:ı:bep ve tari-
kitabe bize söylüyor. Bunun katından olduğu Diyonizos 
manasını size aynen söyliye· yani Baküs'ün "Şarap ilahının., 

ebibba ve ihvan ile ne cem 
ayinleri yapılmıştır. Tarih te
kerrürden ibarettir. derler de
yi! mi? Bakınız 1800 yıl evel
ki Yulyanus oğlu Septimyus 
bemşerimizin bağı v~ kaşanesi 

1800 yıl sonraki hemşerimiz 

bay Jiro oğlu Edmon'a nasib 
oluyor. Ne mazhariyet. Bay Ji
ro Edmon hemşerimiz, de Yul
yanus Septimyus hemşerimi:ı: 

gibi bir keyf ehli ve ehli dil
dir. Bir gün oraya bir şık şale 
yapbrıp ta bize şampanya içir
miyecegi ne malum? 

işte Buraava Mozaikındaa 

neler anlaşıldığını size izaha· 
tiyle arzettim. 

Mubarririmiz teşekkür ede-
rek ayrılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçük haberler 

AH Akkaya 
Müddeiumumi muavini Ali 

Akkaya 15 gün müddetle me
zanen lstaabula gitmiştir. 

Yangın 

Keçeciler'de Emniyet soka
ğında 25 sayıh evde oturan 
Avram kızı 50 yaşlarında Ester 
mutbakdaki ocakta ateş yak
tığı ıırada çok zamandanberi 
temizlenmemiş olan bacada 
balunan kurumlar tutuıarak 

ateş çıkmış ise de etrafa sira
yet etmeden söndürülmiq ve 
bu evin eşyasile 2500 liraya 
sigortalı bulunduğundan tahki
kata başlanmışbr. 

ağzınız kokuyor. 

Orıııanı hekliyen kız 
............................................. 

geçtiğini bilmiyorum. Hapse
dildiğim odanın kapısı arala
nınca uyandım. Ve derhal aya
ğa kalktım. Yüzbaşı kör kü
tük sarhoştu. Adeta korkmlJf 

- içtim Somru.. Esasen ka· 
rargaha gitmem de onan için
di. Bir erkek kadını l&l'hoş 
z.ıımanlarııida daha iyi anlar. 
Içmiyen insan kadımn bir~ok 
kmurlanaı görebilir. Bense se
nin berfeyini, hatta zalim :ı:alim 
bana taarruz ediş'erini bile. se~ 
viyorum. 

-12- Yazan : A. Bllget .. _. ............................................ . 
"içtim Somru ••• Hlr erkek sarhoş zamanlarında 

kadını daha iyi anlar? •• " 

- Me!11nuniyetle Somru.. 1 
- S.ze bir şey söylemek is-

tiyorum. 
- Dinliyorum. 
- Ben artık bu kapalı yerde 

sıkıldım. Serb~t k&!mak isti
yorum. 

- Çok zor bu. 
- Zannettiğiniz kadar zor 

değil yüzbaşı .. Ben her halde 
sizin rızanızra bunu yapacağıma 
kaniim. Belki de pek kısa bir 
zaman sonra sizin gözleriniz 
ön::inde ellerimi kollanmı ~ıtllı

yarak buradan çıkıb gideeeğım. 
Çok eminim ki ber lı:ute:ı:ı ta.ıla 
bunu istiyea siz olac.ak1mır, 

- Şimdilik böyle bir şey 
zannetmiyorum. Sn~··· -•-· '·-

şey soracağım. Doiru söyli.ye
ceğiaize yemin ediniz. 

- O değil amma kendi 
kendime şqıyorıım. Size, hiç 
ümit etmediğim h.alde o kadar 
çabuk ısındım ki.. Adeta bu· 
radan çıkıp giderken çok üzü
leceğim. Bu kadar anlaşıp gö
rüştükten sonra.. 

- ister misin Somru? Bu 
geceyi senin yanında geçire
yim mi? Sabaha kadar bol iıol 
görüşmüş olaraz. Zaten benim 
de burada canım sıkılıyor. Yal
nız, karargaha kadar gitmek 
mecburiyetindeyim. En çok iki 
saate kadar gelirim. 

- Bekliyeceğim yüzbaşı .• 
• .. . 

A-- •-.... -~ '-- .J-.. - .. - ..... 

gibi bir vaziyet aldım: ı 

- Ne oldun yüzbaşı .. Çeh- 1 
ren kıpkırmızı .. Birşey mi oldu? l 

- Hiç birşey,. Bilakis ıenin 
yüzün sararmış. 

- Siayorita, Sei ammalata .• 
- Ne fena lisan bu böyle .• 

Si.:ı: başka konuşma dili bil
miyor mısmız? Demin ne güzel 
Türkçe kouufuyordunuz. 

Etes-V ous malades 1 
Bu lisanı da sevmem. 
Are you sick, Somru? 
Unfertunately yes. 

- O .. siz lngilizçede biliyor
sunuz. 

- Tamamen değil .. Çocuk
ken öğrenmiştim. 

- Fakat teleffüzünüz mü
kemmel - Tıpkı bir-

- Anlaşıldı • • Yüz ba~ 

•'-" .. tmek istiyor. Fakat sizin 

- iltifat ediyorna. 
- iltifat değil.. Sen benim 

mensup olduğum millete bir 
çok küfürler Nvururkea bile 
sana zerre kadar knmadun. 
Sözlerini siiklinetle dinledim. 
Biz kadınlara hümıet etmesini 
bilen bir milletiz. 

- Belli.. Falıat sarhoşken 
hürmet edersiniz. Size bu ne
zaketi veren sarboşltığunazdur. 
Meydan okumalannız. dünyayı 
kendime küçük görmeniz ci
hanı b sarhoş gözle seyrecli
şinizdendir. Yüzbası, siz daima 
tarihinizle öriamesini seven 
bir milletsiniz. Halbuki dü ya• 
nın albnı htüne getiren Türk 

24 Mey.re tea& 

Sosyal tetklkler : 

Aşkla ( Erorla ) mücadele 

Aşkın ikinci devresi 
istila devresidir 

Aşk kendisini, 
şahsiyeti içinde 

sevdiğinin 
kaybetmiştir 
Yazan : Dr. lzzeddin Şadan 
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Geçen defa telkih devresi 

tetkik olunmuştu. Bu devreye 
" tefrib " devri denilse seza
dır. Şimdi istila devrini ( peri
ode d'invasiyon ) tahlil ede
ceğiz. 

}stili devri ikinci devirdir. 
Ekseriyetle romancılann bize 
" aşk " serlavhası altında tak
dim ettikleri şey de bundan 
başka birşey değildir. Roman
cılar nadiren devri telkihin 
farkına varırlar. Çünkü devri 
telkih, umumi şekil itibariyle 
gözden kaçan birşeydir. Sey
yal ve milbbemdir. Devri isti
lada aşık arbk sevdiğıni bilir. 
Ve sevdiği ıahsı taaır. Deni
lebilir ki, mikrob identifier edil
miştir. Bu sebeble, ikinci aşk 

devresi tanınması kolay ve 
baleti ruhiye itibariyle hali 
tabiiden o kadar farklı birşey
dir ki aşık, kendini tahlil et
miye bile lüzum görmez. Tel
kih devri ile ba devir arasın
daki fark pek barizdir. ~ık, 
aşkını sevdiğine söyliyecek ka
dar kendisinde cesaret bulduğu 
gibi • hatta mukabelesiz de 
olsa - aşkın kudretine iman 
ve sevdiğini telkih eylemiştir. 
Ba devrede aşıkı ikna kabil 
değildir, çünkü mesuttnr, o za
mana kadar kendisini izaç eden 
nahoş tazyik.ten, ve tereddütten 
kurtolmUf, başını boş bulmuı
tar. Aşkın graphomanie'sini 
teşkil eden sevgiliye mektup 
yazmak bu devrenin en bariz 
arazındandır. Şiir inşadını da 
bu zümreye sokmak kabildir. 

Aşıkın arkadaşlarına karşı 
olau vaziyeti değişmiştir. O 
dünyayı penbe gören bir in
sandır. Kendisini mes'ut zan
nettiğinden herkesi de mes'ut 
sanır, ve batta mes'ııt etmek 
is.ter. Bütün bu halinde bir 
nevi tebeyyiicü - maniaiye ben
ziyf'.ıı birşey Yardır. Çok ko
nuşur. Hareketi çalak ve ma· 
nidardır.Tabiri marufiyle"pres
sion d'activite,, gösterir. Buna 
mukabil devri telkihteki ariz 
daha ziyade inhitati ( depressif) 
irazdır. Harekat yavaş, tavır 

durgun, faaliyet münkati ola· 
bilir. Fakat telkih devri hakiki 
bir inhitat olmaktan ziyade 
bir zıcret, bir "angoisse,, dev
ridir. 

Bu hale göre eğer okuyucu· 

kumandanlarımız bile daima 
tevazüle hareket etmişlerdir. 

Hatta .. 
- Devam ediniz? 
- Hatta yiizbafl.. AttilA 

ülkeler fethettiği ye aiziıı çok 
ö•iindüğiinliz yard kapılarına 
dayandiğı zaman onun önünde 
baş eğen ııizin en biiyiiğünü:ı:e 

şu cevabı. vermişti: "Ayağa 

kalkınız, sizinle kooıışıııam için 
ayni kuvvette olmamız lazım

dır. Diişmana yalvarmak haca• 
!ettir. Siz yurdunuzu koruma
sını bilmezseniz ben orasını 

insafsızca ezerim.,. Nası~ fazi
let ve merdliği gördünüz mü? 

- Hakkınız var ... Yalnız si
zin de tarihte islenmiş hatala
rınız var .. Mesele dünya tarih
lerinin biç biri, aynı milletten 
olan iki kumandanı karşı ker
şıya getirmediği halde siz bu
nu sık sık tekrarladınız. 

- Bayazitle Timurdan balı
sediyorsunuz tabii.. Sizin gö
rüşünüzle bu bir hata sayılabi
lir. Fakat bi:ı. başka türlü dü-

lar arasında akliye müteba11111sı 
varsa bizim, aşkı, "cinneti man· 
yai inhitatiye ,, ye benzettiği· 
mizi zannedeceklerdir. Fakat 
şimdi söylediğimiz üzere yeni 
tasnife tabi olarak biz, inhitatı, 
zıcretten ayirıyoruz. Aşk, bizce 
melankoli lavbasından tamamen 
ayrı bir şeydir. Tamamen zıc

ret dağildir. 
istila devrinde aşıkın fizyolo· 

jisi değişir, uykusu bozuktur. 
lştihası mütereddittir, iş randt
manı azalmıştır. Aşık artık eski 
sırlı insan, zıcretli adam de
ğildir. Bililkis aşkını her kese 
yaymaktan utanmıyan bir geve· 
zedir. Bir çok aşıklar bu dev· 
reye pek kolaylıkla girerler. 
Ekseriyet üzere 3.şık ne kadar 
müptedi ise, devri telkih ile 
devri istili arasındaki zaman 
da o nisbette uzun olur. YaıW 
devri telkibin devri istilaya geç
mesi daha güç olur. 

Müzmin aşıklarda telkih 
devri pek kısadır. işte Hü
seyin Rahminin " şıp sevdi ,, 
dediği bu tiptir. Bunlar birinci 
devreyi bir kaç gün, batta bir 
kaç sa.atta atlayıp · aşkın ikinci 
devresine gömülüverirler. lsti
lai devrini bir kaç kelime ile 
bala~a etmek istersek diyebi
liriz ki devri istila aşıkın aşkı
nı sevdiğine söylediği ve ciha
na yaydığl devredir. Tabii bu
nun biraz mecazi olduğunu 

unutmamalıdır. 
Bu deneyi. inlani ve bil· 

bassu intani hastahkfar ara
sında mesela kızamık gibi 
indifai ( eruptif ) hastahk· 
!arın " dışarı vurma ,, dev
resine benzetsek hiç de hata 
etmiş olmayı:ı:, tıpkı kızamıkta 
oldugu gibi aşıkın sırrı da dı· 
şan vurmuştur. 

Devri telkihteki uaz. ekae· 
riyeUe nıhi olduğu halde, dev· 
ri istilidakiler daha ziyade ci .. 
maaidir. Rulü araz kı11111en ya 
ortadan ailinmiştir veya siiizt. 
mek üzeredir. Fakat yine mev· 
cuttur. Y a.lnız dozaj azalmıştır. 

Devri istila bıuıal bir devir· 
ılir. Bu sebeple romancıların bu 
devreyi tercihen tasvir etmele
ri insanı hayrete düşürebilir. 

Fakat unutmamalıdır ki roman· 
cılar ekseriyetle lieu commun
lerle uğraşırlar. Nazarlan pek 
derine gidemediğinden kolayca 

şunuyoruz.. Timur Bayazitle 
Ankara ovasında çarpışmıştır. 

Yüzbaşı .. istediğiniz tarih ki
tabını açınız.. Bakınız orada 
nele yazılıdır. Timnr Yıldırımla 
neden savaştı? 

Sizin bunu anJamamz için 
benim kanımdan olmanız lizım •. 
O zamanlar bütün cihana deb· 
şet salan Türk yiğitleri ara· 
!arından bir cihangir çıkarmalı 
istiyorlardı. Bu olacakb. Nete· 
kim Timurla yıldırım Ankat'll 
ovasmda karşılaşhlar. Bu sava· 
şa girerlerken ikisi de müsavi 
kuvvette idiler. ikisi de yiğit· 
!er gibi Aakara oYasmda kar
şılaştılar. Çelik bilekli 200,00o 
Türk eri aylarca onlarca cenk 
ettiler, Akşam olduğu, güıı 
battığı zaman derhal muhasım 
kuırvetleı karargahında meş'a· 
leler yakılıyor ve istirahat za· 
manı geldiği ilan ediliyordu. 
Askerler o zaman karde'l gibi 
bir arada karavanalarını kaf!k
byarakgecelerini göğüs göğüse 
ve koyun koyuna geçiriyorlardı . 

- Drvam edeafi • 
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Jngiltere efkarı umumiyeden çekiniyor 

1 haziran gün·· resmen 
vazife başına geçecek 

Italya, zecri" t~'dbi~i'~;i~··k~Ik;·~~~·ş~;t~le lngiltere 
ve Fransayla bir Akdeniz anlaşmasına hazırdır 

Paris 23 (Ô.R) - Yeni 
parlamento devresinin açılma
sına ancak sekiz gün kalmış-

t~r. Siyasi partiler yeni hükü-

Bakanlar yeni kabine teşekkü
lüne kadar cari işleri idareye 
memur edilecektir. 

Yeni mebuslar odası ilk iç. 
mete karşı alacaklara vaziyeti timaını 1 Haziran Pazartesı 

Londra, 23 (A.A) - Halya
nın Milletler cemiyetine Habeş 
askerlerinin lngiliz mamulatın
dan dum-dum kurşunları kul
landıklarına dair \'erdiği yeni 
protesto notası Londrada sür

prizle karşılanmış ve büyük bir 
hoşnutsuzluk uyandırmıştır· 

Daily telgraf bu hususta 

diyor ki: 
B. Edenin Avam kamarasın-

da ltalyan vesikalarının esası 
hakkmd verdiği izahattan 

sonra bu meseleyi kat'i surette 
kapanmış telakki ediyorduk. 
Halbuki ltalyanlar tarafından 
bu meseleye devam olunmakta
dır. ltalyanlarm bu yeni muh
tırası yalanla dolu bir prope
ganda vesikasıdır. 

Morning Post ise diyor ki: 
Italyanın son zamanlarda ln

gilterc ile olan münasebetlerinin 
iyileşmesi için Londrada bazı 
sondajlar yapmakta olduğu bir 
zamanda bu hadise daha ziyade 
şayanı teessüftür. 

tayin için müzakerelerini bitir- günil en yaşlı azasının başkan .. 
mektedirler. B. B!um tarafın- hğı altında yapacaktır. Bu iç-
dnn B. Daladierye yapılan tima pek kısa olacak ve 
hükümete iştirak teklif !erini mebusların intihaplarını tas-
kabule lrnrar veren radikal dik için on büro teşkilıle bi

tecektir. Bu bürolar hemen 
partisi icra komitesinden 

toplanarnk ertesi salı gününe 
sonra Pelletan radikal par-

kadar medis azalardan yarıdan 
tisi ise genç cumuriyet gru- fazlasm•n intihabım tasdik ede-
bu da vaziyeti te~kik etme- bilecek ve böylece saylavlar 
te ve Blum kabinesine karşı oda ı ikinci celsesini salı günü 
hattı hareketlerini t. ' eyle- yaparak 4 haziran perşembe 
mektedirler. Diğer tar aftan B. gününe talik edecektir. 

Blum B. Boncour'un başkan- Bu üçüncü içtimada hemen 
lığı altında bulunan Sosyalist oda reisinin seçilmesine geçile-

Cumuriyet birlii!i partisinin cektir ki bu rey bir saat süre-
cevabmı da resmen alacaktır. cektir. Bu netice elde edilince 
Bu pnrti esas itibarile hükii- saat beşe doğm cumhur baş-
mete iştirak edeceğini zaten kanı yeni kabinenin teşkili için 
bildirmiş bulunuyor. hemen istişarelerine başlıyacak 

Yeni kabıneye girecek kim- ve bir taraftan Senato başkanı 
seler hakkında birçok tahmin- B. Taneneyi ve diğer taraftan 
ler neşredilmişse de sosyalist mebuslar odası başkanhğma 
lideri vakitsiz telakki edilmek seçilecek zatı kabul edecektir. 
laıımgelen tayin haberleri bak- Bu iki istişaredep sonra B. 
kında umumi efkarı sakmmağa Lebrun umumi sekreterini kendi 
davet etmiştir. Birkaç güne otomobilile kabineyi teşkilc 

Londra, 23 (Ô.R) - ltalyan R.omada yapılan löıenlerden birinde ... 
mehafilindeki habere göre in- beraber, ltalya-lngiltere arasın- Fransa ile lngiltere zecri niyetinde olduğu doğru değil-
giltere hükumeti efkarı umu- daki gerginlik azalacakbr. tedbirlerin kaldırılmasına muha- dir. ltalya, Fransa ve lngilte· 

kadar vaziyet kat'i şeklini ala- memur edeceği zatı almağa 
caktır. gönderecektir, ki bu zatın B. 

Bir taraftan, ge1t!cek hafta Blum olacağı şimdiden bellidir. 
miyedeki aksülamelden ötürü Küçük devJetlerin birer iki- lefet edecek değillerdir. Diğer renin Akdenizdeki endişelerini 
zecri tedbirlerin kııldırılmasmı şer milletler cemiyetinden çe- taraftan ltalyanm zecri tedbir- izale için bir Akdeniz anlaş-

başında Parise dünmüş olacağı B. Blum bu protokolu ziya-
tabmin edilen B. Baldvin'in retinden sonra kabine teşkili 

isteyecek vaziyette olmamakla kilmesi ihtimali karşısında lerin ilgasını kolaylaştırmak masına amadedir. 
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iştirakile bir kabine toplantısı için isti arelerine başlıyacaktır. 

YUNANIST AIN MiLLi MÜDAFAASI IŞI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

unanistan donanmasından evvel ka-
ra ve hava ordusunu takv ·ye etmelidir 

Bir Yunan generalı bu fikirdedir 
Atina, 20 ( Özel ) - "Elef· ler unutuyorlar ki, karada biri-

tron Vima,. gazetesinde Yunan cik komşumuz Türkiye olma-
milli müdafaa ının hazırlanması dığından ve Yunan istiklalin-
meselesıle meşgul olan general denberi arada mevcud olan 
Merentiti donanmaya tercihan " kurtarılmamışlar 11 meselesini 
lrnra ve bava kuvvetlerinin ta• hallettiğimizden Türkiye'nin 

1 1.. umuou göstere· artık asırlık düşman olmadı-mam an:nası uz • . . 
k -t ı ları serdediyor: gını ve onun yerıne bıze karşı 

re şu mu a ea il · · · ı · . 
B

. "dd t i in deniz kuv· eme çrıoı gız emıyen Şımal 
ır mu e Ç k·bt · · · •w• • 

vetlerinin inkişaf etmemesi ra ~ erımı~n geçtıgıoı arbk 
f k . 1 en mühim .iti- her es açı ça anlamışbr. Bu 

1 rıne yapı 1 
adn . gün hali Yavuzdan bahsetmek 

razlnr şun ar ır · ı· b · · d k • d maoın ihmali rea ıte arıcın e alarak hain 
Evvela onan · · b k' · · .. - r·· k. e ile "müsa- yırmı eş sene evvel 1 zıhnı-

yuzundcn ur ıy · b 1 k 1 
b derek daha aşağı yetı es eme o ur. 

vatı,, kay e F k t b 1 f'k · 
bir dereceye düşmek caiz .de· l a ;- ka;ıl arım~ w. ı rınce 
ğildir Şu halde, kendisıyle ya ~ız f~ı' ı ;su . ~~ıl, Yu-
mütte.fik ohnadığimız ve bir ~o~ a\. ı os~ı .. ~' m ış~~ı h~-
._.ok milli menfaatler bakımın- ~n k e ır le_ u b~ olabıhrmış. 
dan ihtilaf halinde olduğu- a _at umuymı ır harpta Yu-

B 1 . t karşı karada nanıstan ugosvyamn hasmı 
muz u garıs ana 1 .k. 'h . 1 d 
dfın mevkie düşmek mi mü- o !a _ı1 1

1 
ı tıma var ır. Bu bey-

f.k · ·ıeri süren- nelmı e çarpışmada ltalya Yu-
reccahtır? Bu ı rı ı .... 111 .......................................... . 

•• •••••••• ••••• A k k d' · · • ""11 •• 11•••···~··•" 1 • fla şı , en ısını. sevdigw inin 
tanınacak bır şey o an ıs 1 • • • • d 
d . . 'tt de g-üç- şabsıyeh ıçın e kaybetmiştir. 
evresım tespı e • h. · · 

lhk k 1 H ne kadar Tabıah, ıpnohzma edılmiş 
u çe mez er. er . . w 'b' ·ı· · 

k k'h d · · farkında bır ınsan gı ı, SP-vgı ının em-
ısmen tel ı evrmın . .. .. 

1• ı d .k. d · bır' bı.riue rıne munkattır. Dunyada ondan se er e ı ı evreyı . 
k ' k k t lamazlar başka sevılecek kadın bulun-
arıştırma tan ur u · w .. - . 

Esa . t't· d ·ndeki cis- dugunu duşunemıyccek kadar , sen ıs ı a evresı h. · d ı 
m • .dd ti. d uhar- ufku ru ısı ara mıştır. işte 
anı arazın şı e e, m . t · w · · k 

ri ı d d h ı· k lmaı demın arze bgımız, aşı ın gayrı 
r ere yar ım an a ı a · . . k' · 

Den·ı b'I' k. ekadar kabılı tel ın ve ıkna olması 
1 e 1 ır 1 romancı n d ·ı . r Ç" -

iptidai hir zihniyette ise devri- b~n an 1 erı ge ır. ~nku ~, 
istilanm cismani arazını tespit- kıtleten (en masse) telkıne ug-
te de o kadar ileri gider. Bü· ramıştır. . . 
tün a k fi loJ'ı'ye irca etmek Aşkın hıpnohzmaya benze-
. ş 1 zyo d'W • • F d'd B 
ıstiyen basit düşünceli birkaç ıgını yazan . reu . ur. . a da 
ruhiyat mütehassısının tavrı da muhakkak bır keyfıyethr. Fa-
bundan başka bir şey değildir. ka~. hi~notizma bir hali tabii 

Devri jstiJinın mühim miha· degıldır, dersek fazla birşey 
nikiyetlerinden birisi Freud ta- söylemiş o1mayız. Hizi aşkı, 
rafından keşfedilen sevgili}'.e husu.si bir. halet, marazi bir 
fazla kıymet vermek (surestı- keyfıyet dıye tasvire sevkeden 
rnation de I' objet aime) miha- saik ışte bu benzeyiştir. 
~ikiyetidir. Bu halet, hipno- Gelecek devrede üçüncü 
tızmad da rastgelinen bir merhaleyi göreceğiz. 
şeydir. 

- Yeni Adam-

goslavyanın ya müttefiki, ya 
hasmı olacaktır. Hasmı olursa, 
ltalyan filosu bizim tarafımızda 
olacağından Yugoslav filosile 
meşgul olmağa lüzum kalmaz. 
Çünkü bu filo o zaman Adfr
yatik denizinden çıkarak bizi 
t.chdit edemiyeceği gibi kendi 
hmanlarıoda kendini koruması 
bile bir mesele olur.Yok, ltalya 
Yugoslavyanın müttefiki olacak
sa blltüu ltalya filosu bize çul
lanacdğindan Yugoslavya deniz 
l{uvvetini de ay:ıca hasaba 
katmak manasız kalır. 

Diğer bi ıtiraz da, harp ha
linde har çlen erzak ve mü
himmat nakliyatına fj,!omuzun 
refakatı zaruretidir. Bu mesele 
ancak ltalya harpta bize karşı 
vaziyet aldığı takdirde mevzuu 
bahsolabilir ve bu nakliyat ta 
o vakıt ya Cebelüttarıkten ya
hut ltalyanın garbındaki Ak
deniz limanlarından gelecektir. 
Şu halde bizim harp gemi-
lerimiz nakliye gemilerine 
nereden refakat edecekler-
dir ? Maltadan itib&ren mi ? 
Fakat elimizdeki dört ve hatta 
buna ilave edilecek daha dört 
yeni torpito ile ltalyan filosuna 
karşı bu nakliyatı himaye ede
bileceğimiz kimin aklından ge
çebilir ? Yoksa bu refakati sa
hilimizden ancak bir kaç mil 
mesafeden itibaren yapacaksak, 
nakliyatı oraya kadar himaye 
etmiş olan müttefik donanma
ların Yunanistanın elinde daha 
bir kaç torpito bulunmadığı için 
ötesine gitmiyecekleri ve Yu
nanistam erzaksız ve mühim-
matsız bırakmağı tercih ede
cekleri farz edilebilir mi ? 

Filonun zayifliği yüzünden 
müttefiklerimize ölü ve lüzum
suz bir yük olacağımız iddia
sını da kabul edemeyiz. Çün-

lngilterede ---lınparatorluk günü 
Londra, 23 (A.A) - Bugün 

bütün logiıtere, imparatorluk 
gününü kutlamaktadır. Bu yıl 
bilhassa geniş tutulan proğra

ma göre şenliklere binden fazla 

askeri ve sivil tayyare iştirak 

edecek ve elli tayyare meyda

nında tezahürat yapılacaktır. 

ispanyada parla
mento usulü 

Madrid 23 ( Ö. R) - Par· 

Iamento mesaisini basitleştiren 

bir kanuna göre meclis, 47 şer 
azalık on şubeye aynbyor. He

yeti umumiye ayda iki, üç de

fa toplan&cak; bu şubelerde 

hazırlanan raporları kabul ede

cektir. 

lngiliz gönüllüleri 
Londra, 23 (Ö.R) - Müda-

yapılacak ve bakanlar istifala- Bunlar da o vakte kadar zaten 
rıoı devlet başkanına vermeğe hemen hemen bitm ş olacaktır. 
karar vereceklerdir. Sarraut Şu halde 4 haziran perşembe 
kabinesinin istifası 1 haziran akşamı Blum kabinesi teşekkül 
pazartesi sabahı verilecektir. etmiş bulunacaktır. -· ...... 
Şimal memleketleri parlamentolar 

konferansı dün toplandı 
Kopenhag. 23 (A.A) - Dün burada şimal memleketleri par

lamentolar arası kongresi toplanmıştır. Danimarkadan, Fenlan
diyadan, lrlandadnn, Norveçten ve lsveçten gelen 60 kadar 
delegenin iştirak ettiği bu kongre iki gün sürecektir. 

Kongrenin dünkü müzakerelerinin . mev~uu~u şim_al me~l~ket· 
ferinin Milletler cemiyeti karşısındakı vazıyetı teşkıl etnuşhr. 

Danimarka dış işleri bakanı B. Munch, Milletler cemiyetinin 
istikbalinden bahsederken demiştir ki: 

Hakem meseleleri için her halde bugünden daha iyi bir usul 
bulunabilir. Mamafih bugün mevcud olan haleti ruhiye değişme
dikçe ve neticede silahlarda geniş mikyasta bir azaltmaya doğru 
gidilmedik.;e daha iyi bir vaziyetin meydana geleceği ümit 

olunmaz. 

Filıstin 
şekil 

hadiseleri korkulu bir 
almağa başlamıştır 

Kudüs, 23 (A.A) - Ali Arap komitesinin metalibinde ısrar 
etmesi yüzünden dün bazı karışıklıklar olmasından korkuluyordu. 
Fakat sırf araplarla meskun yerlerde ancak müslihane nümayi,-

foa Bakanı lngiliz ordusundaki ler vukubulmuştur. 
gönüllü asker mevcudunun is· Tclavivde panayır binalarını tutuşturmağa teşebbüs edilmiştir, 
tenilen yekundan 1 l bin ki~i Nablusta akşam saat 17 den sal; ah saat beşe kadar evlerden 
noksan kaldığını bildirmiştir. dışarıya çıkmak yasak edilmiştir. 
Yazılı askerin yekünu 198,000 iki arap bir de yahudi gazetesi kapatılmıştır. Bugün taptana-
dir. cak oJan arab belediye reislerinin ictimaı hükümetçe menedilmiştir. 

•.........•................•..............• ~........ . •••.•••.•..............•••..............•....•...•...............•.........• 
kü ordumuz ve hava kuvvetle- hakkak surette istilaya maruz B ı • k 
rimiz, umumi bir harb müva- bırakılmasıdır. Halb~k~ d~nan- e ÇI a 
zenesinde, hesaba katılacak manın bir kaç sene ıçın ıhma- ..... 11 .~. • 
yardımcı bir kuvvet olacaktır. li umumi harp halinde Yuna-
Nibayet donanmamız vasıtasile nistanı istiladan korumak için 
Akdenizde müvazeneyi bir veya asıl istinat noktası olan askeri 
diğer taraf lehine değiştirebi- hareketler üzerinde müessir 
leceğimiıden mühim bir unsur olamaz. 
olabileceğimiz iddia ediliyor. Ordu mühimmattan mahrum 
Fakat hudutlarımız düşman is- iken elimizdeki az mikdarda 
tilasına açık ve merkezlerimiz ve harbe raramaz tayyarelerin 
hava hücumlarına karşı müda- eskiliğini hergün tayyarecilerin 
f aasız iken böyle bir ümitle kan ile ödemekte iken ve hava 
para sarfetmek akılsızlık olur. müdafaası için bir tek top ve 
Bunu temin ettikten sonra Ak· bir tek gaz maskesi bile mev-
denizde büyük devletlerin mu- cud değilken yeni torpidolar 
kadderatını değiştirmekle iste- sipariş edilmesi ve diğer harb 
miyerek meşgul olalım. vasıtalariyle hudud müdafaa 

Kafi derecede gösterdik ki vasıtalarının tamamlanmasın-
ordunun, hava filosunun ve dan önce donanmanın inkişafı 
mevcut olmıyan hava müdafa- için fikir yürüdülmesi milli 
asının bugünki vaziyetinde bun• müdafaay karşı bir cinayet 
ların ihma i olur. 

Kralı memleketine 
Döndü 

Londra, 23 ( Ö.R ) - Bir 
müddetten beri mütenekkiren 
lngilterede bulugmakta olan 
Belçika kralı akşam Duvrdan 
Ustanda hareket etmiştir. Bu
nun sebebi yarın yeni parla· 
mento intihabı için açılmış olan 
intihaptır ve kral da reyini 
verecektir. Bu intihabatta mün· 
tehibler bilhassa Von Zeeland 
hük~metinin girişdiği tecrübeyi 
tasvıb veya reddedeceklerdir. 

llir tayyare faciası 
Kopenhag 23 (Ö.R)- Askeri 

manevralara iştirak eden bir 
Danimarka tayyaresi Dinsbergt• 

~~~~~!P"' 
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us-bakasmı sinema yal
dızı Jan Hamilton kazandı 

~~ 
.-....a~ 

fail Hanultou 
Hollivut meşguliyet arıyan, 

çılgmlık arıyan bir şehirdir. 
Sinema yıldızlarını meşgul et
mek için orada bu işle meşgul 
olan adamlar ve müesseseler 
ardır en güzel vücutlu, en gü-

zel gözlü, en cazip bakışlı yıl
dızlar arasında müsnbakalc.r 
yapıldığı gibi şimdi en cazip 
gülüşlüler arasında bir müsa
baka tertib edilmiştir. Tebes
süm çok defa en çirkin bir kızı 
bile güzelleştirdiği için bu mü
sabaka diğerlerinden daha bü-
yük hir alaka uyandırmıştır. 

Güzel gülenler müsabakasına 
giren yüzltrce genç kız ara-
mda, meşhur sinema yıldızı 

Jean Hamilton birinciliği ka
zanmıştır. Bu müsabakayı bir 
çok t:mınmış kimseler takip 
etmiştir. 

D ·· n akşaın 1 ecaşi 
on raya ıııütevec .. 
cilıen hareket etti 

/Jaştara/ı birirzcı sahi/ede -
ıörüne binerek Londraya ha
reket etmiştir. 

20 kişilik Habeş Prens ve 
Raslarından mürekkeb bir 
grub Portsaid'den Kudüs'e 
gelmiştir. Bunların arasında 
Cenub cebhesi kumandam 
Decaz Nasibu, Prenses Feyu, 
Ras Desta'nın karısı vardır. 

Kudüs 23 (Ô.R) - Necaşi 
lngiJiz fevkalade komiseri va-
ııtasiyle Londraya harr;ket ar
zusunu lngiliz hükumetine bil-
dirmiştir. Bu arzuyu kabul eden 
hükümet uzak şarktan gel
mekte olan •• Coptovu ,, hafif 
kruvazörünü Necaşinin seyaha
tine tahsis etmiştir. Necaşi 
maiyetinde olan 80 kişi ile 
birlikte Cebelüttarıka kadar bu 
kruvazörle gidedektir. lngiJte-
rede kenc\isine ,yapılacak kabu
lün saltanat sürmekte olan bir 
hükümdar muamelesi mi, yoksa 
sukut etmiş bir hükümdar mua
melesi mi olacağı henüz bilin
memektedir. Necaşinin kat'i 
olarak Londrada yerleşeceği 
ı.annedilmiyor. Habeş impa
ratoru bilakis lngiliz payıtah
tında kısa bir ikamet ya
pacaktır. Bunun devam müd
deti tasrih edilmemiştir. Resmi 
lngiJiz çevrenlerinde birifdiğine 
göre Jnğiliz hükümeti bu müd

eti hi bir uretle tahdit et-

YENi ASIR 
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H ili ut, ıayıs ... 
Meşhur yıldız MerJe Obero

nun nezdinc giderken küçiik 
bir aşkla hayatını zehirliyen ve 
kendisini bedbaht sayan bu 
beyaz perde kraliçesinin geçir
diği buhranı düşünüyordum. 
Hollivud'u tanımadan Calif'e 
gelenler arasında Merle Obe
ronun macerası iyi bir ibret 
dersi olarak kabul edilmelidir. 
Sesini dünyaya işittirmesini 
bilen Hollivud, sesinden ve es
ranndan küçük bir parçasını 
bile dünyaya vermediği için 
onun kötü tarafları çok az bi
liniyor. 

.. 

HoJlivud, saf ve masum kız
Ja r için misilsiz bir aşk kapa
nıdır. Burası, en tecrübeli olan
ları bile çok defa tehlükede 
bıraktığı için neden doğruyu 
söylememeli •. Merle Oberon 
ayni zamanda tanınmış bir 
intirvyu' cu olduğu için bu gö
rüşmeden azami surette istifade Ore!anm son resmi 
edecektim. Hastahklı insanlar, bünyeleri biraz daha sevmiye devam eder. 

Beni bol güneşli, küçücük 
evirıin bahçesinde kabul etti. 

zaif olanlar kat'iyen aşk yapa- Ve hayalindeki insanı kendisine 
mazlar. Aşkın teşekkülü her ideal yapar. Zaten ideal aşk ta 

Ona ilk sözüm şu oldu: iki elemanda da ayni :zamanda budur. 
- Miss Merle, sizin için 

aşktan bıktı, diyorlar. ilk tec
rübeniz sizi fazlaca sarsmış ... 

ve ayni kuvvette olursa iyi Aşk bahsinde tanışma sukutu 
semere verebilir. hayaldir ve tehlükelidir. O za-

- Fakat siz kırılan ve ener- man ideal sevgili yerini tanışı-
- Temamen doğru değil.. jisini kaybeden kalbinizle bun- lana bırakır ve bu suretle ideal 

Bil'akis çok şeyler öğrendim. 
Fakat artık ondan korkmuyo
rum. Kabahat kendimde oldu. 
Ben herkesi. kadınlar gibi ve-

dan sonra sevebilir misiniz? aşk ta ortadan kaybolur. 
- Kat'iyen evet.. Ben aşkı Aşkın teşekkülü ortaya iki 

erkekten ziyade kadın ıçın ayrı elemanı ynni (Male ve 
yaratılmış bir his ziyafeti ola- Female) i çıkarıyor. Bu vaziyet 

Mn/c Obeıou 
falı ve ıyı sanıyordum. Benim rak tanırım. Kadın tecrübe-
aşk filozofim çok başkadır. lendikçe aşkıoda daha çok 
Bana kalırsa doktorlar aşk yükselir. Aşk kültürü kuvvetli 
yapacak insanlarda bazı mezi- olan kadınlar daha ziyade 
yetler aramalıdırlar. Mar z in- mukavemetli olurlar ve cemi-
sanlar, söz vermesini bilmiyen- ı yete bu mühim yardımlariyle 
ler, randevularına geç gidenler daha faydalı olurlar. 
aşk yapamazlar. f Aşki tarif edebilir mi-

Merle Oberon, gözlerini bı- siniz? 
raktığı noktadan ayırarak de- - Hen.: de gözle görülen, 
vam etti: elJe tutulan bir mevcudiyet gi-

- Erkeğin ve kadının aşk bi anlatabilirim. Ancak bu an-
ahlakmı benimsemiş olmaları )atışım bir genç kız üzerinde 
şarttır. Aşk yapacak olanlarda: yapılmış tecrübemden doğa-

l - Vefa hissi.. caktır. Bir genç kız aşkı mad-
2 - Aşk kabiliyeti.. di manasile anlamıya başlar. 

3 - Aşk enerji i.. ilk defa etrafında rastladığı 
4 - Verilen sözde durmak. çehreleri seçerek içlerinden bi-
5 - Sevmesini bilmek. rini kendisine yakın bulur. Bu 
6 - Sevilenin hislerini an- buluş onun için bir rüyalar ale-

lama kabiliyetinde bulunmak.. mi yaratır. işte o zaman genç 
7 - Şuurla kıskanıtlak.. kız müsterjhtir. Çünkü iyi bir 
8 - Istırabı sevmek.. kalp arkadaşı ve samimi bir 

genç kız bakımından bazen 
kazançlı olur. Bu da erkef'in 
kendisini iyi idare etmesiyle 
kabildir. Erkek zeld olursa 
genç hızı hayal sukutundan 
kurtarır ve daha maddi bağ-

forla kendisine yakınlaştırır. 
Bunu zaten tabiat fazlasiyle 
verdiği için kolaylıkla anlaşmak 
mümkündür. Bunun nksi ise, 
ynni erkek sevgilisini meşgul 
etmek hususunda ihmal göste
rirse nefret hissi teşekkül eder. 

Yahutta aşkta inkisar baş
lar. işte benimkisi böyle oldu. 
inkisar bir hastalıktır. Sukuta 
uğrıynn aşkın kendisi değil, 
ha ynlin fa:.da kısımlarıdır. 

Aşkta mağliip'fa galibin yer
le . i aynidir. ikisi de ya kazançlı 
yahut kayıplı olurlar. Bence 
en iyi arzularını vefasız veya 
aşk yapmasını bilmiyenlere 
verenler için yapılacak ilk iş .• 

- Devam ediniz Miss .. Ne
dir o? 

- Derhal, vakit kaybetmek
sizin evlenmek .. 

- Bu bir tedavi usulü ola
cak? 

- Şüphesiz öyle .• Öyle ama 
ben şahsen henüz kendimi kafi 
derecede kuvvetli buluyorum. 
Hem .. Sakın sözlerimden yanlış 
bir mana çıkarılmasın Ben bu 
sözlerimle bir aşk avukatlığı 
yapmıyorum. Aşk pekte fay
dasız değil.. insanın hem tec
rübesini hem de cesaretini 
arttırıyor, 

MARİAN RHEA 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

~tlar~ 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 
360 Buğday 6 50 6 50 
125 Mısır darı 6 6 
50 ton Bakla 4 187 4 187 

466 balye pamuk40 41 50 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil-
9 - Sevişmesini bilmek.. hülya ve rüya elemanı vardır. memiş olan pamuk satışlan: 

10 - Mariz ola:ıa O zaman hayalindeki i her gün 75 balye pamuk41 50 41 50 
o t:..·ıns\ _ _.i:ttll .ıu• ....,.·, .... 
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bir lngiliz lordu un k ziyle evlendi 

Paris gazeteleri, Ağahanın oğlu Prens Ali Ağahanın lngiliz 
Iordlarından birinia kıziyJe evlendiğini bildiriyorlar. Bu izdiv&ç 
resmi Londra camiinde yapılmıştır. Merasimde lngiliz asilzade
lerine mensub bir çok kimseler ve Ağahanm Hindli dostları ha
zır bulunmuşlardır. 

Yeni evliler ilk bal ayı seyahatlerini kendi memleketlerine ya
pacaklardır. 

••••.•..•••.••........•.... ··············································••&••········· 
Pariste güzel gözler ve baca ar 

üsaba asından sonra e güze 
ayaklı kız seçildi 

Pariste güzellik müsabakaları birbirini takib ediyor. Güzel 
gözler, güzel vücud ve güzel bacak müsabakalarından sonra 
şimdi de Parisin en güzel ayaklı kadını seçilmiştir. Bu müsaba
ka da, diğerleri kadar alakalı ve neşeli olmuştur. F otografımız, 
Parisin en güzel ayaklı kızını gösteriyor. 
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Yeni Adam 

125 inci ,,ayısı çıktı. İçinde
kiler: Ismail Hakkı, ne geri 
adammışım. Kısa tetkikler. Dr. 
M.Enver. Baltacıoğlu, özdilcilik, 
Gençler için en büyük tehlike
ler, Dr. izzettin Şadan, aşk ile 
mücadele, Hüsnü Çırıth, on bin 
eğitman. Russll Cwen, eskimo
lar. Einstein dördüncü buudu 
arayor. G. H Pendray. Talih 
ve Telepatya. B. Henriot, doı
toyevski, Kitaplar. E.Barteleni 
canlı mekteb. Salazar hakkında 
Yeni Adam fikir adamının oku
yacağı gazet~dir. 

Annelere öğüt 
Çocnk F sirgeme Kurumu 

genel Merkezi; sıfır yaştan bir 
yaşına kadar çocugun nasıl ba
kılacağını öğreten "Annelere 
Öğüt,, ün birinci sayısını ye
niden bastırmıştır. Birinci sayı 
öğüt birer aylık yazılmış 12 
tane mektuptur. 

ikinci sayı öğüt; Çocukların 
nasıl besleneceğini ve mama
larının nasıl hazırlanacağının 
gösterir. 

Her iki öğütleri istiyenlere 
Kurum parasız olarak gönde-

D • Ct;.a.--

BURNOVA 
C.:S:.P. 

Menfaatine 
Vilayet idare heyeti 
reisi bay Avni Doğa-

nın hlmayelerinde 

1 
27 mayis çarşamba akşaını 

Tayyare sinema-
sında güzel bir 
Revü verilecek 

lzmir ve Burnovanm kibar 
ailelerinin idaresi altında ve· 
rilecek olan bu Revüye Izınir
lilerin büyük bir alaka gös
termelerini tavsiye eneriz. 

Biletler Tayyare sineması 
kişesinde ve Şifa P.czanesinde 
şimdiden satılığa çıkarıhnıştır· 

Biletler numaralıdır 
Gece Bornova, sue: 

ve Karşıyakaya otobil 
temin edilmiştir. z1 

1-5 (940) 1q.22· 24-26-
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genel merkezi başkanlığdı"4 

bir yazı ile başvurmak ve ~ 
bildirmek k5fidir. 
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-153- YAZAN : Mişel Zevako 

Birdenbire yatağından fırladı ve hemen kıl ncını 
yakrllyarak, titrek bir sesle haykırdı 

- Hayır, Kolini ile Navar yetten de beri değildi: Para 
kralı serbest... Şimdi buradan kokusu ve kan istikrahı onun 
çıkan adam onların Pariste bu- kalbine hakim oluyordu. Bu-
lunduklarından haberdar oldu- nunla beraber, bu malüliyetlcr 
ğumu söyliyecek, onlar da beni onun savaş ve döğüş üzerin-
tnkdir edecekler. işler de kendi deki metanetini sarsıyor de-
kendinc düzelir. Biraz sonra... ğildi de ... 

Katerinin kolu pençereye Kral ve yanındakiler toplan-
doğru uzandı. Kımıldıyan du- dıkları zaman Mariyak bunlara 
dakları; karanlıklar içinde uyu- Katerinin, kendilerinin, Paristc 
yan şehre müthiş bir lanet sa- bulunduğundan haberdar oldu-
vurdtı. Rojiyeri titriyordu. ğunu söyledi. 

* Kolininin: • • 
Şövalye dö Pardayan konta, - Kaçmakhğımız lazım .• 

Kolininin konağı kapısına kadar Diyişine Navar kralı meta-
arkadaşlık etti. Bu esnada he- netle ve fakat biraz evvelki 
men gece yarısı olmuştu. Mari· titrekliğini üzerinden tamamen 
yak çok müteessir olduğu için atamamış bir halde: 
yolda pek az konuşmuştu. Fa- - KaJmaklığımız lazım .. Ka-
kat arkadaşına, kendisiyle be- terin henüz konağı muhasara 
raber konağa girmesini istedi- ettirmediği için her halde bir 
ğindan Pardayan razı oldu. maksadı da öğrenmemiz İcab 

Kont hemen Navar kralı ile eder! cevabında bulundu. 
' 

Kolini ve diğer arkadaşlarını Bunu Mnriyak tasdikledi: 
uyandırt.tı. - Zatı haşmetpenahileri pek 

Kendisini uyandırmak için doğru söylediler .. 
geldikleri zaman müstakbel Ve bir lahza sükuttan sonra 
kral dördüncü Hanri rahat ra- da, kraliçe ile olan mülakatını 
hat uyuyordu. ve cereyan eden sözleri harfi 

Birdenbire yatağından fır- harfına anlattı. Uzun bir müza· 
Jadı ve hemen kıJıncını yaka- kereden sonrn Höknoların ger-
lıyarak, titrek bir sesle bağırdı: çek reisi olan Jan Dalbreye 

- Çapışıyorlar mı? Muha- malumat verilmesi kararlaşhrıl-
rebe mi ediyorlar? dı. Kolini, Felemenkdeki mez-

- Hayır, şevketmeab, Mösyö heptaşlarımn başlarına gelen 
kont dö Mariyak size fevkalade hakaret ve işkencelerden za-
rnühim bir haber vermek istiyor. ten çok meyus olduğu için Ka-

Bu sözler genç Navar kra- terinin bu husua dair olan fik-
lını teskin etmişti; yoksa o gü· rini fazlnsiyle takdir etti. 
rültü ile uyandırılmasından çok Sur kapıları açılır açılmaz, 
korkmuş, bir kavga ve bir çar- hemen Mariyakıo yola çıkması 
pışma doğmuş olduğunu ı.anne- kestirildi. 
derek hakiki bir endişeye ka- Mariyak koltuk sandalyesin-
pılmıştı. işi anlayınca rahat bir de yarım yamalak uyuyan Par-
nefes aldı ve kılıncını elinden dayanla buluştu. Meseleyi ken-
bırakarak gitmeğe başladı. Bu disine anlattı. Sözüne hitam 
halde bile hala titrerken güle- vermek üzere : 
rek kendi kendine mınldandı: - işte sizden beklediğim şey 

- Al Titriyecek ne var? budur. Azizim, bir ay kadar 
Titre cılız mahluk!. Daha çok burada bulunmıyacağım. Sizi 
şeyler göreceksin seni. Alise prezante ettiğime ne iyi 

Her ne kadar Hanri dö Na- ettim. Gidip kendisini görecek 
var çok üstün bir manevi ce- ve benim Navar kraliçesini 
sarete malik idiyse de, asabi görmeğe gittiğimi söyliyecek-
kimselerin ekseriya müpteli siniz.. 
oldukla.rı gibi iki nevi malüli- - Sonıı Vm· -

~~- ' . . .. tc:: .·. '. . • 
Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK MAKiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUTZADERAHMIKARADAVUT 
Ceı.air Han - Yemiş çarşısı - lzmir 

1 - 13 (690) Salı - cuma - Pazar 
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0smanh devleti Rusya Çarhğmın haklkt maksat
ıarmı blllyordu. Geçmı,ıerl unutmamı,11 

Fransaya avdetinde ver-
diği raporu Napolyon Bonapart 
neşrettirdi. Bu raporda Akde
niz üzerine yeniden yapılacak 
bir sefer hakkında bazı müta
lcalar vardı, ve Mısırın 2aptına 
nlh bin Fransız askerinin yete
ceği yazılı idi. Ingiltere ile 
Fransanın arası tekrar açıldı. 

•• • 
Fransızlar Mısırdan çekilerek 

Osmanlı dcvletile sulh muahe· 
desini akdeyledikten sonra Na
polyon Ponapart Osmanlı dev
letine Jyi görünerek Istanbulda 
nüfuz peyda etmeRe çalıştı. 

Selim Salise yazdığı mektup
larda Rusya Çarlığının Osmanlı 
devletine düşmanlığını bildire
rek kenrlisilc ittifakı tavsiye 
ediyordu. Ponapart Osmanlı 
devletini Rusya ve Ingiltereden 
ayırıp kendi tarafına çekmek 
ve daha doğrusu kendi hesa
bına kullanmak politikasını ta
kip eyliyordu. Fakat Fransanın 
lstanbul sefiri general Bru
ne 'un bu yoldaki çalışmaları 
istenilen neticeyi vermedi. 
Hatta Napolyon Ponaparhn 
(imparator) ünvanıoı Babıali bir 
müddet tasdik etmedi. 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Beher metre murabbaı 

altıyüz kuruş bedeli mubam
menli Akdeniz mahallesinde 16 
sayılı adanın 60,50 metre mu
rabbaindaki 59 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname vaç
hile S/6/936 Cuma günü saat 
onalbda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Alsancakta 65 sayılı 
adanın 136,80 metre murabba
ındaki 57 sayılı arsası beher 
metre murabbaı 150 kuruştan 
ikiyüz beş lira yirmi kuruş be
deli muhammenle başkatiplik
likteki şarbıame veçbile 5-6-
936 Cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için onattı lira-
lık muvakkat temi~at makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

3-Alsancakta 63 sayılı adanın 
358,75 metre murabbaındaki 
41 sayılı arsası beher metre 
murabbaı 125 kuruştan 448 
lira 44 kuruş bedeli muham
menle başkiitiplikteki şartname 
veçhile 5-6-936 Cuma günü 
saat onaltıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te-
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 

ı 

gün ve saatta encümene geli-
nir. 1314 (954) 

21-24-28-2 

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

1 - Türk olmak 
2 - Askerlilde alakhsı bu

lunmamak. 

3 - Daha evvelce başka 
yerde çalışmış ise buradan alın
mış bonservisi bulunmak: 

4 - Or1a mektepten mezun 
oldu~nu veya bu derecede 
tahsili bulunduğuna dair vesi
kası olmak 

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

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

22-24 1325 (560) 

ZAYİ 
23 Mart 1929 tarih ve 32 

numarayla kayıtlı Nafia veka
letinden almış olduğum elek
trikçilik cbliyetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Çamaltı tuzlası elektrik 
ateJye şefi Ibrahim Sırrı 

Topçu oğlu 
1347 (957) 

Diğer taraftan 1ngiltere ile 
Rusya Çarlığı lstanbulda Fran· 
sız nüfuzunu kırmağa ve Os
manlı devletini Fransadan so
ğutarak kendi ittifaklannda 
tutmağa çalışıyorlardt. 

lstanbulda bu iki politika 
çarpışmakta ve coğrafi mev· 
kiinin ehemmiyeti tesirile Üs· 
manlı devleti - memlekette baş 
göstermiş olan karışıklıklarla 
uğraşması yetmiyormuş gibi -
birbirine zıd bu iki politikanın 
tesiri altında kalarak bir taraf
ta Rusya ve lngilterenin ve 
diğer taraftan F ran$aııın bu 
yoldaki tazyiklerine uğramakta 
idi. 

Halbuki Osmanlı devleti 
Rusya çarlığının haki]d mak
sadlarını biliyordu. Geçmişleri 
unutmamıştı. Yukarıda işaret 
edildiği veçhile Çar birinci 
Paul Türkiye ve lngiltere dev
letlerile Fransa aleyhine mütte
fik iken ve henüz Mısırda 
Fransızlarla harb devam eder
ken Napolyon Ponapartm Malta 

YEN! A81R 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
ismi San'ab Mevkii resen takdir kararının tarihi No. Kazanç 

Lira K. 
zammı 

Ramiz ve eyyip kahveci Birinci kordon 21-3-936 307 
462 

Lira. K. 
10 92 
36 00 Ahmed Rifat doktor Birinci kordon 20-5-936 36 00 

Yukarıda isimleri yazılı iki mükellef namına 932 mali yılı için 
takdir sureti ile tarholunan vergi isimleri hizasında gösterilmiştir. 
bilinememesi hasebile bu vcr.gilere ait ihbarnameler hukuku usul 
ve 142 inci maddeleri mucibince ilanen tebliğ olunur. 

Alsancak şubesince namlarına 
Kendilerinin nerede bulunduğu 
muhakemeleri kanununun 141 

1346 (960) 

lzmir Slcll ticaret me
murlulJundan: 

lzmirde birinci Kordonda 
muamele yapan müseccel [Doy
çe Orient bank Dresdner bank 
şubesi lzmir] in ödünç para 
verme işleriyle uğraşacağına 

mütedair beyannamesi 2279 

numaralı kanun hükmüne göre 

sicilin 1626 numarasına kayıd 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sici.i ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. Tenik 

imzası 

23·5-936 
BEYANNAME: 

lzmir llbayhğına 
2279 sayılı ödünç para verme 

işleri kanununun 2 inci madde

sine tevfikan işbu beyannameyi 
üç nüsha olarak veriyorur. 

1936 senesi içinde aşağıdaki 

şartlar dair'!sinde borç para 
vereceğimizi bildiririz : 

1) 2279 sayıla kanunun 9 uncu 

maddesi mucibince, borçlular

dan faiz ve komisyon dahil ol

mak üzere azami yüzde on iki 
faiı alınacaktır. 

2) Açık kredi ve rehin üze-

rine yapılacak ikraz muamele

leri ile açılacak her türlü borçlu 

hesabı cariler, ticaret kanunu

nun maddei mahsu.;ası muci
bince her üç ayda bir faizleri 

hesap edilerek resülmale zam 
edilecektir. 

3) Müşteriler adına depoları-

mızda mal muhafazası muame

lah ile iştigal etmek ve bu 
yüzden sigorta, ardiye, eksper 

ücretleri ile bekçilik, hammaliye 
posta ücretleri de aynca müş
terilerden alınacakbr. 

Derin saygılarımızla. 
Doyçe Orientbank 

Dresdner bank şubesi 
iz mir 

imza okunamamışbr. 
1344 (963) 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

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

Adres: lzmir Kemeralh 

Hacı Hasan 
60 numarada 

otelinde 
Cavide 

müracaat. 
TELEFON: 3903 

••----==--. ......... a• .. ••••ma ....... 
TERZiHANESi ELEGAN 

em urlara 
TAKSİTLE ELBİSE 

-----------------
Müessesemiz ilimizin sayın memurlarına müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiyle uygun olarak 

'f A 1\SiTLE •:ıJBiSE 
yapmağa başlamıştır. 

Eo mUşkUlpesent mUşt&rilerlmizl 
memnun etmeği bir vazife bilir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

i\DRES: 
HACI HASAN OTELi No. 63 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARİS AKADEMiSİNDEN MEZUN 

Lö F eniks Espanyol 
Hayat Sigorta Şirketi 

MERKEZ iDARESi: I>AlllS 
31 kanunuevvef'934tarih~e~ ve ihtiyat akçeleri 

271.107.872 .34 Fransız frangı. Türkiyede 1895 senesinden 
beri hali faaliyette. 

ZAllARLAR ÇAIJUK ÖllENJil 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçalı hanında 24 numarada 

AHMED BESİM VE ASIM ISMAILE 
müracaat edilmesi tavsiye olunur 

Telefon : 2371 Telgraf adresi: Besasim 

1 I 'o ·'" '•,'• ~ ~ ' o 'o ~ ,,. \ '• 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 
pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçbr. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 

lt-30 (912) s.1 Pa. Pe. s ,la~ 28.? Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

adası hakkındaki teklifi üze· 
rine 1801 senesi ilk aylarında 
ittifak muahedesi hilafına ola
rak Fransa ile barışmış ve 
onunla İngiltere aleyhindeki 
ittifakı akdeylemişti. 

Rusya çarlığı bir müddetten 
beri Sırbistan ve Karadağ hiris
tiyanlarım, ·Akdeniz sahille
riJe adalardaki rumları tah
rik ve isyana teşvik etmekten 
gerj kalmı) or<Ju. Onun t.eşvik 

ve yardımile Sırbistaoda ve 
Karadağda isyanlar oldu. 

1798 de Osmanlı ve Rus 
donmaları tarafından Fransız

lardan zaptolunan lyonyen ada· 
Jarında Cezairi Seb'a cumhu
riyetinin teşkili ve bu cumhu
riyetin Rusyanın kefaleti ve 
Osmanlı devletinin tabiiyeti 
altında olması aktolunan mua 
hede ile kararlaşmış ve mez· 
kiır adalara asker sevki Jazım
gelifse bu askerin Osmanlı 
devleti ile Rusyanan ittifak ve 
iştirikile gönderilmesi me2kur 
muahedenin şartlarından bulun-

muş iken Rusya çarlığı Korfo 
adasındaki askerini çekmeyip 
adaları benimsemekte idi. Ka· 
radenizdeki Rus donanmasını 

tekrar boi!azlardan Akde
nize geçirmek istemişse de 
BabJali bitaraflığa muhalif ol
duğundan buna müsaade et
memişken 1trasıra ticaret ge
milerile Boğazlardan gizlice 
asker geçirerek Korfu adasına 
nakleder ve Osmanlı tebaası 
Rumları ayartarak bu askere 
ilhak eylerdi. 

Diğer tataftan Rusya hima
yesinde bulunan Gürcistan 
Hanının vefatı üzerine Tiflis 
cihetini nbteyJedi ve iki sene 
sonra Batum'dan Anapa'ya 
kadar olan sahiller Osmanlı 
devletine aid iken buradaki 
limanların Gürcistana tabi ve 
Gürcülerin ise Rusya himaye
sinde o!duklarını iddia eyledi . 

Bunlardan dolayı Babıalinin 
Rusyaya emniyeti kalmamıştı. 
Rus ittifakına girmeği muvafık 
görmüyordu. Fnlrnt lngiltere 
ittifakından ayrılmak ta isl<>mi-
yordu. lngilterenin ittifakını kay· 

betmemek için Rusyaya müma
şat etmeğe mecbur oluyordu. 
Rusyanın talt:p ve ısrarı üzer:
n e müddeti yakında bitecek 
olan ittifak muahedesini yeni
lemek için Rusya ile müzake
relere başlandı. 
Rusyanın ittifakı yenilemek 

üzere akdetmek istediği mua
hede ile: 

1 - Osmanlı devletini Rus
yaya daha sıkı bağlamak ve 

Fransa ile ittifaktan ve beraber 
hareket eylemeltten meneyle
mek. 

2 - Rusyanm İngiltere ve
sair devletlerle Fr3nsaya karşı 
vücuda getirmesi muhtemel olan 
ittifaklara Osmanlı devletinin 
de işl'rikini veya hiç olmazsa 
muavenetini temin etmek. 

3 - Osmanlı memleketle
rinde bulunan gayri müslim 
Osmanlı tab'ası için lüzum gör
düğü zaman Rusyanın Babıali 
nezdinde müdahale edebilmesi 
hakkını elde etrnek maksatla
rını güdüyordu. 

- Sonu ı•ar-



...... 
=-
Emlak ve Eytam Bankasından : 
Euı No. Yeri No.sı 

eski yeni 
Nevi Depozitosu 

205 
207 
222 

K.Sprii tramvay caddesi 
Kokaryab tramvay caddesi 
Huan hoca M. Osmaniye S. 
kara Oımanoğlu hanında 

602 taj 792 ev 
T.L 
100 
80 983 ev 

26,6 mağaza 15 

285 Huan boca M. Yol bedeıtam 47 taj 23 " 
286 ,, " " 41 43 taj 19 ,, 

20 
36 
40 304,321 " " " 55.4 " 

305 " " ,, selvili hanında 55.17 oda 6 
5 309 ,, ,, Osmaniye s. Kara 26.12 mağaza 

Osman oğJu hanında 
331 Bornova bayraklı bülbül sokak 
355Karş;yaka alaybey m. henkam sokak 36 
411 Karataı Orbaniye sokak 15 
S97 Toraman Ma. bodur Ali sokak 
603 Burnova Knrt Ômer s. hisse 3,4 
621 Bayraklı toprak tepe sokak 
633 ikinci Aziziye Kırım sokak 
642 Dördüncü sultaniye Eşrefpaşa s. 
644 ikinci Sultaniye komiser Mah-

mut sokak 
647 ))olaplıkuyu M. dolaplı kuyu C. 54 

3 

14 ev 36 
11 ev 24 
16 ev 9 
10 taj 12 ev 36 
39.41 dükkin 6 
45 ev 25 
47 ev 5 
42 taj 48 3,8 hisse ev 6 

,, 21 2,8 ,, ev 6 

,, 
36" 

62 15.16 "ev 6 
30 3.4 ,, ~v 6 675 Kadiriye M. Mescit sokak 

676 Kadiriye M, kireçli sokak 
677 Orhaniye M. yokuıbaşı ı. 13 taj 19 

3.4 ,, ev 6 
64.256 ev 12 

ev 25 706 alsancak Mes'udiye zambak s. 18 
708 Hasan hoca M. Osmaniye s. 

Kara osman oğlu hanında 

5 
26.29 oda 7 

712 Kestelli M. Kahraman sokak 24 1.2 hisse oda 8 
728 Mesudiye birinci ve ikinci 484.501 332.273 1.3 hi•e ev 20 

kordon 
731 Birinci Karataş Mansur za- 43 7 taj 1 

de yokuşu 2.1 hissesi 
ev 15 

773 Güzelyurt M. şan sokak 25 25.1 dükkin ve 10 
hi11e 960.196 depo 

774 Güzelyurt M. şan çıkmazı s. 
777 " ikiçeşmelik hisse 16.2 

29 ev hisse 14.2 10 
4.6.8 kahve ve yahu- 14 

dihane ve fırın 
779 ikinci Slileymaniye yüzbaşı ba

san ağa ve deştiban ve Hıfzı 
ıokak. hisse 46080.371640 
Birinci Karataş teşvikiye sokak 

55,57 ev, bahçe, arsa 20 

789 5 5,1 taj 9 ev 
hisse 64.35 

16 

804 Güzelyurt M. gebeş sokak 201 ada 6 parsel ev ve 6 
avlu hisse 8.2 

807 Hasan hoca M. Osmaniye sokak taj 24 mağaza 12 
hisse 24,14 

808 Hasan hoca M. Osmaniye sokak 26.2 taj dükkan 10 
kara osman oğlu hanında hisse 24.14 

809 ,, ,, ,, 26.35 No.oda hisse 24.14 10 
811 ,, " ,, 26.1 ,, mağaza ,, 24.14 10 
819 Gaztepe tramvay caddesi 644,1 ev ,, 2,1 40 
821 Gilzelyurt M. gebeş sokak 14 taj 16 ev,, 48.7 8 
857 " hacı Sllleyman sokak 22 oda " 5.3 8 
839 GOneı M. gelincik sokak 11.23 taj 4 ev " 48.28 10 
840 ,, M. berberzade sokak 51 ev 7776.4203 10 
842 Ahmet ağa M. Ali paıa C. 16 taj 16 dükkan hisse 3.18 
843 ,, pdırvan altı taj 13 ,, hisse 3.1 2 
844 " ,, ,, taj 11 ,, ,, 3.1 8 
846 Biriaci karataş postacı Ali Riza s. 35 taj 39 ev " 80.35 6 
848 Karataş şetaret sokak 10.10,1 ev 14 
852 Güneş M. 2 inci hacı süleyman s. 2.4 ev, avlu hisse 2.1 10 
8S3 ,, ,, ,, ,, yahudibane bili No. oda 4 

hisseli 11.4 
858 Bornova eski havra yeni yıkık 26 ev, bahçe hisse 6 

minare sokak 160,40 
867 GOzelyurt hacı slil~yman sokak 16 oda hisse 24.8 4 
871 Birinci aziziye debağ ahmet so. 51 ev hisse 83 
881 ikinci süleymaniye M. yüzbaşı 41 taj 41 ev hisse 83 

Hasan ağa s. 

934 " " " " " " " 16 
934 1 Güzelyurt M. azizler sokak yeni 65.67.69 taj 81.83.85 18 

dükkan hisse 19475806 
26127360 

934 2 " " " " " " 18 
938 Güzelyurt M. Türk pazarı s. 32 taj 40 596208 8 

dükkan 808704 
941 Birinci karalaş icadiye E 16 16 

sokak 
ev hisse 11.5 

959 ikinci karataş tramvay 274 304 ev hisse 4.1 
caddesi 

981 Güzelyurt M.azizler sokak 23 
1004 Birinci karalaş postacı Ali 

Riza S. 

11 ev hisse 36.15 
2S taj 29 ev hisse 1344 

392 

16 

30 

8 
4 

1026 Ayavukla birinci Azizler 14.16 taj 10.12 ,, 32.6 6 
Rana s. 

1030 Karataş tramvay caddesi 103. 103,1 103.2 dükkan 48.21 10 
1032 Karantina üçüncü karalaş biti No. ev 3.1 2 

Duygu S. 
1096 Göztepe daniş bey sokak 41 taj 

C. Nu. 
3 Küçük Tuhafiyeciler çarşışı 
4 
6 " " " 

Karşıyaka Alaybey M. Hayal 

46 
45 

sokak 4 
16 Memdubiye M. Keçeciler sokak 6 
23 Aydın hisar mahallesi 
24 ikinci Süleyman;ye Mah. Kamil 

paşa S. 148 
26 Aydın terziler mahallesi 
36 Büyük tuhafiyeciler 
.46 Manisa yar basanlar M. 

kara mızrak mevkii 
Mahmudiye M, Balık pazarı 

,, Eski Balık pazarı 
48 
49 

51-3 

52-2 

ikinci Sultaniye M. lkiçeş
melik Eşrefpaşa 
ikinci Sultaniye Nezaket S. 
Eşref pata 
Mahmudiye mahallesi 

43.43.1 

153 
67 
68 

taj 729 

taj 4 
61 

ev 

dOkkin 

ev 

" taj 2 
" 

" 
" 4 " dükin 

10 

2 
16 

25 
16 
16 

8 
10 
10 

ev ve dükkan 18 
dük kin 16 

" 

" 

16 

3 

8 
4 53 

60-1 
63 

Manisa Saray mahallesi lise S. 
Ahmet mah. Y emiı çarşısı 

bili Nu. 

ev 
dükkan 

ev 80 

Sağır S. 23-24 mağaza 25 

ftlft .... r. 

ı o w m 

91-1 Akdeniz M. btiytlk Tuhafi
yeciler çarşısı 

93 Akdeniz M. büylik Tuhafi
yeciler çarıısı 

97 Aydın Merkez Kuıtuluı 22·ci 

91 .. 
81 

" 
sokak Gazi bulvan 

99 Aydın Ramazan pap M. 
Mimar Sinan S. 

taj 236 

• 71 dllkkb 
102-1 Akdeniz M. bilyiik Tuhafi

yeciler çarşısı 
103 Akdeniz M. büyük Tuhafi-

yeciler çarşısı 
105 Karşıyaka Turan sokak 6 
106 Fevzipaşa M. Hacı Mahmut So. 15 

22-22-1 mağaza 

106-106-1 ,, 
bahçeli ev 

ev 
107 Natır zade Müftü birinci 

çıkmazı S. S 11 ev 
108 Fevzipaşa M. Hastane sokak 158 taj 174 ev 

ıs 

75 

18 

10 

6 

15 
30 
50 

15 
30 

114 Karşıyaka Alay bey Naldöken 
tramvay caddesi 55 ev ve dükkin 30 

117 Aydın Ramazanpaşa M. 
3 üncü sokak taj 8 dükkan 

124 Manisa Dilşikir M. Kasaba C. bili no. ev 
126 Manisa Alaybey mah. Hüsrev 

ağa sokak 2 ev 
128 Manisa Göktaşlı M. iplik pa-

zarı başı 22 
131 Manisa lbrahim çelebi mahallesi 53 
131-1 " " " ,, 53-1 

ev 
ev 

dllkkin 
132 Manisa Bölecek Cedit mah. 

velioğlu C. 
138 Manisa Bölecek Cedit mah. 

123 ev 

lzmir caddesi • 87 ev 
139 Manisa Hüsrev ağa M. Yağ

hane sokak 14 ev 
140 Manisa Danişment Halil M. 

Karamanlı sokak 9 ev 
143 Manisa Bektaş Kebir M. Ha

cı Hasan sokak 14 ev 

8 
12 

16 

50 
24 
8 

20 

34 

20 

25 

20 
144 Manisa Gazi paşa M. Mu iki yazıhaneyi mllştemil 

mağaza 10 ammer sokak 
147 Ku,adası Alaca mescit M. 

Kamara sokak 
148 Kuşadası Alaca mescit M. 

Kamara sokkak 
149 Kuşadası Alaca mescit Eğri 

külah sokak 
152 Kar,ıyaka Alaybey M. Mirat 

sokak 
159 Şeyh mahallesi Osman zade 

sokak 
160 Aydın orta mahallesi 
163 Aydın Köprülü mah. Çan

kaya sokak 
170 Reşadiye Nuri bey ikinci 

Şeref Sokak 
177 Manisa Turgutlu, Turan 

M. Subaşı Sokak 
178 Buca Yağhane sokak 
185 Aydın Hasan ef. M. blikti-

32 

30 

2 

23 

7-2,7-4 
taj 116-118 

taj 43 

han 

kahve 

ev 

ev 

depo 
ev 

ev 

10 

6 

7 

36 

50 
ıs 

20 

20-16 taj 9 ev 40 
56 ada 5795-1 p"1ıelde 

42-44 
bilyük otel 60 

ev 20 

met bulvarı 87 ada 9 parselde dükkin 20 
154 Hacı Mahmut M. Kayma-

makam Nihat bey S. 
189 Akdeniz M. Gazi bulvarı 

taj 27 dlikkin ve depo 300 
28-30 mağazalar ve 250 

26 Nu. üç kat han 
56-2 Mimar Kemalettin C. taj 1 dükkan 120 
56-3 ,, ,, taj 3 " 50 
55-3 Saman iskelesi ikinci kardon taj 55 ,, 40 
55-2 Birinci Kordon taj 64 65 
202 Mimar Kemalettin 2 no. ıtokakata taj 19 depo 36 

,, ,, ,, .. ,, taj 15 dükkin 36 
,, ,, ,, ,, ,, taj 17 ,, 36 
Mevkii ve numaraları yukanda yazılı gayri menkullerin bir 

senelik kiralarının ihalesi 25-5-936 pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

ı~tekli olanlar bizalannda yazıh pey akçelerini veznemize ya· 
tırarak arttırmaya girebilirler. 1245 (928) 17-24 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Depozitosu 
Peşin eski Yeni T. L. 
242 Karııyaka Alaybey M. 76.76-1 82.84 ev 240 

Celil bey S. 
330 Bayraklı Kanarya sokak 
325 Karşıyaka Donanmacı M. 

4 4 
23 

ev 

Muradiye S. 
349 Hasan hoca M. Kızlar apsı 25-52 oda 

350 
353 

355 

404 
582 
653 
658 
660 
731 

hanı içinde .. .. .. 
Hasan Hoca Mah. Osmaniye 
caddesi 
Karşıyaka Alaybey M. 
Hengam sokak 

36 

12-25 
29 taj mağaza 

11 ev 

Karataş Mahmud Hayati sokak 
Üçüncü Karataı lslibane arkası 

4 4 .. 
8 No. " 

" " Asansör sokak 
Bornova Yaka M. ikinci Yaka S. 50 

19-2 taj arsa 
50 ev 

Bornova civan yolu 12 8-10 .. 
Birinci Karataş Mansuri zade 43 7 taj 1 " 
Yokuşu 

Karataş irfan sokak 26· 1 26 " 30 .. 
Karataş Postacı Ali Ef. ıokak 39 39 " 

785 
970 
872 Birinci Karataş lcadiye sokak 15 taj 17 ev hisseli 

56-35 
Taksitle: 

40 
1100 

75 

40 
125 

700 

160 
160 

15 
60 

300 
200 

80 
80 

220 

205 Köprü tramvay caddesi 
860 Mersinli Bornovu caddesi 

Pazarlıkla: 

" 792 " 3000 
14 kahvehane 80 

389 ikinci Karataş Şehid Kemal S. 20 ev 300 
415 Gôztepe Merhum Nevzad B. So. 7 7 ev 350 

Mevkii ve Numaraları yukarıda yazıla Emlakin hizalarında 
işaret edildiği veçhile bedelleri peıin, taksit ve pazarlıkla öden
mek üzere 30-5-936 Cumartesi glinü saat onda ihale edilmek 
kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitolan vememize 
yatırarak artırmaya ıirmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf 
getirmeleri ilin olunur. 1231 ( ) 

a •• M•r••in'\ 
Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 

asabiye hastanesi başhekimliğinden: 
Mıkdan Muhammen bedeli 

Cinsi KiJo Lira 
Yoğurt 600 72 
Snt 600 60 
Bulğur 800 80 
Kiriple miden köm6rü 30000 600 
Kok kömürü 15000 525 
Çam odunu 10000 100 
Kuru soğan 800 80 
Sade yağı 300 240 
Ekmek 26000 2860 
Pirinç 2000 , 600 
Kuru fasulye 800 80 
Arpa şehriye 50 15 
Makarna 1000 300 
Domates salçası 160 32 
Sabun 1000 350 
BörüJce 100 1 O 
Nohut 400 40 
Patates 1000 100 
Zeytinyağı 100 50 
Arpa 2500 125 
Kepek 1500 45 
Kuru üzüm 100 20 
Ihlamur 25 25 
Un 500 60 
Et 9500 3325 
Çamaşır sodası 1100 165 
Toz teker 500 140 
Gaz 3000 712 
Taze yaş sebze 5950 825 

Manisa akliye ve asabiye hastanesi ıçın yukarda cina ve 
mıktarları ve muhammen fiatlan yazılı 29 kalem erzak ve 
mahrukat açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü: 5 Haziran 936 Cuma günü saat 10 dadır. 
2 - Eksiltme yeri: Manisa Sihbat ve içtimai muavenet 

müdürlüğünde müteşekkil komisyondadır. 
3 - Muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat 

teminatlar eksiltmeden evvel malsandığına yatmlmıı 
bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için her gün Manisa akliye hastanesi 
idare memurluğuna müracaat olunur. 

5 - isteklilerin belli gün ve saatten evvel sözü geçen 
komisyona müracaatlan. 

17-21-24-28 1260 (931) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
icra sıra No. Lira 

35 Balçova llıcaaltı mevkiinde 27 dekar 125 
tarla 63 badem 83 zeytin ağacı 

36 Yemişçarşısında 53 eski 49/51 numarah 203 
mağaza 

37 Göztepe Mısırlı caddesinde 426 eski 254 80 
taj numaralı ev 

Yukarıda yazılı tarla, mağaza ve ev bir senelik icara ve
rilmek nzere 10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 

ihalesi 1-6-936 pazartesi günü saat 17 dedir. Talihlerin Milli 
Emlak Müdüriyetine müracaatları. 19-24 1244 [936] 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
lanna yol açabilir : 

Fakat bir tek 
ORIPIN 

Vücudu bir kale gibi müdafaa eder! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" GRiPiN ,, Radyolin mües
seselerinde en büyilk itina

larla h!lzırlanmış bir 
müstahzardır 

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

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

Midenizi bozacaiından, kalb : 
ve babreklere dokunacağın

dan biç korkmıyarak 

kullana bilirsiniz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün ağrı ve ıstırahların panzehiri 

GBIPIN'dlr 
Devlet demiryollarından: 
lzmirden Denizli, Alaşehir, Soma istasyonlarile aralarındaki 

istasyonlara nakledilecek emtea ve eşyaya 1-6-936 tarihinden 
itibaren tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara mli· 
racaat edilmesi. 24-26-28 1346 (959) 

Bornova Belediyesinden: 
Burnovaya g'etirilecek su proje ve keşiflerinin 11/6/936 Per· 

ıembe günü saat 16 da Burnova belediye dairesinde kapah 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedel 600 
altıyüz liradır. isteklilerin 45 lira muvakkat teminatla beraber 
Eksiltmeye iştirakleri ilin olunur. 

24-30-4 10 1288 (573) 
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Sigortalar iskan dalı Üzerine lngiliz müstemleke bakanı istifa etti 
o 

Dünyada sulhu istiyen m_illetler 
ara nda lngilter başta geliyor 

''Biz sulh için filomuzu Iskenderiyeye gönderdik,, 
Londra, 23 (Ö.R) - Sabah 

gazeteleri müstemlekeler ba
kanı Thomasın istifasını sürpriz 
sız bir surette bildirmektedirler. 
Thomas istifasını başbakana 
çarşamba günü vermiştir. Gaze-
telerin B. Thomas için yazdık
lari yazılar renksizdir. Gazete· 
ler umumiyet itibariyle bütçe 
ile alakadar son skandalların 

B. Thomasın faziletkarlığına hiç 
bir leke sürmemekle beraber 
seyislikten bakanlığa kadar 
yükselen B. Thomasın Roman· 
tik bayat seyrine nihayet ver· 
diğini yazıyor. 

T mes diyor ki: 
Yapılan tahkikat neticesin· 

den sonra B. Thomas devlet 
adamları için lüzumlu bulunan 
itimadı artık haiz olamazdı. 
Bu itimad ise devlet mefhumu 
için en lüzumlu bir şeydir. 

Daily Mail ise, B. Thomasın 
doktorların tavsiyesine uyarak 
uzun bir deniz seyahatı yapa· 
cağını bildiriyor. 

Gazeteler müstemleke ba
kanlığına get irilecek devlet 
adamı hakkında muhtelif tah
minlerde bulunuyorlar. Şimdilik 
en çok iamı geçen iş birinci 
komiserliğini yapan muhafa
zakar partiden B. Ormsbygore
dir 

iSTiF A MEKTUBU 
Londra, 23 ( Ô.R ) - Müs

temleke bakanı Thomas tara
fından başbakan Baldvine gön
derilen istifa mektubunun metni 
ıudur : 

" Bütçe sırları meselesile 
meşgul olan mahkemenin bugün 
aleni celsede vazifesini bitire
rek hemen raporunu ilan ede
ceğini zannediyorum. Bununla 
beraber. bu raporun metni 
daha henü7. malum olmadan 
ve muhteviyatını - ne olursa 
otsun - hesaba katmadan hü
kümetten istifamı size gön
dermeyi bir vazife sayanın. 

"Hatırınızda olduğu üzere 
mahkemenin teşekkülünü ha
ber alır almaz reisliğine mek· 
tup yazarak şahitliğe hazır bu· 
lunduğumu bildirdim ve ifadem 
şimdi berkesin elindedir. Bun
dan başka bütün hususi mua· 
melelerimin basabı de mahke· 
meye verilmiştir. Bununla be
raber, bu hadiseden sonra hii
k6mette kalmanın benim için 
imkansız olduğu karanna va
ııl oldum. 

.. Bilirsiniz ki milli hükfimete 

~~--....,~""""°~~~ bur olduğu güç meseleleri 
tamamiyle bilixorum. Bu kararı 
verirken, milleti şimdiki güç 

:>~ vaziyetten kurtarmak için sarfe
~ dile-n mesainin muvaffakıyeti li11 dileklerini size ve eski arkadaş· 

il 

bir teessürle kabul ediyorum. 
Beş · senedenberi milli hüku
mete verdiğiniz halisane mu
zaheret sizinle beraber çalışan
ların daima hatırlarında kala
caktır. ,, 

Mıistemlckeler bakanı Tlıomas Kahüede Abidin sa1aymda bir tölflı 

söylemiştir : 
" MilletJer cemiyeti paktının 

riayet görmesini temin için fi
losunu lskenderiyeye göndermiş 
bizden başka bir aza var mı
dır? Bununla beraber bu ha-

girerken biricik maksadım bü- larıma bildirmek i~terim... CON SIMONUN NUTKU reketimiz hiç bir menfaata İs· 
tün siyasi partilerin birliği idi. Başbakan B. Baldvin bu Londra 23 ( Ö. R ) - iç istinad etmiyordu denilemez, 
Şimdi hükumetten aynlırken de mektuba şu cevabı vermiştir: işleri bakam Sir John Simon zira dünyada sulhun tekarru-
eski arkadaşlarımla aramda, " Ben kendim sizin yeriniz· Simon intihap dairesinde ver- ru, emniyetin husulü ve bundan 

de olRam nasıl hareket ede· diği bir nutukta, son zamanlar- tecavüzlerin önünün alınmasın-
milli hükumetin siyaseti hakkın- cek idisem siz de öyle hare- da Milletler cemiyetinin istik- dan ziyade bizim istikbalim·zi 
da hiç bir fikir ayrılığı olma- ket ettiniz. istifanızı, bütün hali hakkında Jngili1. hükumeti himaye edecek bir şey tasav-
dığını bildirmeğe mecburum. arkadaşlarımızın da iştirak et- erkanı tarafmdan ileri sürülen vur edilemez.,, 
Hükumetin karşı koymağa mec- tiklerini ümid ettiğim, derin fikirleri teşrih ederek şunları Bununla beraber, sir John 

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

Le on Blum Amerika halkına hitabetti 
.................................................................................................... ,, e· iZ 

Paris 23 ( Ö. R ) - Sosya
list partisi lideri Leon Blum 
dün akşam Amerika telsiz is
tasyonlan delaletile Amerikan 
milJetine hitaben radyoda bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutkun 
metni şudur : 

ilk önce, Amerikan radyo 
kumpanyasına muazzam Ame
rika ahalisine hitab imka
nını bana verdiği için te
şekkür etmeliyim. Amerika 
umumi efkarının F ransadaki 
hadiselere büyük bir ehemmi· 
yet verip vermediğini bilmiyo
rum. Her milletin kendi için
deki meseleler bugün o kadar 
ağır ve güçtür ki - birbiri üze· 
rinde olan tesirlerine rağmen -
hariçte olup bitenlere karşı 
alakasızlık gösterilmesi tabii 
olmuştur ve iki millet arasında 
kocaman bir Okyanus onlan 
birbirinden ayırırsa bu alika· 
ıızlık bir kat daha tabii olur. 

Bununla beraber Fransa işle· 

refah ve huzur getireceğiz 
'' 

Komünist paftisi ftislerinden 
rınının Amerika halkınca tama· 
mile yabancı işler gibi telakki 
edilmesi lizımgeleceğini zan
netmiyorum. Son yapılan inti
hababn ve bunun neticeıi 
olarak teşekkül edecek yeni 

--------,.~-~-- 1 

TlıoftS ve Hami Baıbusse 
hiikUoıetin üç yüzlü manası 
vardır. 

Bu ilk 6nce, demokratik mü· 
eueselerin, hüriyetin, cumuriye
tin otokrui, oligrasi gibi siyasi 
ıekillere karıı zaferi demektir. 

ikinci manası da ekonomik 
buhrana bir çare bulmak ve 
bundan ileri gelen her çeşid 
sefaletleri hafifletmek husu
sunda kat'i azım ve karardır. 
Nihayet üçüncü manası: Bey
nelmilel taahhütlere riayet, 
milletler arasında fiili tesa
nüd ve her milletin silah
sızlanması yoliyle Avrupa ve 
dünya sulbunu temin etmek 
iradesidir. 

Yeni hükumetin vazifesi, 
milletin ekseriyeti tarafından 
istenilen feylerin tahakkuk 
ettirilmesi olacaktır. Bu va· 
zife de Amerika milletiyle 
sıkı bir akrabalık teşkil 

etmez mi? Amerika milleti de 
cumhuriyet, demokrasi ve hiir
riyete sıkı aıkıya bağlı değil 
midir? Demokratik devletinin 
bütün kudretini ekonomık kri
zin halline haıretmemiş midir? 

lr bakam Coll Sinıo11 
Simon Milletler cemiyetinin 
himayesinde lngiltere tarafın· 
dan arslan payının kabulil 
fikirlerine karşı yükselmiş ve 
Milletler cemiyetini sulhun ko· 
runması ve muhafazası için 
müessir bir alet yapmak mak· 
sadile neler yapmak lazımgel· 
diğini iyice düşünmek lüzu· 
munu gösterdikten sonra de· 
miştir ki? 

- Bu da, lngilterenin sulhu 
korumak yolunda dünyaya -ve 
milletler cemiyetine yapabile• 
ceği en büyük iyilik o.abilir. 

Sir Jobn Simon Habeş işin· 
de lngiliz prestiji bir darbeye 
maruz olmuşsa, bunun millet· 
Jer cemiyetini koruma', husu: 
sunda diğer milletlerle müsa\fı 
mesuliyet kabulünden lngilte· 
renin kaçınmış olmasından de· 
ğiJ, Fakat bu taahhütleri yeri• 
ne getirmek hususunda mevcut 
olduğu zaifliğinden ileri geldi· 
ğini belirtmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lelelerin istihlak kabiliyetini art• 
tırmak ve servetleri daha adilane 
bir şekilde tevzi etmek yolun• 
da aramamış mıdır? Nihayet, 
birletik Amerik, milletler cenıİ"' 
yetine dahil olmadığı halde, beY"' 
nelmilel tesanüt tesis etmek 
arzusunda parlak misalleriol 
~atenniş ve sulhu tarı1ine ca· 
hımıı değil midir? Nihayet sİ"' 
lihsızlanma arzusunu g6ıter 

··" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bunun çareaini çalışkan küt· memiı midir? 

Tlrkkutu kulüb&nde her gün sabah ve akıamlan iki talebe grubu ameli derslere batlamıılardır. Sekıen iki talebe muntazam bir ıurette derılere devam etmektedir. Tanınmıı tayyarecilerimİI ..... 
Veeihinin idareei altında iki muaWm ameli deraleri vcımektedirler. Alb genç kız da bu deralere, erkeklerle ayni aafta devam ediyorlar. Fotoğraflar ders e1Da81nda alnı~ıtbr. 


