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Başmuharrir ve umumi neşnyat mfiduru: 
HAKKI OCAKOGLU 

I~~~~ • • 

.A..EıO~:E ŞER.A--=-T~ 
Devam müddeti Türkiye içi~ IHa!iç için 

Senelik . . . • . . . ı.wo ~0.2._ 
Aih QlJlı/;. • . . • • 700 1900 

f TELEFON : 2G97 

·• Pazar günü 
Balıkesir - lzmir 

Muhtelltlerl stadyumda bir 
ekzerslz maçı yapacak 

- ~ 
Ctmı1mriyetin Ve Oınnllm·t.yet Eserinin Bekçisi, &ıbalıları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

,/Jh Yeni bütçe kamutayda görüşüldüu=-
Maliye vekili izahat verdi. 93 bütçesi geçen seneki . ütçeden 

17 milyon 700 bin liralık bir fazlalık gösteriyor. 

Ankara 25 (A.A) - Kamu· 
,.", .. ,,,.,_,,,., .. .,tay bugün Abdülhalik Rende-

nin başkanlığında toplanarak 

ismet ltıönü, Ali Çetinkaya ~·e 

hangisinin kabul edileceği ln
giltere tarafınddn ihtiyar· edi
lecek hattıharekete bağlı ola
caktır. 

ZECRi TEDBiRLER 
Bu sırada ltalyada nikbinlik 

bllküm ıürüyor. Hükümetin ka
naabnca, · bir çok taıdiklerden 

çocuk/aıiı•le bir uçuş e:enasında 
sonra, zecri tedbirler nihayet 
ilga edilecektir. lngilterenin 
tereddütleri Romada memnu
niyetle karşılamyor. Fakat 
Italya zecri tedbirlerin umumi 
ilgası için bilhassa 20 haziranda 
Monröde toplanacak boğazlar 

- Lüt/m reviriniz -



Sahife lfENi A51R 

Necaşinin •• 
•• 1 KOŞEMDEN 

BRLERİ ruyası .. -·-- Baş /aıaJı 1 inci salıif ede - RD& Be hey gönül ! 
Milletler cemiyeti tarihten 

ders almıyan bir müessese ha
linde kaldıkça, bugün sertlikle 
karşıl dtğı vakıaları yann em
rivaki halinde kabul et• 
mek mecburiyetini duydukça, 
zaafını yaratan ebeplere kartı 
kendi kuruluşunda esash deği
~iklikler yapmadıkça kuvvet 
darbelerinin tevali etmiyeceğini 
kimse iddia edemiyecektir. 

~ii7kkii~mı Feci bir kaza oldu 
Büyük birrağbet IOt b• k•• ı·~ •• •v d• M d 

" Bir dokun ! Bin ah dinle 
kasei fağfurdan " demiş şairin 
birisi .. 

Lafın sunturlusu da işte bu .. 
Dokunduğun kue dolu ol

duktan sonra, fağfur olmazsa 
ne halt olursa olsun, yumruk 
ta vursan, tepme de çeksen 
ses vermez, değil ki ah! 

görüyor · oray ır oy uyu çıgne ı, en res 
lzmir gençliği Türkkuşnnu te bı•r kadın cesedı• bulundu 

Cenevrenin asıl sıkıntısı da 
bu yüzdendir. 

Görülüyor ki, milletler cemi
yetinde bir reformayu ihtiyaç 
\•ardır. O şekilde bir reforma 
ki fütuhat arkasında koş
mak isteyenlerle, muahedelerin 
milletler cemiyeti çevresinden 
b şka bir yerde reviı:yonu im
kansız olduğunu kabul etmi
yenler orada yer almasınlar •• 

Hiç olmazsa barış cephesinin 
içinde ve dışında olanlar belli 
olsun .. 

Cenevreye meydan okuyan 
ltalyamn Habeş imparatorluğu 
tacınt kendisine mal ettikten 
sonra da Milletler Cemiyetinde 
kalması bir gar!bedir.ltalya .§İm-

diğer vilayetlere nazaran çok 
büyük bir alaka ile karşı .. 
lamışbr. 

Şimdiye kadar beşi kız 
olmak üzere yüz genç uçucu 

N üyeliğe kayt edilmiştir. Bun• 
~ lar arasında genç öğretmen

lerimizden üç bayan dahi 
vardır. Uçucu üyelerin gün-

den güne artan faaliyetleri 
kar~ısında Kültür parktaki 
alao kifayet etmediğinden 
Türkkuşu bugünden itibaren 
Darağaçtaki geniş sahaya 
nakletmiştir. 

Evvelki gün saat 18.10 da• 
Devlet Demiryolları Yedinci 
işletme Müfettişliği idaresin· 
deki Kayışlar istasyonundan 
Manisaya doğru geçen ve iz
mire gelen 624 dumara:b oto
ray bir köylüyü çiğniyerek öl
dürmüştür. Tahkikata göre, 
ölen koylü Harmandalı köyü 

halkından Zeynel adında biri
dir. Küyışlar istasyonu albn
daki demir köprü üzerinde 
yatmakta idi. 

Ansızın virajı d6nen otoray 
köprü üzerinde yatan Zeyneli 
çiğnemiştir. Otorayda 25 kadar 
yolca vardı. Kuadan sonra 

otoray yoluna devam ederek 
lzmire gelmiştir. Manisa müd
deiumumiliğinin ihbarı üzerine 
kazaya sebebiyet veren otora
rayın şoförü Emin ile şeftren 
Nureddin yakalanmışlardır. 

Hadise tahlGkatına müddei-
umumi muavini bay Şevki el 
koymuştur. 

Dün geç vakte kadar Emin 
ve Nuriddinin ifadeleri alınmış 
ve otoray yolcularından bir 
kısmının aranması ve ifadeleri
nin alınması ile iştigal edil-
miştir. Tahkikata bugün de 
devam edilecektir. 

* •• 
Naıilliye beş kilometre me-

safede pamuk tarJalarmda ça· 
lışan amele büyük Menderes 
nehrinin suları içinde bir ka
dın cesedi görerek Nazilli müd
deiumumiliğine haber vermiş-

lerdir. Adli heyet gelinceye 
kadar cesedi sular alıp götür
müştür. 

Bu kadının Menderese nasıl 
düştüğü hakkında tahkikat 

yapllmakta ve hadisede bir 
cinayet olup olmadığı araştı
rılmaktadır. 

Vilayetimizde koybotmuş ka
dın mevcut olup olmadığı şeh
rimiz emniyet müdürlüğünden 

sorulmuştur. 

Fakat boş bir kase, fa~~ur 
olma~a da, topıak, dem:r,baku 
olsa, içine üflediğin ı:ınan bile 
Fanğğ! diye ses çıkarır, nerede 
kaldı fagfuri!. 

Cebi dolu, gö .. Iü hoş olan, 
ağlamanın A sım bilmez.Derdin 
ne demek o!duğunu, kendinde 
değil, lügatlarda arar. 
Doğan güneşi selamlar, ba· 

tan güneşe kadeh uzabr. 
Hayat talii gülmiyenlere ana

sından emdiği südü burnundan 
fitil fitil getirecek kahırlarla 
doludur •. Ha bire uğra~, ba 
bire bekle!. .. 

Sen geç del Bir dokun! Bit 
ah dinle kasei fağfurdan diye 
dur! Be hey! Gafil şairi... 

di zecri tedbirlerin kaldmlması
ru, Habeşistan üzerindeki haki-

Hava kurumu uçucu üye
lerin Darağaçtaki meydana 
gidip gelmeleri için hususi 
otobüs temin etmiştit'. 

Otobü.s ders saatlerine na

zaran tanzim edilen program 
dahilinde bugünden itibareo 
sefere başlamışhr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sevdanın ateşite cayır cayn 

yanan yüreğin çarparken ce· 
binde akçeler, etrafında salınan 
güzeller vardı. Şimdi; üff de· 
sen, beş bin ah l Salıverecek 
zü2ürtlerin gönlünde, ~eyda 
yaşaması şöyle dursun, cebinde 
on ?aracığı yok ... 

miyetinin tanınm smı istiyor. 
Cenevrenin bunu tanıması bun· 
d n önceki kararlarını inkar et-
m i olur. Mahkümun iradesine 
tabi olan bir mahkemenin ada
letine arak inan mı kalır? 

Bu sadece bir peresij işi 

değildir. BeJki bütün bir te· 
şekkülün artık hikmeti vücudu 
kalıb kalmadığı meselesini or
taya koyabilir. Ne kadar ge
niş ve müsamahakar düşünmek 
istenirse istensin bir gösterişle 
bu hakikab örtmek imkansızdır. 

e e-vke1. ::Sl.1gl:n. , ..............•.•........................ 
konferansına ümit bağlamakta
<lır. Boğazlar mukavelesinin ta
dili için bütün devletJerin, biç 
olmazsa ba~lıcalarının muvafa
kah elzemdir.Halbuki ltalyanlar 
Monrö konferansında alac klan 
mü aid vaziyetin zecri tedbir· 
Jer meselesinde Türkiye hüku
metinin vaziyetine bağlı olaca
ğını bildirmişlerdir. Bazı ha
berlere göre, Cenevredeki hu
susi görüşmelerinde Tevfik 
Rüştü Aras boğazlann yeniden 
tahkimi meselesini ltalya ile 
haşhaşa münakaşa hakkını 
muhafaza ettiğini öylemiş ve 
-hiç olmazsa Türkiye için- zecri 
tedbirlerle boğazların tahki
mi işlerinin ayni terazinin 
iki kefesine konulabileceğini 
ihs s etmiştir. 

ltalyan hükumeti, zecri ted
birlerin muhafazasında zarar 
görmekte olan Balkan antanta 
devletlerini ve ayni zamanda 
Sovyet hükumetini de bu yola 
sevk için Türkiyenin alacağı 
vaziyete ümit bağlamaktadır. 

Çok realist bir fikri olan 
Sovyetler meseleyi biraz baş
kaca tetkik etmektedirler. On
ların telakkisine göre bu dün
yada adalet yoktur, zira Al
manyaya karşı hiç tatbik edil
miyen zecri tedbirler ltalyaya 
karşı muhafaza edilmektedir. 
Diğer taraftan zecri tedbirlerin 
muhafaza veya ilgası aleyhinde 
kat'i bir karar vermeden önce 
ltalyanın Avrupada Almanya 
lehinde mı, aleyhinde mi vazi
yet alacağını öğrenmek isti
yorlar. ,r 

Hava kurumunun en ufak 
teferruatta bile biiyük feda
karlıklara katlandığını gör
mekle derin bir zevk doyu
yor ve lzmir gençliğinden 

durmadan, yılmadan çalışmak 
suretile yaı::ıılan bu fedakar
lıklara mukabelede bulunul

bekleriz. 

incir 
Vaziyeti hakkında 

Bir rapor hazırı c..ndı 
Piyasaya 19 Ağustos 935 te 

gelmeye başlamış olan incir
lerden 30 Nisan 936 akşamına 
kadar lzmir borsasına 2.~094 
ton incir ve 18936 çuval hurda 

Liselerde 
••••• 

Ders kesimi 
Liselerle orta mektep~erin 

son suuflanndan başka diğer 

sınıflarda dün akşam dersler 
kesilmiştir. Kız enstitüsünde 
derslere bir Haziranda nihayet 
verilecek ve beş haziranda son 
sınıf talebesinin imtihanlarına 
başlanacakhr. 

K,z enstitiisünde 14 Hazi
randa talebelerin bir sene 
içinde yapmış oldukları muh
telif eserler içio bir sergi vü-
cude getirilecektir. Ayın on 
dokuzuna kadar açık buluna

olan bu sergiden sonra 
enstitünün sipariş telyesinde 
de 25 Haziranda bir sergi 
açılacak ve bu sergi dört gün 
açık kalacakbr. 

sahlmışbr. Geçen yıl aynı ta· 
rihteki sabş miktarı 19919 ton Banka sahtekarlığı 
incir ve 13601 çuval hurdadır. Bir bankadan sahtekarlıkla 

Nisan ayında lzmir limanın-
2400 lira dolandırmakla mazdan dış memleketlere 99 ton 

incir ihraç edilmiştir. Geçen nun hesabı cari memuru Suphi 
ıene aynı tarihte 312 ton ih- ağırcezada bir sene hapse ve 
raç edilmişti. - suç ortağı metresi Hürmüz alb 

Mevsim başlangıcmdan Nisan ay hapse mahkum edilmişlerdir. 
sonuna kadar muhtelif ecnebi Hürmüz mahkümiyet müdde-
memleketlere 35191,9 ton incir tini bitirmiş olduğundan tahliye 
ihraç edilmiştir. Geçen sene edilmiştir. 
aynı tarihteki ihracat miktarı 
27371,9 ton idi. 

Bu sene iocirlerimizi en çok 
çeken memleketler Almanya 
olmak üzere lngiltere, Kanada, 
Avusturya, Amerika, Fransa 
ve Belçikadır. 

Yalnız Almanyaya 15294 ton 
incir ihraç edilmiştir. 

Nisan ayında lzmir piyasasında 
kilosu 8 kuruştan 31 çuval incir 
satışı olmuştur. ·-···· ....... Avni Dofian Ankaraya 

gidiyor 
Cumhuriyet Halk partisi vili· 

yet idare heyeti başkanı, Yoz-
gad saylavı bay Avni Doğanın 
Ankaraya gideceği haber alın-
mıştır. 

ı işçi birlikleri 
l yardımı 

• 
ın 

C.H.P. esnaf ve işçi kurum
ları birliği geçen sene üyele· 
rine her ay azami 700-800 lira 
arasında yardımda bulunmakta 
idi. Yeni yardım nizamname- I 
sine göre yardım tahsisatı art
ılmlŞ olduğu için aylık yardım 
tutarı 1800 lirayı bulmaktadır. 

Fuvar pulları 
Beynelmilel fuvar için lstan

bulda tabedilen pullarla duvar• 
lara ve meydan yerlere asılacak 
olan büyük afişler gelmiştir. 

' ELHAMRA TELEFON : 2573 

.............................................................................................................................. 
Y ann matinelerden itibaren iki büyük film birden 

1- MASKELi BALO 
Emsalsiz, zengin ve muhteşem maskeli baloların çdgınhkJarla dolu bütün gizli sırları. Kar· 

naval gecelerinin macera ve meraklı sevdalannı en ince teferruatına kadar tesbit eden ve 
cidden görülmeğe ıayan bir sanat harikası. 

OYNAYANLAR: GUSTAV FROEHLICH ve LYDA BARROVA 

2 - 13 NUMARALI CASUS 
OYNAYANLAR: GARRY COOPER ve MARRION DAVIS 

. AYRICA fevkalade eğlenceli canb resimler 
FIY A 11..AR : Salon 20 Balkon 2B Hususi 35 

SEANSLARA DiKKAT : 3,30 da Maskeli Balo 5 de 13 Numaralı Casus 
6,30 da ,, ,, 8 de ,, ,, ,, 
9,30 da " ,, 

Cumartesi ve Pazar günleri 2 de 13 Numaralı Casus ile başlar 

Bay Şükrü ····-Beşinci defa olarak 
takdir edildi 

Şehrimiz k mbiyo murakıbı 
Bay Şükrüniin döviz kontro
lunda gösterdiği gayret ve li
yakat Maliye Vekaletince tak-
dire şayan görülerek bir tak
dirname ile taltif edilmiştir. 
Bay Şükrü vazifeye başladığı 
günden bugüne kadar Maliye 
Bakanlığından beş defa tak-
dirname almağa muvaffak ol
muş değerli ve çalııkan bir 
memurumuzdur. Çok yerinde 
olan hu kadırşioaslığı biz de 
memnuniyetle karşılar bay Şük-
rüyü candan tebrik ederiz. 
~JJ:/2'ZZ7.7.2ZZZZZ7Lh'7ZZ). 

Mevlid gecesi 
Mevlidi nebevinin önümüz

deki Pazartesi günü akşamı 

yani Safı gecesi olacağını 

Sayın ulusa bildiririm. 
lzmir müftüsü 

RahQ1etullah 
uzz:.rzzzzzzz:zzzzCZ!/..JV-ZZ:hZ/.2 

llıı·acat maddeleı·inin 

duruınu 
Ticaret Od ı tarafından 

mmtakamızın başlıca ihracat 
maddelerinin ekim ve verimle
ri hakkında esasla tetkikata 
başlanmıştır. 

Bu meyanda üzüm; incir, tü
tün, zeytinyağı, pamuk, bakla, 
arpa mühim mevki tutmak
tadır. 

Defterdar 
muavinliği 
Aydın defterdarı bay Nafiz 

ıehrimiz defterdar muavinliiine 
tayin eciilmiş ve gelerek yeni 
işine başlamışhr. Kıymetli bir 
genç olan bay Nafizin yeni 
vazifesinde muvaffak olacağı 
muhakkaktır. ,. 

Balıkesir -···-Muhteliti geliyor 
Önümüzdeki Paıar günü iz

mir mubteliti fstanbutla yapa
cağı müsabakalara hazırlık ol
mak üzere Balıkesir muhtelit 
takımiyle Alsancak stadyumun
da bir hazırlık müsabakası ya
pacakhr. Balıkesir mohteliti 
ıçın bugünlerde Balıkesirin 

muhtelif kulüplerinden 18 genç 
şehrimize gelecektir. Geçen 
Pazar Manisa mnhteliti ile yap
tığı müsabakada 1-14 gibi mü
him bir farkla galib gelmiştik. 
Balıkesir muhteliti çok kuvvet
lidir. Yapılacak müsabakanın 
çok heyecanh olacağı söylen
mektedir. 

~ DUn Borsada 
:ı Yapdan Satı lar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

74 H Alanyalı 9 25 10 50 

50 J Taranto M 9 50 9 50 
42 S Süleymano 9 25 9 75 

40 Alyoti bira. 11 50 13 

37 Ş Riza Halef 9 50 9 50 

21 T Debas 11 25 11 25 

13 B S Alazraki 8 62 8 62 

277 Yekun 

512376 Eski satış 

512653 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 

800 Buğday 6 75 

59 balye pamuk41 50 
369 K palamut 620 

6000 adet ku. deri 85 

Fiat 

6 75 

41 50 

750 

85 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil

memiş olan pamuk satışlan: 

96 balye pamuk41 75 41 75 ı 

F ağfur:ı taş çtkartan tam ta· 
kır kemik takırlar, inledikçe 
o fağfurlann utanıp bin parça 
olası geliyor, ne ~iyorsun sen1 

O kasenin yerİl'!e insanlar geçti 
şımdi ... 

TOKDIL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta haberleri: 
Kumar 

Kahramanlar maballesinio 
Şemsiye sokağında 28 sayıla 
evde oturan Riı:a oğlu Musa 
evine topladığı Muşlu Hacıoğlu 
Mustafa ve Hacıoğlu Mehmed 
ve Bayramoğlu Şehabeddio 
ile kumar oynadıkları haber 
alınarak bir çift zar ve 883 
buçuk kuruş para ile yakalan
mışlardır. 

Hırsızltk 

Kemer caddesinde Şehir ote· 
linde oturan Fransız tebaasın· 

dan Etyen Kemer caddesinden 
geçerken tanımadığı bir şahıs 
yanına sokulmuş ve pardisüsü
nün cebinde bulunan cüzdanını 
almış ve 60 lirayı aşırmıştır. 

Yankesicilerin Tevfik ve Af· 
yonlu Hüseyin oldukları anla
şilmiştır. 

Para Piyasası 
26-5-1936 

Ahş Satış 

Mark 50 20 50 75 
lsterlin 626 50 629 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 50 79 20 
Belga 21 30 21 50 
İtalyan lireti 9 88 9 90 
lsviçre F ran. 40 62 40 80 
Florin 85 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 S 27 
Avstr.Şilini 23 SO 23 70 

TAYYARE Sineması TELEFON 
3151 

Sinema müdüriyeti saygılı İzmir halkından gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele yapa
bilmek gayesile fiyatlarında yüı:de elli tenzilat yapmıştır. Ba haftadan itibaren her gün her seansta 

FiYATLAR t!I - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu ucnz fiyatlara rağmen bu hafta iki şaheser film birden 

1-BEN SENiNiM 
Brigitte Helm • P~oJ Wegener - Willy Eichberger'm temsil ettikleri çok nefis ve büyük 

bir aşk macerasını musa•ver şaheser film 

2 • SöZDE KARJM Jean Mur~t ~Je ~nna Bella'nın beraber 
çevırdıklerı meşhur eser 

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

.................................................................................. ; ...........•...•.....•.................•.•. 
Seans saatları: Hergün 16-19,40 seanslarmda Sözde Karım 17,30-21,15 Ben Seninioı 

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

'~-----------------------------------------------' 



27 Mayıs teae 
~- ----

Lidgadaki mahkeme hadisesi 

Halk dinamitle bir istas
yonu uçurmak istedi 

~~~~----·----
Tiva ve Levadya kasabalarını 

birbirinin can düşmanı yapan 
bidayet mahkemesi meselesi 
yüzünden Levadyada dün bir 
ayaklanma olmuştnr. Çok va
him bir şekil alan hadiseler 
şöylece cereyan etmiştir: 
Akşama doğru, Tiva ahali

sinin ayaklanarak çıkardığı 
hadise üzerine hükumetin Le-, . 
vadyada Bidayet mahkemesı 
teşkili hakkındaki kanunu mec-

lis komisyonuna vermemeğe 
karar verdiği haber alınmıştır. 
Şehirdeki muhtelif teşekkül
lerin mümessilleri hemen 
toplanarak kasabayı ihtilal 

aciz olduğunu anlayan zabıta 
sadece müşahid roliy]e iktifa 
etmiştir. Böylece herşeye ha
kim ohm ahali bankalara gide
rek tediyati menetmişlerdir. 50 
kişilik müfrit bir grub ta kamun

larla yanlarında dinamit olduğu 
halde, istasyona hareket etmiş
ler ve şimendifer hattını uçur
mak istemişlerdir.Hükumet dai-

releri bunların buhareketlerinin 
önüne geçinceye kadar akla 
karayı seçmişlerdir. 

Bu sırada bir çokları şehir 
etrafına açılarak dinamit pat
Jatmağa, diğerleri kilise çanla

rını çalmağa koyulmuşlardır. 
Bir aralık Atina üzerine yürüvaziyetine sokmağa karar ver: 

mişlerdir. Bir komisyon şehrı meğe teşebbü sedilmiştir. Zabı-
dolaşarak halkı hükumetin ka- ta müdahale etseydi muhakkak 
rarından haberdar etmiştir. kan dökülecekti. 
Sabah bütün ahali ayaklanmış Gece yarısına kadar vaziyet 

vehametini muhafaza etmiş, 
bulunuyordu. 

1 b şehir kıyamcıların elinde kal-Bu sırada civar köy er a a-
lisi müselJah olarak kasabaya mıstır. Her taraftan silah atıl-
akın etmişlerdir. Böylece mu- mağa devam ediliyor. 5000 el 

l silah çekilmiştir. Bir çok kim-azzam bir silahlı miting yapı -
mıştır. Sabah 9 da Tivadan seler istasyonu •Jçurtmak için 

bT oraya doğru gitmekte israr 
gelmekte olan bir otomo 1 1 

- ı va kal- ediyorlar. Levadyalıların ayak-numayişçiler parça amag 
d · • !anması, vaidlerini tutmamakla 

kışmışlarsa da müd eıumum. ı 
itham ettikleri bir hükumete 

tarafından güç halle vazgeçır-

1 k karşıdır. 
tilmişlerdir. Fakat sinir er ço k d h. k k 

1. h Şimdiye a ar ıç an a ı· 
gerHmiş oldugv undan aba ı a-

tılmamıştır. Mağazaların ve 
vaya ateş etmeğe başlamıştır. bankaların yağma edildiği doğ-
Ayni zamanda grev işareti ve- Ah 1 1 h 1 ru değildir. a i müse la 
rilmiş ve bütün mağaza ~r olarak yollarda dolaşmaktadır 
kapanmıştır. Diğer gruplar hu-

b Yarın yeni miting yapılacaktır. 
kümet dairelerine giderek un- b k k 
ların da kapatılmasını istemişler Köylerden daha irço imse-
ve maksatlarına nail olmuşl,r- ler beklendiğinden bu nüma-

d yiş bir kat daha kalabalık 
ır. k 
A aklanan balkı tutmaktan olaca hr. 

y a• •• • •• •> 

lngiliz kabinesinin son günlerı 
------------~-----N öv il Çemberlayin 

kabineyi eline alacaktır 
Londra, 26 (Ô.R) - Ingiliz bir renk vermeğe kafi olma-

. t d"l •t a dıgv ı kanaatindedirler. kabinesinde genış a ı a Y -
ld. M kdo Taç giyme merasimi sırasın-

pılması muhteme ır. a -
· ht el da Baldvin yerini Növil Çem-naldın istifa etmesı mu em -

dir. Liberaller ve milli kobine- berlayne bırakacak ve o zaman 

M kd ld tamamen muhafazakar bir ka-nin diğer azaları a ona ın 
kabinede bulunması ona milli bine teşkil edilecektir. ......... -
Italya çelik alıyor 

Roma 26 ( Ô.R ) - ltalya, 
Avustur~a arasında imz~ .edi
len yeni anlaşma mucıbınce 
ltalya Avusturyadan gümrük 
resimsiz idhal edilmek üzere 
senede 100,000 kental çelik 
satın alacaktır. 

Tayyareciler 
Lenin nltanı aldllar 
Moskova, 26 (Ô.R) - Mer

kezi icra komitesi Kızılordu 
tayyareçilerinden 119 zabite 
Lenin nişanını vermiştir. 17 4 
zabite de diğer nişanlar veril
miştir. 

'~sA-F-.-i ~A~ŞK~' 
TUrkçeye çeviren : R. B 
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'=-~~----~~~~~ .. 
EmmanUel on gUn sabırsızltklkat Föyantı 

bekledi. ondan haber yo u ••• 

Sessizce başbaşa vermişlerdi. 
Güneş guruba yaklaşmıştı. 

Föyant yerinden kımıldama
dan: 

_ Artık eve dönmeliyim, 

diyordu. 
Yeşil gözleri bir saniye dal-

dı. içini çekti. 
Emmanüel: 
- Biraz daha kalınız madam 
O gidince yine yalnız kal· 

maktan korkuyordu. Muhak
kak ki, komşu kadın evi şen
lendirmiş, meyus kalbini neşe· 
elendirmişti. Soğuktan titriyen 
bir kedi ateşe nasıl sokulursa 
o da öylece Föyanta sokulmuş 
idi. 

• 1 • 

- Süthanede beni bekliyor-. 
lar ... Gitmeliyim mösyö ... Dışa
rıda kalmağa alışmış değilim. 
Tatlı tatlı konuşurken saatların 

nasıl geçtiğini unuttum. 
Föyant yerinden kalktı. Şap

kasını giydi. Delikanlıyı tekrar 
bir ana şefkati ile süzerek 
sordu: 

- Bu sakalı niçin taşıyor
sunuz? Çiçekleri kaplıyan fena 
otlar gibi sevimli çehrenizi 
örtmüş... Bilir misiniz burada 
böyle vakıtsız sakal bırakanlara 
kıran diyorlar .. 

- Yeni bir tabir olacak ... 
Fakat ben Paristen geldiğim 
uman aakallı de·· dimi. •• 

YENi ASIR ,_ -

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

Sahife • 
4 

~son Telgraf Haberleri 

Bir lngiliz grubu 
Yeni fabrikalarımızın inşa işlerini 

temaslarına başladı almak •• uz ere 
Bütçe müzakereleri esnasında 1-İüsnü Kitapçı, Dışarıdan 

memlekete şeker ithalin~ itiraz etti 
Ankara 26 (Yeni Asır) - Kamutayda bütçe Finans bakanı Fuat Agralı, masraf fasıllarının 

müzakereleri esnasında çok ehemmiyetli müzake- artmasına itiraz eden sayJav Yahya Galibe ver-
reler cereyan etmiştir. lzmir saylavı Hiisnü diği cevapta milli müdafaaya, ziraat ve sıhhat 
Kitapçı, memlekete şeker ithal edilmesine itiraz işlerine tahsis edilen miktarların müsmir oldu· 

Uşakta .. ~. 
Ağnam sayığı 
Uşak 26 (A.A)- Uşak ka

zasının 170 köyündeki ağnam 
sayığı ve yoklamaları bitti. Ge
çen sene 14,057 mükellef, 
134,304 hayvan, bu sene 17.420 
mükellef 151,844 hayvan olarak 
tesbit edildi. Geçen seneden 
bu sene 17,540 hayvan fazla
dır. 

Menemende mez· 
baha yapılıyor 

ederek fabrikalarımızın şeker ihtiyacını karşılı- ğunu uzun uzadıya izah etmiştir. Bütçe müza- . Menemen, 25 (A.A) - Bu-
yacak kadar geniş istihsalatta bulunduğunu söy- kerelerine bugün geç vakite kadar devam edil- gün urayca yapılması mukar-
lemiştir. miştir. rer mezbaha binasının temel 

Af l B atma töreni davetliler ve halk yon say avı erç Türker de tediye ve para Ankara 26 {Yeni Asır)- Endüstri planımızda 
işlerini kontrol için salahiyet sahibi finans müte- gösterilen yeni fabrikaların inşalarını deruhte huzurunda şarbaym bir söylevi 

ile yapılmıştır. Bina müteahhi-
hassıslarındau ali bir tetkik heyeti kurulmasını etmek üzere bir İngiliz grubu Ankaraya giderek de ihale edilmiş olup iki a 
teklif etmişti. temaslarına başlamıştır. sonra teslim al•nacakhr y ................ Fili~t·i~·· .. t~hiiik·;····i~.i~d~ ............................ f ;·~i·;~~·~ .... b.i;· .. b~Şk~ ... tü·;iü~·ü: ....... .. 

Çeteler, şimali Filistinde T rentonda çıkan yangın-
yağmalar yapıyor da 4 kişi yandı, yaralı var 

Kudüs 26 ( Ô. R ) - Arap milli komitesi Filistin hükumetinin 
tedbirlerini tenkid ederek Filistinin tam istiklaline kadar grevin 
devam etmesine karar vermiştir. Bir Arap gazetesi memurları 
greve tahrik ettiği için 15 gün müddetle tatil edilmiştir. Akada 
nafıa memurlarından bir yahudi kama ile yaralanmıştır. Vaziyetin 
karşıklığı hasebile yahudıler Pentekot yortusunda Filistinde 
iniltiler dıvarını ziyaret etmiyeceklerdir. Kudüs belediye reisi 
bir nutuk söylüyerek Tel Avivde üçüncü bir liman tesisini 
istemiştir. Telğraf, telefon, şümendüfer hatları tahrib edilmektedir. 
Bir tren geçerken demiryolu üzerinde bomba keşfedilmiş, bir 
felaketin önüne geçilmiştir. Nablus ve Akada askeri kuvvetler 
artırılmıştır. Hayfa ve Gazede tedhişçi unsurlar faaliyettedir. 
Bunlar polis üzeJ'ine ateş etmişlerdir. Gaze istasyonu işgal 
edilmiştir. Burada yalıudiler polis karakoluna sığınmışlardır. 
Grevi tahrik eden reisler tardedilmiş ise de yüksek arap 
komite3i daha büyük kuvvetle grevde devama karar vermiştir. 

Tel Aviv belediyesi burada bir liman yamak üzere teşekkül 
eden liman kumpanyası aksiyonlarının yüzde 51 ini eline 
geçirmiştir. Müsellah çeteler Filistinde yağmalar yapmışlardır. 

Paris, 26 (Ö.R) - Versay civarında feci bir kaıa oldu. Bir 
romörkörün sahibi bazı tamirat için ambara girmiş; fakat uzur. 
müc!det beklenildiği halde çıkmamıştır. 

Kızılay cemiyeti, Adis-Abebada za
rar gören tebaamıza yardım etti 

Bunun üzerine iki kömürcü de ambara girmişler ve çıkmamış· 
lardır. Bu hadise nazarı dikkatı celbetmiş; o civarda bulunan 
bir romörkörün iki Cezayerli tayfası ambara girerk vaziyeti .::ı
lamak istemişler; fakat onlar da çıkmamışlardır. 

Ankara, 25 (A.A) Adis-Abebadaki son karışıklıklar esna-

itfaiyeye haber verilmiştir. ihtiyati tedbirler alınarak, gaz 
maskelerile Ambara giren itfaiye memurları üç kişinin zehirli 
gazden ölü olduklarım görmüşlerdir. Diğer iki Cezaycrli tayfa 
baygın bir halde kurtarılmışlardır. 

sında yerli halk tarafından tecavüze uğrıyan, zarar gören Türk 
tebaasına yardım olmak üzere kızılay tarafından oradaki mas
lahatgüzarımıza 1000 lira gönderilmiştir. 

•• 

Havzalılar, Atatürkün teşriflerinin on 
yedinci yıldönümünde tören yaptılar 

Odemişte i)k kurşu atımı 
bayramı törenle kutlulanacaktır 

Ödemiş, 26 (Yeni Asır) - Önümüzdeki Pazar günü ilk kur
şun atımı bayramı Hacı Uyas sirtlarmda büyük törenle yapıla-

caktır. Tören hazırlıklarına başlanmıştır. Tören yerine hususi bir 
tren tahrik edilecek; ayrıca halkın kolayca taşınması için oto
mobiller de hazırlanacaktır. 

Havza, 26 ( A.A ) - Atatürkün Havzaya ayak bastıkları 25 
Mayıs 1919 gününün 17 inci yıldönümünü köylü ve binlerce 
halkın coşkun gösterileriyle kutlulandı. Törene istiklal marşile 
başlandı. Ve baş üstünde alana getirilen büstün yerine konma
sından sonra Şarbayın ve ilçebayın herkesi coşturan söylevleri 
geçmiş kara günlerin acıklığını yaş~nmıştır. 

Tren proğramı hazırlanmıştır. O gün alakalı ıevat tarafından 
ilk kurşun abidesi önünde nutuklar 11öylenecektir. lzmir valisinin 
de törende bulunması muhtemeldir. 

Ilçebayın Atatürkün sağlığına ve onun hayatını korumak 
uğruna bütün varlığımızı karşı koyacağımıza and içme teklifi 
üzerine bütün topluluğun yüksek sc.:sle yemin etmeleri pek he
yecan uyandırdı. 

Söylevlerden sonra askerin, okulların ve esnafların, atlıların, 
binlerce halkm iştirakiyle geçid töreni yapıldı. 

Föyant kapıya yaklaştı: 
- Hoşça kalınız mösyö .. 
- Size refakat edeyim ... 

düzen verdiği salona dönünce bunlar .. 
hayale daldı. Komşusu evine KOMŞUNUN REÇELLERi 
intizam verirken fikirlerini pe- Madam Föyant, Emannüeli 
rişan etmişti. Onun ateşli du- tekrar görmeğe geleceği günü 

Taşlıkl yolu yanyana geç- daklarından dökülen sözler tayin etmemişti. Beş günden 
tiler. Emmenüel föyantın kulaklarında uğuldayordu. beri onu bekliyor aynı suali 
koluna girmişti. Süthanenin - Aşk acıları. • Akşamları soruyordu. 
çiti önünde durdular, Föyant nışarı ç:kmak adetim değildir.. - Bir daha gelecek mi? 
içini kemiren bir muammayı Şu sakalı ne diye bırakıyor- Son ziyaretini takib eden 
halletmek istiyordu. Yava~ça sınıı? günde sakallarım kestirmiş, 
sordu: Hakiki ısmi Lorans olan şık ve zarif elbiselerini giymişti. 

- Viyö Kontiye bir aşk acı- kadın işte bunları söylemişti. Böylece Parisli kadınların baş-
sını unutmak için geldiğinizi - Bu kadın, belki diğerleri ]arını döndüren güzel Emanüel 
söylüyorlar. Doğru mu? • gibi benimle de alay etmiştir. olmuştu. Föyant bir türlü gö-

- Buau da kim uydurmuş? Şehirli diğer bayları şimdi ben rünmiyordu.EmmanüelSüthane-
Köpeklerin havlamaları mu- istihlaf edeceğim.. Ne olursa nin çitleri etrafında dolaşıyor, 

haverelerini kesti. Sütbnnede olsun yarın sakat:arımı kesti- saatJarca beklediği halde onu 
bir gürültü koptu. recek, Paristen getirdiğim elbi- göremiyordu. Her akşam yeisle 

Hizmetçiler önde giden sa- seleri giyeceğim. Bu fırsatı da eve dönüyordu. içinde bu hem 
ğır ihtiyar kadını takib edi- kaçırırsam cidden abdallık et- kadına hem kendi nefsine karşı 
yorlardı. mış olurum. Yirmi beş yaşın- bir kin duygusu büyümekte 

Ana şefkatiyle titreyen bir dayım. Zinde, genç ve iştiha idtı 
ses duyuldu : aver bir kadınla karşılaştım. - Fikrimi altüst etti. içinde 

- Lorans sevgili kızım sen Daha ne istiyorum? kapandığım sessizlik daires'ni 
misin? Geç kalmakla beni çok Gözlerini kapamadan önce parçaladı. Şimdi küçük aşk 
üzdün ? O kadar meraklan- bir genç mektepli kalbiyle iki romanımı sonuna kadar iler-
dım ki ••• elini dudaklarına getirerek öp· letmeğe hazır bulunduğum bir 

Evinden çıkamıyacak kadar 
meşgul mudu•? Yoksa bu da 
oynaklığının başka bir şekli mi? 
Ne ahmak rolü oynıyorum 
ben ... 

On gün böyle geçti. Emma
nüeJin içinde taşmak istiyen 
bir coşkunluk vardı. 

- Anlaşıldı. Benimle alay 
ediyor. Çektiğim bunca acılara 
hayal kırıklarına bir yenisini 
daha ilave edeceğim. 

Sakalını tekrar büyültmeğc 

karar verdi. 
- Şimdi ne yapacağım di

yordu? Parise aılemin yanına 

ma döneceğim? Yoksa hayatımı 
kazanmağa mı çalışacaR-ım? 

Çalışmak belki bir distrak
syondu. Fakat niçin, hangi 
maksatla çalışacaktı? Hayatta 
bir ümidi mi vardı? intihar mı 
edecek, yoksa bir alkolik mi 
olacaktı? 

Kollarını açarak gerindi. 
- Of can sıkıntısından pat

lıyorum. 
EmmNaiiel. ..... FIY~ eiadiii elluc.ll zamgda '9. kaaur .. ---~..:..] ~~~ ~----------iilıMıii1ııı.J:YL...ta.b-.-~.::......L..k'.:.ü..z.ba-ı..ı..-....ı...........:...~ 
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····················· sesler ••••••••••••••••••••• 
~~--amma_. ..... , 

~!lahalle pazarları 
Bir, iki seneden beri hafta

nın her tatil günü hmirin muh-

telif semtlerinde pazarlar ku
ruluyor. 

Halk buralardan yeyeceğe, 

içeceğe, hatta kısmen de giye· 
c-eğe ait şeyler ahyor. 

Bu işin başlangıcında bize 
demişlerdi ki: 

- Halka her hafta taze, 
ucuz, temiz yeyecek tedariki, 
köylüye de şehirde alış veriş 

imkanım vereceğiz. Yakın ci

var köylerden mahsulahn hem 
tazesi, hem d~ iyisi gelecek. 

Halk istifade edecek. V. S. 

ilk haftalar görülen köylü 
simaları bir müddet sonra yer-

lerini perakendeci mahalle es
nafına terk ettiler. Hele son 

aylarda pazar yerleri; mahalle 
esnafını hafta tadilinde alış ve-

riş mahrumiyetinden kurtaran 
birer· meydan oldu. 

Mahallelerimizin kasabından, 
manavından, bakkalından başka 

satıcı kalmadı. Ôtedenberi ka
falarda yerleşmiş; [ pazarlarda 

alış veriş ucuz olur] kanaab
nın sevkile her hafta gürültü-

lü bayram yerlerini andıran bu 
meydanlara koşan halk; işin 

bakikabnı evine dönüp günün 

hesabını yaptığı zaman anlıyor. 

Anlıyor ki : Mal daha fena .• 

Fiat ayni fiat, esnaf ayni es
naftır. 

Mahalle pazarları güıel bir 

teşebbüstür. Bu işi kendi hali
ne bırakmamalıdır ... 

-a&:u.ra'"t Ci.n.ar 

Bayındır 
il •••••• 

Elli üç 
Habeşli 

ltalyan kumand nhftı 
emrlle kurfuna 

dizildiler 
-Baş tarafı 1 m:ı sap/ada

işlemişlerdi. 30 u ise yağma 
yaparken yakalanmışlardır. 

Londra, 26 (Ö.R) - Necaşi 
cuma günü Cebelüttanka va• 

racaktır. Buradan üstende va
puruna binerek lngiltereye 

hareket edecektir. Necaşinin 
mütenekkiren seyahat ettiği 
teyit ediliyor .. 

Roma 26 ( Ô.R ) - Italyan 
gazeteleri Haile Selisiyenin 

Londra seyahatını hoşnutsuz

lukla karşılıyorlar. "Tribuna,, 

Necaşinin Londra ziyaretinin 
Londra ve Roma arasında ger• 

ginliği azaltacak mahiyette ol
madığını yazıyor. " Giornale 

d'ltalia ., Londrada Necaşinin 
zecri tedbirlerin muhafazası ve 

takviyesi için lngiliz ve dünya 
umumi efkarı nezdinda pro
pağandada bulunacağını yazı-

yor. Hatta bu gazeteye göre 

Necaşi bizzat Cenevreye gide
rek Milletler cemiyeti konse• 

yinde hükumetini temsil etmek 
fikrindedir. 

Londra 26 ( A.A ) - lngi
liz elçiliğinin himayesi için gön
derilmiş olan takviye müfreze
sinin Adis - Abebadan geri alı· 
mp alınmıyacağı hakkında 
avam kamarasında sorulan bir 
suale cevab veren B. Baldvin 
habeş hükumet merkezinde du
rum emin bir halde olmadığı için 
bu müfrezenin geri çekilmiye~ 
ceğini ve Italyan hükümetinin 
de bundan haberdar edilmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

B. Baldvin, hükumetin Adis 
-Abebadaki elçiliğin ilgası ta
savvurunda olmadığını yalnız 
elçinin yakında mezunen Lon
draya geleceğini ilive etmiştir. 

llmt tadklklerı 
•••••••••••••••••••••••• 

Mont Vilson rasathanesinde 

Einstein dördüncü 
Buudu arıyor .. 

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

Zamanla mekanın terkibi - öklide 
karşı Einstein - Nevton nazariye.;i 

BüS(ÜD bütün ilim dünyası, 
Einstein'in Passadena'daki Mo· 
unt Vilson rasathanesinde yap· 
tığı aramaları büyük bir alaka 
ile taltib ediyor 1700 metre 
yükseklikte bulunan bu rasat
hane ışık üzerinde yapılan öl
çülere ve tahlillere çok müsa
iddir. Sis, yağmur, bulut çok 
seyrek görülür. 

Professür Einstein'in kullan
dığı aletler de son derece te• 
kamül etmiş aletlerdir. 5 metre 
kutrundaki büyük teleskopunun 
görüş kuvveti 600 milyon ışık
senedir. Işığın saniyede 300,000 
kilometre aldığını gözönünde 
bulundurursak bu mesafenin 
büyüklüğü kolayca anlaşılır. 
EINSTEIN NAZARiYESiNiN 

Y ANILDIGI NOKTA 

bununla, zihinlere yerleşmiş 
olan Newton cazibe kanununa 
dayanan eski anlayış kökün
den sarsılmış oluyor. 

ÖKLID'E KARŞI EINSTEIN 
Einstein nazariyesine göre 

gökteki bir cismin cazibe sahası 
ışığın hareketinin, daha doğ
rusu dalgalı titremelerinin do
ğurduğu aynı tesirleri vücude 
getirir. Bir yıldızın cazibe sa• 
hasıyla arzın cazibe sahası ara· 
sındaki mesafe ne kadar fazla 
olursa bu yıldızın tayfındaki 
kırmızı kısım o nisbetlk yerini 
değiştirir. Her rengin ayrı ayrı 
dalga uzunluğu olduğunu bili
yoruz. Cabihenin sür'ati ile 
dalgalı titremelerin sür'atinin 
aynı olduğu isbat edildiğine 

göre, hesabta bunların birini di
ğerinin yerine koyabiliriz. 
Bir yıldızın ışığı üzerinde 
yapılan tayf tahlili o yıl-

dızın cazibe değerini ve-
rebilir. Aradaki bu münasebe
tin keşfedilmesi eski mekan 
anlayışını Öklid axioaıe'larının 
hududundan daha dışarı çıka
rıyor ve buutların adedini üç 
olarak tesbit ediyor. Hakikaten, 
Einstein'e göre Öklidin buutları 
ancak yıldızların ehemmiyet 
verilecek bir tesir gösteremiye• 
cekleri kadar uzak mesafelerde 

doğrudur. Fakat, diğer vazi
yetle, boşluğun bünyesi bir 
değişikliğe uğrar; Adeta iğrilir 
büğrülür ve cazibe tesirini 

meydana getiren şey bu "kan
l>urlaşma,, dır. 

NEVTON NAZARiYESi 
ÜZERiNDE 

ltalyan 
Radyolarının 

neşriyatı 
- BaştaraJı bırinci sa/ı/Jede -

muhabirine göre Grandinin 
hariciye nezareti daimi sekre
terile görüşmeleri esnasında 
ona huzur ve emniyet bahşe
decek teminat verdiği bildi-. 
rıyor. 

Bu teminat şu iki kısmı 
ihtiva etmektedir: 

1 - ltalya Britanya impa
ratorluğunun hiç bir kısmına 
taarruz etmiyeceğine ~nir Mus
solininin vaadini ihtiva edecek 
bjr muahede imzasına hazırdır. 

2 - Akdeniz devletlerinin 
emniyetleriyle alakadar bulunan 
bir Akdeniz misakı akdi için 
görilşmelere amadedir. 

Grandi, Edenle de bu mevzu 
üzerinde görüşecektir. 

CIBUTI VE iT ALYA 
Roma, 26 (Ô.R) - Ecnebi 

gazetelerinde Italyanın Hindis
tandcki teşkilatı ve Cibuti li
manının vaziyeti hakkında bir 
takım haberler intişar etmek
tedir. Italyan mahfellerinde bu 
haberlerin mevsimsiz olduğu 
bildirilmektedir. ltalya Habe
şistanı ıaptetmekle beraber 
henüz burada kat'i bir idare 
teessüs etmemiştir. 

Cibuti limanı ve Cibuti - A
dis-Abeba şimendifer mesele
sine gelince, vaktı gelince 
hallolunacakbr • Ve şimdilik 
ltalya bunlar hakkında biç 
bir teşebbfüıte bulunmamışbr. 

Nihayet Akdeniz pakb daima 
mevzuubahs olur. Bu hususta 
Romada şurası kaydediliyor ki 
gazetelerin buna dair verdik-

leri haberler haricinde şimdiye 
kadar resmi hiç bir müzakere 
açılmamıştır. Zaten ltalyanın 
vaziyeti şöylece tasrih ediliyor. 
Zecri tedbirlerin tatbikine de
vam edildikçe ltalyanın Avrupa 

işlerine alakadar olmıyacağını 
söylemiş olan Baron Aloisi Ce
nevreden hareketinden beri 
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Hergün 
•--- Bir fıkra • Yozan: Er.zacı Kemal Akfaf; ................. , ......•..•.•. ~. 

Egoizma 
Psikoloji mütehassıslarından 

biri, aşktan bahsederken, ka
dında aşk diye bir sözü yaka· 
lamış bir hayli yazmış ... Bir 
noktasında diyor ki; "Kadın 
aşkı biç te erkek aşkı gibi 
değildir. Kadının erkeğe karşı 

lakayd imiş gibi görünmesi 
sevgisi icabındandır.,, Bir erkek 
hissiyle garib birşey... insan 
sevdiğine lakayd görünmek 
ister mi ? Ne ise kadın deği· 
lim ki bileyim ... Belki böyledir. 
Çok tuhaf bir nokta daha varı 
kadının erkek karşısında ete· 
ğini çekerek, dizlerini g6ster· 
memeğe ihtimam ediyormuı 
gibi bir tavır alması da aşk 
icabatından imiş... Muharrire 
göre kadının ikide birde 
ihmalkar parmaklarile saçlarını 
yoklaması da aşktan oluyormuş, 
vaktile bazı iptidai erkekler 
kadınlara bıyık biikerler, goı 
kırparlardı. Kadının böyle saç-
larını ikide birde yoklamasını 
bu duygu ile mUnasebettar 
görmek belki mülahassısıoa 
ğöre bir şey ifade eder. Ben 
kadının tamamiJe erkek tara
fından öğrerıilmediğine ve öğ· 
renilemiyeceğine inananlarda• 
nım. Kadın da erkeği büsbütün 
öğrenememiştir ve öğrenemi· 
yecektir... Hayatın bütün gü
zelliği de kadının erkeğe, 
erkeğin kadına karşı bir mu
amma oluşundadır. Biz kadını 
hissile yürür, manbkı zayıf 
görürken, kadın da erkeği; 
mantıkının bazı yerleri yumu
şamış duygusunu zayif bu· 
luyor. Mütekamil bir erkek, 
mütekamil bir kadınla mü
tekamil bir insan tipi yara· 
tır. Ondan ötesi kadının erke· 
ğe erkeğin kadına egoizma ile 
bakışından başka birşey de· 
ğildir. Muhakememizde yanlf1 
hükümlere varmamızı zaruri 
kılan şey de bu egoizmadır .. 

Köylüsünün yük
sek alakası 

Bayındır 26 ( Özel ) 

Bayındır KızıJay şubesinin bu 
yıl yağ mevsiminde köy yağha-

Londra, 26 (Ö.R) - Cibu
tiden " Times " gazetesine 
bildirildiğine göre, ltalyan hü
kumeti Dire Davada, ciddi bir 
sebeb göstermeksizin, lngiliz 
Kızılhaç teşkilahndan iki dok
toru tevkif ettirmiştir. 

Einstein nazariyesının son 
zamanlarda Einstein'e karşı yüz 
müellif eserini yazan fizikçi
lerin hücumuna uğradığı ma
lümdur. Onlara göre, Alman 
aliminin kurduğu nazariyenin 
yanıldığı nokta ışığın (sani
yede 300,000 kılometre olan) 
süratini mutlak bir ölçü olarak 
alması ve, relativite kanununun 
aksine olarak, bunu en had 
sürat saymasıdır. Halbuki, pro
fesör Muller'in yine Mount 
Vilson rasathanesinde yaptığı 
tecrübelerin isbat ettiklerine 
göre ışık şua]arının sürati, naza
riye itibarile, degişmez bir ölçü 
değildir. Hakikaten, 200 met
relik bir yüksekliğe kadar dün
yanın dönme süratiyle esirin 
dönme sürati birbirinin ayni 
olduğu halde, bu yükseklikten 
yukarıda böyle değildir. Bu va
kıa büyük bir ehemmiyeti haiz
dir, çünkü bu suretle, ses dalga
larına karşı hava neyse ışığı 
nakle amil olan esirin ışık dal
galarına karşı o mahiyeti al
dığı anlaşılıyor. işte bunun için 
Einstein'i tenkid edenler ışığı 
daimi bir ölçü olarak ele ala
mıyorlar. 

Newton cazibe nazariyesi yıl
dızların güneşin etrafında, bu 
yıldızlan sanki bir merkeze ip
lerle bağlayan bir kuvvetin te
siriyJe nasıl döndüklerni jzah 
eder. Einsteine göre, boşluk, 

güneş yıldızının tesiri albn
da " kamburlaşır ,, ve işte 
yıldız mutlaka bu münhani hat 
içinde dönecektir. Bu suretle, 
Newton'un cazibe kanunu boş
luk (mekan) meseleleri karşı
sında zamanı hiç hesaba 
katmaz, çünkU cazibeyi, me
safe ne olursa olsun: immediat 
bir fenomenon sayar. Eins
tein ise cazibe kuvvetini 

vaziyet hiç değişmemiştir. Sosyalistlerin 
ALMANYA iLE 

MÜZAKERELER namzedi 
Roma 26 (Ö.R) - B. Mus- Nevyork, 26 (Ö.R) _ Sos· 

nelerine koyduğu kaplara, ya
ğını sıkdaran köylünün bağış
lama suretiyle verdiği zeytin 
yağlan sablmıştır. Bundan 177 

solini Almanya büyük elçisini yalist partisi, Thoması cumhur 
kabul ederek kendisiyle uzun başkanına namzet göstermeye 
uzadıya görüşmüştür. karar verdiler. 

Bir lağım 
patla ış 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ZAMANLA MEKANIN 

TERKiBi 

ışığıo süratine müsavi bir sü- cak zaman çerçevi içinde elde 
lira varidat temin edilmiştir. 

Köylünün, Kızılay kurumuna 
gösterdiği alakayı alkışlarız. 

ratte husule gelir. Bu iki an- edilebilir, - zaman bilgimiz de 

Bununla beraber, Einstein 
nazariyesinin en şiddetle itiraz 
edilen noktası cazibe kanunu
nun anlayışıdır. Bu anlayışa 

layış 11rasındaki aynlığın ehem· ancak mekan içinde edinilebi-
miyeti, kainattaki mesafelerin lir. Demek ki zaman ve mekan 

~ '"' 

Doğum 

Namazgahtaki Misakı Milli 
mektebinin pathyan lağımı Di
kilitaş sokağı ağzındaki çeş· 

menin yantarafından sokağa 
akmakta ve oraları pislik, si
nek ve fena koku içinde bırak· 
makta olduğu bildirilerek bu 
mazarrahn, def'i rica ediliyor. 
Belediyenin dikkatmı celbe
deriz. 

milyonlarca ışık seneyle lSlçül- biribirine son derece sıkı bir 

lzmir belediyesi baş mühen

disi bny Muammer Tansu'nun 

bir kız çocuğu dünyaya geldiği 
haber alınmıştır. Yavruya uzun 

ömürler diler ana ve babasını 
tebrik ederiz. 

göre boşlutaki üç buut en, boy 
ve yükseklik, (bir buut olarak 
alınan) zamanla birleşince bir 
dördüncü garip bunda daha 
varıyor. işte yırminci asır fizi
ğini altüst eden şey bu zaman 
ve boşluğun terkibidir. Çünkü, 

düklerini düşünürsek daha iyi 
surette bağlı iki mefhumdur 

anlaşılır. 
DÖRDÜNCÜ BUUT ve biri olmayınca öteki tıpkı 

11kamburlaşan,, boşluk an- Öklid'in fiç buudunun kafi kalınlığı olmıyan bir satıh gibi 
kalır. layışıyla iyzah ediyor. Bu 

"kamburlaşma,, güneş kütlesi
nin tesiri altında hasıl olur ve 
bu tesir zamanın içinde ve 

g5rünmediğı noktalarda Ein!J· 
tein 'in nazariyesi işe karışıyor. 
Bu nazariyeye karşı mekan 
hakkındaki btitiln bilgiler an-

iyisi, ihtiyatlı hareket etmiş tan sonra akıllarına her gelen - Mesela ne olur Ahmet.. 

Ormanı bekliyen kız olmak için hiç değilse daha rezaleti yapmaktan çekinme- - Nemi olur. Onlar en az 
bir kaç giln istirahat etmeyi diler. ihtiyarlar kızlannın na- altmış, yetmiş kişi bir olup ge-
tasarlıyordum. Netekim öyle musları için, gençler incinen liyorlar. Sizi sağ bırakmazlar. 

-14- Yazan : A. Bilget yapacaktım da.. Emine kadın faziletleri için pınarlar gibi Çünkü hepsi de tepeden br· 
Ahmed isminde bir köy deli- coşkun glSz yaşları döküyorlar. v ·ıAhl naga sı a ı .•. 

Hedefimi gördUf ten sonra uçan kuşu blle sa~ kanlısıyla haber gönderdi: Daha tuhafı hepsi de: , 
11 :Ahmet bir türlü yanımdan 

bırakmam. lste .. senlz bir tecrübe edeyim - Dün gece büyük felaketle - Somru ne oldu? Düşman 
••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••···-·........... karşılaştık. Gece vaktı köye yllzbaşısiyfe seviştikten sonra ayrılmak istemiyordu. Halbuki 

- Somru, ıııen misin kızım? me gülen taliime gllvenim var. h · t k d k b ben iş başına germek için baskın yapan düşman as- erşeyı unu ara o a a pe- w 

- Benim Ömer ağa, ne ha- Seni üç, dört gün sonra arar kerleri bizi fena halde taz- Jer arasına mı katıldı, dediler. acele ediyordum. Bir şey söy-
ber ? bulurum. Eğer bana ihtiyacın yik ettiler. Ne istedik· Bunları masum bir ifade ile lemek istediğine zahip olarak: 

- Aman burada kalma, der- olursa Emine kadına haber lerini onlar bile bilmiyor· nakleden Ahmet nedense onla- _ Söyle Ahmet, dedim. Ga-
hal uzaklaş. Ben şimdi kara· sal.. Ben o kadının da kalbini lardı. İlkı"n hep bı'r aa\zıtan ra hak veriyordu. Ahmede: 

f ld k d ,. liba bir şeyler söylemek isti-kolda ifade vermeye gittim. ena ba e ır ım ama.. - · Peki çocuğum, dedim. 
N 1 k " Somru nerede? " diye tut- yorsun? 

Herşeyi biliyorum. Jtalyan za- - e zararı o ur ızım. Ben ıimdi ayağa kalkıyorum. 
H k · · · · .. ı· turdular. Bütün gücümüzle S h d d' B' biti ölü bu!unmuf ve sen kaç· er es senın ıçın eyı soy ıyor. icap edeni yaparım. Hattı öğ- - omru anım, e ı. ız 

mışsın. Karakolda bana senin Adın taa .. uzaklara kadar ya- karşı koyduk ve bilmediğimizi leye varmadan köye gelir, diğer dört arkadaşla karar 
gizlenebileceğin yerleri sordular. yıldı. Herkes sana karşı hür· söyledik. Son köy odası önün- böyle düşünenlere gereken verdik. Hayatımızı boşuna 
Kızılcaormana gelip gelmedi- metle karışık bir sevgi besliyor. de büyük bir ateş yaktılar. Al- karşılıkları vermm. sarfetmek istemiyoruz. Eğer 
ğini araşbrdılar. Şimdi düşman ôundan ben de iftihar ediyo- lah ne verdisc, her evden ta- Ahmet telaşlı telaşlı konuştu: kabul ederseniz sizin maiye· 
müfrezeleri ormanı arıyorlar, rum. Ne de olsa bir az benim vuk, kuzu ve saire alarak - Sakın Somru hanım, dedi. tini2de çalışmak istiyoruz. 
Nereye gideceksin, nerede ken· kızım :;ayılırsın. Ö ateşe vurdular. Beraberlerinde Bo"'yle bir çılgınhL hiç te 1·yı' d. · ·-•· k L T kk.. d · ~ Kadınlar gibi evlerimizde mı gı;uıyece sin, bilmiyorum - eşe ·ur e erım mer getirdikleri şarab şişelerini netice vermez. Çünkü o men· 
ki. ? ag· a.. oturmak gururumuza dokunu-

masum kızlarımızın önlerinde hus adamlar bu ~ece tek-s .. ı o·· T d · t - .. - b' k" yor. Esasen iki arkadaşımız en uzü me mer ag-a, am ör gunumu ır oy artılar. Genr kızlarımıza zorla rar köye gelecek erini bil-
w s- Antalyada epeyce iıler becer-

dedim. Ben bu kadar büyük evinde adeta mevkuflar gibi sakilik yapbrdılar. Taze gelin- dirdiler. Siz böyle bir diler. 
varta atlattıktan sonra ne geçirmiştim. Artık yaram iyi lere henüz adını bilmedikleri i•e kalkışırsanız kUyün son .,. - Kimlermiş bunlar Ahmed? 

lngiliz riyaziyecisi Hingtoıı 

daha ileri bile gidiyor ve me· 

kAnla zamanı bir tutuyor. Ona 

göre, mekan duran ve elle 

tutulabilir bir zamandır, zamal1 

da sabit bir noktada durmı· 

yan, kaçan bir mekan. Ba· 
zılarına göre sabit nokta 

teyin olunamaz istikbaldedir. 

bazılarına göre de çoktan geç 

miş gitmiş bir mazide, fakııt 

ekseriyetin fikrine göre zama • 

nm ıabit noktası maziyi istik· 

bale bağlıyan haldedir.Bununla 

beraber, içinde bulunduğu· 

muz anın riyazi olarak Jld 

miiddeti vardır , ne de 
sahası. Yaşamakta olduğumuz 

hadiseyi daha ortaya koynıa· 

dan evvel islikbaldedir, ortaya 

koymaz da mazide. işte dör· 

düncü buut bu sırdan doğuyor• 

Einstein'in Mount Wilsoo ra· 
sathanesinde başladığı araoıala• 
bu büyük nazariye üzerinde bir 
çok ehemmiyetli nokta!arı açığa 
çıkaracak. 

Usjag'dall 
- p. 'Şle isterse olsun. Her yerde yüzü- olmağa yüz tutmu~tu. Daha içkileri içiı'diler· Sarhoı olduk- ümidi do yıkılll' gider. _ Sonu var _ 
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Yt:.NI A~U( 

Belçik~ ...... ~~~~.~.~~! ..... ~~!!!~~~~~ verdi 
Yapılan b~tün teşebbüsler boşa _çıktı. Y e~i 
kabineyi yıne Van Zeeland teşkıl edecektır 

Paris, 26 (Ô.R) - Bugün 
harici siyasetin en mühim ha· 
disesi Brükselde cerey~o et
mektedir. Van Zeeland tara
fından riyaset edilen kab~ne 
son intihabatın neticelerıne 
göre bir karar vermek üzere 
ögleden sonra dış işleri bakn
lığıııda toplanmıştır. intihabat
tan sonra hasıl olan vaziyeti 
etraflıca tedkik ettikten sonra 
başbakanın talebi üzerine, ba
kanlar kabinenin umumi istifa· 
sını imza etmişlerdir. 

Siyasi vaziyet bir hususiyet 
arzetmektedir. Bir taraftan, 
hükumet başında olan şahsi
yet, Van Zeeland parlamento
ya dahil değildir ve intihabat· 
tan çıkan netice onun şahsını 
hiçbir suretle alakadar etme
mektedir. Diğer taraftan seçim 
ıeksist partisinin muvaffak.ı~e: 
tini ve komünistlerin ilerleyışını 
beri taraftan ise liberallerle 
katoliklerin muvaffakıyeuizli
ğini ve sosyalistlerin bir geri
leyişini kaydetmiştir. Böylece 
sosyalistler şimdi meb usl~~ 
meclisinin en kalabalık partısı 
olmaktadır. 

Reks Partisi ise siyasi hir 
grub olmadığını ve maks~~ı
nın meclisı venide- fesbettırıb 
tekrar intihabat yapılmasıoı 
elde etmek olduğunu bildir-

nıe!<tedir. 
KABiNE 

Şu halde, geriye - vaziyetleri 
ınalum olan - eski partiler kal
maktadır. Herhalde yeni ka: 
biııede, partilerin meclistekı 
Yeni kuvvetlerini hesaba kat
mak ve mevkileri ona göre 
taksim etmek lazımgelecektir. 
Bu sebeble şimdiki kabinenin 
aynen muhafazası muhtemel 
görülmemektedir. Hatta kabine 
reisinin değişmesi bile müm
kün görülüyor. 

Zira Brükselden gelen ha· 
berlere ğöre, kral Leob~ldun 
intihabattan çıkan vaziyeti tet
kikten sonra, yeni kabine teş: 
kili vazifesini en kelabalık parti 
olan sosyalistlerin lideri Van· 
dervelde vermesi mümkünd~r. 
Ancak buna pek ihtimal veril
nıemektedir. Zira kral sosyelist 
liderine vazife verse bile, 0 

Van Zeelandın önünde geri çe
kilecek ve ona olan hürmetini 
gösterecektir. 

Şurasını kaydetmek lizı~
gelir ki, Van Zeeland'ın şahsı· 
Yeti hiçbir parti tarafınd~n 
münakaşa edilmemektedır. 
Onun kiyaseti, bilhassa Ce?ev
tede sulh lehindeki yerıode 
teıebbüsleri herkes tarafından 
takdir edilmektedir. 

KABiNE iSTiFASINI 1 
VERDi 

BrUkselden son gelen tel· 1 
graflara göre, vaziyet şöylece 
tasrih ediliyor: t 

Saat 16,30 da başlıyan ka· ı 
bine meclisi netict:sinde Zeeland 
kabinenin umumi istifasını kra- I 
la vermiştir. Böylece açılan ~i- 1 
Yasi buhranın mümkün oldugu ı 
kadar candan halli umumiyetle 

teaıenni edilmektedir. iyi haber 
alan mehafilde zannedildiğine 
&öre Van Zeeland yeni kabine· 
nin reisliğini üzerine almağa 
mütemayil değildir. 

ÜÇ TARAFLI KABiNE 
Zannedildiğine göre kral be

llıen Von Zeeland, intibabatta 

-~---~ .. - • • ·- .. • ı ederse, kabineye girecek par-

Parti kuvvetlerinde husule ge
len değişikligi göz önünde tu
tarak, yine az çok eski unsur
larla üç taraflı bir sosyalist -
Katolik - Liberal k•binesi teı
kiline memur edecektir. Şimdi 
sosyalistlerin en büyük parti 
olduklanndan iç ve Ziraat ba
kanlıklarının katoliklerden ah· 
narak onlara verilmesi liıım 
gelecektir. Fakat kral önce 
bütün parti reisleriyle ve bu 
meyanda Reks partisi rei•i ile 
intihabattan daha kuvvetlenmiş 
olarak çıkan Fliman millicileri 
ve komünist liderleriyle görü
şecektir. Eğer Van Zeeland 
kralın teklifini kabul etmezse 

Brükselde. P<ula- tilerin önceden çizilecek bir 
mento binası h kk k · · · 

sosyalist lideri Vandervelde ka
bineyi teşkile memur edilecek
tir. Fakat katoliklerin, bilhassa 
liberallerin onunla it birliği 
yapmağı kabul etmelerinden 
şllphe t-dilmektedir. 

KABiNEYi VAN ZEELAND 
KURABiLiR 

Şu halde yeni bir kabineyi 
muvaffakiyetle teşkil edebilecek 
biricik şahsiyet olarak yine ancak 
Von Zeeland kalmaktadır. Bun
dan dolayı katoliklcrler sosya
listler ve liberaller yeni kabi
nenin başına geçmemek kara
rıf!dan kendisini vez geçirmek 
için ısrar edeceklerdir. 

Von Zeeland bunu kabul 

programın ta a u u ıçın ış-

birliği yapmağı kabul etmelerini 
istiyecektir. Şurası da kayde 
değer ki eski kabinede Milli 
Müdafaa bakan~ olan B.Devese 
yeni kabineye iştirak etmeği 
arzu etmemektadir. 

TEFSiRLER 
Paris, 26 (Ö.R) - Belçika 

intihabatı Fransıı gazetelerinde 
bir çok tefsirlere yol açmışhr. 
11journal,, çok genç unsurlardan 
müteşekkil yepyeni bir p~rti 
olan Reks grubunun ilerileyi
şini memnuniyetle karşılıyor 
ve bunu eski Belçika partile
rinin göıden düşmelerine delil 
sayıyor. 

Meb'uslar meclisi hariciye 
komiıyonu baıkanı B. Paul 
Bastid de "Ere Nouvelle,, de 
diyor ki: 

"Yeni intihabat ile Von Zee• 
land ve kabinesi ortadan çe
kilmektedir. Başbakanın elde 
ettiği neticeler umumi efkan 
memnun etmemiştir. Esasen o 
programını tatbik için vakit le 
bulamamıştır.,, Muharrir Belçi
kayı faşiımden, garp siyasetini 
tehlikeye düşüren bu tehditten 
kurtarmanın sosyalist partisine 
ait olduğunu ilave ediyor. 

Rus yada içtimai dava 
Çocuk düşürme ve boşanma işleri 

· hakkında yeni tedbirler alındı 
MOSKOVA 26 .. ----- -~----~---·~--. ..,..__ 

( ô. R) - ~mir- ~ :f'f]' § ~~~~~~ 
name şeklim ala- ; ,... J't:f::tı ~ 
cak bir hükumet • I! llJI l} · • -1,. teklifi bundan ~~ ~ ~rn ı · 1J 
böyle boşanma, ~ f: 1 J! l "-.ıoa:::;:;;;<. 
çocuk dilşünne ve 
annelik işlerini 
yeni bir tarzda ~Mlı• 
halletmektedir . 
Bir anne artık, 
evvelce olduğu 

gibi, çocuğunu ~•~1 \\~\~1 ill~~ 
düşürtmekle ser- ~fiai~~~~ 
best olmıyacak
tır. Ancak bir 
muayeneden son
radır ki çocuğu
nu almağa lüzum 
olup olmadığı dok 
torlar tarafından 
tayin edilerek ona 
göre hareket edilecektir. Dok
tor kararını verirken annenin 
içtimai vaziyetini ve sıhbatını 
gözönünde bulundu.racaktır. Bu 
emirnameye muhalıf harekette 
bulunacak doktorlara karşı ağır 
cezalar tayin edilmiştir. 

Annelerin gıda alma vaziye
tini islah için tedbirler alına
caktır. Yeni emirname boşan
ma vaziyetlerini de daha sıkı 
merasime tabi tutmaktadır. 

Evvelki medeni kanun bo
şanmayı son derece serbest 
bırakmıştı. Karı veya kocad~n 
birinin boşanma arzusunu bıl-
dirmesi evlenmenin bozulması 
için kafi geliyordu. Yeni tadi-
lat ile boşanma ancak her iki 
tarafın kabulüne bağlıdır. lsti
yen her evliye bir boşanma 
cüzdanı verilecektir. ilk boşan
ma için ödenecek para cezası 
50 ruble, ikincisi için 150 ve 

Moskovada zelıiıli gaz maske/eti taşıvall iş(iltr 

1 
üçüncilsli için 300 rubledir. ler için sıhhat yurdları, çocuk 

Anneliği teşvik için yedi ço- bahçeleri vesaire inşası için iki 
cuktan fazla çocuğu olanlara milyar rublelik krediler ayrıl-

ı . :~~~~~~!:I~ I~~~~~~~~~ ~i-~.ı• ~~~I~: 111 il~!!~~~:. 1il1ın111111 •••• 11 il Hlll il 1ıl1 
1F ransız komünist partisi 

Servet sahiplerinin paralarından 
bir kısmının alınması fikrinde 

Paris, 26 (Ô.R) - Hümanite, komünist partisi parlamento 
grubunun içtimaından bahsaderek diyor ki: 

- "Grup şimdi mühim kanun layihaları hazırlamakla 
meşguldür. Bu layıhalar atideki teklifleri ihtiva edecektir: 

l - Büyük servetlerden bir mıktar para alınması; 
2 - Fransa Bankası istatosunun yeni baştan yapılması .. 
3 - Umumi af ilan edilmesi.. 
4 - Harb sanayiinin millileştirilmesi .. 
Aynı zamanda Faşist tiklerinin ortadan kaldırılmasına, işsizliğe, 

vücuda getirilecek milli sermayenin sureti istimaline, 40 saatlik 
mesai haftasına aid olmak üzere teklifler de vardır. 
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Dursun; "BudaKlar,, köyUnUn ileri gelen ağalarından 
Dell Dayının oğlu idi, yirmisinde ya vardı, yi9 yoktul 

Dursun; 11 Budaklar,, köyünün 
ileri gelen ağalarından Deli Da
yının oğlu idi, yirmisinde ya 
vardı, ya yoktu. 
Düşman geldiği sene baba

sınlan (babası ile) bir silahı 

omuıladıkları gidi, Kurt da~ına 
çıkmışlar, düşmana rahat yüzü 
göstermemişler, köylerinden 
kaçırtmağa mecbur etmişlerdi. 
Deli Dayının efeleri de çoktu, 
hem "namıslı., efeleri.. 

Lafm orası lazım değil; Dur
sun, güzel bir delikanlıydı, 
tüy tümür yok, ay gibi bir 
Dursundu. Köyde ona tutulmı
yan kız mı kalmışht Lakin oğ
lanın gönlü onlarda değildi. 

Bazı bazı, efelik damarı tu
tar, safi sinir kesilmiş bacağı

nın; diz boğumundan yukarı; 

kalçasını sıkıp, kıvırım, kıvırım 

dökülen kısa efe donu çakşırını 
giyer, üstüne de kenarları sır

malı, kolları sallanan çepkenini 
takdı mı, eh şöyle bir gezinir, 
kıra bayıra uğrar, uşakları do
laşır, mandırada ineklerin bö
ğürmesini dinler, sık sık ta of 
çek~rdi Ah o of! 

Nasıl çekmesin, Tepeköyün 
dilberi onun yüreciğini cayır 

cayır yakıyordu. Onunla kız 
kardeşinin düğünü sırasında 
sevişmişlerdi, kız kardeşinin 
düğünü olurken, T epeköywn 
adamlarına oku salmışlar, bu 
arada Tepeköyün zengini, Bo
zuksuzu da çağırmışlardı, Bo 
zuksuz, karı, kızan düğüne 
gelmiş, nasıl olmuş olmuş Bo
zuksuzun kızı 11 Dane,, 11 Dur
sun,, un at üstünde cirid oyna
yışını görünce gözlerini ona dik
erek bir an içinde kara sevdalı 
oluvermişti: Ah! Şu delikanlının 
boyu, bosu f diye ağ:ıından; 

kendini bifmiyerek çıkan; fa
kat; Dursun'un hizmetçisinin 
duyduğu söı, çok geçmeden 
Dursunun kulağına ulaşmış, 
Dursun da: Kim bu kız ! gü
zel mi aceba? merakile hizmet
çinin saklıca göstermesi üze· 
rine Daneciği sevmişti. 

Gece Budaklar köyünde ya
tan " Bozuksuz ,. Deli dayı 
ile kahvelerini hörpüldedüb 
hoş beş ederken, ağılın yanı· 
cığmdnki kerpiç dıvarın dibin
de de Dane ile Dursun birbir
lerine varmağa can ve gönül
den yem·n ediyorlar. Kucak 
!~ucağa,. dudak dudnğa sevişi· 
yorlardı. Hey gidi toyluk hey ! 
Dursun sabnhisi giınü davetli
ler dağıldıktan sonra anasına 

olanı, biteni açıvermiş: 

- Gayrı nnn ! ne yapacak-
san tez ynp ! 
Göğsüne vurarak : 
- Burası sızılayort demişti. 

Anası bunu Deli dayıya 
açınca, Deli dayı, Dursunu ça
ğırmış, köşe minderinde bağ
daşını bağdaş üstüne kurarak, 
çubuğunu hüt, hüt çeke, çeke: 

- Ulanl demişti ! Böyle iş

leri anana açmasana sen! Sen 
erkek değil misin ! hepimizin 
başmdan geçti bu meret, bak 
biz ananla sevişerek evlendik. 
Günah mı bul Gelseydin bana 
söyleseydin a ! A t yüzüne tü
kürdüğümün oğlu! .. 

Dursun cevap vermemiş ba
bası: 

- Hadi 1 git ! hadi git! Vah 
yazık vahi Bak ben sana o kızı 
alır mıyım, almaz mıyım, ma
dam ki sen sevdin.. Diye elini 
sallayıp kovmuştu. 

Dursun babasının yanından 

çıktıktan sonra hanaylarının 

gedeğinde, tavanın kenarında 
yuva yapmıı kırlangıçları ür
küten bir zıplama ile : 

- Haydiii ! Oldu bu işi 
Diye deli bir nira atmıştı. 

Anası halta, gedeyden ge· 
deyden geçerken bunu görmüş, 
gülerek: 

- Delinin oğlu deli olur, 
ne olacak, ne oldun ülen sen? 
Dursun, anasına sarmaşıb bir
denbire ayrılarak, kahkaha ile: 

- Git de bubama sor l 
Demişti.. 

Ah 1 Gidinin bozuksuzu .. Ah! 
O şalvarı bozuk orman ayısı, 

bubasının dünür salıp, " Da
ne ,, yi istemesine, karşılık : 

- Veririm, veririm ama kı
zımı, ... illa ki, ben iç güveğjsi 

arıyorum, varın söyleyin, Dur
sunu hana gönderirse, kızım 

heliih minııllah, oğlunun olsun, 
onun gibi güveği mi bulacağım. 

Diye habar göndermişti. 

De i dayı Dursunu bırakır 
mı? Can çatlasa bu biricik oi
lunu gözünden bir adım yere 
ıraklatmaz.. O olmazsa biri 
daha, kız köküne kıran mı gir
miş. "Dane,, gibi ne Daneler 
var. Beline vursun kızını .. Deli 
dayı böyle diyivermişti amma, 
Dursunun yüreğini de derde 
sokmuştu. 

Dursun geçmiş günleri böyle 
düşünüb, canlandırarak bir 
hayli geımişti. Akşama yakın, 
güneşin kızgınlığı tavsayıb, se
rinlikler çökerken, önde aırb 
boyalı, boynuzları burma ele 
başı Koçun, arkada sırtı ke
penekli, ayaklarının ucunda 
karabaşı dolaşan Çobanın ida
resindeki koyun sürüsü gece 
otlağına dağa doğru gidiyordu. 
Koyunların çıngırakları ve sü
rünün geçişi Dursunu gönlün-
den coşturdu. 

Sürünün çobanını çağırdı: 
- Mehmeet! Olen Mebmetl 

Gel buraya. 
Mehmet Dursunun yanına 

varınca: 

- Hadi git! Bubamal söyle! 
Sürüyü bu gece ben otlataca
ğım .. 

Mehmet duraklıyarak: 
- iyi ağam amma. Ben ne 

yapacağım, 

- Sen de benimle gel ülenl 
Hem sana bir şey diyemem, 
bubama bu lafı ettikten sonra 
gir benin odama, dıvarda asılı 
mavzer var, yanı başında silah-
lık asılı, alda gel onları .. : 

- Ne olacak? 
- Hadi Ulen, çok lafetme, 

dağda ne olur ne olmaz. 
- Peki ağam! Diye giden 

çoban, Dursunun babasına lafı 
ulaştırıp : 

- Canı çekti oglanın, pekil 
Sakın yalmdatma ha ! izinini 
aldıldan sonra, Dursunun silah
larını almı , sürüye koşmuştu. 

- ı,; 0 11U !/Ut m 
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t 936 bütçesi Kamutay H. Umumiyesinde görüşülüyor 
Milli Müdafaa masrafları bütçelerdeki inkişaflardan elde edilen paralarla 

ve devlet itibarına dayanan büyük mikyasta kredilerle temin ediliyor 
Köylü emeklerini kıymetlendirmek ve memleket iktisadiyatını kuvvetlendirmek için Ziraat bütçesine 3 mil· 

yon liralık bir fazla tahsisat konulmuştur. Maarif bütçesi de geçen seneden bir milyon 200 bin lira fazladır 
- Baş taıa/l J mcı sav/ada -

ihtiyaçlar arasında bulunan tuz 
ve şeker gibi iki mühim mad
denin halkımızca ucuzca teda
rik edilebilmesini temin mak
aadiyle iki kanun kabul buyu
rulmuş id;. Bu kanunlar bütçe 
tahminatma giren varidattan 
7 ,5 milyon liralık bir tenzili 
icabediyordu. Bu kanunların 

tatbiki neticesinde bu madde
lerin istihlak miktarı yüzde 
otuz derecesinde bir tezayüd 
göstermek itibariyle bu tedbir 
vatandaşlann ihtiyaçlarını tat
min hususunda çok faydalı ve 
meşkük neHce vermekle bera
ber kısmen de bütçede bu ver
gilerden açılan boşlukları dol
durmuştur. 

TAHSİLAT 
Günün elimizde bulunan 11 

aylık varidat hesaplarma göre, 
1935 mali senesinin 11 ayı zar
fında 180 milyon lira tahsilat 
yapılmıştır. Geçen senelere kı
yasen son aylık tahsilatımız bu 
hesaba katılırsa 1935 senesi 
bütçesini 200 milyon liralık bir 
tahsilat ile kapatmış olacağı
mızı kuvvetle ümid edebiliriz. 
Şu vaziyete göre 195 milyon 
liralık varidat tahminimizden 
demin arzettiğim 7 ,S milyon li
ra nisbetindeki tenzilat telafi 
edildikten başka beş mil
yon lira derecesinde bir 
varid at fazlasiyla 1935 büd-
çesi hesablarını kapatmış ola· 
cağız. Bu fazlanın mühim bir 
kısmı istihlak mevzularındaki 
vergilerde gösterilmete olma
ıına göre, halkımızın refaha 
doğru gitmekte olduğu netice
sini çıkarabiliriz. Bunu da Cu
muriyetin müsbet mesailerinin 
semereleri olarak zevkle ve 
tükranla kaydetmek isterim. 

YENi BÜDÇE 
Takdim ettiğimiz büdçelerin 

tahlili elimizde 935 büdçesinin 
ıekiz aylık varidat tabsilah ol
duğu sırada tanzim edilen 936 
bidçeıi 216 milyon 800 bin 
lira olarak varidat ve masraf 
arasında tevazün temin edil· 
mek suretile yüksek Kamulaya 
takdim edilmiş idi. 

Büdçenin encümende tedkiki 
sırasmda on aylık tahsilat ra
kamlarını elde etmiş bulunu
yorduk. Bu son rakamlara 
göre, Evelce yaptığımız tah
minlerden bir kısmanda tenzilat 
ve bazı membalara da iliveler 
yapmak suretiyle tadilat yapıl
ması, kezalik rıhtım mübayea 
taksitlerini, bunları işleten mü
easeseler bftdçelerine idhali su· 
retile umumi muvazeneden çıka
rmayı, bazı vergiler idareihusu· 
ıiyelere devri münasebetiJe ha· 
zineye idarei hususiyeden 
verileceği tahmin edilen va· 
ridatm bilihare hazırlanan 
1934 hesabı katiıine göre 
tayini icabet etmit ve biit
çe encümeniyle mutabık olarak 
yapılmış olan bu tadilat nelice
sinde bütçenin varidat tahmini 
212,764,000 lira olarak tesbit 
olunmuştur. MHraf kısmı da 
bütçe encümeninin çok kıymetli 
mesaisi neticesinde bu hadde 
indirilmek suretiyle hakiki bir 
tevazün halinde tadilen yüksek 
heyetinize sunulmuş bulunmak
tadır. Bu mıktar 1935 senesine 
nazaran 17 milyon 700,000 lira 
bir fazlalığı gösterm~ktedir. Şu 
kadarki bu fazlanın yedi mil
JOD liraya yakın mıktan 1935 

senesinde bütçe haricinde ida
re edilmekte iken bu bütçede 
yer alan buğdayı koruma ver
ğisinden 4 milyon liraya karib 
mıktan da yine bu sene içinde 
kabul buyurduiunuz Hava ku
rumuna yardım vergisinden 
doğmuş olduğundan mukayese 
için bu iki verginin tenzili ha
linde 1936 bütçesinin 1935 se
nesi bütçesine nazaran hakiki 
fazlası 5,5 milyon lira olduğu 
tezahür eder. işte bu fazla bu 
sene elde ettiğimiz varidat ra
kamlarına uygun olduğu gibi 
bütçe rakamlarındaki samimi-· 
yeti ifade eder. 

FAZLANIN TEVZi ŞEKLi 
Masraf bütçesinin tahlili ve

varidat fazlasının tevzii şekli: 
1935 masraf bütçesi 195,000,000 
olmasına göre bu sene bütçe
sinin fazlasını teşkil eden 17 
milyon 700,000 lirasının tevziini 
gösterir başlıca rakamlar ş5y
Jedir: 

3,930,000 Maliye 
6, 780,000 Müdafa grubu 
3,000,000 Ziraat 
1,200,000 Maarif 

630,000 Sıhat ve içtimai mu
avenet 

2,030,000 Diğer daireler, mü
fettişi umumilikler, 
vilayet ve kaza teş
kilitt ve müteferrik 
illveler 

17,570,000 
BÜTÇEDEKi FAZLALIK 
Maliye bütçesindeki fazlalı

ğın nerelere ait olduğunu şu 
rakamlarla arzedecğim: 

1,000,000 Geçen sene kabul 
huyurulan kanun mucibince 
ziraat borçları faizlerinin indi
rilmesi ve taksitlendirılmesi yü
zünden ziraat bankaın ihtiyat 
sermayesine ilave edilmek üze· 
re verilmsi icabeden, 1,000,000 
Silolar inşaab ve buğday zararı 
karşılığı için verilme,i lazımge• 
Jen,500 000, Denjzyolları ve akay 
işletmesi için mübayea oluaa
cak vapurların taksiti için, 
500,000, Sosyai yardımlar için, 
450,000 Hava yollarına ıardım 
için, 350,000 Buğday ICoruma 
vergisi teşkilat ve masrafı ola
rak evvelce müvazene haricinde 
yapılan sarfiyat, 1,000,000 Tah
ran elçiliği binası inşaatı, Milli 
müdafaa kara kısmında görüle
cek olan 2,200,000 lira ile deniz 
kısmındaki bir buçuk milyon 
lira fazlalık, geçen sene kabul 
buyrulan kanun mucibince birer 
derece yllkaeltilen maaşların 

farkının ve bir kısım hizmet
lerin istilzam ettiği fazla mas
rafların karşılığıdır. 

HAVA KURUMUNA 
YARDIM 

Bu sene kabul buyrulan bava 
kurumuna yardım vergııınm 

hasılı tamanıen hava bütçesine 
tahsis ve ilave edilmiştir. Bu 
tehlikeyi bilen vatandaşların 

bava kurumuna yaptığı taahhüt, 
yardımları santimine kadar ay-
rica bu ihtiyaçlara tahsis ve 
sarfolunmaktadı.r Vatandaşla
rın bu kuruma yaptığı teberrü 
ve taahhütlerinin vatani en 
büyük bir vazife olduğunu ve 
bu yardımda gösterdikleri şevk 
ve hamiyeti bu ihtiyacın istil
zam ettiği mühim masraf ra
kamlarını ölçen bir maliyeci 
sıfatiyle huzurunuzda şükranla 
söylemeyi bir vecibe bilirim. 
Şu noktayı da kaydet

mek isterim ki cihanın 

sllAhlanma . yolundaki 
kuvvetli bareket ve faa
liyetleri muvacehesinde 
TUrk vatanının mUdataa 
ve sulh vazifesi olan 
kuvvetlerlnl ihtiyaç gös
terdiği masraflar bir ta
raftan bUtçelerdekl in· 
kl,allardan elde etmek
te olduğumuz paralarla 
va diler taraftan yük
sek heyetinizin ır,adlyle 
takip edilen malt siya
set neticesinde elde et-

630 bin liralık fazla, halkımı
zın sıhhatının ve binnetice 
kuvvetini korumak yolundaki 
devlet vazifelerinin başında 
tuttuiumuz mücadele hizmet· 
lerinin takviyesi içindir. 

iSKAN BÜTÇESi 
Hariçteki ırkdaşlarımızdan 

anavatana iltihak edenierjn İs· 
kanlannı ve derhal müstahsil 
vaziyetine gelmelerini temin 
için her cihet inct!den inceye 
tedkik edilerek hazırlanmış olan 
proğramın tatbikine devam 

Kam11tayda bir toplantı 

tlğlmlz devlet itibarına J 
lstlnade n temin ettiğimiz 
bUyUk mikyasta kredi
lerle tatmin edllmekte
dlr. 

ZlRAA T BÜTÇESİ 
Ziraat bütçesinde görülen Uç 

milyon liralık fazlaya gelince, 
köylünün hayabnı yükseltmek 
hususunda eo aıkı ve heyecanlı 
alakasını her vesile ile gC>s
teren Cumhuriyet, o parayı 

köylü emeklerini kıymetlendir· 
mek ve ayni zamanda memle
ket iktisadiyatını kuvvetlendir
mek için tahsis etmiştir. Bu 
sahaya para ayırırken büyük 
bir inşirah duymaktayız. Bir 
taraftan sanayile~me mesaimizin 
muvaffakıyetle başanlması için 
İcab eden pamuk, yün gibi 
iptidai maddelerin ıslahını ve 
ayni zamanda ucuzlablmasını, 
diğer cihetten ihracat madde
lerimizi teşkil eden bu madde
lerle kuru ve yaş meyvalarımız 
için yeniden pazarlar açılab)i

mesini temin edecek olan bu 
semereli masrafların yakın bir 
istikbalde feyizli neticelerini 
elde etmiş olacağız. Köylümüze 
yardım bahsinde geçen sene 
kabul buyurduğunuz kanun mu
cibince Ziraat bankasındaki 
borçların takıitlendirilmeıi ve 
faizlerinin azaltılması keyfiyeti 
daima minnetle bahsettiğimiz 
bu sınıf vatandaşların lıayatın
da büyük. bir ferahlık yaratbğı 
gibi mahsulleri huara uğrayan 
mıntak alardaki müstahsillere 
verdiğiniz müsaade üzerine 
dağıtılan 2,250,000 lira kıyme· 
tinde tohumluk ve yemeklik 
buğdaylar da büyük bir müstah
sil kütlesini sarsıntıdan mahfuz 
tutmuştur. 

MAARiF BÜTÇESi 
Maarif vekileti bütçesindeki 

bir milyon 200 bin liralık fazla, 
~eçen sene umumi muvazeneye 
alınan san'at mektebleri mas-
rafları ve her sene büyük mil
letimizin ilim ve irfana karşı 

gösterdiği iştiyak ve rağbet 
neticesi olarak tedris hayatın
daki inkişafın istilzam ettiği 
fazla masrafların karıılığıdır. 

SIHHAT VE ICTIMAI 
MUAVENET BUTÇESl 

Sıhhat ve ictimai muavenet 
vekileti bltçeainde g6riilen 

edilmekte ve büyük milli işin
de muvaffakıyetle başarılması 
ve muhacirlerin yeni muhitle· 
rine geldikleri sene içinde ev. 
toprak ve çift ile zirai aletlere 
sahih olmalan için ihtiyarı la
zım gelen masraflar, fevkalade 
menbalardan temin olunan pa
ralarla karşılanmaktadır. 

iKTiSAT IŞLERl 
iktisadi işlerimiz kabul bu

yurCluğunuz kanun mucibince 
iktisat yekaletine merbut bir 
devlet müesAesesi olarak ça
lışmakta olan Sümerbank, tat
bikine memur olduğu sanayi
leşme programımızın istilzam 
ettiği masraflar, bir taraftan 
düyunu umumiye bütçesinde 
diğer taraftan fevkalade meb
lağlardan elde edilecek varidat 
arasında derpiş edilmiştir. Bu 
programın demire müteallik 
kısmı müstesna olmak üzere 
tesbit edilen müddetten daha 
evel tatbiki için icap eden t~r· 
tibat alınmıştır. 

MADEN ARAMA iŞLERi 
Ayni zawanda yine geçen 

sene kabul bu)urulan kanun 
mucibince tesis olunan maden 
arama ve işletme teıekklllleri· 
nin faaliyetleri için lizımgelen 
masraf ve sermaye temin olun
mut ve 936 senesinden itiba
ren bir kısım bakır ve krom 
madenlerinin itletilmesine baş· 
Janacaj'ı gibi hissede devlete 
mal edilmek üzere Ergani 
bakır madeninin iki sene zar
fında tesisatının ikmali ve işle
tilmesi için lizımgelen hazır
lıklar yapılmışbr. 

KÖMÜR HAVZASI 
Bundan başka zengin kömür 

havzamızın kamilen devlet eli
ne alınarak rasyonal işletilmesi 
neticesinde fiatlarının tenzili 
ve bu sayede hem ihracatımı· 
zın çoğalhlması hem memleket 
dahilinde istiblakin temini için 
iktiza eden faaliyet tertibatı 
hazırlanmıştır. 

DEMiR SANAYii 
Yüksek furunlarm inşası ve 

ana demir sanayiinin kurulması 
için olan teşe bbüsümüzü bir 
an evvel tahakkuk ettirmek 
için ciddiyetle çalışmaktayız. 

NAFIA iŞLERi 
Nafıa iılerimiz memleketin 

ı 
imar ve aynı zamanda müda
faasında en kuvvetli bir vasıta 
olan şimendiferler inşaatı prog
ramının istilzam ettiii bütün 
masraflar derpiş edildiği gibi 
Sivas-Erzurum yolunun ihale
sindeki muayyen müddetten 
bir buçuk sene daha evvel bi
tirilmesi için icab eden karşı

lıklar ayrıca düşünülmüş ve bu
lunmuştur. 

Kezalik Cumhuriyetin üze
rinde ehemmiyetle tevakkuf 
ettiği şu sazleri dahi program
ları dahilinde faaliyet sahası 

her sene biraz daha kuvvetlen
dirilmek suretiyle inkişafını ta
kib etmektedir. 

işte bütçede görünen inkişa
fın ve hazinece derpiş olunan 
fevkalade menbalardan elde 
edilebilecek paraların ve temin 
olunan kredilerin başta mem
leket müdafaası gelmek üzere 
tahsis ve sarf mahallerini hü
lisatan arzetmiş bulunuyorum. 

KAZANÇ VERGiSi 
Kazanç ve muvazene vergi

lerinin tatbikatında müşkülatı 

mucip olan cihetlerin bertaraf 
edilmesi ve kazanç vergisinde 
biraz ağır görillen bazı nis
betlerin tahfifi maksadiyle ha
zırlanmış iki kanun layıhası 
encümenlerde miizakere edil· 
mektedir. Münasip düştükçe 
huzurunuzda defatla arzettiğim 
veçhile vergilerin hiç bir za
man istihsali tazyik etmemeğe, 
istihlAki azaltacak bir raddede 
bulunmaması varidat işlerimizin 
idaresinde hedefimizdir. 

UCUZLUK SiY ASETI 
1935 senesi içinde çimento, 

Şeker, Tuz resimlerinin ve 936 
ıenesinden itibaren hayvanlar 
vergisinin azaltılması bunun fiili 
misalleridir.Memleketin iktisadi 
hayatında görülen hareket ve 
faaliyet daha fazla inkişaf et
tikçe vergi tenzilatı yolundaki 
programımıza devam edeceğiz. 
Cumuriyet bükfimeti bal ve 
vaziyetin icabına göre vergi
leri tezyit ettiği gibi zamam 
geldikçe azaltmakta da tered
düt etmez. Verğilerde kanuni 
bükilmlerin tensik ve tevhidi, 
tarh ve cibayet usullerinin ıs

libı için baıladığımız mesainin 
semerelerini yakında yüksek 
huzurunuza takdim edebilece
ğimi umuyorum. Bu mesai bil
haıaa matrahlann iyi bir surette 
tesbitine itiraz ve tahsil mua
melelerinin tanzimine taa!luk 
etmektedir. 

NAKiT VA ZIYETI 
Geçen sene 1935 bütçesi 

münasebetiyle hazine hesabı· 
mıı.ın vaziyetini yllksek buzu• 
runuzda izah ederken banka
lardaki alacaklı ve borçlu he
saplanmızın karşılıklı tetkikle· 
ri suretiyle 1935 mali senesine 
8,950,000 liralık borç ile gire
ceğimizi arzetmiştim. Bu vaızi
yetimizin 934 mali 11enesi ipti
das~ndaki nakit vaziyetimize 
göre nisbi bir salah ifade edi· 
yordu. 22 Mayıs 936 gününde
ki hazine hesabım•zm göster
diii rakamlarda ise tasarruf 
mevduatı karşılıkları olarak ba
zı bankalar tarafından hazine· 
ye vaki olan tevdiata mukabil 
verilen bonolar dahil olmak 
üzere bu borcu tamamen imha 
etmiş, yeni seneye hiç bir borç 
devretmiyerek girmiş olacağı
mızı anlamaktayız. Bu netice-
nİll de•let itibannda yarattıjı 

kuvvet ve genişliğin çok feyiz· 
li semerelerini her sabada bi· 
ze yapılan kredi teklifleriyle 
ölçebilmek mümkündür. Türk 
cumuriyeti hazinesinin temin 
ettiği ve mali tarihimizin sita· 
yişle kaydedeceği bu yüksek 
itibar mevkii biç bir vakıt ya• 
nılmıyan daima yükselmeyi is· 
tihdaf eden kararlarınız ve ir· 
şatlannızla husul bulmuştur:. 

iŞ ADAMLARI 
Bütün teahbütlerimizi günün· 

de ifa etmekte bulunuyoruz. 
Devletten iş alabilmek yerli ve 
yabancı bütün iş adamlarının 

en emin bir sermaye ve faali
yet zemini olmuştur. Büyük 
emeklerle yaratılan bu devl'!t 
itibarının sarsılmaması hergün 
biraz daha kuvvetlenmesi hu· 
sosunda çok hassas bulunuyo· 
ruz. Dahili işlerimizde yabancı
larla akitlerimizde bu hususta 
büyük bir dikkat ve itina ite 
hareket ediyoruz. Zamanında 
ödenmemek suretiyle itibarımı· 
zı sarsacak teahbütlere ne ka· 
dar cazib olursa olsun bağlan 
maktan tevakki ediyoruz. He· 
saplı yürümek Cumhuriyet mali· 
yesinin düsturudur. Bu düstur 
bütçemizio, hesaplarımızın mu· 
vazeneli olmasını telkin ediyor. 
Ve bizim için en büyük kuv· 
vet menbaı oluyor. Bunu söy
lerken el:mizde olmıyan bir 
nokta üzerinde tevakkuf etme'" 
yi de vazife bilmekteyim. 

ESKi BORÇLAR 
Bu da imparatorluktan de•· 

ren aldığımız borçlardır. Bunda 
dahi aldığımız teabhütleri ta· 
mamen ve günü gününe iyfa 
etmekte, samimi emellerimi:&'" 
den biridir. Diğer memleket
ler bu gibi borçlar hakkında 
ne gibi karar alırsa alsın bi.ıiJll 
bu samimi düşüncemize tesit 
edememektedir. Ancak yüksek 
heyetinizin malumudur ki, b~ 
gibi borç meseleleri bütçem•: 
zin, hesaplarımızın muva:ıeneli 
olması ile halledilemiyor. Ecae"' 
bi parası ile ödenmek la~~ 
geliyor. Buna da arsıulus--
ticari münasebetler amil •• 
hakim oluyor. Ticari müba"' 
deleler daraldığı, ( ne k•'"' 
dar alırsan o kadar alırım k•'"' 
ideleri ) yerleştiği sıralarda bO 
borçlara mukabil ödenen Tiirk 
paralarının transitlerinde ciddi 
mlltkülit ve hatta imkansız!!~ 
lar başgösteriyor. işte TUP 
hazinesi busene bugibi bir .. ~: 
kıntıya maruz kalabilecejİt" 
hissetti. Alacaklılanmızın -~ 
killerine horçlanmızın en büy-
k11mının. taalluk ~tti~i Fr~D~ 
bükümetıne vazıyetı ve tıc .. • 
kifayetsizliğinden hissettiği~ 
sıkıntılı vaziyeti izah ettik.. el 
hükfimet arasında memnuaıY 
ile zikredeceğim bir anlat:: 
husule geldi. Sonra da bu e 
dairesinde düyunu umu111i~ 
meclisile yeni l>ir mutabak• 
hasıl oldu. Bu borçlardan T~ 
kiyede Türk parası ile ted•1' 
edilen kısmı ile Almaoyad: 
mahalli para ile ödenen ve A 
manya ile yapılm~k~a olan. k~~ 
ring mukavelelerının lebuııil _ 
temin ettiği farklarla karŞJ' 
makta bulunan kısım konu ~ 
haricinde tutulmuştur. 'fOt ,ı 
Alman hamilleri bundan ı•:,,a 
görmiyecek, Türk balll~JJ ,,4 
Türk parası, Alman ba111•1!.,,. 
de Alman parası alacaklat "'' 

BORÇLAR iN Y AR1S!1ı MALLA ÔDEYECEu 
Bunlar haricinde kabb 
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nede 85 milyon tutan bu bor
cumuzun yarısını Türkiyeden 
mal mübayeası uretile öden
mek esasına müstenid beş se
nelik bir anlaşma yapılmıştır. 

Sanayiimizin inkişafı için 
muktezi bu beş senelik devre 
zarfında aynca her sene yirmi, 
ıirmi beş milyon Fransız frank .. 
lık bir döviz kredisi almakta 
itilafımız ahkamı cümlesinden
dir. Keş senelik devre için ha
rici borçlanmıza karşı teahhü· 
dümüzü ifayı kolaylaştıran bu 
anlaşmayı huzurunuzda arzw 
ederken ati için de tedbirler 
almak vazifesini ihmal etmiye
ceğimizi ilave etmek isterim. 

Bütçe encümeninin ü~erinde 
ehemmiyetle durduğu bu mev
zuda aldığımız tedbirleri teshil 
etmek üzere bütçe kanununa 
ilave ettiği bir madde i_le icr_a 
vekilleri heyetince tasdık edı
lecek bir cetvelde döviz ihti .. 
yaçlanmız tesbit edilmiş ola
caktır. Bu tedbir döviz olarak 
elimize geçecek olan paraları.n 
hesaplı istimalini takviye etmış 
olacaktır. 

SiLOLAR 

Diğer taraftan demin d~h~ 
bir münasebetle arzettiğim gıbı 
daima yabancı pazarlarda müş· 
teri bulacak pamuk, kuru ve 
yaş meyve gibi istihsaliih~ızın 
çoğaltılması sayesinde bu ıhra
cat maddelerimizin ve her sene 
binlerce ton hacım ilave edil
mekte olan silolanmızda temiz
lenecek olan ve büyük pazar
larda kendine has ve kıymetli 
bir tip olarak tanılan buğday
larımızın ve işletilecek yer al
bndaki zengin madenler~mizi~ 
hariç pazarlara gönderıl~esı 
Yolunda verel·eğiniz direktifler 
dairesindeki çalışmalarımız b_u 
meseleyi esasından halletmış 
olacaktır. 

HARICi TiCARET 

Takvim yıllarına g~re ~a~ır
lanınakta olan harici ıstatıstik-
erimiz 935 yılındaki iktis~di 
bünyemiıin bir sene evveline 
nazaran memnuniyetle karşıla
nacak bir inkişafını kayıd ve 
işaret etmektedir. 934 senesin· 
de ithalabmız 86,790,000 ihra
catımız 92,149,000, 933 sene• 
sinde ithalibmız 88,823,000, 
ihracatımız 95,861,000, bu ra
kanılar bir taraftan iktisadi 
buhranm geçirilmekte, sa}Aba 
doğru gidilmekte ol~ugunu 
gösterdiği gibi diğer cıhed~n 
zirai ve sınai sahalarda al~gı
mıı. tedbirlerin müsbet netice-
lerini işaret etmektedir. 

Filhakika mühim bir ih!acat 
maddemiz olan üzüm fiahnı 
korumak için Ziraat ve iş ban-: 
katarının koydukları sermaye 
ile bu mevzuda çalışan teş~k
kül bu mahsulümüzün deger 

fiatla satılmasında b~y~k ~~~ 
kuvvet olmuştur. Bu ıkı mı ı 
bankamızın bu husustaki mesa
isini huzurunuzda şükranla ana-

n 

Pamuk mahsulümüzün değer miş bilinçolannı neşreylemiş 
fiatla sahlmasında da bu sene olan milli bankalarımız bir se-
faaliyet sahasını genişleten nelik iş hayatlarını kirla ka-
milli sanayiimizin büyük rolünü patmışlardır. Bu netice hususi 
zikretmek lazımdır. kredi işlerinin de iyi bir du-

Tütün, fındık, incir gibi diğer rumda olduğunn bize anlatması 
zirai maddelerimizin hayvani itibarile üzerinde me:nnuniyetle 

maddelerimiz de deg· er fiatlarla durulacak bir hadise teşkil 
eder. Bankalardaki mevduat 

elden çıkarılmıştır. cüzdanları muhteviyatı inkişa-
MILLI PARALAR fını muhafaza etmektedir. Bu 

YENrASIR 

YOL iŞLERi 

1 
Emin Sazak (Eskitehir) Umu• 

mi mütalealan arasında bil-
hassa yol i leri üzerinde dur
muş ve bu mesele etrafındaki 
düşüncelerini izah etmiştir. 

Emin Arslan (Antalya) ve 
Turgud (Manisa) Berç Türker 
tarafından ileri sürülen noktai 
naz;ırl.ıra iştirak etmediklerini 
söylemişlerdir. 

Milli paramızm kıymeti 1930 vaziyet Milli bankacalığm iş 
senesinde tesbit edilen parafe tutumu itibarile yüksek mev- Turgut (Manisa) Bilhassa Berç 
üzerinden ve hiç sarsılmadan kiini ifade ettiği kadar halkın Türkerin muhtelif vesilelerle 

BiR CEVAB 

devam erlemektedir. Bütçe ve bankalara olan itimadının da ileri sürmüş olduğu mütalealar 
tediye tevazünlerinde dayanan canlı ifadesidir. Mevduatın ko- arasında görmekte olduğu te-
milli paramız her yerde layık runması için alınan devlet ted- nakusları anlatmış ve ikinci 
olduğu itimad mevkiini almış birlerinin ve milli tasarruf ve sanayi planı ile kurulacak olan 
ve en kuvvetli paralar arasın- iktisat cemiyetinin kıymetli faa- Demir anayiinin milli istikla-
da rağbet kazanmışbr. Merkez liyetterinin de bu memnuniyet lin bir sembölü olduğunu kay-
bankasmdaki Altın stoku 1935 verici neticenin alınmasındaki dedcrek, tavsiye edilmekte 

rolü büyüktür. ı · ti" · h 1 takvim yılı içinde 2 milyon fi- o an para sıyase nın usu e 

l ·ı ıı 950 000 Son Sözler. Sayın heyetinizi getirec~ği istikrarsızlığın fena 
ralık bir çoğa ma 1 e ~. • fazla tasdi etmek istemem. d f 

H neticelerin en tega ül edil-
liraya baliğ olmuştur. er ve.. Sözümü bitirirken 1936 iş ha-

mekte olmasını teaccüble kar-sile ile ve her fırsatta bu sto- yatımızı ifade ve ihtiva eden 
şılamakta bulunduğunu söyle-

ku çoğaltmak emelimizdir. bu bütçenin tevazününde ve 
GÜMÜŞ PARA rakamlarının amimi ifadelerini miştir. 

Usul üzerine sl>z alan Necmi 
Verdiğiniz salahiyete istina- muhafaza ve temin hususunda Galib Kargı (Ankara) Herke-

den bu ayın nihayetine kadar bütçe encümeninin pek büyük b sin kendi noktai nazannı iza 
12 milyon liralık gümüş para dikkat ve mupisini yüksek hu- etmekte serbest bulunduğunu 
tedavüle çıkarılmış bulunuyor. zurunuzda zikretmeği ve ken- ve bunlara karşı alakadar V;.;;· 

Gümüş paranın halkımızca dilerine teşekkür eylemeyi va- killerin cevab verebileceklerini 
zife bilirim. isabetli ve daima 

.. 

gördüğü rağbet ve aynı za- feyizli kararlarınızla 1935 senesi kaydederek karşılıklı münakn-
d fakllk Parada hı.ssedı· şaya yer olmadıg· mı ilave ey- 1 

man a u - bütçe ini na ıl muvaffakıyetle 
len ihtiyacı nazarı dikkate ala- tatbik etmiş isek yeni sene )emiştir. 
rak önümüzdeki senede daha bütçesi üzerinde de esirgemi- MALiYE VEKiLi TÜRKERE 
dört milyonluk çıkarmış olaca- yeceğiniz irşatlarınızın ve yük- CEV AB VERDi 
cağız. Bunun icabcttirdiği gü- sek direktiflerinizin ve bütçe Bunu müteakip maliye veki-
müş hazırdır. Bu suretle gümüş tatbikabnın muvaffakıyetle ba- Ji tekrar söz alarak masraf fa-
para darlığı hakkındaki kanun şarılmasında yegane amil ola- sıllarınm artmakta olması l<ar-
hükmünll yerine getirmiş ve cağına kuvvetle inanır ve tak- şısmda Türker tarafından ileri 
verilen salahiyet dairesinde dim olunan Jayihanın tasvib ve sürillmüş olan endişelerin yer-
darbiyab tamamlamış olacağız. kabulünüze layık olduğunu siz olduğunu, bu masraflarda 

BORÇLAR arzeylerim. derpiş edilen masraflann mem- ı 
Mail.ye vekı'lı"n"n b i leketin müdnfansına ve ı"ktısa-Dahili ve harici istikrazla- 1 u umum 

izahını mütealrib Hüsnü Ki- di zırai istihdaf eylemelde bu-
rımızın demiryolu inşaat ve d 

tapcı (lzmi11) büyi.ik eserin lun uğunu söylemiş ve büyük 
mübayaası için çıkarılan bono yurdun nasıl korunduğunu gös- tesisat masrafları durdurulamaz 
ve tahvilleri muhtelif kanun- termelde olması itibarile 1936 demiştir. 
larJa eski ve yeni borçlann yılı bütçesini t&kdir ve teşek- Fuad Ağralı sözlerine devam 
senelik itfa karşılıkları olarak ltürle karşılamakta olduğunu 1 ederek : 
lazım gelen tahsisat bütçeye kaydederek bazı noktalar üıe- istikrazda elimize para geç-
tamamen konmuştur. ıinde temennilerde bulunaca- medi diye ileri sürülen müta-

Yfiz kuruşu g eçmiyen tekaüd ğını söylemiş, ormanlarımızın ]eaya karşı orta yerde yapıl-
ve yetim nıaaşlarının tasfiyesi- korunması ve sulama işleri mış bir istikraz meselesi yok-
ne devam olunmaktadır. Bu üzerinde daha seri hareketlere tur. Mesele bir döviz kredisin-
sene kırk kuruştan yetmiş beş geçilmesini, tatii edilen isken- den ibarettir demiş ve Türk 
kuruşa kadar olanların tasfi- deriye vapur seferlerinin bay- parasının kıymeti üzerindeki 
yesi bitmiş ve 1936 mali sene- rak göstermek gibi milli bir düşüncelere kar4ılık olarak da 

gaye ve Türkiye Mısır ticark Türk parasının kanunu istikra-sinde 75-100 kuruşa kadar 
münasebabnın ve dostluğunun rı yapılıncıya kadar döviz kıy-

olan kısmın onar senelikleri takvı·yesı· b'"kımından zarar da · d b" b" b .,, metın e sa ıt ır paraya ağ-
verilmek için şimdiden tebliğat edilse devam edilmesini iste• lanması zaruri bulunduğunu 
yapılmışbr. Bu suretle bu tas- miş, bazı kazalarda doktor kaydetmiştir. 
fiyeye taAlluk eden kanunun bulunmaması yüzünden karşı- Bu izahatı müteakip bütçe 
hükmü de tamamen yerine laşılan güçlükleri anlatarak bu hayeti umumiyesi üzerindeki 
getirilmiş olacaktır. yokluğun karşılanması için icab müzakere kafi görülerek mas-

Bu bahse nihayet verirken eden tedbirlerin biran evel raf bütçelerine geçilmiş, Ka-
vermiş olduğunuz salahiyete alınması lüzumunu ileri sür- mutay bütçesi 2,901,480, Riya-
istinaden 1935 senesinde Sıvas müştür. seti cumur bütçesi 400,100, 
Erzurum istikrazının 4,5 milyon iKiNCi SANAYi PLANI Divanı muhasebat bütçesi 
liralık üçüncü tranşenini de Berç Türker (Afyon) Bütçe 589,590, Başvekalet bütçesi 
muvaffakıyetle neticelendirmiş heyeti umumiye.si üzerindeki 1,246,240, Şurayı devlet bütçe-
bulunduğumuzu ve büyük Türk düşüncelerini izah etmiş ve si 220,900, istatistik umum mü-
nıilletinin milli vazifesini idrak ikinci sanayi planının tatbika- dürliiğü bütçesi 312,200 ve di-
ve ifa hususunda gösterdiği tına geçilmeden önce alınma- )'anet işleri reisliği bütçesi de 
tahalükü büyük bir zevk ve sını yerinde gördüğü tedbirler 607,630 lira olarak kabul edil· 
minnetle arzederim. Bu istik- ve Türk pilrası kıymeti üze- mi tir. 
razın 1936 .senesinde yine 7,5 rinde bazı temennilerde bu- Kamutay bugünkü toplantı-
milyon liralık üçüncü traşi de lunmuştur. sında aldığı bir kararla bütçe 
çıkarılacaktır. Berç Türker bu arada Türk müzakeratının devamı müdde-

MILLI BANKALAR parasının Fransız frangına tince hergün saat 14 de top-

Manisa maçı ve 
bir mektup 

Manisadaki okuyucularımız
dan ldığımız bir mektupta, 
lzmire gelen ve lzmir muhteli
tile kar ıla an Manisalı takımın 
Manisanın hakiki futbol kıy
metine miyar olamıyocağı bil
dirilmektedir. 

Bizim de yakından bildiği
ğimize göre Manisada bir çok 
kıymetli oyuncular vardır. Ma· 
nisanın, pazar günü stadyumda 
seyrettiğimiz ekibe girecek 
daha başka elemanlarının bu
lunduğuna knniiz. Esasen pazar 
günü yapılan maç, temsili bir 
mahiyeti bniz değildir. Sırf, iz
mir muhtelitinin lstanbul maç
larına hazırlanması için komşu 
vilayetin lzmir futboluna karşı 
gösterdiği temiz alakayle ha
zırJanmış bir ekzersizdir.Şüphe 
edilemez ki ciddi bir mnç, ara
daki gol farkının hu kndar ba
riz bir ayrılık gl5stermesine 
imkan bırakmıyacnk şekildedir. 
Netekim daha birkaç hafta 
evvel, İzmirin en kıymetli ta
kımları Manisadn müşkül da
kikalar geçirmişlerdi. 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tnhvilah Ergani, Si· 
vas dahili istikrazı satın alır. 

dre : lımir Kemeralh 

Hncı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 

TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

ZAYİ 
933-934 ders yılında lzmir 

Muallim mektebinden aldığım 
170093-15925 kolordu tasdik 
No.lu ve 31-141 Okul ta dik 
No.lu tam chliyetnam mi kayb
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığım 
ilan ederim. 

Torbalı Kayas Öğretmeni 
Suphi Atay 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablpEerl 

1\f uza f fer Erof"ru l 
Kenıal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün abab 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı munyenehanclerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve alı 8 den 10 a 

kadar memleket h stanesinde 

lzmlr beledlyeslnden: 
- Havaga~ı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı için beher ton" 
913 kuruştan kırk üç bin üç 
yüz yirmi iki lir bedeU mu-
hammenle d6rt bin yedi yüz 
kırk be ton Zonguldak zero 
dis lav!! maden kömürü bnşkar 
tipliktcki artname veçhile 
12-6-936 Cuma günü saat on 
altıda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. 

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

~l~-~~~mii;iO~verilir. 23-27-30-4 1330 (567) 

ELEGAN TERZiHANESi 

TAKSiTLE ELBiSE 
Müessesemiz ilimizin sayın memurlarına müsait şeraitle 

ve geyim zevklerine tamamiy)e uygun olarak 

1~AI\SiTl"'E ELHiSE 
yapmağa başlamıştır. 

En müşkülpesent mUşterllerlmlzl 
memnun etmeğl bir vazife bilir. 

Temiz işçilik Temiz malzeme 
Ve Garanti 

~l\ Dil ES: 
HACI HASAN OTELi No. 63 IZMIR 

ELEGAN TERZiHANESi SAHiBi 

M. Zeki Ergün 
PARIS AKADEMiSiNDEN MEZUN 

••~lmau: ................... IBl![mm~~:'JZJl::ma·• 

Heyeti umumiyelerini akdet- bağlı lrnlınmamasını hissetmiştir. lanacaktır. 
~:__--~~~~~~--- ~~--~-==~~~~~==~===~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~••~~~~~~ de~etinin de ya Rusp i~~-

BOGAZLAR meselesi• tirak eylemesi ve yabud meşrut 
olduğu veçhile muavenet ey
lemesi. 

T .h. e· Bakış Muahede Rusyanın Karade-
aı )0 e Jf niz ve Boğazlar hakkmdaki 

arzulannı tabnin ediyormu idi? 
y ..tt8z.a.N; .A.·(:7;bas ve tocemr Jıaklu malı)uzdur) 

·---------------------·' -t2-
tor unvanını Türkiye tasdik 

Napolyon'un lmpara d Uuk mUnasebetlerl 
etmi~U. Fransa ile os 

°" inkişaf ediyordu 

800 d kt: • '~öndermek için tayin olunacak 
2 - 21 Mart 1 . e a Rus cenk gemilerinin boğaz-

olunan muahede ıle lyonyen f · · t hT 
d·ı C . · )ardan geçme erının es t ı. 

adalarında teşkil e ı en ezaırı K d · d"W d 
S · · · ta 3 - ara enız ıger ev-

eb 'a cumhuriyeti araz.ısının - ·ı · k ı 
rn . . Çarı kefil Jeti rin harb gemı enne npa ı 
amıyetme Rusyn . b tul ı b devletlerden biri bu 

old • d it Jyı. ahvalı u u a ugun an ve a d . hnrb gemisi geçirmek 
d . . bulun- enıze 

a alarda Rus askerının •• . isterse Osmanlı ve Rusya dev-
tnasına lüzum göster~ı~ı:~~~ Jetlerinin bütün b:ıhri kuvvet-
bu ha) r dev~ ~ttıgı kur feriyle buna mani olması. 
detçe Ru as~erının mez 4 - Fransa Baltık denizinde 
adalar an gerı alınmaması ve d"b k 
b d b 1 d kça (Sund) boğazını ıapte ı apa-

u a kcr ora a u un u R ·ı F 
oradaki Rus harb gemilerini br ve usya ı e ransa ara-

d w • • k ühimmat aında harb cıkarıa Osmanlı 
egıştırme v~ya m 

Muahede Karadenizi Osman
lı ve Rusya devletlerinden baş
ka diğer bütün devletlerin do-
nanmalarına kapalı tutuyordu. 
Bu uretle dışarıdan kimse ge
lip bu denizdeki Rus sahiHe
rine, limanları:rn, donanmasına 
taarruz edemiyecekti. 

Şayet bu denize girmek ce
saretini gösteren olursa karşı-
sında yalnız Rusyayı değil bel
ki Osmanlı ve Rus devletleri-
nin bütün bahri kuvvetlerini 
bulacaktı. 

Karaden"z artık bundan son· 
ra Rusya ve Türkiyenin müş
terek tasarrufu albnda sayıla-
cak ve bunun kapısı herhangi 
bir taarruza karşı, iki devlet 
tarafmdan müştereken müdafaa 
olunacaktı. 

Ruı a "'ll'nlW 

elde edilemeyince - Karadeniz 
için istediği hemen bu idi. 

Boğazlara gelince: Bunlar 
yalmz Oımanh devJetinin tam 
tasarruf ve hakimiyeti altında 
idi. Rusya bunlardan yalnız 

Rus askeri cezniri seb'a cum
huriyetinda \<aldığı müddetçe 
oraya gidecek veya oradan 
Karadenize dönecek olan cenk 
gemilerini geçirmek için istifa
de edecekti. 
Şu halde boğazlardan geçe

bilecek RU! harp gemile~i 
lyonyen adalanndaki cenk ge
milerini değiştirmek veya mü
himmat götürmek için bu ada
lara gidecek veya oradan Ka
rndenizc dönecek olan harp 
gemilerine hasredilmişti. Bu da 
Ru askerinin mezkür adalar
da kaldığı müddete münhasır 

idi, bu müddet -muah de mu
cibince - ltalya ahvali sükunet 
buluncaya kadar devam ede
bilecekti. 

Demek ki -Otedenberi kayıt· 
dnaan. 

masını istediği vakıt boğaz

Jardan geçirebilmek maksa
dını güden Rusya Çarlığı 
boğazlar haklcında istediğini 

bu muahede ile tamamile elde 
edememitti. J~te muabedenin 
Karadeniz ve boğazlar hakkm
daki ahkimı bundan ibaret idi. 

• 

O zamanki Osmanlı diplomat
larının Avrupa umumi ahvalini 
]fiyıkıyle takdir ve tahmin ede
medikleri görülüyor. 

• • • 
Yukarıda da İfaret edildiği 

vcçhile Napolyon Bonapart 
Fransada hükumet başına geç
tikten sonra lstanbuldaki nü· 

Umumi ahv:ıin yakın atidt:ki fuzunu kuvvetlendirmeğe ve 
inkişafı bu muahede hükümle- Oımanlı hükümetini Rusya 
rinin tatbik edilmesine müsaid ve lngilterenin nufuzundan 
olmadı. Az zaman sonra Tür- ve ittifakından ayırıp kendi 

tarafına çekmeğe; daha doğ-
kiye ile Rusya artık milttefik rusu kendi hesabına kuJ-
dcğil, muharib oldu. Janmağa çalışıyordu. Bu çalış-

Muahedenin nktinden pek mafar bir müddet istenilen 
az sonrn Napolyon Bonapartın semereyi vermedi. Çünki Mııır 
Austerlitz muzafferiyeti vukua seferinin bıraktığı iğbirar he-
geldi. Avrupada ahval tama- nüz zfıil olmamışb ve Babıali 
mile değişti. lngiltere ittifakından ayrılmak 

Muahedcnin aktı az geri istemiyordu. Lakin Osterliç 
kalsaydı belki de akdo- muharebesinin neticesi ahvali 
Junmazdı. Çünkfi Napolyon tamamile değiştirmişti . Babıali 
Bonapart Rus ve Avusturya 1806 de Bonapartın (impara-
ordularım bozup Avusl':ırya ve tor) unvanını ta dik etmekte 
Prusyayı ezdikten sonra Rus- arbk tereddüd etmedi ve Pa-
yaya sıra geleceği ahvalin gi- riıe bir elçi gönderdi. 

-ta;-1.:u...ı· vouu. 1 
azı talcunı ne olacak? yuiliaşılık rütbe.ine çıka 

De.-. 



gahlte a 

PARDAYANLAR 
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Alls, beti benzi uçmu,, dudaklarını ısırıyordu 
zihninden binlerce sorgular geçiriyordu 

Kraliçe ile sevişeceğimi de 
beyan ediniz. lbtin:al Jan Da
lire Parise gelecektir. O zaman 
umarım ki Alisin karım olma
sına mani olmıyacaktır. işte se
vimli dostum; sevdiğim kadına 
götüreceğiniz güzel haberler 
bunlardır. 

Sözlerini ilave etti. 
iki dost, bir saat kadar dert

leştiler. Pardayan Luiıden ve 
Mariyak da Alis dö Lüksten 
söz açmıştılar. Sonra birbir
leriyle kucaklaştılar. Şövalye 

biraz istirahat etmek üzere 
Monmoransinin konağına gitti. 

Mariyak'a gelince; şafakla 

beraber yola çıktı. Jan Dali
reye kraliçe Katerinin sözlerini 
bildirmek için uzaklara gitmişti. 
Bir kaç gün sonra Pariste Sen 
jermen yanşının eyi esaslara 
dayandığı tevatırı şayi olmuştu. 
Kraliçe sarayda: 

- Din namına kan dömek 
bir cinayettir. 

Diye bağıra bağıra söylediği 
ıözler bir örnek olmuştu. Kral 
da bu barptan kurtulduğu için 
endişesiz domuz avına gidi
yordu. Kiliselerde Höknolar 
aleyhindeki çok ileri giden 
viazı nasihat sona ermişti. Na
var kralının Margrit dö Fransla 
evleneceği ve Jan Dalirenin 
Parise gireceği gün büyük bir 
tören yapılacağı halkın ağzında 
dolaşıyordu. Fakat bazı kimse
ler bunda mutlak bir bilenin 
mevcudiyetini seziyorlardı. 

Haziran ayının sonlarına 

doğru bir çok tanınmış protis
tanlılar Pariste dolaşmağa baş
lamışlardı. Amiral Kofininin 
Parise geldiğinde Mösyö dö 
Giz'le kucaklaştığı da işitil
mişti, 

Bu müddet zarfında, Şövalye 
dö Pardayan da Pariste serseri 
gibi geziyor, Luizi bulmak için 
dolatıb duruyordu. Günden 
güne endişesi artan Mareşal 
dö Monmoransinin bütün ümit
leri suya düşmüştü. Şövalye ise 
Luiz ile anasının uzak vilayet
lerden birine götürüldüğüne 

inanıyordu. Babası ihtiyar Par
dayan da ortada yoktu. 

Şövalye bir çok defalar otel 
dö Memeye girmek istedi. Bey
hude yere konağın etrafında 

dolaştı. Bahçenin duvarından 
atladı. Ne Janı, ne jiJloyu, ne 
de vekilharcı görebildi. Kapı 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol açabilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

pençereler sımsıkı kapalı idi. 
Şövalye dostu Mariyak'm Pa

risten ayrıldığı günün ertesi sa
bahı Alis dö Lüksün evine gitti. 
Alis kendisini sevinçle kabul 
etti. ilk sözü evden çıktıktan 
sonra sevgilisinin tecavüze uğ
rayıb uğramadıgma dair idi. 

Pardayan da: 
- Madam, her şey eyilikle 

geçti. Kimse bize taarruz et
mediği için Mösyö Lö Kont da 
kılıncını çekmedi. 

Cevabında bulundu. Alis: 
- ÖyJe ise, niçin şimdi yal

nız geldiniz Mösyö? 
Bunun üzerine Pardayan, ta

nımadığı bir Jantiyomun so
kakta yanlarına geldiğini ve 
Konta kraliçenin yanına gitmek 
için arkasından gelmesini rica 
ettiğini anlattı. 

Alis heyecanla: 
- Kraliçenin yanına mı? 

Luvr sarayına mı? ... Ah! Ora
dan sağ çıkamıyacaktır. 

Diye bağırdı: 
- Hayır, Luvr sarayına de

ğil Madam! Tahta köprü yanın· 
daki bir eve. Hatta buradan 
da sağ çıktı. Ben de kendisini 
kapıda bekledim. Beraberce 
Betizi sokağındaki konağa ka· 
dar gittik. 

- Burada konuştuklarına 
dair size bir şey söylemedi mi? 

- Söyledi. Mösyö Lö Kont 
Navar kraliçesine ~izli tebli-
gatta bulunmak üzere Paristen 
ayrıldı. 

Alis, beti benzi uçmuş, du
daklarını ısınyordu. Zihninden 
binlerce sorgular geçiriyordu. 
Heyecan içinde idi. Şövalyenin 
gözünden bu heyecan kaçmadı. 
Alisten şüpheleniyordu. Bugün 
de şüpheler yavaş yavaş haki
kat oluyordu. Yalnız kendisini 
teselli eden bir cihet varsa 
o da bu kadının samimi ve ha· 
kiki olarak Mariyakı sevmiş 
olması idi. Fakat bu heyecan 
ne idi? Şövalye sözüne devam 
ederek: 

- Hepsi bu kadar değil 

Madam! Dostum size şunu da 
1'Öylemekliğime müsaade etti. 
Kendisi, Navar kraliçesinin zi
yaretinden istifade ederek sizi 
sevmekte olduğunu bildirece
ğidir. 

Sözlerini bitirir, bitirmez, 
Alis titremeğe başladı. Çehresi 
ölü benzi gibi sararak kısık 

bir sesle: 
- Devam edecek -

Viicudu bir kale gibi nıüdaJaa eder! 
·········································~ 

0 GRiPiN ,, Radyolin mües

seselerinde en büyük itina

larla h3zırlanmış bir 
müstahzardır 

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

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

dan hiç korkmıyarak 

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

YENi A&ltl 

lzmlr Slclll Ticaret Me
murlujiundan : 

lzmirde ikinci kordonda mu· 
amele yapan müseccel(Osmanlı 
Bankası lzmir şubesi)nin 19-5· 
936 tarihile tasdikli sirküleri 
Ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1630 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. • 
lzmir Sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. 
T enik imzası 

1 - SiRKÜLER 
lzmir Osmanlı Bankası 

lzmir şubemiz namına muh
telif sıfatlarla imza atmağa 
yetkeli lşyarların imza örnek
lerini bağh olarak sunuyoruz. 

işbu sirkülerin evvelki sirküler 
)eri iptal ettiğini bildirir, key
fiyeti notetmenizi dileriz. 

Saygılarımızla. 

Osmanlı Bankası 
Türkiye umum müdürlüğü 

Mes'ul murahhas 
Willi Brierre 

Umum müdür 
F. Carelli 

OSMANLI Bankası 
lzmir şubesi 

namına imza atmağa yetkeli 
işyarlar 

Aşağıdaki imzalar lzmir şn
besi için Banka cari muamelatı 
hakkında muteberdir: 

"A,. sınıfı 
Müdür 
Bay Gemil Daher 
Bu suretle imu atacaktır: 

G. Daher 
idari servisler murakıbı ve 

ikinci müdür vekili : 
Bay Louis Laurella 
Bu suretle imza ;ltacaktır: 

Louis 
Baş muhactip 
Bay Antoine Filippucci 
Bu suretle imza atacaktır : 

A. Filippucci 
"B,, sınıfı. 
Emtea servisi şefi 
Bay lbrahim Bedi Yucaoğlu 
Bu suretle imza atacaktır: 

IB. Yucaoğlu 
Tahsilat servisi şefi 
Bay Sadık Köseoğlu 

S. Köseoğlu 
Kasadar 
Bay Jerom La Candela 
Bu suretle imza atacaktır: 

J. Lacandela 
Bankayı teahhüt altına sokan 

bütün mektuplar vesair vesi
kalar aşağıda gösterilen şerait 
dairesinde iki işyarm imzasını 
taşımalıdır. 

Geri alınmaz krediler, temi
nat mektupları ve kabullerıcA,, 
~mıfına dahil iki işyar tarafın
dan imza edilecektir. 

Çekler, Poliçalar ve Gayri 
umumi kredi mektzpları S?"İbi 
diğer vesaik ile muhaberat bili 
tefrik ıc A., sınıfına dahil iki 
işyar. yahut " B ,, sınıfındaki 
İşyarların birile ıc A,, sınıfındaki 
işyarların biri tarafından müş
terek en imza edilebilir. 

Bu yetke umumi kredi mek
tuplarma şamil değildir. Umu
mi kredi mektuplan ver
mek yetkesini haiz şube
lerimiz namına imza atma
ğa izinli İşyarların imza örnek
leri için bankammn muhabir
lerine dağıtılmış olan hususi 
mecmuaya bakılmalıdır. 

545311181 
8 mayıs 1936 

Bu bin dokuz yüz otuz alb 
senesi mayıs ayının sekizinci 
günü tarihile olan bu sirküler 
zirine mevzu imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece marufum 
Philippe Carelli ve W. H. Bri
erre imzalarile temsil edilen 
Osmanlı Bankasının olup mu
vacehemde vaz ve mündere-
catmı tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten sonra Noter kanu· 
nunun 67 inci maddesine tev
fikan tasdik ettim. 

T. C. Beyoğlu dördüncü 
noteri Mitat Cemal Kuntay 

resmi mühürü ve S. 
Ormancı imzası 

Umumi No. 4336, 
Hususi No. 41245 
Bu sirkülerde mevcut imza

lardan; dairemizce 18 mayis 935 
tarih ve 4263 numaralı 11irkü-

B ütün ag"' rı ve ıstırabların panzehirı· lerle tasdik edilen Osmanlı 
Bankası lzmir şubesi müdürü 

GB 1 P l N 'dl bay Gemil Daher ve idari r servisler milrakıbı ve ikinci 

!t::~:2~~~:::::::::::::....::::..:.:=:~~~H-·,.~~ • .J&:m~· · · bay Loaia Laa-

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

.... KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı nıevsiııı]ik kunıaşJarı görıneden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzadt.. ilah l~td. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

~ .............. lllİl ................... :.-ı ................ ~ 

~ ...................................................... .. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

· umaı a rt aıı ,.. 

1,arafıııdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 

SAGLAD -------- :zA.BiF 1 

--------VE UCUZ ı >UR 
IVM#J~~/;11§ l~il\C~& 8! 21 A&iW 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
•••••••••••••••••• 
::::::::======:::: SATIŞ YERLERi ===============::= ~~~~~_.:}'"~~ ................. . .................. . ~~~ .•.........•••.•.. ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞA RK HALJ T ·A········ ... ş ...... 
186 Numarada ol. • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ..., J 
din caddesinde ı an emır og u 
f"~ZZZZZiCCZZ7..ZAEL'ZZZ7..7ZZiTU.. :ZZXL/7 L7-7.727..7.Z.r7.7.Z71/.Z7.717.7.zz7.JZ77Z/27.7..Z/.7.7L7A 

Ayni kumaşlar lzınirde Sağırzade ve Asını Riza 

Kardeşleri ve Strutt-o ··M~iı'J:;;;~~~"it~~~;u;~;;;i~';{r;d;·~~i:ı"ı;;~kt~'d;; 
~ ..............•...•..........•..............••••.•..•.••.... 

fÇ411>LHC&k'ZQ k .4 Z.:TL'Zıll23~~..nu •x L&il!i ... z• 
~ .......................... : ................................ r 

iz mir vilayeti defterdarlığından: 
T. No. ismi ışı yerı ve sayısı ihba ı name kazanç zammı tedkik yekun 

No. Lira K. Lira K. Lira Lira K. 
358 Etem fırınci Tramvay C. 7 30-4 O 00 %20 6 42 O 6 42 
564 Abidin otel ve kahveci Hilkiimet C. 46-4 84 00 84 00 O 168 00 
114 Ahmed Rifat kasap Kemeraltı C. 101 48-4 O 00 %20 7 75 O 7 75 
113 idris ve Şürekası kasap ,, ,, 89 47-4 O 00 ,, 23 26 O 23 20 
214 Fransı kupsi tüccar ve komisyoncu Yemiş Ç. 45 52-4 O 00 ,, O 00 10 10 00 

Yukarıda isimleri yazılı beş mükellef namına 932 mali yılı için Başdurak şubesince tarh olunan 
kazanç vergileri isimleri hizasında gösterilmiştir. Kendileri terki ticaret etmiş olup nerede bulun
dukları bilinmemesi basebile hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci madde'eri 
mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 1377 (985) 

rella ve baş muhasip Antoine • I' l ll"Z?"....oY~~ ••1 
Filippu~ci ile kasadar bay Je- Doktor D k 
rome La Candelanın imzala- 1 O tor 
nndan başka konulan imzalann s b • 
~endilerine im~a. salah.iyeti ve- Merkez hastanesi a ıha 
rılen zat ve huvıyetlerı maruf 
emtea servis şefi lbrabim Bedi Operatörü s •• 1 Yuca oğlu ve tahsilat servisi c d Al u ey an ıefi Sadık Köseoğlunun olnp eva psoy ~ m 
bizzat koydukları tasdik kı- Almanyadan avdetle bas- Ç k h t 1 ki lındı. 1936 senesi mayıs ayının ocu a a 1 arı 
on dokuzunc.u salı günü. talarını her gün on beşle on mı·ı· tehassısı 

Ü 
sekiz arasında 

T. C. lzmır çüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mübürü ikinci Beyler sokak 81 nu-

ve vekili Ali Raif Günyer marada kabul eder. 
ımzası Muayenehane telefonu 3315 

Umumi No. 4336 Ev telefonu 3203 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka· 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka· 

Hususi No. 4/245 H. 3 1-13 (865) 
Bu sirküler nüshasının dai-

bul eder. ıııııllm 
.5CiGIC&ll2'7.V'J.Y.Z7.Z7J7.7.ZZ7JJ~ 

___________ .. desteninde saat 10 da ve ikincı 
rede !laklı 4336 umumi No.lı 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı.1936 senesi mayis ayının 

lzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

on dokuzuncu salı gilnü. 
lzmir üçiıncü noteri resmi 

mUbürO ve namına vekili A. 
R. Günyer imzası. 

1363 (986) 

Bir borcun temini istifası için 
tahtı hacze alınan koltuk ka
nape aynalı dolap karyola san
dalya, yazıhane vesair eşyanın 
açık artırma ıuretile 30-5-936 
tarihinde yeni mtlzayede be· 

artırma suretile satılacaktır. 
1 - Satış peşin para iledir. 
2 - Taliplerin ve fazla ın•" 

liimat almak istiyenlerin ın•" 
hallinde hazır bulunacak ıne" 
mura müracaatları ilan oluout• 

1375 (982) 
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Sahife 10 

• 
• 1 

Filistinde vaziyet lngiliz hükiimetini düşündürecek kadar nazik .• 

Araplar ·syan bayrağı çekt·ıer. 
• • 
IS şlal ra 

Araplar gece baskı-nlarıyle Yahudi neslini söndürüyor 
Her tarafta bombalar patlıyor, y~ngınlar çıkıyor 

Kudüs 26 (A.A)- Filistinin 
her tarafında karışıklıklar de
vam etmektedir. Memleketin 
birçok yerlerinde bombalar atıl
mış ve bu yüzden telgraf hat
ları ve bilhassa Filistin-Mısır 

telgraf tP.Jleri kesilmiştir. Poli
sin tarassut ve nezaretine rağ· 
men vollarda kafilelere karşı 

Bu arbedeler bilhassa Nab
lus ve Akkada pek kanlı ol
muştur. Akkada araplardan 
iki kişinin ölmüş ve bir çokla
rının da yaralanmış olduğu ha
ber verilmektedir. Ayni mınta
kada bir yahudinin naşı bulun
muş ve bu hal bütün yahudi
leri heyecana dii şürmüştür. 

himayesi ıçm ·şiddetli ted
birler ahnmasına lüıum gö
rülmüştür. Akşam olup ta her 
kes evlerine çeklldikten sonra 
bütün münakalat durmakta ise 
de yine münferiden yapılan ta
arruzların ardı arası kesilme
mektedir. Umumi grevin baş
lıca elebaşıları nefedilmişlerse 
de yüksek arap komitesi azası 

rının lngiliz gUnü münasebetile 
yapılacak merasimde bulunmak 
üzere oraya gitmiştir. 

GAZZEDE VAZIYET 
CiDDiDiR 

Kudüs, 26 (A.A) - Gazze
de bugiln vaziyet o derecede 
ciddidir ki lngiliz aileleri ev
lerinden çıkarılarak polis mer
kez dairf'lerine ve kışlalarına 
ıevkoluomuştur. Bu nakil ame· 
liyeıi esnasında bit: nefer ya
ralanmıştır. 

Arap halk sokaklarda bari
katlar vücuda getirmitler, po-
lis müfrezelerini taşlamışlar ve 
aynı zamanda telefon ve tel
graf telleri ile demiryo!u mü· 
nakalitını da kesmeğe teşeb
büs eylemişlerdir. 

Araplar ile lngiliz polisi ara
sında bir çarpışma o1muş ve 
bir arap ölmüştür. Gazıeye 
zırhlı otomobil ve asker gön
derilmiştir. 

Dün akşam Nablusta da bir 
Iskoçvalı nefer yaralanmıştır. 

GECE BASKINLARI 
Londra, 26 (Ô.R) - Alınan 

l(adlisii11 111111111u go11tn11şu db 1 d k 
taarruzlar devam etmektedir. Yahudilerle meskun olan bir sonuna kadar greve devam et- te ir ere rağmen yahu i o-
Birçok şehirlerde arapların çok yerlerde ağaçlar kesilmiş, meğe azmetmişlerdir. Ve faal tonileri, bilha~s~ gec~er~ brs-
yapmış oldukları nümayişler hasadlar tahrib ve tarlalar yağ- bir propaganda yapmaktad • ·. ma maruz u unma ta ır ar. 

Bunlardan Emir Abdullah r\Iİ Karanlık basınca yollarda do-
arbede şeklini almış ve asker- ma edilmiştir. Bu ytrler bil- komisere yeni bir muhtıra daha )aşmak mennedildiği halde So!l Filistill luldiseletinde; Nablusta otomobilli j 11giJu mcmmıa11 
ler nümayişçileri dağıtmak için hassa geceleri yapılan tecavüz vererek arapların isteklerini münferid hücumlar devam et- gtevrileti dagclnıaffa ça/ışıror 
ıilib kullanmak mecburiyetinde tehditlerine maruz bulun- tasrih etmiştir. mektedir. Arab grevcilerinin Bununla beraber yüksek arab 1 muhafaza etmekte ve tabri• 
kalmışlardır. makta olduğundan buraların Ali komiser Telaviv panayı- elebaşıları sürgün edilmiştir. komitesi erkim grev kararını kattan geri kalmamaktadır • 

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

Malıye Nazırlığını dr111lıle eden 
Sosvalıst Vınrt'llt Aıuiol 

Paris 26 (Ö.R) - Başbakan 
B. Sarraut 5 haziran cum:ı gü
nü kabinenin istifasını cumhur 
reisi B. Lebruna verecektir. 
Ayni gün içinde Blum yeni 
kabineyi teşkil için Elize sara
yına çağmlacaktır. Blum kabi
nesının listesini bugünlerde 
hazırlamış olacağından 5 veya 
6 haziranda bu listeyi cumhur 
başkanına bildirecektir. Böyle
ce halk cephesi kabinesi 9 ha
zirandan itibaren mebuslar 
meclisi önüne çıkabilecektir. 

BLUMUN TEMASLARI 
Paris, 26 (Ô.R)-Leon Blum 

senato baıkanı Jeaneney ile 
görüştükten sonra bir çok de
legeleri ve adliye bakanı Y vön 
Delbosu kaburetmiıtir. Delbos 
809yali8t lideriain yanından çı-
~ etecilerdea biri oaa 

Saro kabinesi Cumaya istifa· edecek 
Blum, hariciye sandalyesinden maada diğer nıev

kileri doldurdu. Sıhhat nazırı bir kadın olacak 
şn suali sormuştur : 

.. Blum kabinesinde hariciye 
bakanı olacak mısınız ? ,, 

Bay Delbos şu cevabı ver
mekle iktifa etmiştir : 

.. Blumla umumi siyasetten 
bahsettik . ., 

Nihayet Blum Radikal baş
kanı Daladier ile de görüş
müştür. 

DIŞ BAKANI ARANIYOR 
Paris, 26 ( Ö.R) - Fransız 

dış işleri bakanlığına kim ge
cecekt!r? Bir çok gazateJer bu 
sualle meşgul olmaktadırlar. 

''Figaro,, dışişleri bakanı ola
cak zatın ecnebilerin pisikolo
jisini ve beynelmilel işleri çok 
iyi tanımasını, keskin bir 2ö
rüş ve tahmin kudreti olması, 
realist olması ve geniş diplo
masi vasıtalarına malik bulun
ması Jazım geldiğini yazıyor. 

Bu gazeteye göre Fransanın 

diplomasi vasıtaları kifayetsiz
dir. 

J(abilıesi11i teşkile çalışan Leon Blum 
vet edilerek sıhhat işleri nazırı ve Adliye Nezaretini deruhte 
olacaktır. edeceklerdir. 

Parlamento mahafiJinde ileri KOMÜNiSTLER TOPLANDI 
sürülen kombinezonlara göre, Paris, 25 (Ô.R) - Komünist 

ı 
Şotan Hariciye Nezaretini, Meb'uslar 18 inci daire beledi-
Boncour Harbiye Nezuetini, yelİDde B. Cacbinin nutkunu 
Delıclier Bat••kil •uamlijiDi •• TboYzin bir taponma m•· 

lemek üzere toplanmışlardı. 
Cachin Komünistlerle halk 

cephesi hükumeti arasında sıkı 
ve huluskar iş birliğinin mev
cut olması lüzumunu göstermiş 
ve Thorez de komilnistlerin hü
kumete iıtiraki niçin reddet: 
tiklerini anlatmıştır. 

Komünistler hükumeti tara
fından halk cephesi programı
nın tatbikini kontrol etmek ve 
hükimete bu işte müzaheret 
etmek üzere muhtelif mıntaka
Jarda halk cephesi komiteleri 
teşkiline karar vermişlerdir. 

Paris, 26 (Ô.R) - Blum ka· 
binesinde Maliye bakanı ola
cak olan sosyalist B. Vincent 
Auriol bugün Vişiden gelmiştir. 

SOSY ALIST TECRÜBESi 
Paris, 26 (Ö.R) -"Oeuvre,, 

Blumun hükumet mt!vkiine 
geçmesile girişilecek olan sos· 
yalist tecrübesinden memnun
dur. Bu tecrübenin yapılma· 
s na imkan vermesi Fransanın 
bir demokrasi olmasıdır. ilk 
önce tecrübe serbest bırakılır. 
Fakat hareketin gayeden öteye 
geçtiği görülürse · bükümet 
ekalliyette barakdıp düşürülür. 

Bu demokrat . rejimi karşı· 
11nda fap.t rejimi bik-iaaeti 

Badoğlio 
•• 

Necaşinin tacını 
Romaya gönderdi 

Londra 26 (Ö.R)-Kahiredell 
Royeter ajansına bildiriliyor: 
Süveyşte bir tac ve murassa bir 
kılıç müsadere edilmiştir. Bur 
lar Şarki Afrikadan gelen •· 
pttrdao çıkmış olan bir Habet• 
linin koltuğu altındaki paket 
içinde idi. Habeşlinin eşyall 

gümrükte muayene edilirkell 
gümrük memurları koltuğunall 

altındaki pakette ne olduğuD11 
sormuılardır. Habeşli "eski pa• 
çavralar!., diye cevab vermiştir• 
Bu izahat kafi jl'Örülmemiş •• 
paket açılınca içinden tac ile 
murassa kıhoç çıkmıştır. 

Kahire 26 (Ô.R)- Royte~ 
verdiği malumata göre Necati"' 
nin tacı ve kılınca bir yo)ctl 
üzerinde bulunmuş değildir. 811 
eşya gel\eral BadoğJio'ya aid 
olub ltalyaya gönderilmektedir.-

Hlndenbu:rg balonu 
Fridrikshofen, 26 (Ö.R) -

Hindenburg balonu Cenubf 
A merikaya hareket etmiştir• 
Balonda mühim miktarda etY" 
40 yolcu ve 200,000 mektlll! 
vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kuvvet kullanarak zorla eliı • 
geçirir. Giriştiği tecrübede ını..-
vaffak olmazsa ve millet bor 
nutluk gösterirse bu rejimJ-. 
büyük ıergüzeştlere ahi 
mevkilerini muhafaza e 
çahfırlu. 


