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j ARJANTiN 
1 Zecri Tedbirlerin 

Kaldırılmasının müzakeresi 

hususunda Cenevreye 
bir nota verdi 

Cmn1mriyetin Ve Omnlıuriyet Eserinin Bek.çisi, Sabahları Çıkar A:Siyası Uaeeteaır Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

~Dün lstanbulda manevralar yapıldı 
M ............ ...,._mıı:KW~»~$ ................................................................................ .. 

Atatürk gece yapılan tayyare manevralarını 
ve sabahki askeri are eri tak ·b etti .. 
KAMUTAY Boğazlar konferansı müzakerelerini takib için tatil kararını tehir edecektir 
İstanbul, 29 ( Yeni türk gece saat 24 de ı lere karşı müdafaa ter- ı tayyare ile uçtu. türk çok muvaffakıyetli 

Asır muhabirinden ) - tatbikat sahasını şeref- tibatı talimlerini ehem- Sabahleyin başlıyan olan bu uçuşları ve as
Harp akademisi tarafın- lendirdi. miyetle takip ettiler.Cu- askeri hareketi ise Ata- keri hareketleri takdirle 
dan yapılan ve dün sa- Atatürk Metriste tay- mur başkanının manevi türk yaya olarak takip karşıladı. 
hah başlıyan tümen tat- yarecilerin manavrala- evlatlarından bayan Ha- d Bogazlar konferansı 

~ etti. Sabah saat on a A k 29 ( y A ) cihetle bogazlar konferansının bikatı esnasında tayya- rını, gece uçuşlarını, ak- sibe Gökmen de tayya- n ara, eni sır -
· · · · t t"k h k ti · · l d Metrise, saat on buçukta Bogazlar konferansının 22 ha- neticesini beklemek üzere ka-

recılerın hareketını a- rop~ ı .. are e erını, re ~çuş arın ~ resmen .. .. ziranda Montröe şehrinde top- mutaym tatil kararını tehir 
kip etmek üzere Ata- pro1oktorlerle tayyare- vazıfe aldı; b1r askeri da saraya dondu. Ata- lanması mukarrer bulunduğu edecej!i bildiriliyor. 
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Küçük zorluklar 
Büyük zararlar 
doğurmaktadır 
Dünya buhranının doğurduğu 

zaruretler, ticaret hayatını nor
mal bir yol üzerinde, ilerlemek 
imkanlarından uzaklaştırmıştır. 

Her devletin kendi iktısadi 
büııyesini korumak üzere aldığı 
yeni yeni kararlar, arsıulusal 
ticaret teamüJlerini altüst et
mekte ve tüccarların karşısına 
hergün yeni yeni müşküller 
çıkarmaktadır. 

Bunlar zaruretten doğan ka-
rarlar oJduğu için herkes tara• 
fından da müsamaha ile görül
mektedir. 

Ulusların yüksek menfaatları 
adına kurulan tedbirlere kimse
nin bir diyeceği olamaz. Ancak 
esasa taalluk etmiyen ve yalnız 
formalite icaplarından doğan 
bazı zorluklar vardır ki bunları 
önlemek çok mümkündür. 

Esasen birçok tahdidat ile 
bunalan tüccarlarımızı formalite 
yüzünden de bir kat daha 
müşkülata uğratmak yalnız on
Jarı zarara sürükleyen bir ha· 
dise sayılamaz. Bugünün ikti
sadi telakkileri ve bugünün 
iktisadi durumu ihracat tacir
lerine ulusal bir vazife yüklemiş 
bulunuyor. Hakikat bu ohınca 
ihracat tacirlerinin uğrayacağı 
müşkülat bilvasıta ulusal eko
nomimize tevcih edilmiş demek
tir. 

Maalesef iktisadi işleri ted· 
vire memur edilmiş yurddaş· 
larımızın hepsi hareketlerini 
bu zihniyete uygun olarak tan-
zim edemiyorlar. C 

Mesela uzun zamandanberi 
ihracat tacirlerini müşkülat 
içinde bırakan bir meselenin 
birçok müracaatlara rağmen 
hali bir neticeye bağlanmadı· 
ğmı görmekten üzülüyoruz. 

Bu üzüntünün iş adamları 
üzerindeki tesiratı şübhesiz 
daha ağırdır. Klering aııdlaş
masım imzalayan devletler, bu 
usule tevfikan yapılan ihraca· 
tın mahreç memlekete vusu
lünü temin edici bazı tedbirler 
almağı müteka~cn birbirle
rine teahhüd eylemişlerdir. Hü
kumetimiz de bu teahhüdünü 
yerine getirmek için gYmrük 
beyannamelerini A ve B ola: 
rak iki kısma ayırmıştır. 

ihraç olunan maim mahreç 
memleket gümrüğünden geçi
rildiği bu B kııimı üzerine 
tasdik edilerek geri gönde
rilmektedir. 

Filistinde vaziyet ciddidir İ T A L Y A Vekalet kararını ver.di 
DÜN INGIL TEREYE • 

Arap halkı Nasradaki REsM:N BAŞ v~Rou Kordonda elektrjklı 
polis mevkiini yaktılar Zecn T et~ırler tramvay İş~.~~! edilecek 

lngilterenin Akdeniz filosu Hayfa 
limanında demir attı 

J;<utliisteki ka11şıklıklaıda!l bir illtıba 
Kud~s . 29 ( Ö. R ~ - Bu bombaları tedarik ettiği ve lü-

akşam ıntışar eden hır tebliğ- zum görülürse bunları kullana· 
de zabıtanın göz yaşartıcı gaz - s01111 4 ıi!lcti sahi/ede _ 

/11gt1ız 11111/ia/ıJ/1•1111111 ke11cltsi11e mo· 
dem şövalye adım verdikleri Ba/azln 
-Yazısı a Uncu sayfadc.-

Vali lzmire gelince vilayette mühim 
bir toplantı yapılacaktır 

' 

Birinci Kordonda elektrikli 
tramvay işletilmesi nafıa veki
letince muvafık görüldüğü şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 

malümattan anlaşılmıştır. 
Halen lstanbulda bulu-
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oı;~~~~~:~·.~TI KIYELDE DENİZ MANEVRALARI AN~~~'f.!:~Ş0~:uş 

nan ve yarın şehrimize dö· 
- Sonu dördlincli saJıiJede -

B~ig~~d' Şim~İd~~· .. g~ı~·~~k···bi; ... Jii"Ş;ana "1t~ty; .... 
dış siycısası karşı Alman sahilleri inzivaya 
değiştniyor·. ciddi müdafaa tecrübesi yaptılar çekilecek 

Yugoslaya •bütün 
ittifaklarına' 

sadık kalaclllıtbr !' , 

l .. • 
, .. 

Berlin, 29 (Ö.R) - Führer 
Şansölye Alman zırhlı kruva
zörlerinden birinin üzerinde 

Almaıı donanmasmda!l bir göıü11iiş 

(Jutland)Skajerak deniz muha
rebesinin yirminci yıldönümünü 
çok muazzam tezahüratla tesid 
etmektedir. Bütün gazeteler 
Alman "zaferi,, hakkında met
hiyelerle doludur. 

gemileri bir geçit resmi yap
mışlardır. Bugün donar.ma ta
rafından manevralar yapılmış
tır. Bu manevraların mevzuu 
şudur. 

••••• 
Fakat bu çekiliş 

Al manyaya 
yak laşnıak olmıyacak 

- Sonu 2 i11ri sahi/ede - Rt 'ı:rntlan iki göıi111iiş 
'Hakkı. ocakoAıu. -Yazısı 3 Uncu sayfada-

Alman filosunun manevraların
da hazır bulunmuş ve bundan 
sonra Kiel yakınındaki bahriye 
mektebini ziyaret etmiştir. Dün Kietde bay Hitlerin hu

zurunda Alman filosunun bütün 

Şimalden gelen bir düşmana 
karşı Alman sahilinin müda
faası. 

Bnlıiı t'lçiliğinr tayıni multtcmel olan 
Ko11t Cianomm karısı 

-Yazısı 3 Uncu sayfada-Berlin, 29(Ô.R) - Almanya - Sonu 0(üncü sahiftde -



Küçük zorluklar 
Büyük zararlar 
doğurmaktadır 
-Baş tataJı ı na sa~1ada
Klering hesaplarım gören 

Cumuriyet Merkez Bankası da 
bu tasdiki görerek malın mah-

reç memlekete ithal edildiğine 
kanaat getirmekte, mukabilini 
ödemekte veya avans olarak 
ödenmiş paranın hesabını ka
patmaktadır. 

Çok emin bir kontrol sistemi 
olan bu muameleyi ilk bakışta 

gayet makul ve manhki bul
mamak imkansızdır.Amma tat-

bikatta bu kontrol şekli ibra
catçılan birçok zararlara sok
maktadır. 

Çünkü beyannamenin B. kıs
mının Cumuriyet Merkez ban
kasına ibrazı için muayyen bir 
müddet konulmuştur. Bunu bi
len Avrupalı alıcıların bazıları 
hu vaziyeti stismara kalkışmak
tadırlar. Satın aldığı malın 
bedelini bankaya ödiyerek kon-

şimentosunu almakta fakat 
malı gümrükten çekmemekte-

dir. Gümrük muamelesi tamam
lan:naymca da tüccar burada he-

sabını kapatamamakta nihayet 
satbğı malın bedelinden ıskon
toya boyun eğerek alıcıyı güm· 
rük muamelesini ikmale iknaa 
mecbur kalmaktadır. 

Bir taraftan faiz ve bir taraf
tan iskonto, esasen kir mev
zuu darlaşan bir sabada tüc
cara, dolayısiyle de memleke
timiz iktisadiyatına bir darbe 
teşkil ediyor. 

Gerçi dürüst bir tüccar böy
le bir harekete tenezzül ede
mez ve etmemelidir. Lakin for
malite bazı açık gözlük yap· 
mak istiyenlere fırsat veriyor. 
Ticaret aleminde dürüstlüğün 
üstünde fırsatlardan istifade 
etmeği şiar edinmiş adamlara 
karşı da hükümetimiz tedbir 
almağı derpiş eylemek mevki
indedir. Fertler arasında azami 
hüsnü niyetle yapılmıı mukave
lelerin tatbikatta müşküllere 
rastladıdığını sık sık görüyoruz. 
Klering anlaşmaları da azami 

hüsnü niyetle imzalanmasına, 

kontrol usulleri azami hassasi
yetle konulmasına rağmen bazan 
işte böyle formalitelerin neta
yicinden istif ad eye kalkışmak 

istiyenlere de fırsat vermekten 
uzaklaşamıyor. 

Mademki mal mahrec iske
lesi gümrufune çıkanlmış, 
mademki parası bankaya ya
tır~lmıştar; artık bundan son
rasiyle yani malın gümrük
lenmesiyle bizim değil mah
reç memleket hükümetinin 
meşgul olması gerektir . 
Biz maim mahreç memleket 

YENi ASIR 

L 
MÜSTAHSİLİN YARDIM HİSSELERİ 

Haziranın ilk gününden itibaren 
kongre kararları tatbik edilecek 

------------------------------.:mm-----.ı ..... 

.. 

inhisar 
- • c:=:a 

Hurdaları toplattı 
inhisarlar idartsi piyasada 

mevcut hurda incirleri kamilen 
toplamışbr. 

Bu münasebetle lzmirde in-Müstahsilin seve seve hava mahsul ve mevaddının yardım dım hissesi şimdiye kadar oldu-
kurumuna yetiştirdiği mahs•Jl- hisseleri ihracat iskelelerinde ğu gibi tütün inhisar idaresince, cir piyasesı tamamen kapanm1ş 
den vermekte olduğu hisse, tahsil olunur. ve Afyondan alınacak hisseler ve hiç incir ve hurda kalma-
geçenlerde şehrimizde topla· dahi uyu turucu maddeler inhi· mışhr. 
nan kongre karariyle birleşti- sarı tarafından alınması s~ra-

rilerek yüzde iki olarak tesbit sında istifa olunur. 
edilmişti. Öğrendiğimize göre 6 - Bunların haricindeki 
Türk hava kurumu umumi mahsulat ve alelumum hububat 
merkezi, kongre kararlarını ve ile yaş ve kuru meyve v~ seb-
hisselcrin cibayet usulünü mu- zelcrin yardım hisseleri maha!-
vafık görerek ta~dik etmiştir. linde ve maiyetlerine göre ay-
Kongre kararları haziraııın ilk nen veya nakden istifa olunur. 
gününden itibaren tatbik edi- 7 - Türk hava kurumu; ge-
lecektir. rek ihracat iskelelerinde ge-

Bo hu,ustaki mukarrerat tab rekse mahallerinde alın:ıcak 
edilerek dün ticarethanelere ve yardım hisselerini tahsil ve ıs· 

............ ,,. 
aşJ et geliyor 

Anl·arada bıı!unan ve iktisat 
vekaletiyle lzmir liman işleri 
umum müdürlüğü bütçe ve kad
rosu hakkında temaslar yapan 
şehrimiz Jiman işleri umum mü
dürü Haşmetin yarın lstanbul
dan şehrimize geleceği haber 
a!mmıştır. 
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ilk bakla 
alakalı daire ve müesseselere tifa ve çok sıkı bir surette 
tebliğ edilmiştir. Mukarreratı kontrol usullerini tanzim ede- Kadifekalesi civarında bir 
müstahsili alakadar etmesi iti- cek bir talimatname hazırlı- sebze bahçesinden rençber 
bariyle aynen yazıyoruz : yacaktır. Osman, bu yılın ilk kuru bakla 

Parti başkam Avlli Doğan h l" .. b t' · t' 
KONGRE MUKARRERAT( 8 - Köy ve belediye ticaret ma su unu orsaya ge armış ır. 

3 - ihraç edilen özüm ve B h ı ı ki Id 
1 - Yer ürünleri müstah- odaları teşkilah bu talimatname u ma su ya nız i · çuva an 

incir mahsullerine aid yardım ibaret olduğu için ve teamüle 
sillerinden hava kuvvetlerine hissesi; ticaret odasınca bildi- ahkamının tatbiki ve yardım göre beş çuvaldan aı. olunca 
yardım hissesi olarak yüzde rilecek ihraç masraflannın sahş hisselerinin tam olarak tahsili yeni yıl mahsulü sayılamıyacağı 
yarımdan dörde kadar alın· fiatlanndan tenzili suretiyle he- hususunda bava kurumu teşki- için piyasada satışa arzedilmiş-
malda olan muhtelif nisbetler- sab olunur. labna her türlü yardımı yapa- se de dün akşama kadar kimse 
den (memur ve müstahdemin 4 - Zeytin yağı ile diğer caktır. talib olmamıştır. Bu günlerde 
hakkında tatbik edilen esasata nebati yağların ve pirina yağı- 9 - Memleket dahilinde ka- bazı rençberlerin daha borsaya 
uygun olan) yüzde iki şekli nın yardım hisseleri bunların Jarak inhisarlar idaresi tarafın- yeni yıl mahsulü bakla getir-
tesbit edilmiştir. istihsal edildiği fabrika ve yağ- dan sarf veya müteahhitler meleri bekleniyor. Piyasa an-

2 - Üzüm ve incir, pala- hanelerde ve pamuk kozasın- tarafından müessesat ve devaire cak ondan sonra açılabilecektir. 
L'um 11111 -

mut ve palamut tırnağı, yün, dan alınacak yardım hissesi de ita edilecek üzüm ve incirlerin Avni Doğan gidiyor 
yapağı, balmumu, kitre, av ve bu kozalann temizlendiği ve yardım hisselerinin inhisar ida- Parti başkanı Avni Doganın 
diğer hayvan derileri, sısam, mahlıç yapıldığı fabrikalarda ve resi ve müteahhitler tarafından Pazartesi günü Istanbul tari-
bakla, kereste, anason, miyan- imalathanelerde alınır. hava kurumuna verilmesi iste- kiyle Ankaraya gideceği haber 
kökü ve mümasili gibi ihraç 5 - Tütünden almacak yar- necektir. alınmıştır. 

··········~~~~-~····~~·~i~i~~~~~i·····~·;~i~~~~································~i~···~~~····~~~~·~~·~·~····················· 

Fuvar için 200 bin liralık Dün Dedebaşı köyünde 
döviz verilecektir... bir hidise oldu 

lzmir fuvarıoa dış memle- memleketlerdeki mali müesse-
ketlerden iştirak edecek olan- selere gönderilmiştir. 
lann sabş yapmaları için bü- Vilayetler pavyonları bu yıl 
kiimetçe iki yüz bin liralık çok zengin olacaktır. Birçok 
döviz müsaadesi verilecektir. vilayetlerden komite başkanlı-
Bunun için iktisat Vekaletince ğına gelen mektuplarda fuvar 
V elriller Heyetinden karar yeri tertibatı hakkında ma-
almmak üzere olduğu dün lümat istenmektedir. Komi-
şarbaya Ankaradan telefonla tece milli mahsullerimizin 
haber verilmiştir. vilayetler pavyonunda en eyi 

iktisat vekaleti bütçesinde bir mevkii işgal etmeleri için 
fuvar için yirmi beş bin lira hiç bir fedakarlıktan çekinmi-
aynlmıştır. yecektir. 

Bu para yakında komite baş~ lzmir vilayeti bütçesinden de 
kanlığına gelecektir. Fuvar için on bin lira aynlmış 

Sekiz dil üzerine bastırılmış olduğu bir tezkere ile komite 
olan afişler bütün dış ve iç başkanlığına bildirilmiştir. .... ·-· ... 

~----------·4-... ••-.+-4·-------------
Karş•yakanın Dedebaşı kö- dağına su almağa giderken 

yünde dün sabah bir vak'a önüne çıkarak elinde bulunan 
olmuş ve iki kişi yaralanmış- çapa ile yüzüne vurmuş ve ço-
tır. Vak'anın müsebbibi emvali cuğun sol yanağını dağıtmıştır. 
metrukeden ahnan 12 dönümlük Mustafa oradan kaçarak evine 
bir bağ meselesidir. gitmiş ve "ak'ayı babasına an· 
Bağ mübadillerden Hüseyine }atmıştır. 

verilmişti. Fakat Bu bağın sa- Babası Rıdvan 
bibi sonradan meydana çıkmış 
kanuni yollarla bağını istirdat 
etmiştir. Aynı köyden Gi
ritli 60 yaşında Rızvan ile 
oğlu 23 yaşında Mustafa, bu 1 
l
bagd· ı sahRibdinden

1 
saMtın aflmış-

1 
ar ır. ı van a usta anın 

gidip kara
kola haber vermek için dışarı 

çıkmış ise de Hasan o sırada 
önünü keserek ona da çapa 
ile saldırmış ve başından ya
ralamıştır. Rıdvanın yarası ha
fiftPt. 

gümrüğüne çıkmasını kontrol H J k • T 1 t 
teahhüdümüzü yerine getirmek a evı op an 1 

bağda çalıştıklarım gören mu
badil Hasan, bağı kendi elin
den alanın bunlar olduğunu 
zannederek kendilerine muğ
ber olmuştur. Daha evvel de 
Hasan Rıdvana tabanca cek-

Ta~kata müddeiumumi mu· 

avini -'Y Mümtaz tarafından 
el konmuştur. 

1 •••• 11 '" 

bakımından yeter sayabilir ve Kurstarmdan mezun BugUn saat onda 
tüccarlanmm açıkgözlerin kur- olanlar yapllacaktlr 
banı yapmaktan kurtarabiliriz. Halkezinin açtığı Orta talı- C. H. P. himayesindeki ök-
B k 1 d süzlere yardım cemiyetinin se-

an a ar a kapanmamış he- sili bütünleme kursları sona nelik kongresi bugün saat on-
sapların yeklınu çekilen zor- erdiiinden Pazar günü saat da Beyler sokağındaki parti 
JukJarı anlatmağa kafidir. Bu binasında yapılacaktır. 16 de Haikevi salonunda, de-
hadise Iktısad vekaletini meş- Toplanh öksüzlere alaka gös· 
gul edecek bir mevzudur. vam edenlere, törenle belge termek isteyen bütün yurddaş-

"B akk.ı <>cak.osıu. veriJe-ektir. Jara açıkbr. 

miş olduğu i~ sulh ceza 
mahkemesine veı'iltlJiş ve hak
kında takibat yapılmıştı.• 

Hasan bağı kendisinden al
dığını zannettifi Rıdvanla oğlu 
Mustafayı yaralamağa karar 
vermit ve Mnstaf a, Yamanlar 

-

lstanbul maçları 
.,lzmir mubteli~akım1 olim

piyad müsabakalanna hazırlık 
olmak üzere 4 haziranda Is-
tanbula gidecektir. Kafileye 

idareci Oılarak belediye rds 
muavini Suad Yurdkoru da iş
tirak edec~tir. 

l tel it 
••••• 

a ıkesirle 
arşılaşıyor 

Y armki Pazar gunü Balıke
sir ruuhtelit takımiyJe lzmir 
muhteliti arasmda Alsancak 
stadyomunda yapılacak futbol 
maçına büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. Futbol heyeti, iz
mir muhtelit takım kadrosu 
için şu futbolcuları yarm sa
at onaltıda futbol ayakaplariyle 
Alsancak stayomuna çağırmış· 
br. 

Alt yd h: Basri, Cemil, H k· 
kı, Vııhab 

Ahınordudan: Cemil, Ziya, 
Adil ve Sait 

K. S. K. tan: Cahit, lbr bim. 
lzmirspordan: Adnan, Fethi, 

Nurullah. 
Göztepeden: Mahmut,Hakkı, 

Fuat. 
Bucaspordan: Ismail. 
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Ufaklık paralar 
Eski 25 kuruşluk nikel ve 

on kuruşluk bronz paraların 1 
haziran 936 tarihinden itibaren 
bir sene nihayetinde tamam .. n 
tedavülden kaldırılması karar 
altına alınmıştır. Buna binaen 
bu paralar mal sandıklanonı 

eline geçtikçe tekrar tedavüle 
çıkanlmıyarak darphaneye gön· 
derilmesi lüzumu alakalılara 

bildirilmiştir. 

Bu suretle tedavülden kal
dırılacak bu meskiıkabn yerine 
yeni ufaklık paraların tedavüle 
çıkarılması ve ufaklık para 
buhranına meydan verilmemesi 
için Finans bakanlıgı 18.z.ımgc

len tedbirleri almıştır. 
Ayrıca, delikli, lehimli ve 

kulplu paraların mal sandıkla· 
rınca kabul edilmemesini Finans 
bakanlığı alakalılara ehemmi
yetle ve tekiden bildirmiştir. 

~ 

Revü 
Bornova Cumhuriyet Halk 

partisi menfaatine başkan 
bay Avni Doğanın himaye· 
lerinde 30 mayıs cumartesi 
günü akşamı saat 17 de 
Tayyare sinemasmda lzmir 
ve Bornova yüksek aileleri 
tarafından bir Revü verile
cektir. Revünün fevkalade 
güzel olması için iyi hazır· 
lık yapılmıştır. S 2 

Kalp para davası 
Kalp para basarak piyasaya 

sürmekle maznun sahte diş 
doktoru Uşaklı Ismail Hakkının 
muhakemesine dün ağır cezada 

başlanacaktı. Evvelce lsmail 
Hakkının cinnet halinde bulun· 
duğuna dair heyeti sıhhiye 

tarafından verilen rapor üzerine 
mahkemece tahliyesine karar 
verilmişti. 

Dünkü muhakeme celsesinde 
kendisine tebliğ edilmek üzere 
göndı.-ilen celbnamenin teblii 
edılemediği anlaşılmıştır. Mab" 
~mece tekrar araştınlmasıd• 
ve suç tarihinde de deliliğinİd 
mevcud olub olmadığının heyeti 
sıhhiyeden sorulmasına karar 
verilmiştir. 

,.-----------------------------------------. 
,, ... ______________________________________ , 

ELHAMRA TELEFON : 2973 

.............................................................................................................................. 
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Bugün matinelerden itibaren iki büyük film birden 

1- MASKELi BALO 
Emsalsiz, zengin ve muhteşem maskeli baloların çılgınlıklarla dolu bütü• gizli sırlan. Kar

naval gecelerinin macera ve meraklı sevdalaranı en ince teferruatına _ı.dar 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 canlı resimler 
FIY ATLAR : Salon 20 Balkon 2s Hususi as 

SEANSLARA DiKKAT: 3,30 da Maskeli Balo 5 d<! 13 Numaralı Casus 
6,30 da ,, ,. 8 de ,, ,, ,, 
9,30 . da ,, ,, 

Cumartesi ve Pazar günleri 2 de 13 Numaralı Casus ile başlar •• 

Sineması TELEFON 
3151 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu hafta mevsimin çok~ beğenilen iki büyük filmi 

SEVDALILAR 
Tamamen Fransızca sözlü 

ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EV aNS'IN beraber çevirdikleri bir şaheser 

V 1 Y A N A G E C · E" L E R i 
Viyananın dillere destan olan eğlence ve musiki bayatını ve en son valslan irae 

eden geniş mevzulu büyük musiki ve eylence filmi 

..... ~!~~~~.! .. ~~~! .. ~~.~~! .. ~~·iiiAf ~iiATLAit·~!~ .. !:'..: .. ~~.: .. ~~.~~.':':!~~~ ...... 
Her gün 16 - 19,30 ViyJ!k Gl°eleri 17,40 - 21.15 Kaçak Sevdalılar 

Cumartesi ve pazar günleri saat 14 de Kaçak Sevdalılarla başlar 
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tal ya 
inzivaya 
çekilecek 

o Telgraf Haberleri 
~-~~-----Em -~~...-~~D1!2!. -ı:aı."' Belgradın 
Paris e i~iz uat Davas Y en~~!1bıne dış siyasası 

---·. 
Roma, 2q (Ö.R} - Almanya 

büyük eJçisinin Duçeyi .ziyareti 
münasebetiyle bazı ecnebi me· 
hafilindc ltalya ve Almanya 
arasında bir işbirliği hakkında 
yapılan tahminleri söz me~zuu 
yapan siyasi mahafil bu zıya· 
relin alelade bir temas oldu· 
ğunu kaydederek fevk~la.de 
bir mahiyet atfetmekten ıstı~
kaf ediyorlar. Herhalde bu g~
rüşmede resmi veya gizli hiçbır 
anlaşma mevzuubahs olma· 
mıştır. 

Roma, 29 ( A.A ) - Havas 
ajansından : 

Siyasi mahafil, ltalya ile Al-
manya arasında bir antant ya: 
pılmış olduğuna dair ecnebı 
kaynaklardan sızan habe:lere 
asılsız nazariyle bakmaktadır
lar. iyi malumat almakta olan 
mahafil, ltalyanm biltün harici 
siyasetinin mihveri Cenev
re olduğunu beyan et
mektedir.Italyanın 15 h~.ziran~a 
Milletler cemiyetine mumessıl-
lerini gönderip göndermiye· 
ceği malum değildir. Fakat 
Konsey masasında bir Habeş 
murahhası bulundukça Italya· 
nın Cenevreye hiç bir murah· 
has göndermiyeceği muhakk~k 
tır. Ayni mahafil ltalyanı~ Mıı. 
Jetler cemiyetinden çekılmek 
ıztırarında kalması takdirinde 
muvakkat bir inzivaya çekile· 
ceğini, ancak bu ka~il bir çe
kilmenin hiç bir veçhıle Alman-
ya ile Italya arasın~a.. derhal 
bir mukarenet busfılunu tazam-
mun edemiyeceği kanaabndn
dır. 

Berlin 29 (Ô.R)- onı d n 
gelen bir haberde Muss~li.ni
nin damadı Cianonun harıcıye 
nazırı veya Berlin büyük elçisi 
olacağı kuvvetle iddia ediliyor. 

Roma, 29 ( A.A ) - Hükü
met memurlan Gazetta Del 
Popolonun bir nushasını to;p· 
)atmışlar ve musadere etmış-
lerdir. Bu gazete Almanya 
aleyhine şiddetle hücum eden 
bir makale ve Nazi rejiminin 
tehdidine maruz bulunan mın· 
takaları gösterir bir Avrupa 
haritası neşretmiş idi. Bu mu
saderenin Romadaki Alman 
sefirinin protestosu üzerine 
emredilmiş olduğu zannolun· 
maktadır. 

Balkan iktısad 
konseyi 

lstanbul, 29 ( Yeni Asır ) -
Balkan iktısad konseyi murah· 
haslal".ına Güneş kulübünde bir 
çay ziyafeti verildi. 

Irlanda'da 
Doblin, 29 (Ô.R) - Döva · 

lera Parlamentodaki beyana-
tında sonbaharda lrlandanın 
ana yasasını hnzrılıyarak par· 
lamentoya nrzedeceR-ini bil-

...._dirmiş ı ir. 

Dün müstakbel Fransız başbakanını 
ziyaret ederek uzun görüştü 

l1""aali yete haşlarken 
Paris, 29 (Ô.R) - 11Journal 

de Rouen,. Sosyalist hükümeti 
tecrübesine karşı F ransada hiç 

bir mukavemet gösterilmediğini 
kaydederek diyor ki: " Zaten 

Sosyalist müfritleri, Halk cephesi kabinesinin 
ihtilal programı tatbikini istiyorlar 

bir halk cebhesinin ekseriyeti o 
kadar büyüktür ki diğer parti-

ler için menedemiyecekleri bir 
işe katlanmnktan başka yol 

Paris, 29 (Ö.R) - Blum, Türkiye sefiri B. 
Suadı kabul ederek uzun uzadıya görüşmüştür. 

Yarın Sosyalist partisinin umumi kongresi 
açılacak, 30 - 31 mayısla l ve 2 haziran günleri 
devam edecektir. 

110600 iken 1935 de 120080 kişi olmuştur. 
1936 başındanberi yeni azalar yazıldığı bildiril
mektedir. 

kalmamışbr. Şimdi vaziyet sa
rihtir. Merkez ve sağ cenah 

partileri ile so!Jar arasında 
uyuşmalar lüzum kalmamıştır. 

B Blum, kabinesinin takip edeceği siyaset 
hakkında izahat verecktir. Sosyalist ve Komü
nist partilerinin birleşmesi için sarfedilmiş olan 
mesai hakkmda da malümat verilecektir. 

Sosyalist partisinin aidatlı azası 1934 te 

Kongreye B. Blume tam itimadı tazam
mun eden iki karar sureti teklif ediJc!cektir. 
Üçüncü bir karar sureti de partinin müfrit 
unsnrlarının başmda olan Mareean Pivert tara
fından verilecek ve Halk cephesi kabinesi tara
fından tahakkuk ettirilmesi istenilen bir ihtilal 
programını tasrih edecektir. 

Sosyalisler işi istedikleri gibi 
idare ediyorlar. Onların hare-

ketine mani olmağa kalkışmak 

hem boş, hem de beceriksiz 
bir iş olur.,, 

..........••.........••• ············································································ ~············································································ 

Arjantin nota verdi Filistin haddiselerinin içyüzii 

16 haziranda zecri tedbir- Model köyler yapılınca 
ler hakkında karar istiyor araplar .. ş~şırmışlar 

Paris 29 (Ö.R) - "Depeche de T onlouse,, Filistin deki kay
naşmanın sebeplerini şöyle gösteriyor : Harptan sonra araplar 
altm bahasına topraklarını yahudilre satarken çok memnundular. 
Fakat aldıkları paraları israfla elden çıkarınca yeni vaziyeti fena 
gördüler. Yahudiler modern fikirleri ve azım ve sebatlariyle 
memleketi değiştiriyor, model köyler yapıyorlardı. Teşebbüs ve 
sebat kudretleriyle beraber her mesleğe alışabileceklerini gös
teriyorlardı. Gittikçe bu istikamette artan inkişaf arapları kız· 
dırdı. Bunun için yahudiler aleyhinde hareket başladı. lslamların 
hareketinde ne dereceye kadar kıskançlığın ve ne mikyasta da 
din ayrılığının müessir olduğunu tayin etmek güçtür. 

Cenevre 29 (Ö.R)- Arjantin hükumetinden Milletler cemiyeti 
umumi sekreterliğine bir nota gelmiştir. Bunda 16 haziranda 
toplanacak konseyle ayni zamanda veya hiç olmazsa hemen 
bundan sonra Milletler cemiyetinin heyeti umumiye halinde top-
lanmağa davet edilmesi ve bu içtimaın ru:.:namesine şu üç me
selenin konulması teklif edilmektedir: 

1 - Zecri tedbirler 
2 - Habeşistanm Italyaya ilhakının tasdiki meselesi 
3 - Milletler cemiyeti paktının ıslahı meselesi. 
Paristen dönmüş olan umumi sekreter B. Avenol sekreterlik 

idaresini yine eline almıştır. 

Arsıulusal mesai konferansı 

Patronveişç· an 
lığı 

ş az-
tır 

• • 
ışını 

• •• •• 
goruşece 

Cenevre, 29 (Ö.R) - 4 Haziranda toplanacak olan Arsıulu
sal mesai konferansı hükumetlerin, patron ve işçi teşkilatının 
murahhasları huzurunda son derece aktualite olan bir meseleyi 
müzakere edecektir. Filhakika müzakere edilecek meselelerin 
sekizde beşi iş~i me.ta!ibatmın ilk safında gelen 40 saatlık mesai 
haftası meselesıne aıttır ve bu mesele bilhassa Fransada, sosya-
list hükOmetinin iş başına geçmesi dolaylsile, günürı meselesi 
hükmündedir. 

F ransada işçilerin grevi 

Sanayi fabrikaları ame
leleri teminat istiyorlar 

Paris, 29 (Ô.R} -. Paris .mıntakası madeni sanayi fabrikala
rında grev devam edıyor. Bırçok fabrikalar işçilerin işgali altın
dadır. Gre.vciler müş!erek iş mukavelesi yapılmasını istiyorlar. 
Grevcilerin delegelerı toplanarak elde edilen neticelerden mem
nuniyetlerini bildirmişlerdir. işçilerle yapdacak müşterek iş 
mukavelelerin maziye de şumulü olması istenmektedir. 

Patronlar namı~a bir heyet .iş ~akanın.ı ziyaret ederek grevin 
durması ve faprıkaların tahhyesı şartıyle müşterek kontrat 
esasını kabul ettikleri halde fabrikalar tabliye edilmediğinden ve 
grev bırakılacak yerde diğer sekiz müesseseye de sirayet ede-
rek daha 20 bin işçiyi ihtiva ettığinden müzakereye devam ede
miyeceklerini bildirmişlerdir. 

Hükümet ihtilafa nihayet vermek iç'n mesele ile çok yakından 
alakadar olmıtktadır. işçilerin istedikleri kabul edilince madeni 

1 

sanayi müesseselerinde sendikaların kuvveti yüksek dereceyi 
bulmuş olacakbr. 

,.. 

e 

Büyük devletlere karşı 

iye i · slah 
d r, deniliyor ___ .._,. ___ -· ... ----.;.... 

Paris 29 (Ö.R) - " Temps ,, gazetesi Lehistan - Yugoslavya 
görüşmelerinde esas noktanın Milletler Cemiyetinin büyük dev
letlere müsaid bir şekilde ıslabma karşı mukavemet fikri oldu
ğunu bildirmiştir. 

Lehistan ve Yugoslavya Milletler Cemiyetini koru.mak. için 
birleşmişlerdir. Cenevrede bir Avrupa direktuvarı teşkıl edılme
sine razi olmıyacaklardır. Menfaatları mahdud veya bitaraf dev
letler bu tez üzerinde birleşecekler ve Avrupa mt:selesinin umu
mi heyetinin halinde büyük devletlere hakim bir rol vermeğe 
matuf hertürlü Milletler Cemiyeıi ıslahatına karşı koyal·aklardır. 

Macar dış bakanının söylevi 

galipler daima üstünlük 
mu haf aza ederler mi ? 
Peşte 29 (A.A) - Hariciye nazırı B. De Kanya dün mebusan 

meclisinde beyanatta bulunarak şöyle demiştir : 
Harbden sonra tatbikine başlanan ve statuko ile galip devletler 

hegemonyası~un ebediyen muhafazasını istiyen siyaset büyük 
bir hercümerç tevlit etmiştir. Macaristan suJhcfıyane vasıtalarla 
hakiki bir sulh elde etmeğe uğraşmış ve bilhassa tekrar 
silahlanmak yolunda Almanya ve Avusturyaya imtisal etmekten 
çekinmek suretiyle uzlaşmak ·arzusunda bulunduğunun delilini 
ibraz etmiştir. Macaristan Milletler cemiyetinde ihtilafların önüne 
geçmek çarelerini bahşedecek ve zecri tedbirler sistemi derpiş 
eyliyecek bir reform yapılması taraftarıdır. Mecaristan sulh 
muahedelerinin müzakere kapısını açık bırakacak olan her 
türlü teklifi nazarı dikkate almağa hazırdır. Bununla beraber 
Macaristan kendisini, kendi zararına topraklarını büyütmüş olan 
bir talum devletlerin yardımına koşmak mecburiyetinde bıraka
bilecek olı:m mütekabil yardım taabhiitlerini reddeder. Biz nikbiniz 
ve günün birinde Macar metalibatınm tatmin ediJeceğine imanımız 
vardır . 

~AFİ AŞK 
bütün bunlar bir tecrübeden 
ileri geçmemiştir. 

F azil etimden, mesumiyetim· 
den değil... Benim gibi sağlam 
vücudlu 23 yaşında bir kızın 
uslu durması için sebep yoktur. 

Hakikat ifade eden bu ba
kışlardan şaşırarak gözlerini 
kırph. Aldanmış olsa bile bu 
kadına inanmayı candan diledi. 

süf ettiğim zamanlar çok ol
muştur. 

Emmanüe]: 
- Sakın böyle söylemeyiniz. 
Yine uzun süren bir sükut 

- 18 - Türkçeye çevJren : R. B 

Kendi dudaklarmdan o hadar çabık ayrdan 
ırmızı dudaklara yeniden kavuşmak istiyordu 

Emmanüel bir hakim tavrıyla 
">nun ğözleri içine baktı: 

- Y ulan mı bunlar... Ecza
cının oğlu dudaklarınızdan öp· 
müş ... Bu da yalan mı? 

Zetcn bunlardan bana ne? 
Sizden bir teminat istiyorum. 
mazinizin temizliğini bana isbat 
etmiy mecbur değilsiniz ... 

F Ô) nt kalbinden bir yara 
almış gıbiydi. Sesinin tatlı 
ahenginde atcşlı bir acının 

toplandığını hissettiren şiddetle 
cevap verdi: 

- Dinleyiniz beni ... Eczacı
nın oğlu için söylenen şey doğ
rudur. Evet o beni öptü ... Fa
kat hapsi bu kadar... Ve hiç 
bir zaman bu münasebet daha 
ileriye geçmedi. Şunu iyice 
işidiniz mösyö Landölen hiç 
bir erkekle münasebetim yok
tur. Evet buı flörtler, bazı la
tifeler belki olmuştur. Fakat 

Dul bir kadın ... Gönlünü ey· 
lendirebiJirdi . . . Ben bunu da 
yapmadım... Sebebi başkadır 
mösyö... Bir adamı hakiki bir 
sevgiyle sevmedikçe onunla 
aşkın tabiiğ tez.ahürabna yer 

vermek benim için imkansızdır. 
ÖJen kocamdan başka bir er
kekle yatmış değilim. Yemin 
ederim ki doğru söylüyorum. 

Yeşil ve vefakar gözlerini 
Emmanüelin gözlerine dikti. 

- Bana dikkatle bakınız. 
Belki bakışlarınız ruhumu oku
yabilir. Ben yalancı değilim. 

Föyantın bebek kadar güzel 
başı derinden bir gülüşle bo· 
ğazı üzerinde irkildi. isyankar 
bir duruşu vardı. 

- On dört yaşından beri 
böyle hücumlara uğramış, inci-

• tilmiş bulunuyorum. işte on 
yıldır bunlara alıştım artık.,. 
Peşime düşenier benden yüz 

bulamayınca hınçlarını yalanda, 
iftirada buldular. Evet bu ka
bil kurtizanlara da alışhm. Fa
kat şunu iyice anlayınız mösyö 
ben çapkın bir kız değilim. 

Föyant sözüne hemencecik 
şunu da ilave etti : 

- Çapkın plmachğıma tees· 

oldu. 
Föyant yüzü kızararak: 
- Bakışlarınızdan örküyo

rum, dedi. 
Öksürdü. reçel kavanozuna 

döndü. Kağıdı kaldırdı. Par
mağını batırdı ve yaladı. Sıkıla 
sıkıla latif etti: 

- Düzenimize başlıyalım ... 
Size söz vermiştim, değil mi? 

Emmanüel gözlerini Föyan
tın gözlerinden ayırmamıştı. 

- Ne düşünüyorsunuz mös
yö? Yoksa beni yaramaz, uça
rı, arsız mı buluyorsunuz? 

Derin muhakemesinden bir 

değişmiyor 

İTALYA 
DÜN INGILTEREYE 

RESMEN BAŞ VURDU 

Londra 29 (Ö.R)- Dün öğ
leden sonra ltalyn büyük elçisi 
B.Grandiile dış işleri bakanı B. 
Eden arasında yapılan görüşme 
münasebetiyle Londradald sala
hiyettar ltalyan mahfelleri B. 
Grandi tarafından, 15 haziran
dan öteye zecri tedbirler mu
hafaza cdile~ek olursa ltalyamn 
Milletler cemiyetinden çekilece
ğinin lngiliz dış işleri bakanına 
bildirildiği hakkında lngiliz ve 
ecnebi gazeteler tarafından veri
len haberi tckzib etmektedirler. 
Bu dairelerde bildirildiğine 
göre ltalyanın bu mesele kar· 
şısındaki vaziyeti evvelce izah 
edildiği gibi kalmaktadır. Yani 
ltalya, müstesna bir rejime tebi 
tutulmağa devam ettikçe Av· 
rupa işlerine aid müzakerelere 
fiili hiçbir iştiriikte bulunmıya· 
caktır. Fakat bu karar, zecri 
tedbirler 15 hazirandan sonra 
tatbik mevkiinde kalacak olur
sa, Italvanın milletler cemiye
tinden çekilmesini intaç ede· 
cek mahiyette değildir. 

ltalyan sefirile lngiliz dşıişleri 
bakanı arasındaki muhavere 
umumi noktalar üzerinde cere
yan etmiş ve Duçenin mümessili 
ne yeni bir hal sureti bulması için 
bir teşebbüste bulunmuş ne de 
gazetelerde bildirildiği şekilde 
bir tehdit serdetmiştir. Bilakis 
bu ziyaret Londra ve Roma 
arasında gerginliğin azalması 
arzusunun bir tezahürü şeklin· 
de idi. Yoksa bu gerginliği 
arttıracak bir mahiyet almasına 
imkan yoktu. 

netice çıkarır gibi cevap verdi: 

- Bil'akis çok hoşuma git
tiğinizi düşünüyorum. 

- Doğru mu? 

Bakışlan sevda ışıgıyla par· 
lıyarak tekrar etti: 

- Hoşunuza gittiğim doğ· 
ru mu? 

Sonra daha yakınlaştı. Sesini 
daha kı h: 

- Ya siz.. IJk gördüğüm 

gündcnbed gözlerinize tutul· 

dum. Çitler üzerine konan kuş· 
Jarı manyatize eden karayılan 
gibi.. Ku~ gitmek istemez. Fa

kat yine koşar. Siz de beni 
büyülediniz mösyö.. Bakışla
rınızla büyüledini1. 

Mütevazi bir tavır aldı: 
- So11u ı•al' -
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... Filistinde vaz·yet ciddidir 1 ieJdedenİzmanevraları' Borsa Haberleri 
, rctUn Borsada 

Yapllan llşlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

51 Alyoti bi. 10 50 11 25 
20 Sınlak Z bi. 9 75 9 75 

71 Yekün 
512929 Eski satış 
513000 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
177 Buğday 2 50 6 25 
297 K palamut 670 675 
49balyepamuk41 75 41 75 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 

549 balye pamuk41 75 43 

Para Piyasası 
29-5-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 628 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 48 
Belga 21 30 
İtalyan lireti 9 89 
İsviçre F ran. 40 65 
Florin 84 90 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
631 

8 31 
79 20 
21 50 
9 91 

40 85 
85 12 
5 27 

23 87 

Davudlar cinayeti 
Kuşadasının Davudlar nabi- 1 

yesinde bir kız meselesinden 
Konyalı Mehmedi ve hüviyeti 

bilinmiyen birini oldürmekle 
maznun Giridli Mehmed Ali 
ile Ahmed ve Ismailin muha

kemelerine ağır cezada devam 
edilmiştir. Bundan evvel ağır 

ceza reisliğine bu cinayet hak· 
kında bazı haber verilmişti. 

Mahkemece Davudlar köyün
den Muhtar, Çoban ve diğer 

iş sahiplerinden bazı kimseler 
şahid sıfatile çağırılmışlardı. 

Bu şahidler dünkü ceJsede 
dinlendiler. Mahkeme reisi 

muhtelif noktalar üzerinde 
kendilerine sualler sordu. Fakat 

şahidler hiç bir şey bilmedik
lerini, çobanlar, hatta cinayet-

ten h&berleri bile olmadığını 
söylediler. Muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Nişan 
Memlekd hastanesi baş dok· 

toru Hasan Yusufun kızı Sel
ma ile Tireli Sadıkm nişan 

merasimleri dün Parti reisi Av
ni Doğanın köprüdeki evinde 

Hergün 
• Bir fıkra asr a 1 Şimalden gelecek bir düşmana karşı 1Damım11.-----:ıı~zı 

•dd" •• d f t •• b • t } Yazan: Eczacı Kemal Aktas 

r p ha 
vk·· • 

ı Y ktılar cı ı mu a aa ecru esı yap ı ar S~ih"k~;g· .. ~~~·'· 
- Baş tarafı ı ind sa/li/ elie - ALMANLAR KAÇMIŞLAR MI ' ·-•"""' - -----H f Manevralardan sonra bir de- Bu harbın halen yaşı yan in- Son zamanlarda uluslar ara· 

lngilterenin Akdeniz filosu ay a ni• geçit resmi olmuştur.Yann giliz mubaribleri Alman gaze- sında e~ saliibiyeıtar adamla· 

ı • d • tt Führer Alman deniz ölülerinin telerintle onun bir zafer gibi rm ağzında bir sulh sözüdür, 
ımanın a emır a ı hatırasına dikilen bir abideyi ilan edilmesine nasıl şaş- gidiyor, "sulhu istemiyorum. 

- Başlara/ı hirilla salıt/cde -
cağı bildirilmektedir. Ayni teb
liğ lngiliz fevkalade komiseri
nin karışıklıkları yatısbrmak 

için ölüme veya ağır yaralara 
sebebiyet verebilecek silahları 

kullanmaktan mümkün olduğu 
kadar sakınmak niyetinde ol
duğunu ilave etmektedir. 

Londra, 29 ( A.A ) - Ku
düsten bildirildiğine göre 40 
kadar grev lideri şimdiye ka
dar bulundukları yerlerden 
başka şehirlere naklolunmuş
lardır. Bu liderler günde birkaç 
kere polis dairelerine görün
mek mecburiyeti altında bu
lunmaktadırlar. 

ÖLÜLER VAR 
Kudüs 29 (A.A) - Dün Je

nin kazasında kain Guebatta 

kasabasında askerin müdaha
lesine mecburiyet hasıl eden 
hadiseler olmuş ve beş arab 
ölmüş, dört kişi de yaralan
mı~hr. 

Nablusta ve Beisan'da zabıta 
tarafmdan yapılan araştırmalar 
esnasında halk tecavüzkarane 
bir tavır takınmış olduğundan 

zabJfa silah kullanmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Üç kişi ya
ralanmıştır. 

Nasra polis mevkii yanmıştır. 
INGILIZ POUSI ÖLDÜRÜLDÜ 

Dün bir lngiliz polis memu
runun öldürülmesi büyük l.ir 
galeyan tevlit etmiştir. lngil ız 

memurlarının aileleri Kudüsü açacaktır. mazlar. Bir tarih vardır ki cenk isterim, işte meydan ... 
terketmişlerdir. Berl\nde çıkan "Börsen Zei- onu hiç bir kudret değiştire- Kendine güvenen çıksın,. diyen 

Akdenizdeki lngiliz filosu ku- tung,, bu sabahki nüshasında mez. Gerçi Skajerak (Jutland) yoktur. Kavga, top, silah o 
mandam Barbam zırhlısile Hay- şunları yazıyor: A deniz muharebesinde lngiliz- kadar tehlükeli 

0 
kadar tehlü· 

faya gelmiş ve tayyare ile DiKiLEN ABiDE lerin Adamca ve tona mikta-
keli ki hanı nasıl diyeyim, önce Kudüse gitmiştir. Şimdi orada Bu abide Almanyanın de- nnca zayiatı Almanlardan fazla 

ali komiserle görüşmektedir. niz kudretine olan kat'i olmuştur. Fakat Almanlar mu- galip gelenin hali berbat ola· 
Yüksek arap komitesi sek- karar ve iradesini ifade etmek- harebede ısrar etmemişler ve cak, sonra mağlubun... Döven 

reteri Avni Ebuhadi, Milli ya- tedir. Donanmanın yaptığı kaçmışlardır. de dövülen de ayni derecede 
hudi konseyinin bir uzlaşma manevra bir tehdid değildir. Kiel limanına iltica etmişler berbat olacak... Bu neye ben· 
yapılması için geçenlerde vaki Ancak deniz teslihatında hüri- ve orada kapanmışlardır. Har- zeyor biliyor musunuz? Hani 
olan davetine şu cevabı ver- yetini ve hükümraniyetini tek- hın sonuna kadar oradan çık- dünyada ne kadar insan varsa 

miştir : rar elde edilen Almanyanın mamışJardır. Şimdi zaferden hepsi namuslu hepsi tertemiz 
- Memleket çok küçüktür. iftiharını göstermektedir... bahsediyorlar. Fakat Yutland ve bigünahtır. Fakat bu hırsız· 

Yahudi muhacirlerini koynuna Bu deniz merasimi bütün muharebesinden sonra deniz Iıkları, bu adam öldürmeği, bu 
alacak kadar geniş değildir. üzerinde kalan kuvvet şüphesiz aşagw ılıklan kimler yapıyor 1 Almanyada sonsuz bir şevk 
Milli Yahudi yurtlu Arap muh- k d lngilizlerdir ve bu hakimiyeti, Durdum işte bu vaziyette ... 
tariyeti için bir maniadır. ve heyecan uyandırma ta ır. harbın sonunda Alman filosu· 

Herkes sulhu istiyor, herkes Hükumet, memlekette hü- Gazetelerde en çok yer tutan nun teslim olduğu dakikaya 
h "d' b d B H'tl barışı seviyor. Fakat yine or-küm sürmekte olan emniyet- a ıse u ur. · 1 er son kadar muhafaza etmişlerdir. 

talıkta bir harp olursa sözü sizlik dolayisile Filistini ziya- harpte ölen gemicilerin hatırası Egv er Vaterlo muharebesin-
i · · Al h · Al 1 d b dolaşmaktadır. Hani bir söz retten vazgeçme ermı man ürmetıne man su arın a u- den sonra Napoleon kaçsaydı 

hl b'l ·· · t' vardır, yarısı aklımda kalmış ... seyya arına ı aırmış ır. lunan gemilerin yarın eski im- ve sağ salim olarak hududa 
YENi MÜSTEMLEKE NAZiRi paratorluk bayrağını çekmele- iltica etseydi zafer kazandığı "Hazır ol cenge eğer ister 

Londra, 29 (Ö.R) - Müs- rini emretmiştir. iddia edilebilir mi idi? Jutland isen sulh " 
temlekat nazın Thomasın ye- FRANSA DA HAYRET muharebesi hakkında Alman- Herkes sulh ve salah için 
rine Ormsby'nin tayini hiç bir Paris 29 (Ö.R)- Almanların ların iddiası da buna benzer. cenge hazırlanmakta ... lnşaallc.h 
sürpriz uyandırmamıştır. Orms• Gutland muharebesi yıldönümü- Bunu daha iyi anlatan bir hadise bu hazırlıklar boşa çıkaeaktır. 
by 932 mandalar komisyo· nü bir zafer gibi tes'it etmeleri de şudur: Alman gazetelerine Can ve gönülden inşaailah ... 
nunda büyük Britanyanın mü- F d h t d t •• •"' ••• 

ransa a ayre uyan ırmış ır. göre bu Jutland harbı ile Ma- Burnovada messili idi. Filistinde yüksek G 1 d "t 1 t 
azete er e şu mu a eaya e- ren muharebesi umumi harbda · 

komiserlik nezdinde ralış- Burnova belediyesinde yenı-~ sadüf ediliyor: Almanların kazandıkları iki en ı mışhr. Bu meselelerin ince- d k d den ihdas edilen zabıtai be e· "Vatanlarını son erece u - büyük zafermiş. 
Jiğine vakıftır. Filistin hadi- retle müdafaa etmiş olan ha· Ren nehrinin ötesinde tarih diye memurluğu ile tahsildar-
selerinin çok karışbgv 1 bir 1 k ·· t ·1 b t lıgv ına yapılan imtihanda mu· sım ara arşı gos erı en u a- hakikatlarma böylece riayet 
zamanda Baldvin bu meselenin b d" v · · kt vaffak olan lbrahim ve Emin zime ir ıyecegımız yo ur. gösteirlirse, bu yolda ölenlerin 
halJini mes'ul bir nazıra tevdi Al F k l · tayin edilmialerdir. man ve ransız as er erı hakkile saygı gördüğü iddia ~ etmek istemiştir. 

birbirlerinin meziyetini daima edilemez. Rlbent_r_o·;--~;-;-eyahatı 
karşılıklı olarak takdir et- .., .... • ••• • Londra 

29 
(Ö.R.) _ Riben· 

mişlerdir. Fakat her iki ta- Teftiş trop. gazetecilere beyanatında Vekalet kararını verdi 

ordonda elektrjkl. 
tramvay işi hal e ilecek 

··-·-·-
Vali lzmire gelince vilayette mühim 

bir toplantı yapılacaktır 
-Baş tarafı 1 nci sav/ada -

necek olan vali Fazlı Güleç, 
bir çok şikayetlere yol açan 
Kordondaki nakil vasıtaları 
meselesini Ankarada bulundu-
ğu sırada Nafia bakam Ali 
Çetinkayaya anlatmış halkın 
medeni ve her türlü ihtiyacına 
cevab veı ebilecek nakil vası
tasına lzmirlilerin kavuşturul
masını istemiştir. 

Nafıa Vekaleti lzmir Kor
donunda elektrikli tramvay 
işletme işini lzmir elektrik ve 
tramvay şirketine bazı şartlar 

ile vermek için müzakereye 

şehrimize gelince vilayet ma
kamında ve valinin reisliği 
altında. belediye rdsi Dok-
tor Bebcet Uz ve Sosyete 
müdürü Gormezano toplanarak 
lzmirin bu mühim işini görü
şeceklerdir. Vali nafia vekale-
tinden almış olduğu direktife 
göre şirkete ne gibi şart ve 
esaslar dahilinde Kordonda 
elektrikli tramvay işletilmesi 

rafta sırası geldikçe ölüler Maarif müdürü Ali Riza ka- :1 

ft . seyahatmın siyasi manadan arı tes'id edilirken, harbdan sağ zalardaki mektel>leri te ışe 
olduğunu, Iogilterede birkaç, çıkmış olanlar da vardır. gitmiştir. 

#-Ayaa···1·6··ıiraya;~···· ~g22~·!7.ı~-~~;z;ı·:m~r:7.:~:fa.;:zıl.~~öyzz;~~~ · 
rz?...zzzr.L...zzxzzzyJ ...z7./..7J.zzzr.L..z7...zrLTLZLZ7.zzzJC/ZZZ'ZZ"LJ acentası ~ 

Günde iki defa oğle ve akşam her semt· 
teki evlere yemek gönderilecektir 

lzmlrln ;ok iyi tan•dığı ve sevdiği 

Süleyman Lokantası 
Aile mutbağı açmıştır. Alsancak Güzelyalı dahil bütün 

lzmire günde iki defa yemek tevzi edilecektir. (Süleyman)ın 
yemeklerinin nefaseti hakkında söz söylemeğe lüzum yoktur. 
Öğle ve akşam üçer kap yemekte bir et,. balık veya tavuk 
mevsimine göre değişen sebzeler veya pılav, makarna ve 
yine mevsime göre tatlı veya komposto verilecektir.. ~una 
mukabil ayda ancak 16 lira alınacaktır. Fırsattan ıstıfade 
ediniz. 

Müracaat yeri : Birinci Kordonda 
SÜLEYMAN LOKANTASI 

TELEFON No. 3711 

Remingtonun yazı 
makinalarını • 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalaunı ~ 

Madeni klasörler ve 
mobleleri , 

~ 
Yatı:ı makinaları şiridlerini S 

ABAJOLİ ~~:id~~ha 
Bu mamuliitm prospektiis 

kalaloglamu araymız 
lzmir - Saman iskelesi 

yapılmıştır. Hasan Yusuf, Avni 
Doğanın hocası olduğundan bu 
mes'ud merasimin parti başka· 

nınm evinde yapılmasını rica 
etmişti. Nişan merasiminde bir 
çok zevat bulunmuştur. Yeni 
nişanlıları ve sayın doktor Ha
san Yusufu tebrik ederiz. 

1 başlanmasını kabul etmiştir. 

muvafık görüleceğini bildi
recek ve bu esaslar üze
rinde mutabakt hasıl olduktan 
sonra belediye ve şirket mu· 
rahhaslan Ankaraya gidecek
ler ve Vekalette işin müzake
resine başlıyacaklardır. 

S.4 (571 h.3 1-5 
1 

· Kardiçah ban 
H. 3 S.4 1-10 (572) 

_rz~~~_z..:gr./Z7-=.__ ~ Vali Fazlı Güleç lstanbuldan 
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akıveren bu merd erkek, ken· 
di evinde bir çocuk kadar ma
sum ve müteredditti. Semiha 
ve Münir birbirlerine ne kadar 
da benziyorlardı. Genç adam 

Altı arkad~ yerlerde sürüne sUrüne dUfman 
karakoluna yaklaştık ..• 

tereddüt içinde yanıma yaklaş· 
b ve sordu: 

- Gecruiş olsun Somru ha· 
mm, dedi. Büyük tehlüke at--------·-+ 

- Size bir sır vereceğim 
Somru hanım. Ağabeyim. ga· 
J.ba birini seviyor. Fakat kim 
o!duğunu meydana vermiyor. 

Bu sırada kapı vuruluyordu 
kumandan .. Küçük Semiha 
benden müsaade dileyerek ka-
pıyı açtı. Unların neier konuş· 
tuldarını işidiyordum : 

- Uyandı .. 
- ~asıl, konuşabiliyor mu?. 
- Ateşi var mı .. 
- Kendisini iyi hissedi-

) Or mu? 
- Nerede bulunduğunu sor

du mu? 
Küçük Semihnin boynunu bü

kerek odaya yalnız girişi ve 
bakışlarını yüzümde top!ıyarak 

.el~ biı:~sevler ll>~le-
ratoru bir- 'ikamet "1_.. 
...... .la kısa ·· 

mek istediğine alametti : lattınız. 

- Söyle Semiha, dedim. Bir - Bu sizin sayenizde oldu, 
şeyler söylemek istiyorsun sen? Münir .. Bunu size nasıl ödeye-
Küçüğün yamru yumru vüzü ceğimi bilmiyorum ki .. 

pcnbe renkler içinde kalmış· - Hiç öyle şey mi olurmuş 
tı. Muhakkak ağabeyisi Münir Somru hanım.. Bu bizim için 
onu azarlamış olacaktı : en çoğu şeref meselesi.. Evi-

- Semiha, dedim. Münir mize böyle nadide misafirlerin 
ağabeyin nerede ? gelmesi kolay kolay rastlanır 

- Yan odada efendim. talilerdcn değildir. Ateşiniz 
- içeriye neden girmedi? nasıl ? 

· - A... Öyle şey mi olur. Her attığını vuran bu yiğit 
Hiç oğlanlar kızların odalarına delikanlı - ateşiniz nasıl - sua-
gire rler mi? lini öyle masumane sormuştu 

- O lsun Semiha, dedim. Sen ki .. Ona: 
Münir ağabeyine buraya gel- - Galiba ateş~ düştü Mü-
mesini rica ettiğimi söyle... nir bey, dedim. Şöyle elinizi 
Odanın kapısından mütered- alnıma koyunuz. Siz daha iyi 

dit bir öbıe ,aibi adeta odava anhyacakııo,z • 
v . . tinde nun• .... --~--.-....-ın\\sttrn ..,.."""""•-~~__,, 

Bir buz külçesi, ateşler için
de yanan bir insan vücudu üze
rinde nasıl bir tesir bırakırsa 
parmakları da alnım üzerinde 
öyle bir soğuk duş tesiri bırak
m;.ştı. Sanki alnıma saplanan 
parmakları oradan içeriye doğ
ru nüfuz ediyor ve kalbime 
kadar dayanıyordu. 

Kumandan hey, görilyorsu
nuz ki o zamanlar büyük he· 
defimiz arkasından koşar~en 
bile yaramaz kalbim her vesi· 
lede varlığını hissettiriyor ve 
beni de unutma.. demek isti
yordu. Bir anda verdiğim ka
rarla bana yabancı sayılan 
adamın tesirind-.!n kendimi kur
tarma yolunda bir hareket yap· 
tım ve konuşma mevzuunu de
ğiştirdim: 

- Münir bey, dedim. Küçük 
Semihayla biz bir hayli anfaş
tık. O öyle sevimli ve masum 
ki şehirlerde rastlanan bin 
Semiha, Sancılar köyünün kü
çük Semihası yolunda feda ol
sun. Dikkat ediniz Münir bey, 

onun sol tarafında çenesiyle 
boğazı arasında sevimli ve kü
çücük bir yara var.. Ben onu 
öyle seviyorum ki: 

Küçük Semiha bu sırada 
varlığını gizliyecek bir köşe 
aramakla meşguldü. Kapının 
vurulduğunu duyuyorduk. Bunu 
fırsat bilen Semiha yayından 
kurtulan bir ok gibi dışarıya 
fırladı. Yalnız kalınca Münir 
beye sordum: 

- Ne haber Münir bey, 
köyde neler oluyor. Baskınlar 
devam ediyor mu? 

- Haberler pek te eyi sa
yılmaz. Böyle olmakla beraber 
artık halk arasında size karşı 
sarsılmaz bir itimat var.. Her 
kes bir anda silaha sarılmak 
için işaret bekliyor. 

- Ömer ağadan haber 
var mı? 

- Çok kötü bir haberim 
var.. Şimdi söylemek istemez
dim amma .. 

- Neymiş o? 
- Düşman askerleri Ömer 

ağayı hapsetmişler .. 
Adeta yıldırımla vurulmuşa 

dönmüştüm. işittiklerime inan
mıyarak sordum: 

- Nasıl, dedim. Ömer ağ• 
şimdi düşmanın elinde mi? 

- Maalesef evet .. 
- Neden daha evvel habe; 

vermedin Münir bey .. Maazall•.s 
ona birşey olursa bundan 11 

mes'ulsünüz. "t 
Ve sanki sapa sağlam bı 

adam gibi yatağımdan fırladı'°' .. o .. 
Orada artık kalamazdım. JY• 

nirle birlikte atlarımıza a~.1ıy:; 
rak köyden uzaklaştık. Mon ., 
talimat verdikten sonra be• 
ilk iş olarak Kızılca orınaJJ 

gittim. Ömer ağa hakikadt~~ 
orada yoktu. Onun hapse 1 

diği yeri öğrenince ~ece b•'' 
kını için hazırlığa başladık· , .. 

Daha o gece baskın yaP , .. 
caktık. Geceleyin muayyen \'d• 
kitte Kızılca ormon civar•~11 .. Münirin altı arkadaşiyle .;

1 ·ı, ... 
luştuk. Arkadaşlarımızdan ~,,ıeıı 
ilk iş olarak karargaha gbzt" 
yol üzerindeki telefon. rioi 
tını kesecekti. Bunlar ışle1<lt' 
bitirince bize haber verece 1,, 
ve biz baskın yapınca . oııaı" 
dışarıda kalarak vaziyeti g 
liyeceklerdi. 

- Bitmedi -



YENi ASIR 

• 
ı 

Zecri tedbirle 
•• •• •• 

~oruştu 

Habeşis anda · 
ları mal"' zecri 

ve Ingiltere 
almak isteyen lngiliz sermayedar

Tarihte ilk defa, saltanat süren bir 
krai bir komüni..:.t kabul et iş oldu 

e · r erin kaldırılmasını is i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bürüksel, 29 (Ö.R) - Kral 
Hl Leopold istişarelerine devam 
ederek komünist parti i lideri 
B. Jakmonu kabul et.mi tir . 

al bu i h ·· k A nıet zecri ted ir erin devamına taraftardır Saraydan çıkarken B. jak
mon Belçika ve belki Avrupa 
t arihinde ilk d ef olııralt sal-Cenevre , 29 (A.A) - Millet

ler cemiyetinin iyi malumat 
a!makta olan mabafili, Büyük 
Britany ile Frans nın konse
yin önümüzdeki içtima devre· 
sinde zecri tedbulerin muha
fazasını istemeleri m htemel 
bu!undu w un u be~ n etmekte
dır. Hu ~nh'lfıl, konseyin kati 
t cdbırler alnı k an çekinmesi
nin p : muhtemel olduğunu 
i ·ve et mektedirler. A yni ma
hat 1 nihai kararan ~illetler 
cem·) cti asamblesi tarafın
dan Hab~.,i t nıo ltalya tara
fından f tbi hu usunun ta
nınması v~ z.ecn tedbirler 

meseleleri heyeti umumiye ic
tima larrnda müzakere edildik
ten sonra ittihaz edileceğini 
kaydetmektedirler. Bazı dev
letlerin Guatemala ve Eguateor 
zecri tedbirleri terk edt:n dev
letler cephe ini terketmiş ol· 
duklnrı ve Şilinin bu tedbirle
rin ilgası davasını müdafaa et
mesi muhtemel bulunduğu kay
da ~yan görülmektedir. 

ALMANYA YA CEV AB 
Lokarno muahedesinin Al

manya tarafından feshedilmiş 
olma ı meselesi de milletler 
cemiyeti konseyinin önümüz
deki ictima devresinin müza
kerat ruznamesine dahil bulun
maktadır. Fakat bu mesele hak
kında kat'i bir tedbir derpiş edil
memektedir. Zira Almanyanın 
vereceği cevabın konseyin top
lantı ından evvel tevdi edeceğı 
çok şübhelidir. Bunlann hari
cindeki tahminler mevsimsiı 
olur. Çünkü yeni Fransız hü
kumetinin hato hareketi henüz 
malum bulunmamaktadır. Sa
lahiyettar mahafil 15 haziran 
içtimaıoın Fransa hükümetinin 
talebi üzerine tehir edileceği 
şeklindeki şayiatan tekzib et
mektedirler. 
ANLAŞMA İHTiMALLERi 
Londra, 29 (A.A) - Havas 

Ajansından: 
Salahiyettar mehafil 13 Ha

ziranda toplanacak olan mil
letler cemiyeti konseyinin şim
diki zecri tedbirleri muhafaza 
edeceği mütalaasında bulun
ınaktadır. Ancak kon eyin Ha-

Bütün dünya tayya1eciliğe müdajaanın rulıu gözüle baluror. Ofla göre tıozırlamyor. ·ıngüterede rımıklaııu 
7avyare ekzuslz etın/eri J1ardu. BaPlinlede lngili'z rocllltlarl zehirli gaz maskclerirze alıştuılmakla, 
pilorlar tayj'arderde nıitrafrözleıüı 11asıl kullanddlğı hahlu1UJa İ)'zalıal ı•eı~ktediıfer. Her hafla bu 

teaübelere binlerce pıc11ğun akm etliği göıü/üyor 
ziran ve Eyliil içtimalara ara- Roma hükumeti üzerinde ya- Diğer taraftan Filistindeki 
sında lngiltereyle Italyanlar ara- pılabilecek yegane tazyik mali karışıklıklar dolayisile ltalyan 
sında hararetli müzakereler zecri tedbirlerdir. Ekonomik emperyalizminin gaveleri hak-
yapılması muhtemeldir. Bu mü- tedbirleri ile bazı devletlerin kmdaki endişeleri artan mu-
zakerelerin neticeleri şunlar ve bilhassa cenubi Amerika hafazakar mehafilin ltalyaya 
olacağı söylenmektedir: cumhuriyetlerinin zecri tedbir- karşı daha haşin bir hattı ha-

l - iki memleket arasında Ieri tatbikten vazgeçmelerinin reket kabul etmiş oldukları 
mukarenet husulü. ehemmiyeti ikinci derecededir. öğrenilmiştir. 

tanat süren bir hükümdarın bir 
komünist liderini kabul ettiftini 
kaydetmiştir. 

Matbmıta verdifri t r"rı be
yan tında, B. Jakmon, l ra a d 
bildirdi!i-i g ibi parti d irektör
lüğünde ve kongresinin l:ara
r i•e snraya g itmek iç'n k ra 1m · 
davetini kabul ettiğin· , Lat 
bunun hiç bir suretle hüküm-
darhğa karşı komün'stlerin 

1 

vaziyetinde bir değişiklik de
mek olmadığım ve bila kis ko
miinist partisinin her valcit gibi 

hükOmdarlığm amansız: hasmı 
kaldığım bildirmekte ve krala 
işçi sınıfının, sımf siyaseti yü
zünden düştnğtl buhranlı vazi
yeti anlattığını ilave etmekte
dir. KomUnist lideri kralla isti-
şaresinin hükümet kombioezo
nuna iştirak gibi bir ihtimalle 
hiçbir alakası olmadığmı da 
bildirmiştir. 

Kral öğleden sonra devlet 
bakanı B. jaspor ile kültür' 
bakımını kabul etmiştir. istişa
relerine yarın devam edecektir. 

2 - Zecri tedbirlerin ilgası, ll M • • .. Si' 
Siyasi mahafilin ekserisinin N • C b } •• k' d 

birçok siyaset adamlannın ve ecaşı e e uttarı a var 1 
bilhassa sol cenah mensubları- .............................................................. .. 

lngiliz valisi Necaşiyi karşılıyarak oın zecri tedbirlerin ve bunlar· 
dan biç olmazsa mali olanlan
nm ipkasını istemesine rağmen 

bu usule taraftar oldukları öğ
renilmiştir. Siyaset adamlannm 
zecri tedbirlerin ve bunlardan 
mali olanlannın ipkasına taraf
tar olmalannın sebebi şimdi 
ltalyamn Habeşistanı işletmek 
için ecnebi sermayelerine s6n 
derece ihtiyacı olduğunu bil-
meleridir. • 

SiY ASI MAHFiLLER GÖRE 
Londra, 28 (A.A) - Siyasi 

mahafil zecri tedbirlerin mali 
olanlannın muhafaza adilmesi 
lüzumlu olduğu mutaleasında 
bulunmaktadırlar. Çünkü B. 
Mussolini Habe istaoda teşki
lat vücuda getirmek ve mem
leketin meçhul mıntakalarmı 
meydana çıkarmak programım 
tatbik için lngiltere veya Eran
sadan bir i tikraz. ekdetmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

evinde yemeğ davet etti 
Cebelüttank, 29 ( A.A ) -

Barada kareya çıkmış olan 
Necaşi mütenekkiren seyahat 
etmekte olduğundan resmi 
mahiyette hiç bir kabule inti
zar etmiyordu. Kendisini yal
nız Cebelüttank valisi istikbal 
etmiştir. imparator öğyle ye
meğini valinin evinde yemiştir. 

Necaşi ile maiyetindekiler 
Rock otele inmişlerdir, Otelin 
bütün ltalyan hiı.:metçilerine 
Necaşinin ikameti müddetince 
mezuniyet verilmiş· .r. 

Londra 29 (Ö.R) - Habeş 
imparatorunun Londraya muva
salatinde muhasemabn devamı 
için hiç bir faaliyet sarfetmi
yeceği hakkında teminat ver
dif?i mafümdur. Bu sabah Avam 

kamarasında sorulan suallere 
cevab olarak dış işleri müste
şarı Lord Cranborn, lngiltereye 
yaphğ'ı gayri resmi ziyaret es
nasında Necaşinin sıfatına 
layık olan her itiban ve 
her kolaylığı göreceğini söy
lemi~tir. Liberal meb'uslar
dan Mander Habeş impara
torunun lngiliz MiJletine hitab 
ederek taahhüdlerİnİ ifaya 

Minalı 

davet etmekte serbest ofub 
olmıyacağını sanınca, müsteşar 

yukanda verdiği cevaba mü
racaat edilmesini söylemekle 
iktifa etmiştir. Bu ikinci ce
vab mübhem kalmıştır. Yani 
muhasamattan tevakki nokta
sını mı, yoksa kendisine her 
kolaylığın gösterileceği nokta
sım mı kasdettiği tasrih edil
memistir. 

ıııekt b 
Paris, 29 (Ö.R) - "Ere Nouvelle,, gazetesi radikal sosyaiist 

meb'uslarından birinin imzasıyle yaZlyor: "Halk cephesine iştirak 
ettik. Bunun neticelerine kntlnnıyonız. Hatta, mucizeye benzer 
bir birlikle, rey birliğine karar verdik. lyi insanlarmı şır.. Fakat 
aptal insanlar değil. Bizim düstfırumuzda kurnaz komşulanmrz 
S?İbil beklemek ve ~örmek olacak ... ., 

V.~A~az_;ös;zzm.-.. UZWS'ZD.21li~~~~~Z».77'1!29"2~~-

T emoçinin Rüyası 
bolmak ölüme oıle bile atıl
maktan farklı değildi. Tam bir 
ümidsizliğe düşmek üzere idi
ler ki, bir bölük atb belirdi. 
Bunlar Göşleğin adamları idi. 

kın pek müthiş oldu. Yayla 
üstünde yere serilen köme 
köme adamlar arasında bir 
cengaver can çekişiyordu. Ba
şını at oğlanının dizine daya
mışh. Karşısında ise ktlıncın

dan kan akmakta olan bir 
adam duruyordu. Bu adam 

ölünce kellemi T emoçine gön

derin. T emoçin Keraytlar başı 
Ong Hana yaptığı gibi benim 
de başımı gümüşletsin. 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 

Cebe, "Tanrıdan dllerlm benim de canımı bay
rağımı öperl(en alsın ,, diyordu 

Asker yeyeceLt bulamadığı 
gUnlerde atlarından ba:r.ılanm 
feda ederek yemeğe mecbur 

kalıyordu. Arasıra yabani keçi
leri avhyorlardr. Göşleki kuş

kulandırmamak için karargah
larda mümkün olduğu kadar 
az ateş yakılıyordu. Cebe or-

dusunun hedefi yalnız Göşleğin 
ele geçirilme i değildi. Ondan 
onrada Hindistan seferine 
başlanacaktı. Yalnız şurası mu
hakkaktı ki Göşlek öyle kolay 

kolay ele geçmiyecekti. En de
ğerli atlıları, en u ta okçuları 
Yanına lmıştı. 

Canbey buzlu dağların ya
maçlarında, pişdar koluyla 
ilerlerken birdenbire yolunu 

kaybetmişti. Önünde, arkasın
da karlı ovalar, engin denizler 

gibi uzıyor, hiçbir yerde hay
van izi görSlmiyordu. Pişdar 

müfrezesini teşkil eden asker-

lerin başlan üzerinde lekesiz 
gökyüzü, billur gibi parlıyan 

buz dağları uzanıb gidiyordu. 
Güneşin ışıkları dağların dan
tel gibi işlenmiş kıvrımlarına 

vurdukça buz kayaları cam 
gibi parlıyordu. Askerlerin göz
leri yanıyordu. Burada kay-

Derhal hücuma geçtiler. Ça
tışma çok sert oldu. Oklar 
para etmiyordu. Asker lulmçla 

dövüşüyordu. Nihayet kıhnç.la
rın da çoğu kırılınca iş bal· 
talara kalmıştı. Hücum muhak
kak ki çok bitirici ic\i. Piştar 
kolunun çoğu hayata gözlerini 
kapamqh. Canbey birkaç. ar· 

kadaşiyle kayaların arkasında 
ümitsiz bir müdafaada bulunu
yordu. Tam bu sırada aşağı-

dan sesler geliyordu. Binlerce 
atlının şevkle, heyecanla çıkar
dıkları sesler .. Harp türküleri .. 

Canbey derinden bir oh 
çıktı : 

- Kurtulduk diye haykırdı. 
Filhakika kurtulmuşlardı. Ge

lenler Cebenin ve Alakm Jcuv
vetJeri idi. Göşfek her taraf
tan sarılmış bulunuyordu. Bas-

kavgada üst gelenlerin neşeli 
sevincini taşıyordu. Yenilen, 

inliyen gôşlek, yenen ise Cebe 
idi. 

Bir aralık köşlek kendini 

zorladı. Boğuk bir sesle şuıı
ları söyledi: 

- Cebe Noyao birax yakuı 

gel.. ölmeden sana bir kaç 
sözüm var. 

Her vakit yüzü gülen şen 

Cebe şimdi acıkh duruyordu. 
Bir parça yaklaştı. Tatlr bir 
sesle: 

- Söyle Göşlek dedi. 

Göşlck ağır ağır sözünü 
bitirdi: 

- Bir isteğim vardır. Ben 

- isteğin yerine gelir GöJ
lek •• 

- Bundan başka sağ kalan 
askerlerimin bağışlannıasım, on-

lann da sizin bayrağınız altın· 
da hizmet etmelerini isterim. 

Cebe bilirsiniz ki askerlerim, 
sizinkiler kadar mert, yavuz 
insanlardır. 

- Bu istediğin de yerine 
gelecektir Göşlek... Ben onlan 
kendi sancağım altına alacağım. 

Şimdi Göşleğin ağ7Jndao 
ağız dolusu kan boşanıyordu. 
Doğruldu: 

- Ölüyorum cenk yoldaşları, 
ölüyorum... Çabuk Tuğumu 
getiriniz. 

Alak kendi eliyle Göşleğin 

Tuğunu getirdi. Göşlek T~ğu 
başına konunca yavaş, hazin 
bir sesle ilave etti: 

- Cebe Noyan bunca yıldır 

!Jel(ika /ualı leopold 
Ancak Pazar ve Paırtesi gün
leri Pantel<ot yortusu dolayısile 
istişareler tadil edecektir. Ye
ni kabine teşkiline memur ve
ya davet edilecek ::ı:at ancak 
Salı günü helli olacaktır. 

Diğer taraftan işçi umumi 
kon eyi vaziyeti tetkik etmek 
üzere toplanmıştır. Sosyalist 
lideri B. Vandervelde demok· 
ratik hürriyetleri müdafaa için 
yeni kabinenin süratle teşek
külü lüzumunu bildirmiştir. 

Buğday 
yolsuzluğu 

lstanbul 29 (Yeni Asır) -
Ziraat bankasındaki buğday 
yolsuzluğuna aid tahkikat ev
rakının ağırlığı 25 kiloyu bul
muştur. Evrak Ankarada ban
kanın teftiş heyttine gönderil
miştir. 

lngiliz krahnın taç 
merasimi 

Londra 29 (Ö.R)- Kral Ed
vardm taç giyme merasiminin 
yapılacağı tarih 12 mayıs 1937 
olarak tesbit edilmiştir. 

Çek dahili lsUkrazı 
Prag, 28 (A.A\ - Meb'usao 

meclisi münhasıran milli mü
dafaaya tahsis edilecek dahili 
bir istikraz akdetmek için hü
kumete mezuniyet vermiştir. 

Y nlnız komünistlerle Macar 
akatliyeti mümessilleri aleyhte 
rey vermişlerdir. Diğer partiler 
Alman akafliyeti de dahil ol
duğu halde lehte rey"' vermiş
lerdir. 

seninle barb ediyorum. Benim 

yenilmem sana şan ve ıııöhret 
kazandırmrşhr. Bütün dünya 
senden bahsedecektir. Sen de 
bir şey yapmalısın ... 

- Ne istersen söyte ... Tann 
hakkı için yaparım. 

- Bayrağımı benimle bera
ber göm .. Benimle beraber an· 
ladın mı? Bayrağımı bendeu 
başka kimse eline almasın .. 

Cebe ilk defa olarak ağlı
yordu. Gözlerinden yaş aka aka 

dix çöktü. Götleğin bayrağını 

kolları arasma koydu. Soora 
başını çevirerek; 

- Tanndan dilerim. Beninı 

de canımı bayrağımı öperek 
al!Jn, dedi. 

Göşleğin çehre indeki i mi
zaz zail oldu. Sanki tebessüm 
ediyordu. 

- Sağ ol Cebe •. 
Yalnız bu kad:ır söyliyebil

mişti. 

- Soııu Ym· -
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Çeviren: Sezal Şadi h 1 ı 

O gün Şikago şimendifer- Zihnimden bir saniyede yüz bin- • Ş a ini a ffi ıştır 
ciler mektebinden mezun olu- )erce fikir geçti. Hemen sür'atle 
yorduk. Müdür bizi karşısına geriye döndüm. Yazıhanemin üs 
almış son defa olarak o meşhur tünde duran bir tomar anahtarı 
nasihatlarınm hülasasını çıkar- yakalayarak tekrar dışarı hrfa 
mağa ugraşıyordu: dım. Yıldmm gibi koşuyordum. 

- Çocuklar, dedi. Bugün Marşandis hareket etmişti. 
size söyliyeceğim şeyleri belki Aramızda boş vagonlar vardı. 
mekteb hayatınızda kırk defa Hemen bunJarm üstüne çıkbm. 
dinlemişini:ıdir. Fakat eğer Lokomotif yaklaşır yaklaşmaz 
kazaen bir kulağınızdan giripte kendimi sahanlığına fırlattım. 
ohüründen çıkmayacak olursa Gözlerimi açtığım zaman 
meslek hayatınızda sözlerimin ateşçinin beni ayıltmak için 
ne kadar faideJi olduğunu tak- uğraştığını gördüm. Vagondan 
dir edeceksiniz. Size bir tek atladığım zaman sademenin 
tavsiyem var: sürat ve her işi şiddetile bir iki dakika baygın 
dakikası dakikasına yapmak! kalmışım. 
ihmalcilik mesleğinizin en bü- Vaziyeti anlattım. Makinist 
yük düşmanıdır. Fazla söyle- galiz bir küfür savurdu. Ateşci 

Hilıdenburg ba/ontl miyeceğim, haydi oğurlar küreğine daha sıkı sarıldı. Ho-
olsun!. murdana homurdana ocağı 

Hakikaten ınsan genç ıken doldurmağa başladı. Bindiğim 
Dünya gazetelesi yeni Zep- ferde yolcu, posta ve eşya 

ne kadar kaygHnz oluyor ! Mü- marşandiz boş olduğundan er· 
pelin 129 L Z uHindenburg,, naklinden mecmuan 70.000 lira 

dürün dediği gibi o söylerken geç gezinti trenini geçecekti. 
üzerine kafi derecede izahat gayri safi varidat temin etti-

biz başka şeylerle dalga geçi- Kasabadan on beş kilometre 
verdiler. Bu hava gemisinin ğini görürüz. 

yorduk. Fakat hayata atılınca ileride bir ırmak vardı. işte 
en küçük noktaları üzerine Masrafa gelince, her seferin 

bu sözlere ehemmiyet verme- hurda iki hat ta köprüden 
bile uzun m.-kaleler yazıldığı masrafı amortisman bedeli da-

menin cezasını faizi ile ödedim. geçiyordu. Maksadım burada 
için ben artık " Teknik bari- bil ancak 62.SOOlirayı bulmakta 

Şimdi size bunu anlataca2'ım : trenden atlamak ve koşa koşa 
rika ., sından bahsedecek de- bu suretle 7500 lira safi ka-

Mektebdt>n çıkınca beni Bos- gidip köprünün yüz metre 
ğilim ... Şimdi seferlere başla- zanç kalmaktadır. Zeppelinlerin 
dığından, işletme ve randman 
meseleleri üzerine görüşülebilir: ton civarmda ehemmiyetsiz bir ilerisindeki küçük makası açıp 

mevkie istasyon memuru ola- gezinti trenini bu makasa sok-
rak tayin ettiler. Burada bir makh. Acaba muvaffak ola· 
buçuk sene kadar staj gördük- bilecek mi idim? 
ten sonra daha ehemmiyotli Marşandiz büyük bir süratle 
bir yer olan Neokonti mevkiine yol almağa başladı. Bir az 
nakledildim. sonra bu sür'at son haddine 

Burada vazifem hakikaten çıktı. Yavaşça lokomotifin ke-
güçtü. Bulunduğum mevkiden narına indim. Bir elimle sıkı 
iki rakib kumpanyaya aid mü- sıkı Jokomotife sarıldım, diğer 
teaddid hatlar geçiyordu. Tren- elimi de alnıma koydum.Yavaş 
)erin arası okadar sık ve diğer yavaş gezinti trenine yaklaşı-
işler okadar çokdu ki, zor ye- yorduk. Makiniste baktım, bir 
tiştirebiHyordum. eli mnivelada diğer elini loko-

y olcu trenlerimiz hem bizim motifin kenarına dayamış göz-
hem de rakib kumpanyanın· leri önümüzdeki trende taştan 
kiler birer tek hattan işliyor- heykel gibi kıpırdamadan du-
)ardı. Şehire muvazi giriyor ve ruyordu. Ateşçi hiç konuşma-
öyJece çıkıb gidiyorfardi. Öbür dan, yıldırım gibi kömürden 
kumpanya ile aramızda rakabet ocağa gidip geliyordu. Marşan· 
çok fazla idi. Birisi bir trt:n diz büyük bir sür'atle ilerile-

Eski Zeppelin Cenubt Ame-

rikaya sefer yapmağa başlıya
rıdanberi oldukça muntazaman 
gidip gelmeğe muvaffak oldu 
ve pek çok müşteri kazandı. 
Şimdi ise Şimali Amer;kaya 
ikinci seferini yapıyor. Acaba 
bu yeni nakliye vasıtası kar 
bırakabilecek mi ? Yoksa Al
manya için sadece masraflı bir 

lüks emtiası olarak mı kalacak? 
L 3 129 Hindenburg'u ele 

alalım.. Bu Zeplin her seferde 
50 yolcu almakta ve insan nak
Jiyatından cem'an 35000 lira 

tahsil etmektedir. Buna posta 
için aldığı 20,000 ve eşya 

naklinden temin eylediği 15000 
lirayı da ilave edersek her se-

senede kırk sefer yapacağı 
düşünülürse temin edilecek 
300.000 lira safi kazancın be-
heri 3 milyon 500000 liraya 
mal olan balonların sermayesini 
ödedikten maada oldukça da 
bir kar bırakacağı ortaya çıkar. 

Zeplin nakliyatının karlı bir 
iş halini alması Alman hükii 
metini ve bir çok büyük ser
mayedarları muhtelif memle
ketlere Lu varsıtalarJa nakliye 
yapmak için (yeni hatlar) tesi
ıine sevketmektedir. Fıyatlar 
da uzun seferlerde iyi gemile
rin kamaralarından daha ucuz 
olduğundan bu işin müstakbel 
ehemmiyeti şimdiden belirmek
tedir. Belki çocuklarımız kısa 

seferleri de gemi ve tren yerine 
zeplinlerle yapacaklardır. 

hareket ettirir ettirmez öbürü yordu. biraz sonra gezinti tre- ... •. • .• 4• 
de bir katar kaldırıyordu. Yal- niyle ayni hizaye geldik. Ma-
nız salı günleri gayrı muayyen kinist olanca kuvvetiyle düdü-
saatta bir trenimiz vardı. Bu ğe sarıldı. Ben avazım çıktığı 
katar kasabadan 20 kilometre kadar bağırdım : - T ehlüke 
kadar ötedeki makasta şimal var. Önünüzde ölüm var duru-
ekspresini bekler ve sonra nuz!... 
yoluna devam ederdi. Bu bağrışmaya karşıki trende-

0 salı merkezden bir telgraf kiler şapkalarını sallamakla hep 
aldım. 12 numarah katardan birden bağrışmakta mukabele 
sonra on dakika ara ile diğer ettiler. Trenlerin kulakla11 yır-
bir gezinti treni gelecekti. 12 tan oğultusundan sesimi duy-
numara bermutad makasta mamışlar benimle alay ediyor· 
beklemiyeceği için gezinti tre- )ardı. 

nini ekspres geçinceye kadar Bu anda dehşetten nefesim 
istasyonda alıkoyacaktım. Tam kesiliyor sandım. Öbür tren de 
dışarı çıkıp hattı kapamak için kendisiyle yarış yapıyoruz zan-
işareti düşüreceğim sırada ar- niyle olanca süratiyle iler!emeye 
kadaşım koşa koşa geldi. başlamıştı. Hayatımda bu ka-
Elinde bir tomar kağıd vardı. dar korkunç birşey tasavvur 
Bunları kopye etmemi rica etti. edemem. Ölümüu ko11an ara-
Gezioti trenine yetiıecekmiş. sına atılmak için bu kadar 
Hemen masanın başına otur- süratle koşmaları karşısında 
dom. işareti 12 numara geç- nasıl ç•ldırmadım hila aklım 
tikten sonra da indirebilirdim. almıyor. Birkaç dakika kadar 
Hemen kiğıdları doldurmağa haşhaşa gittik deıken bizim 
başladım. tren yavaş yavaş geçmeğe 

Ne kadar zaman geçti bil- başladı. Bira2 sonra onları bir 
mıyorum, arkadaş sür'atle kaç yüz metre ~eride bırak-
girdi. mıştık. 

Sovyetlerde 
kauçuk ağact 

Sevyetler birliğinin merkezi 
aksamında ve aynı zamanda 
Beyaz Rusyada kauçok veren 
Kok • sagız ağaçları yükselme-
ğe başlamıştır. 

Moskova mıntakasında kok-
sagız dikilmiş arazi bin hektarı 
geçmektedir ki bu miktar ge-
çen yıla nazaran yirmi misli 
fazladır. Sovyetler birliğinin 

bütün kolbozlarında bu yıl 5 
bin hektardan fazJa araziye 
kok-sagız dikilmektedir. 

Kok-sagız, Sovyetler birliği
nin bu mmtakalarına gayet iyi 

alışmış ve mükemmel neticeler 
verme~e başlamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o sarada aksi istikametten bir 
düdük sesi duydum: Eyvah 

ekspres de ge:iyordu. Eğer bir 
saniye geç kalırsam yüzlercee 

kişi mahvolacakb. Makas gö-

ründüf.. 
Son bir gayretle ileri abJdım. - Aman dedi. Çabık ka- Köprü göründü. Makiniste 

ğıtlan, tren kalkıyor L döndüm. Cam gibi gözlerle Bir elimle de cebimden anah-
Zaten bitmiş olan kağıt to- ba a baktı. Sonra başiJe köp- tarlan çıkerdım. Arkama bak-

marım yakalayınca fırladı. Bir rüyü işaret etti. işarete hacet tım, yüz elli metre gerimden 
az sonra uzun bir düdük öttü: yoktu. Ben hazırdım. gezinti treni büyük bir gürültü 
Tren hareket ediyordu. Köprü yaklaşıyordu, yaklaştı. ile bana doğru geliyorclu. 

Birden bire kafamda şimşek Tanı altımıza gelince kendimi Bütün kuvvetimle makasın 
gibi bir şey çaktı : Ben bu ka- lokomotiften açığa firlattım. üstüne atıldım. Çamurlu anah-
tarı durduracaktım!.. O anda Irmağın kenarındaki çamur- tarı kilide soktum. Fakat bay-
çıldıracak gibi oldum. Başım Jarm içine düştüm. Bir an için ret anahtar dönmiyorduf.. Çıl-
döndü, gözlerim karardı. Yüz- olduğum vaziyette kaldım. dıracaktım. Trenle makas ara-
lerce insaııın hayatı küçücük sonra yıldırım gibi yerimden sında yirmi beş metre kadar 
bir ihmalim yüzünden mabvo- fırJıyarak lrnşmağa başladım. birşey vardı . Son bir ümidle 
luyordu. Yıldırım gibi yerim- Bu sırada uzaktan tiren gö- . bir daha anahtara sarıldım. 
den fırladım. Platforma geldi- züktü, süratla geliyordu. Olan- ))öndü!. Ve ben olanca kuvve-
ğim zaman tren çoktan uzak- ca kuvvetimle koşmağa çaba- timle kola asıldım. 
laşmışh. Ne yapacağımı şaşır· lıyordum. Fakat üzerimdeki ça- Katar büyük bir sür'atle yan 
dım. Bu sırada gözüm rakib murlar ve düttüğüm zaman bn- hatta saptı. Lokomotifin buharı 
hatta ilişti. Bir marşandiz ayni cağımın burkulması bu koşmayı yüzümü yalarken yere yuvar-

to...itilfua~te hareket ediyordu. çok müskülleştiriyordu. Tam landım: Bayılmışım ... 

Sovyetlerde 
çocuk. limanları 
Sovyetler birliğinde çocuk 

oyunlarına bilhassa ehemmiyet 
verilmekte ve çocukların sıh
hi ve istifadeli tarzda eğlen
meler_İ ile birlikte küçük yaş
tan itibaren deruni istidatları
nın inkişafı için elden gelen 
gayret sarfolunmaktadır. 

Bu meyanda, çocuklar için 
Odesa, Baku ve Batumda ço· 
cuk deniz limanlar ve Dniepr 
Doiepr Perovsk1ta ve Volga 
üzerinde Gorki civarında çocuk 
nehir limanları yapılmaktadır. 

Odesa çocuk limanının kendi 
küçük filotilası, çocuk teknik 
fabrikaları ve genç fizikçiler 
için biolo jik Jaboratuarları bulu
nacaktır. Batum çocuk )imanı 
için de 50 yolcu taşıyacak ve 
ekspres gemilerin her tilrlü 
konforunu haiz bulunacak kü-
çük bir transatlantik hazırlan
maktadır. 

Çocuk limanlannda bütün 
işler çocuklar tarafından gö· 
rülecek, gemilerin tayfalarını, 
Jaboratuarlarda ve fabrikalar
da iş görecek olanları çocuk
lar teşkil edecek ve bunlar, 
bittabi muaJJimlerin ve peda· 
gogların idaresi albnda çalışa
caklardır. 

Büyük Petro 
Devrinden bir bomba 
Azak şehrinde yapılan bazı 

hafriyat esnasanda 100 kilo ka
dar ağırlığında patlamamış es· 
ki bir bomba bulunmuştur. 

240 Yıl toprak altında yatan 
bu bomba, 1696 da Azak şeh· 
rindeki Türk istihkamlarının 
muhasarası esnasında büyük 
Petro askerleri tarafından kul· 
)anılmış bir bombadır. 
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Sovyetler 

unya a ............ b. 1.· u. d d u I L ...... I I ? ır ıgın e agcı lK ...... ne er o u yor· s tı b~ l·-· d 1935 oyye er ır ıgın e yı-

Jmde uzun turizm seyahabna 
Sovyetler çık:n 185 bi? k!sinin 20 bini 

dagcılık turızmı yapmış ve 
Birligu inde basın l u ıar ,·a 6 bini yüksek ve 

guç tepelere çıkışlarda bulun-
Bütün Sovyetler Birliğinde muştur. 

86 lisanda 10 bin kadar ga- 1936 yılında aalpinizmin daha 
zete çıkmaktadır. 1936 yılında ziyade genişliyeceği kuvvetle 
bu gazetelerin yıllık tirajı 37 saoılmaktadır. Kızılordu alpi-
milyon nushaya varmıştı. Hu nistleri, bu yıl Kafkasyada 
yıl içinde ise 39 milyona çıka- 1:~yenşanın v.~ Altay d~ğlarının 
cağı kuvvetle tahmin olun- yuksek ve guç tepelerıne çık-
maktadır. mağa .hazırl~n~ak~a~ırlar .. Sov· 

S ti B. 1. - · d k yetlerın en ıyı alpın ıstlerınden 
ovye er ır ıgın e çı an .. kk b. b-

mecmua ve k.t bl ge· mure ep ır grup ta gar ı 1 a
27

ara Pamire hareket ederek 6 bin 
lince, bunlar, 19 yılında f d k. d ı k metre irti aın a ı ağ ara çı -
ancak 55 lisanda neşrolunmakta tıktan sonra 7494 metre yü~ 
bulunmasına mukabil, bu yıl sekliğindeki Stalin tepesine 
100 den fazla lisanda basıl- varmağa teşebbüs edeceklerdir. 
maktadır. Basılan mecmua ve 
kitap forması adedi, 1934 de 900 bin kişi 
3 milyar 370 milyon, 1935 de k } } d 
4 milyar 300 milyon idi. 1936 ap ıca ar a 
yılanda ise 5 milyarı geçecek- Bu yıl Sovyetler Birliği da· 
tir. hilindeki kaplıcalarda 900 bin 

1935 yılında bilhassa fazla kişi bulunacaktır. 
olarak ilk ve orta mektep ders Son yıllar içinde Kafkasya 
kitapları ve ayni zamanda eko· ve Kırımda bulunan büyük 
nomiye ve marksizm - leninizme kaplıcalar,mahsüs derecede bü-
ait eserler basılmıştır. yümüştür. Bu arada, mesela, 

Başkaca san'at edebiyatı ve Şimali Kafkasyadaki Kislavo· 
çocuk kitapları da çok mahsüs dsk kaplıcalarında yeniden 40 

sanatorium açılmıştır. 
derecede bir yükseliş göster- Karadeniz sahilindeki Soçide 
miştir. bir milyona yakın kükürt ban· 
Moskova yosu tesis olunmuş ve bu su· 

retle kükürt banyosu miktarı, 

Yeraltı tramvayı 1917 de mevcudun elli misline 
yükselmiştir. Sovyetler birliği· 

1936 yıJın>n ilk üç ayı zar- nio sahil bulunduğu 10 deniz 
fında Moskova yeraltı tramvay- kıyılarında ve ayni zamanda 
)arı günde üst üste 260 bin memleket dahilindeki dağlık 
kişi taşımıştır. Yeraltı tramvay- ve ormanlık yerlerde 200 e 
larının Moskovada işlemekte yakın kaplıca şehri ve 300 e 
olduğu 11 ay içinde ise bu yakın da kaplıca mahaJJi var· 
tramvaylara binenlerin adedi dır. 

ise 68,181,soo e baıığ olmuştur. Renkli taştan 
Seyrisefain Sovyet haritası 
f aa)İyetİ Moskovada Teşrinievel ihti• 

lalinin yirminci yıldönümü için 
hazırlanan büyük serginin e!1 
mühim eserlerinden birioı, 

Bugün seyrisef ain idaresi 
Sovyetler birliğinde nehirlerde 
75,6 milyon, denizlerde ise 
31.6 milyon ton eşya taşıy&
caktır . 

Nehirlerdeki faaliyet yüzde 
16,3 denizlerdaki faaliyet ise 
yüzde 20,5 nisbetinde artmış
br. 

Bu yıl nehir ve denizlerde 
Sovyet gemileri 48 milyondan 
fazla yolcu taşıyacaktır. Deniz 
yollarının uzunluğu da 87, 7 bin 
kilemetreden 98 bin kilomet
reye çıkmıştır. 

Deniz ve nehir nakliyatı için 
bu yıl bir milyar 533 miJyon 
ruble sarfedilecek, bu mıktar
tardan 702 milyonu Volga -
Don kanalına harcanacak, yeni 
liman ve yeni gemi yapılma
sına da bilhassa ehemmiyet 
verilecektir. 

Kafkas 
Demlryollarının 
elektrlkleftlrllmesl 

Son günlerde yeniden Kaf
kasyada 61 kilometrelik bir 
demiryolu hatb elektrikle işle
meğe başlamıştır. Bu suretle 
Kafkasyad" Tiflis ile Samtred 
arasındaki demiryolunun elek
trikleştirilmiş kısmı 244 kilo
metreye çıkmıştır. Elektrikleş
triJme suretiyle trenlerin sür'ati 
bir buçuk misli artmış ve tar
tısı da iki misline çıkmıştır. 

Çocuk tiyatroları 
• • 

sergısı 

Moskovada çocuk san'at ter
biyesi merkez evinde, Sovyetler 
birliğinde mevcud yüze yakın 
çocuk tiyatrolannm sahne 
mekteplerinden, tezyinat ve 
kuklaların fotoğraf tarından mü· 
rekkep bir !ergi açılmıştır. 
Beyazrusya, Türkistan, Gür
cistan, Ukranya, Kırım, Tata
ristan vesair yerlerdeki çocuk 
tiyatrolarının iştirak etmiş ol
dukları bu sergi, Sovyetler 
birliğinde çocukların san'at ter
biyelerine verilen ehemmiyeti 
Jayıkı veçhile göstermektedir. 

renkli ve kıymetli taşlardan 
yapılmış 20 metre murabbaı 
büyüklüğünde bir Sovyetler 
Birliği haritası teşkil edecektir. 
Bu harita için, Ural, Pamir! 
Sibirya ve sair yerlerdekı 
renkli taşlar kullanılacak qe 

harita bu kiymetli taşlarıll 

mozayik halinde birbirlerine 
bitiştiriJmelerinden meydan• 
gelecektir, Haritanın yapıla>• .. 
sına şimdiden başlanmıştır· 

Moskova ve Leningrad sanat
karlarından bir grup, bu kıy
metli haritada kullanılaca1' 
işaretleri ve taşları tesbit et· 
mekte 200 kadar iyi işçi ~e 
haritayı yapmaktadır. Harıl• 
1937 yazında bitmiş olacaktır• 

Garbi Sibiryada 
petrol 

Garbi Sibiryada Kuıoetl 
komür madeni havzasmın B•' .. 
zas mıntakasında petrol b~ 
]unmuş ve bu suretle kölll 
ve demir madenleri zenginli~ 
lerine yeni bir madde dı 
ilave o'unmuştur. 

Esasen birkaç yıl evel, J<us~ 
havzasının asfaltit ile dolu Y~ 
rıklar bulunan şimal kıse>~IJ d 
tabii mayi petrol mevcudıye. 
ihtimali bir faraziya JJ~ 
linde orta ya atılmış ··~ 
Kuznets havzasının jeol0J~. 
bünyesinin Amerikanın en ıe • 
gin petrol mıntakası olan pe~ 
silvanya'ya pek ziyade be11', 

mekte olması, bu faraıir'J,. 
birmisli daha kuvvet yerJPıf d• 

Sovyet Jeologları, SibirY1
1
.,. 

petrol ararken, bittabi bu 111 e• 
takaya bilhassa ehemmiyetb:t• 
rerek derin taharriyata .. .,. 
vurmuşlar ve nihayet son ıt~,. 
lerde Sibiryanın bu tayga 11

0,. 
zisinde kıymetli mayii ye~ 01" 
tüne çıkarmağa muvaff a 
muşlardır. 

1
o· 

Yakın bir istikbald~ bu ::,if' 
takada bütün endüstrıel g •'' 
liği ile yeni bir petrol ha" 
kurulacaktır. 

ra bir 1kamıcı 1- ~~"'====____.=.~...,~- ,.~,,_,.,., .. ~ .,·~~::=::=:::~~~~ 
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Ya ölmelt veya öldürmekten b ita ç ıre olm dığı 

için Uzerlerine atllmağa karar verdi 

Ne dü· rak kahkaha ile kapıdan sa-- Amma yaptın ha! 
şünüyorsunuz? Oğlunuz bunu 
bildiği gibi size de söyledi. 

- Aldanıyorsunuz Monson· 
yör? 

Mareşal hemen Padayanm 
yanana yaklaşarak, sanki haki
kati anlamak istiyormuş ~ibi 
gözlerini gözlerine dikti ve hid
detle titriyen bir sesle: 

- Sizin de onunla birlik ol
mad1ğmız ne malum? ikiniz 
de heni takib ediyor ve gö
zetliyorsunuz? Siz ve oğlunuz 
arabanın nereye gittiğini ve 
içinde kimler olduğunu pekala 
biliyorsunuz. 

ihtiyar kurd, biraz sararmış 
olduğu halde doğruldu. Ya-

vaşça: . 
- Monsenyör, kapınızda çı· 

vili bulunan eldiveni kaldırma· 
dıkça bu sözlerinizin hiç hükmü 
yok, sözlerini söyledi. 

Damovil, öf kesinden çıldırı· 
yordu. Hançerini çekib Parda
yanm üzerine atıldı. Pardayan 
hasmını durduğu yerde karşı· 
ladı. Damovil hançerini vur· 
mağa vakıt bulmadan Şövalye 
kolunu tutub biiktü ve hançer 
de yere düştü. Hanri dişlerini 
gıcırdatarak bir kiifür savurdu. 
Pardayan: 

- Monsenyör, sizi şimdi öl
dürebilirdim. Buna da hakkım 
var ••. Fakat Monmoransinin ha· 
karetini kendisine iade etmek 
için sizin yaşamanızı istiyorum. 
Bundan dolayı bana teşekkür 
ediniz. 

Dedi. Hauri: 
- Ben değil, sen öleceksin. 

KoşunuzJ 
Diye bağırdı. ihtiyar kurd! 
- Demek iri dövüşec~ğiz! 

Diyerek lohncını çekti. 
Bu esnada konakta bulunan· 

ların hepsi odaya gelmişlerdi. 
Pardayan karşısında, Mareşal
dan başka silahlı altı kişinin 

bulunduğunu gördü. Hanri: 
- Haydi! Haydi! işini bitiri

niz! 
Diye haylardı. Beı askerle 

bir sübay: 
Öldürelim!. .. 
Sesleriyle odayı çınlattılar. 
Pardayan odama sol tarafına 

doğru sıçradı ve: 
_ Buraya gelin, köpek sü

rüsü! 
Diye bağırdı. Bu gelişten 

istifade ederek boş bırakılan 
kapıdan dışan çıkmak için kı-
lıncmı dişleri arasına aldı ve 
büyük koltuk sandalyasını ya
kalayıb köşeye doğru çekilen 
askerlerin üzerine şiddetle fır
latll. Hemen kılmcmı e1ine ala-

vuştu. Pardayan bir kaç sıçra· 
yışta merdivenden aşağıya indi. 
Burada avluya açılan bir kapı 
vardı. Oraya doğru koştu ise 
de kapı kapalı olduğundan: 

- Hay Allah belasını versin! 
Diye homurdandı. Sübay: 
- Haydi! gayreti Herifi ya

kaladık! 

Diye bağırdı. Hanri 
Damovil de: 

- Öldürün! öldürün! 

dö 

Diye kıvametler koparıyordu. 
Kilara doğru yürüdü. Buradaki 
dehlizden bahçeye çıkarak kur
tulabilirdi. Fakat kilara açılan 
kapının da kapalı olduğunu 
gördü. 

Önünde silahla yedi kudur
muş adam, arkasında kapalı 
bir kapı olduğu halde bu da-
racık yere sıkışmıştı. Burada 
ancak üç kişi hücum edebilirdi. 
Dişlerinin arasından: 

- Her;fJeri birbiri arkasın
dan tepelerim! 

Dedi. Ya ölmek veya öldür
mek başka yapacak bir şey 
kalmamış olduğundan çaresiz 
üzerlerine atılmağa karar verdi. 
artık kılınçlar şakırdamağa baş
lamıştı. Pardayan burada bir 
kişiyi temizledi. Diğer ikisini 
de ağırca yaraladı ise de ev
velce Oapermo tarafından açı-
lan yarası da zedelenmişti. 

- Bıtmedi-

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
AlÜTEHASSISl 

1 ece z 
Hastalannı her gfin 11,30 

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

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

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

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE . -· BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 

-1&-

ları meşhur lngiliz amirah Nel
son tarafından mahvedilmişti. 
Fakat bu muharebede amiral 
Nelson da telef olduğundan 
Napofcon Booapart büyük bir 
d · mandan kurtuldu. O Nelson 
ki Trafolkar muharebesinde 
üniforması üstünde ve nişanları 
göğsünde olduğu halde göğer
tedc gez.iniyordu. Düşman 
kendini üniformadan tamdı. 
Daneler yakın düşmeğe baş
ladı. Bunu gören zabiUer 
kamaraya inmesını veyahut 
hiç o mazsa üniformasını çıkar
ın nı amiral Nclsona söyle
dıkte nişanlarım göstererek 
ve "ben bunları böyle günlerde 

böyle günler ıçın kazandım,, 

diyerek tekliflerini reddetti. 
O !!ırada bir kurşunla yara
landı, bir kaç saat sonra öldü. 
Öleceği sırada, kendine kur
şun gelen dü~man gemisinin 
zaptedilmesini ve çanaklığının 
tahtasından tabutunun yapıl
masını vasıyet eyledi ve bu 
vasıyct icra olundu. 

• •• 
Napolyon Bonapart 1806 

haziranında Şark hakkındaki 
politikasını icraya başlamıştı. 

Dalmaçyadan Dinyestere 
doğru Fransız nüfuzunu yay
mak teşebbüslerine başlandı. 
Napolyon Bonapart siyasi te· 

n 

Bergama asliye mahkemesi 
başkatipliğinden: 

Dikili kazasında oturan es· 
kici Hasanın, karası Cennet 
namı diğer Şadiye aleyhinde 
vaki boşanma davasının Ber
gama asliye hukuk mahkcme
~inde cari muhakemesi c;onun
da mezburenin davada haksız
lığı tebeyyün eylediği ve bi· 
naenaleyh kanunu medeninin 

129 uncu maddesi delaletiyle; 
ötede beride şerefsiz ve haysi
yetsiz bir bayat sürmekte ol
duğu şahitlerin şehadatı ve 
kendi itirafiyle sabit bulundu
ğundan 131 inci maddeye tev
fikan boşanmalarına karar ve
rilerek Şadiyenin bir sene ev
lenmekten memnuiyetine ve 
masarifi muhakemenin kendi
sine aidiyetine 9-3-936 tarih 
97 esas ve 143 savıh ilamla 
büküm altına alındığından on 
beş gün zarfında temyizen iti· 
ruda bulunulmadığı takdirde 
kesbi katiyet etmiş sayılarak 
muamele yapılacağı lüzumu 
ilanen tebliğ olunur. 

(999) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaf~er Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. ~l 
numrah muayenehanelerinde 

1 

kabul ederler. 
Telefon : 3921 

Cuma ve salı 8 den 1 O a 
kadar memleket hastanesinde 

Sinir hastalıkları , 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci BeYJer 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalahnı 
kabul eder. ( 3436 ) -

şebbüslerini daima ticaret me
seleleri şekli altında sakladı
ğından bunun için Bükreş ve 
veya Sen şehirlerine gönderi
len adamlar (Ticaret işleri .ko· 
miseri) gibi unvanlarla gönde· 

' rilmişti. Genç bir zabit te Din-
yester havalisini istikşafa ve 
oralarda Ruslann hal ve mev• 
kii ve oraların müdafaa kabi· 
liyeti hakkmda malümat top
lamağa memur oldu. 

Velhasıl Dalmaçyadan Din
yestere doğru uzatılmağa le ... 
şebbüs olunan Fransız nii
fuz politikası doğrudan doğ· 
nıya Tuna boyunca bir bat 
takib eden Rusya Çarhğı nü· 
fuz politikasile karşılaşıyordu. 
Şu izahat gerek ahden Os

manlı devletinin menf aah olan 
ve dostu görünen Rusya Çar-' 
lığının ve gerek dostluk mua· 
meleleri gösterip Babıaliyi ken
di tarafına çekmeğe çalışan 
Napolyon Bonapartın hakiki 
çehrelerini ve emeUerini gös
termeğe kafidir. 
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AÇÇI 

Lüks ve modern mobilya evidir 

m 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler aokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

GÖRDES SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Kayacık köyünden Çakaloz 
oğlu Şeref kansı Şerife ve kızı 
E:mine tarafından o köyden 
Şerıf oğlu Hasib karısı Hasibe 
ve oğlu Riza evlatları lstan-

bu1da oturur Muazzez; Feri-
han; ve Sedad ve diğer oğlu 
ikametgahı meçhul olan Azmi 
aleyhlerine eşti oba mevkiiode 
kain şarkan yörük lbrabim, 
şimalen hazine deresi, garben 
a~ oğlu Hüseyin ve Mebmed 
ve yaka köylü Kara Hasan 

oğlu, cenuben molla Ibrahim 
tarlalarile mahdud 121 hektar 
2588 metre murabbaında bulu
nan arazinin hisseliler arasmda 
tefrik ve taksim davasından 

dolayı yukarıda adı geçen 
Aıminin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen yapılan teb
ligata rağmen mahkemeye gel
memiş ve gıyabında yapılan 
duruşma sonunda müddeabih 
araziden Azminin hissesine dü
şen kabili ziraat 3 hektar 

Rusya Çarlığı hırstiyan Os
manlı tabaasıtu tahrik ediyor, 
Sırpları isyan ettiriyor, Kara
dağlıları ayartıp kendi askeri 
gibi - Türkiye ile iyi münase
betler tesisine çalışan bir dev
lete karşı - muharebede kul
lanıyr, Eflak ve Buğdan kıt'a
larını işgale hazırlanıyor, bunu 
kendi gibi Türkiye hakkında 
harjs emeller besliyen Avustur
ya lmparatorile müzakere edi
yor, Avusturyanın rakabetini 
ortadan kaldırmak için ona da 
Türkiye arazisinden tavizler 
veriyor. 

Napolyon Bonapart ise Os
manlı devletine tabi olan Ra· 
göze küçük cumuriyetini işgal 
ediyor. Fransız askeri Dalmaç
yadan Ragözeye geçmek için 
Hersek sancağının bir kısmını 
çiğniyor, Dalmaçyadan Tuna 
ve Dinyestcre doğru Fransız 
nüfuzunun yaymağa çah(iıyor. 

( Ticaret memuru ) unvanı ile 
oralara adamlar gönderiyor, 
oralarını istikşaf ettiriyor, bir 

eze 
Bütün göğüs hastalık
larına yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

Vücudu bir kal" gibi ıniidaiaa edeı· ! 
·········································: 

'' GRiPiN ., Radyolin mües- • 
seseleriode en büyük itina- ......................................... . 

larJa h:ızırlanmış bir Midenizi bozacağından, kalb 

müstahzardır ve böbreklere dokunacağm-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dan hiç korkmıyarak 

lcullana bilirsiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

)Jütün ağrı ' 1c ıstırabların panzelıirj 

G lliPiN'di 
8424 metre murabbaında ve 
gayrı pabili ziraat 11 hektar 
3136 metre murabbaı tarlanın 
mumaileyh Azmi hissesine tef
rik ve taksim edildiğine dair 
Gördes Sulh hukuk mahkeme
sinin 19 • 3 - 936 tarih ve 12 -
40 No. lu ile hüküm verilmiş 
ve işbu hükmün bir nushası 
mahkeme d ivanhanesine talik 

cezalı Mısır ve Suriyeye ticaret 
memuru s1fatiyle gönderib ora
ların ahvalini tetkik ettiriyor, 
Talleryand Napolyon Bonaparta 
Fransanm menfaatlara için Eflak 
ve Buğdan .kıt'a!arının Avus
turyaya hediye edilme.sini tav· 
siye eden raporlar veriyor. 

Bütün bunlar dostluk per
desi altında hareket eden 
Rusya Çarı ile Fransa impara
torunun oe emeller takib ettik
lerini, ne fikirler beslediklerini, 
Türkiyeve gösterdikleri dost· 
fokların, verdikleri sözlerin ne 
dereceye kadar sağlam oldu
ğunu gösterir. 
Ordunun şimdi bütün işi Göş
leği yakalamaktı. Temoçin Han 
Göşleği en amansız düşman 

saydığından diri veya ölü ken
disine getirilmesini istiyordu. 

Canbey ordugahtan geçer
ken Alak1tı kız kardeşi Çağanla 
evlendi. Fal:at karısı yanında 

bir hafta bile kalmadı. Tekrar 
askerlerinin başında engin ova
lara, yüce da21ara atıldı. On 

edilmiş olduğundan H. U. M. 
K. 142 ve 144 cü maddeleri 
mucibince işbu ilan tarihinden 
itibaren :.W gün içinde müd
deaaleyh A:ıminin kanuni yol-
lara müracaat etmesi lazımgele· 
ceği aksi takdirde işbu hük-
mün katiyet kesbetmiş olacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üıere ilan olunur. (99.8) 

ay oluyordu ki takib devam 
ediyordu Cebe kuvvetleri şehir-

lerden tamamen uzaklaşmışlardı 
Göşlek Kaşgardan Pamir yay
lalarına kaçmıştı. Artık izi 
bıralnlmıyordu. Pamir yaylasın
dan Himalaya dağlarına doğrn 
takib devam etti. Bu donmuş, 
karla örtülmüş enginlerde a9" 
ker müthiş ıshrab çekerek 
ilerliyordu. Atlan geçirecelc 
küçük bir yol açmak iç.in ka:ı· 
ma küreklerle \-alışmak lii~ım 
geliyordu. 

1806 da Abdürrahman Mtt· 
hib efendi fevkalade elçi sıfa· 
tiyle Parise Napolyon Bonapart 
nezdine gönderilmişti. Napol
yonun imparator unvana da bu 
sırada Babıali tarafından tasdik 
edilmişti. 

Muhib efendiye verilmiş olan 
talimat; Pariste sulh müzake
releri yapıldığı sırada Osmanlı 
devletine muzır şartların ilga
sına, Rusyanm Eflak ve Buğ· 
dan üzerindeki müdahaleleri

Dtvam 
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lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Darülaceze için 937 

mayıs nihayetine kadar alına

cak dokuz bin kilo ikinci nevi 
ekmek, beher kilosu sekiz bu
çuk kuruştan yedi yüz altmış 
beş lira bedeli muhammenle 
şartnamesi veçhile 9-6-936 salı 
günü saat on altıda açık ek
si1tme i!e ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
başkatibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 58 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu iJe 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Darülaceze için 937 
mayıs nihayetine kadar alına-
cak sekiz yüz kilo dana eti, 
beher kilosu 24 kuruştan yüz 
doksan iki lira bedeli muham
men]e şartnamesi veçhile 9-6 
dokuz yüz otuz altı salı günü 
saat an altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname
Mini görmek üzere başkatibliğe 
müracaat ediJir. iştirak içn on
b~ş liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

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

4 - Çocuk yuvası için 937 
mayıs nihayetine kadar alına-
cak 4750 kilo birinci ve 4750 
ikinci nevi ekmeğin 10.75 ve 
8 kuruş hesabile 890.62 lira 
bedeli muhammenle şartnamesi 
veçhile 9-6-936 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartnamesini 

görmek üzere başkitibliğe mü
racaat edilir. iştirak için 67 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatta 
encümene geJinir. 

5 - Çocuk yuvası için 957 
mayıs nihayetine kadar alına
cak 730 aded dalak ve 1825 
kilo koyun eti, dalağın adedi 
bir kuruştan, etin ki1osu 35 
kuruştan 646 lira beş kuruş 
bedeli muhammenle 9-6-936 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere 
baskatibliğe müracaat edilir. 
iştirak için 49 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 
23-26-30-3 1326 [570] 
- Havagazı fabrikasının bir 

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

iştirak için bin iki yüz elli 
liralık muvakkat temin~t mak-
buzu veya banka teminat mek
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler o gün saat on beşe 
kadar encümen başkanlığına 
verilir. 23-27-30-4 1330 (567) 
Cinsi miktarı tutarı 

Toz şeker 
Pirinç 
Sade yağı 
Zeytinyağl 
Zeytin danesi 
Sabun 
Bulgur 
ince tuz 
Fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Şehriye 

kilo lira 
300 81 
300 78 
240 172 
140 42 
200 52 
120 26 
120 14 
100 3 
300 45 
120 18 
100 14 
120 24 

Makarna 160 32 
Çamaşır sodası 80 5 
Kuru üzüm 60 10 
ç~ w ~ 
Beyaz peynir 80 23 
Salça 70 16 
Un düzkırma 100 12 
Ratates 100 7 
Soğan 200 10 
Muhammen bedel yekunu 733 

Darülaczenin bir senelik ih
tiyacı için yukarıda cins ve 
miktarı ve hizalarında muham· 
men bedeli yazılı yirmi bir ka
lem erzak başkatiplikteki şart
name veçhile 12-6-936 Cuma 
günü saat 16 da açık eksiltme ' 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
55 liralık muvakkat teminat 
makbuıu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

28-30-3-6 1391 (993) 
58 sayılı adanın 327 metre 

murabbaındaki 10 ~ayılı arsa
sının beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
sekiz lira yetmiş beş kuruş be
deli muhammenle başkatiplik
teki ıartoame veçhile 19-6-936 
Cuma günü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için otuzbir liralık mu-
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
30-3-6-10 1418 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik · T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

iz mir Vilayeti Defterdarlığından : 
Müddete göre Tarholunan % 15 

Ticarethanenin müfrez icar kazanç ve vergi ceza 
Tarh No. Mükellefin ismi San'atı Mevkii No. Lira K. Lira K. Lira K. 
135 Şerif oğlu Ha .. an Kahveci 2. Çeşmelik K. C. 574 53 55 24 10 3 61 
144 Alaeddin Kömürcü 

" " ti 592 84 99 46 74 7 01 
167 Zahit Eskici " ti il 640-1 8 49 3 82 57 
175 Gaffar Demirci 

" " " 666 21 24 9 56 1 43 
185 Mustafa Bakkal Yusuf dede C. 75 53 55 29 45 4 42 
197 Nureddin Terzi " " " 

133 28 29 12 72 1 91 
199 Mustafa Kasap 

" " " 
137 35 98 19 79 2 97 

200 Abdi Kahveci 
" " " 139 38 55 17 35 2 60 

202 Mehmed lsmail Terlikçi " " il 149 28 27 12 72 1 91 
207 Hüseyin Ahmed Kunduracı " " il 219-1 25 70 11 56 1 73 
222 Mel:ımed Sadettin Fırıncı 

" " " 50 20 89 9 40 1 43 
230 Sabri Manav 

" ti " 
70-2 25 70 14 13 2 12 

233 Cevdet Terlikçi 
" " il 94 17 11 7 70 1 15 

243 Hasan Ahmed Fırıncı Yüzbaşı Hasana. S. 56 85 66 38 55 5 78 
247 Osman Hüseyin Depo il ti ti 1 17 11 9 41 1 41 
248 Ahmed Halil Hurdavatçı ti " " 1-1 35 98 19 79 2 97 
271 Hüseyin Abdüs~elam Kahveci Kavaklıpınar c .. 104 20 56 9 27 1 39 
278 Mehmed Ali E"kici il " " 

37-9 7 12 3 20 48 
279 Mustafa Hüseyin Kömürcü " " " 

47 28 27 1?. 72 1 91 
297 Vekkas Mehmed Bakkal Kamilpaşa C. 110 8 59 4 72 71 
299 Ümmehan Bakkal Mısırlı C. 129 8 59 4 72 71 
305 Celal Kasap ti " 79-1 17 18 9 45 1 42 
308 Ali Nesimi Berber 

" ti 73 25 80 11 61 1 74 
313 Mustafa Kamil Kunduracı Çiçekçi lsmail S. 1 25 80 11 61 1 74 
328 Mehmed Şükrü Fırıncı Aşureci S. 6 14 04 6 32 95 
329 Hüseyin Bakkal 

" 
., 5 8 59 4 72 71 

332 Etem Kahveci Çeşme dere S. 86 20 64 9 29 1 39 
342 Emine Bakkal Hacı Alı C. 401 17 18 9 45 1 42 
346 Ahmed Abbas Bakkal " " ti 435 14 40 7 92 1 19 
363 Emrullah Recep Kahveci " ti il 741 25 80 11 61 1 74 
364 Hulusi Mustafa Çorapçı 

" " • il 743 34 37 13 37 2 01 

KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kuınaşları görnıede ı 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızd~r. 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
TeJefon - 2360 

................................ ! ................................. ~ 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAitl --.. -----:zABiF 
• • m m • 

-VE -c..JC-c..JZ ı >-c..JR. 
~lf11!121NM ~..7V.Y~f7Z7.ZZZZ7/..L/.Z7..7.ZZZ-/.Z/$/-Z/J.T/.LLZ7ZZZZ7..zz2J 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
C//LZZZ/-YZ/.7.J 
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s;s~ck~:::r:d:a ŞARK HALI T. A. ş 
~::ı:afıı~~j~~:- F AHRi Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 

rz7..7Z7.ZZ777:/JfZ7 L7...zz727,ZZ7/./7J 

Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 
Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ame]iyatlarım Al· 
sancak SIHHAT evinde yapar 

, Muayenehane 3686 
TELEFHN Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974 

Numarası 3339 

Daimon marka velespit motosiklet otomobil fenerleri 
Bu fener hem pille hem dinamo ile yanar. Yirminci asrın 

en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek için 
iki ampulJüdür. Tek ve çi~ yanar velespitler için imal edH-

366 Hasan Mahmut Fırıncı 
" ti " 

751 60 19 37 09 5 56 
H.3 1-13 (978) 

~r:o:.:z:;t!2'ZZL7Y.7ZLZJ'"'///'//U////.J 

miş dinamolarımız da geldi. Bu dinamolar elektrik devrinin 
en son icadıdır tavsiye ederiz. Bu dinamolar sayesinde bağ
larda Bahçelerde Kırlarda Ruzgar pervanesile elektrik 
yapılır. 

369 Mustafa Mehmed Berber Eşrefpaşc. C. 1 34 37 15 47 2 32 
375 Abdüsse1am Börekçi " 

,, 139 8 59 3 87 58 
390 Mehmed Niyazi Manav it il 44 17 11 9 41 1 41 
23 lbrahim Süleyman Kalaycı İkiçesmelik C. 563 35 70 16 06 2 41 
24 Abdüssamed Ahmed Tenekeci ,, " 

,, 601 17 85 8 03 1 20 
28 Mehmed Zeynel Berber " " " 641 70 81 31 86 4 78 
45 Ali lsmail Berber " il " 655 59 49 26 77 4 02 
50 Emin Cemal Kahveci ,, 

" " 657 141 85 63 74 9 56 
51 Bahri Recep Manav 

" " " 661 59 49 26 77 4 02 
53 Asıf Süleyman Manav 

" " " 
789 56 66 31 16 4 67 

90 lsmail Fırıncı ,, 
" " 458 53 55 24 10 3 61 

94 Hüseyin Ramazan Berber ,, 
" " 476 29 73 13 38 2 01 

99 Recep Yaşar Manav " " ti 476 28 33 15 58 2 33 
Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına 932 mali yılı için tarholunan kazanç vergisi isimleri 

hizasında gösterilmiştir. Kendilerinin terki ticaret ve san'at etmiş o1ma1arı hasebile nerede bulun-
dukları bilinememesinden dolayı hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri 
mucibince tebJiR- makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 1413 

.. 

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

·~ lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin ikametgahının Kazanç ZaınrP' 

ismi Sanatı Mevkii Nu. L. K. L. J{. 
Hüseyin Hüsnü Elektrikci Zafer sokak 35 11 03 

" " " " " " 8 79 
Talip Arif Eczacı Kemalpaşa caddesi 70 28 5 60 

" " " " " " 5 60 1 1 ~ 
Yukarıda isimleri yazılı iki mükellef namına 932 mali senes~ 

için Karşıyaka şubesince tarholuoan kazanç vergileri isiınle~' 
hizasında gösterilmiştir. Kendilerinin terki ticaret ve sanat et[lll~ 
bulunmaları hasebiJe ihbarnameleri hukuku usul muhakemele~ 
kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince t"!bliğ makamıP 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 1410 
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N. V. Oliv~M~~ Şü. ı• D. operatör •ı B A D T O L l It" Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayaata 

beklenmekte olup yükünü tah-
liyeden sonra Burıas - Varna 
ve Ka.tence limanlanna 'laare· 
ket edecektir. . 

ORESTES vapuru St ••· 
yıata beklenmekte olup yükü· 
nil tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvera, Roterdam, ~~dam 
ve Hamburg limanlan ıçın yOk 
alacakbr. 

HERMES vapuru 15-6 36 da 
gelip 20 - 6 • 36 da Anven • 
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
barg Jimanlan için yük ala· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Liniea 
VIKINGLAND motörii 29 

mayıs 36 da gelip Rott•· 
dam - Hamlltq • Br•ei! • 
(doin) CopealMnı - Danbil· 
Gdyııia - O.Jo ve Ukandinavya 
limanları için yllk alacaktar-

15 NORDLAND m6t&rl 
haziran 36 da gelip Rotter-
dam· Hamburg - Bremen ·~o
peahaıe - Daatzii - Gd':.:d_
Goteburg - Oslo ve lak ı-
na•ya limanlan için ylk ala· 
cakbr. 

BIRKALAND motarl 29 
haziran 36 ela gelip Rotter-
d .. - HamlMq - Brem• - ~
pulaap - Duta. • Gel,_ -
Goteburs • 011o . ~ la~ 
D•YJ• Jimanlan aça• Jlk ala 
cakbr. 

SERViCE MARiTıME ROUMAIN 
ALBA JULIA n~ 7~3' 

da relip 8-6-56 tanlünde Pire-
Malta - ManilJ• n Banelone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yOk kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki detifikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul e~ez: 

Fada ta&illt için ikıncı 
kordonda Tabmil " r.;:ı_e 
binuı arkamda FRA 1 
SPERCO ac:eataine m&ncaat 
edilm.t rica ohmar. 

r.wo.: 20M-2005-.2663 

w. ~,!·&v~. Der Vapur Acentası M Nurı· ArLan OUzelllll artırır 
DEUTCHE LEJ_A~.TE. W~IE C~J>ik'o:~~L~l~d 

1 
1 

HERAKLEA vapuru elyevm THE ELLERMAN UNES LTD. 
limanımızda olup Aa.ers, Ro· OPORTO Vapuru 20 may" 
terdam, HamlMarı Ye Bremen Londra, Hull \'e Aaveraten 
Direk icla Jile kabul etmekte. ,.,ip yGk çakaracaktar. 

SAMOS "purta 8 laadranda FLAMINIAN tall_Una 22 1na· 
hekleniyor. lS bızirına kadar yıı Uverpool •e Svanıeadan 
Anvers, Rotterdam,hamburg ve gelip yilk çıkaracakbr. 
Bremen Direk limanlan için DEUTCH LEVANTE LINIEN 
ylkliyecektir. HERAKLEA vapuru 8 ma-

G ALILEA vapuru 22 haıi- yıı Hamburg ve Bremendf'n 
randa bekleniyor. 27 hazirana ıelip yük çakaracakbr. 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham· NOT : Vllrut tarihleri, va· 
burg ve Bremen limanlan için purlann uimleri Ye na•lun üc-
yük a acakbr. retlerin· n değifikliklerinden me 

TINOS vapuru 7 haziranda auliyet kabul edilmez. 
bekleniyor. Hamburg ve An· 
vent• yGk alacakbr. 

lzmir memleket haıtaneai 
hariciye ıefi 

Haltalanm her p lil .. 
d• IOAra 5 · 6 ya kadar 
ıklnd Beyler sokatmda ft 
Beyler hamamı kartaaındaki 
43 numaralı muayeneha
neıiude kabul eder. 

Telefon 
Muayenebaneıi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Amerikan Export Steamship 
Co:poration Nevyork 

EXPRESS •apuru 50 mıyıs· 
ta beklenilmektedir. Nev York 
için ytık alacakbr. 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

S. A. ROYALE Hongroise De 
Navigation Danubienne & 

Maritime - Budapest 
SZEGED motöril 27 ma,.ata 

beklenilmekteclir. Belgrad, No
visad, Budapest Bratialava, Vi
yana ve Linz için yllk ala
cakbr. 

Service Maritim Romaaia 
Bararut 

DUROSTOR n~ 10 laa
zirancla bekleairor. KW.c:e. 
Sulina, Galab Ye Galab ak
tanauı Belpad, Badaput. 
Bratialan Ye Vi,_ içia ,ek 
kabul edecektir. 
Den Nonke lılicld .. a .. je 
( D.S A.S Spamkeliajm ) 
SAN ANDRES vaparu ı9 laazi

nnda beldeaiyor. lakeaderiye, 
Hayfa, Dieppe Ye Noneç li
manlan için ,ak bbal ede· 
cektir. 

Vaparlarm isimleri, pime 
tarihleri n navlm tarifeleri 
bakkmda laiç bir taahhlcle ıi
ritilmea. 

N. V. W. F. Hami Va Der 
Zee 6 Co. 

8irinc:i Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Kokuculuk ilemini ŞBfırtmış herkesi hayret içinde ban&lmUfbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği ) ( Glalll ) ( Falya ) ( Sonhabra ) ( Menekp ) 
( Akf&DI g6nep ) ( Leylak) (Limon çiçeği ) 

Kemal Aktq kokulan yerine başka ıeyler verilirse kabal et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Klmil kokulan 
yerine Yerilecek ,eyler, Hilil eczanelinin kıymetini bir daha iı· 
pat edecek, Kemal Aktaıı size bir daha alkıılatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilıi taklit kabul etmiyor vatandaı 1 

RADYOLIN 
difleri dr'atle bepzlahr, par· 
labr, milrroplan lld&rerek ağza 
fenni mrette temizler. 

GUnde 

Radyo) in 

RADYOLIN 
Diı etlerini kunetleadirir aizı 
dezenfekte ederek haatahldara 
mukavemetini arbnr. 

iki del• 

kullanınız 

Bornova Belediyesinden: 
Baa•nJ& ptirilecek • proje ve ketiflermia 11/6193' Per

...... - -t 16 da Baraon belediye dairemde kapa&. 
zarf mliyle ebiltmeli yapılacaktır. Muhammen bedel 600 
albyk lindır. latek61erin 4S lira muvakkat teminatla beraber 
Ekliltmeye ittirlkleri ilin olunur. 

24-30-4-10 1288 (573) 

Devlet demiryollarından : 
A .. jldaki ıayri menkuller 8-6-936 Pazarteıi gtlal saat lS de 

lzmir Alaancakta 8 inci itletme Komu7onunda pazarlık uaalile 
ayn ayn kinya verilecektir. lateldiler •tağıdaki mıktarda ma
•akkat teminat vermeleri •e annılan vesikalar ve İfe ıirme1e 
kanani maaileri olmadığına dair Kyaaaamelerle maayyea vakitte 
komiıyona mlracaatlan llzımdır. Şartnameler Alaancakta Komil
yondan parasız ahnır. 

Alaaacakta Şehitler Y adigir sokajında Mevnade amban ,.. 
aıadaJODİ yapılan 52 harita No. lu b&fe iç aenelik kira1a •eıİ· 
lecektir .......... kira becW 2l6 lra ••aldcat t•illat 16 

Pastil Antiseptik 
K.A.NZUK 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

lra 20 lnmqtar. Alluc:akta Şeiltler Ya ... -*'lliıii1ıla 'iM•.tıv~ 
Antrepolar yanında 19 Ye 53 harita No. lu iki baraka, yazıhane 
bir ıenelik kiraJ& verilecektir. Mahammen kira &ede& 90 lira 
ve muvakkat teminat 675 kuruıtur. 

26-30 1361 (975) 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
81,ak Salebçi otla bam k ....... acla 

• 

1 ....................................................................... 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 

Doyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZmlB 
M.KRK.KZI : IUCRLI 

AlnlanlJGda 1111 Ş.bal 111.,.,,,,,. 
Nea ma1e Ye ıbt11a& akfell 
186,000,000 BAJMmArk 

T8rtt1ede Şnbelert: ISTA BUL ve IZJUR 
MunrJa Şubeleri : KA Hf RE ve 1 KEND.KRlYE 

Her turlll banka moaıoeJAtna if• ve kabul eder 
c ALMANY AOA 1eyabat, akamet, tabıil 9e ıahe u~ın 

tıhTen tıeraitlf' RKOISTRRMARK 11at1hr • h-1) 

Teaefflı yoUariyle geçen hutahklara ka111 koruyucu, 
t-..ı lrat'I putillerclir. Nesle, Broatlt. Grip Ye Boğaz 
ralaa~ - klllkJatmda pek faydaladır. 

lngiliz. KANZUK eczanesi 

8a11Dlldllrl&ğlm8z tlltla luamiyle tltlba fabrikuana ait mam61 
yaprak ttltlnlerle makine ak•mı, bot mraf ve l8Ü' emteaam 
mali 936 HDeaİ naldiyab açmk ebiltmire buak•lmıfbr. lzmir Askeri 

Muhammen nakliye bedel 9550 munklrat teminab 717 liradır. kı·mtı·ğinden·. 
lateklileria temiaatlariyle S-6-936 sini .. t ı5 te batmtkl•ltl-
P•lzcleld ~ ı•eleri prbaameJİ flnlek ilti,.teria Hutaaemiz için diblomala ebe ve butabalucı ahnacakbr. Ta· 

Be - latanbal ihale PW• enel komilJoa kltibiae m .. caatlan. liblerin Karantina'da Askeri Haıtaneıi Baıhekimliğine mlrac:aat 

Goz He~mi 

Zayi 
itllelM ......... ... 

26-11-955 ................ alda-
t- 2' Bra 98 lmntfak •• 
155265 ......... ye 26-11-935 
tarilali _Is._. •Ji ettim. 

v ...... , ... ,.aı-elldli· 
........................ r. 

--.-- DO SIYAVEI 
ı• flOOG 

...... _______ .-... ·---·ıso--·"-7)•-•eiitmiiieleriMıe·~illa ohmur. ı4t4 um 

lzmir Viliyeti Defterdarlıfından: 
1eaelİ Tarla No. matrahı aisbeti vergili bir mİlil " ıs VS ....,_ Acla 

L. K. LK. L K. L K. LK. LK. 
931 36 86 40 7 Terkin Mort. Kolan lauala Tramn1 C. 750 2 t-59 
932 4S 154 00 55 99 00 Anam Sic1i Bakbl ., ., S23 S ı-2 
9S4 169 25 00 25 S 7S o 75 R1tt1 Klmllrd " ., ı009 ı 6-52 
tSS 199 50 00 4S 17 S2 Almet KalaYeci " " ıl08 3 1-1 
935 80 14 l 1 2S 3 SJ O SJ 81 llehmet Ali &.kbl ., ., 1088 ı 6-20 
956 O 60 00 - 25 ıs • S 00 Cemil Y.p.tm ., ., 411 1 1-81 
932 101 Ahmet fwasca ., • 655 
934 28S 30 00 25 7 50 t 50 llitlaat Bakkal ()çim,.._ 40'J 2 1-71 
932 ıo 25 65 7 Terkin D-.nSudet lkrauta Tr .. n 1 C. 525 2 1·72 
934 l 17 36 68 2S 9 17 1 IS HlaeJia Ani T-keci .._,. • 599 1 6-90 
936 71 180 00 SS 63 00 ı2 60 A.Balaaettia Co,.lmu &ener Tramn1 • 446 2 1-2 ls+9J6 Ye 1767 
953 53 216 00 25 9'l 25 9'l S.it Ba10 ., • 2 1·74 20-2-93' • 1545 
929 162 61 38 Terkia Sadıka ikruatcı • • 621 2 1-72 ıı-2-936 • ı525 

S..'ab 

6-.f.9J5 Ye 1691 

'J:l-2-936 •e S07l 
Varidat il. 20-2 9S5 Ye 3750 
tCM-936 ... 1759 

934 116 33 S4 25 8 :M t 25 ı 67 Temk Eöici M111rh " 211 2 l~ t9-7-9SS ., ,. 
933 293 208 33 45 92 9S Kaı• Fikri Kahveci Tramv&J " 944 S 1-8 2-4-956 •e 4603 
931 28 31 50 7 Terkin Behiye lkrauta Ydclm tepe S. 3 1·14 2-ı-936 ve 'n 
929 155, 136 505 80 7 35 50 35 50 Ahmet Mlair ,, Selpak " 'J:l-47 3 1-13 17-12-936 Ye 132!8 

Yakanda ilimleri JUJh mlkeDefler Dllllllna Karatq pbeliace tarh olanan ~ ve,.W ile u•lm " .. •erıUer baklanda komiıJonlan:a ittilaaz olum 
brarlann tarih •e nmnaralan dolclurulan ihbarnameler ve nrgilerin tealluk ettilf maJI 1me -.ı.ri bl...,da pterilmiftir. Mlkelleflerin terki ticaret ve 1an'at 
etmlt oa.p el1nm nerede balandaklanmn bi&aememem huebile hukuka unl muhakemeleri lammmaa ı41 ve 142 inci maddeleri macibiace teblii makamma 
kaim Mnık &zere kerfiyet illll ...... 1409 ( ) 



S""ahHe to 
r;. ------

30 Mayıs &936 
;;:;;: 

(7.z7.7.7.7..Z7.L7J7J../.7../.7J./7.7..L:LZZ.7J./17J...7.2Z7.z7...zzJr7..ZZ7.ZLZrz72Z7..7..zzzzzzzz7...ZZZZL7..7..7-ZZZZZZZZZT...LZZZZZJrzzzzraz.zznzzzz.i~ZZZ:ZZXZZZ7..zzz7.z7..ZZZZ-LJIZ2ZZZZZZ~:ZZ:ZZZZ~~:z:z:zz;; 

Başbakan ismet lnönü iyor ki . 
.................................................................•................. , .•.........•.........................................•......................................................................................................•............... 

"Ufukta l'iirk ıuiJletini sureti husuşiyede tehdit edecek bir tehlüke görmiyoruz. Eğer ufuk arkasında görmediğimiz 
biı· tehliike varsa öyle bir tehlükeden de korkmuyoruz. Müdafaa vasıtalarımızı en eyi silahlarla fennin en yeni 
icadlarıyla techiz etnıekteyiz. Bütün ınilletin hunu bu kiirsüden benim ağzımdan işitmesini isterim. ,, 

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

" lcab ederse Türk milletinin kadın ve erkek bir tek adam gibi nasıl 
şahlandığını görmek beşeriyet için muazzam bir hadise. olacaktır ... ,, 

'L7,;.'7.Z/.Z7.../1Z~m/-ZZ:Z:r.LZZLL:L7J..zzzzzz71ZJ~r.7..JOC7..z7...T-L7I/.ZZZZ7 •.. zzr.z;r.LZ7Z777Z l > 7 7J,;zzzzzzz:zjrız7ZY'tZ77T/>7..LCT.LZ7.Z7.z:Z7.7..ZZ:ZZZZZZILLXZ7DrLT~~z:a. 

ANKARA 28 ( A.A) - Ge
cikmiştir-Kamutay bugün Ab
dülhalik Rendanın başkanlı

ğında yaptığı toplantıda 1936 
bütçesinin müzakeresini bitir
miştir. Başbakan Jıo;met lnönü 
aşağıdakı beyanatta bulun
muştur: 

"Arkadaşlar, bilhassa son 
senelerde bütün dünyanın ge
çirdiği iktisadi şartlar yüzün
den meydana çıkan ve bütçe 
muvazenesi kadar mühim olan 
diğer bir amil döviz muvaze
nesini ciddi bir surette temin 
etmek için çok kayıtlı bulunu
yoruz. Bu hususta bütçe encü
meni bu sene hususi bir alaka 
gösterdi. Hususi bir tedbir 
gösterdi. Bu tedbirleri döviz 
muvazenesi noktai nazarmdan 
daha sağlam, daha emin bir 
vaziyet temin edeceğine ina
nımız vardır. 

BÜTÇE MUV AZENESI 
Arkadaşlar, Bütçe muvaze

nesi ve döviz muvazenesiyle 
beraber devlet işlerinde takib 
ettiğimiz diğer bir nokta da her 
sene sarfettiklerimizin her sene 
her halde istihsali arttıracak 
surette olmasıdır. Ancak bu sa
yededir ki bir sene sonra milli 
iktisadi noktai nazardan daha 
kudretli bir halde bulunuyoruz. 
istihsali arttırmak noktasmdan 
işaret ettiğim esas meseleler 
çok mühim olmakla beraber 
teferrüat sayılabilecek bir çok 
kısımlardan sarfınazar edecek 
olursak endfüıtri, :ziraat, maa
din işlerinde hulasa olunmuş

tur. Bu prensiplerle idare olu
nan devletin itibarı dahilde ve 
hariçte derhal kudretlenmekte 
ve emniyetli bir hale gelmek
~dir. Bahtiyar olarak söylerim 
ki bu neticeyi kendi hayatı
mızda her sene fazlasiyle ihraz 
etmekteyiz. 

DEVLETiN iTiBARi 
Arkadaşlar, bu sayede temin 

olunan devletin itibarım mem
leketin imarı için ve memle
ketin müdafaası için kıymet

lendirmek, bu da takib ettiği
miz esaslı bir siyasettir. Mem-
leketin her sahasının imarı için 
takib ettiğimiz yolları arkadaş
larım söylesinler. Bu memleke
tia müdafaası için gösterdiğimiz 
alakaya istinaden aldığımız 

yeni yeni tedbirleri yeoi kanun
larla tahakkuk ettirecek sahaya 
koymuş oluyoruz. Bütün bu ça
lışmalar dahilde ve hariçte açık 
ve esaslı bir siyasete dayan
maktadır. Milli siyasetimiz, 
senelerdenberi takib ettiğimiz 
azami bir milli birliği temin 
eden yolda muvaffakıyetle iler
lemektedir. 

IÇERDEKI BERABERLiK 
Arkadaşlar, Türk milletinin 

içerdeki beraberliği, kudreti 
bundan onbeş sene evvelkin
büsbütün başka bir keyfiyettir. 
Bundan onbeş sene evvel Ata
türk'ün prensiplerinin ne netice 
vereceğj malum olmadan evvel 
Türk milletinin gösterdiği iti-

Harici siyüsette vekil arka
daşımız hükumetin noktai na· 
zarını yüksek huzurunuzda i:zah 
etti. Biz sulhun sağlam ve de
vamlı olmasını ve milletler ara
sında elbirliğinin hakiki ve sa
mimi taraftarıyız. Bu hususta 
bize düşecek olan vazifeyi 
ifada dikkatli bulunduk. Yine 
biz~ düşecek her yardımı ifa- dünya bugün bundan altı sene le görmek azmini, iradesini 

mad bugün Atatürk'ün memle- ya mütehalik olacağız. Bütün evvel girişmiş olduğu büyük sağla: çelikten tutmaya karar 
kette yaratmış olduğu büyük dostluklarımıza ve teahhütleri- iktisadi buhran gibi şi:ndi de vermiş olan Milletler ve bütün 
varlık ve prensipler hakiki ve mize karşılıklı riayet etmeyi büyük bir emniyet buhranı bu emniyetsizliğin tehlükesi 
sarsılmaz bir iman haline gel- daima severi:ı. içindedir. Bu buhran içinden kendisine teveccüh edecekmiş 
miştir. (Şiddetli alkışlar) Fakat biliyorsunu z ki bütün ancak meseleyi bu ehemmiyet- gibi dikkatli, kayıtlı ve hazır-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEYL ELGRA MUHABiRiNiN KANAA Ti ŞUDUR 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Duçe ltalyanın arsıntı geçiren anevi it.barının 
alkmasını istiyor iadesini ve berkitelerin 

Londra, 29 (Ö.R)- Romada 
Mussolini ile görüşen Deyli 
Telgraf muhabiri, Duçe ile 
görüşmesinden edindiği kanaatı 
şu sözlerle izah ediyor : 

- ltalyan siyaseti tamamen 
ameli olan bir takım hatlara 
istinai etmektedir. Habeşistan
da emniyet, Avrupada sulh ve 
bilhassa Italyanın manevi itiba
rının iadesi meseleleri Duçenin 
üzerinde durduğu mühim dava
lardır. Eğer şu dakikada zecri 
tedbirler kalkmış olsaydı; dün
yanın barış yolunda daha kuv
vetli bir adım atması mümkün 
olurdu. 

Paris, 29 ( Ö. R ) - Duçe 
tarafından " Daily Telgraflı ,, 
gazetesinin Roma muhabirine 
yapılan beyanat Fransız gaze
teleri tarafından alaka ile tef-
sir edilmektedir. Bunların hep
sini birden hulasa etmiş olmak 
i~:i n, Fransız harici siyaset mu
harrirlerinden en gözde ikisinin 
birbirine muhalif fikirlerini 
kaydetmek yeter. 

"Oeuvre,, gazetesinde Bn. 
Genevieve Ta 'Jouis lngiliz ve 
ltalyan reflekslerini (insiyaki 
aksülamellerini) karşılaştırarak 
şunları yazıyor : 

DUÇENIN BEY ANA Ti 
"ltalyan hükumeti Necaşinin 

Londrada bir hükümdar gibi 
ve bu sıfatla kendisine yaraşan 
bütün tazimlerle karşılanaca
ğını bildiriyor ve bu hadise 
karşısında kızgınlığını saklamı
yor. Şunu da pek iyi biliyor ki 
Necaşinin Londrada bulunması 

Musso/ini 
ve aleni beyanatta bulunması Mail,, gazetesine verdiği müla-
lngiliz efkarı üzerinde tesir kat daha mübhem ve Habeşis-
yapacaktır. tanda ecnebi menfaatlarının 

Hakikatta, Duçenin beya· korunması hususunda daha 
nah Londrada pek fazla alaka doğru idi. 
uyandırmamış ve Mussolini ta- "istikbalde Italyanın Avrupa 
rafından beklenilen neticeyi işlerinde mesai birliği yapması 
vermemiştir. iki ay evvel, ••Daily meselesine gelince, ayni hal 

vardır. Bu niyete ait tafsilat 
ortada görünmiyor. lngiliz hü
kumeti hala şu fikirdedir ki 
Stresa cephesinin yeniden 
kurulması için ltalyaca ya· 
pılan teklifler gerçekten mü
him ve doğru olsa, bunları 

gazete yoluyla ilan edecek 
yerde diplomasi yoluyla Fore
ign Office'e bildirmek imkanı 
vardı!,, 

Aynı meseleyi tedkik ede
rek aksi bir neticeye varan 
"Journal,, diplomasi muharriri 
Saint - Brice ise şunlan ya-
.zıyor; 

INGILIZ ENDiŞESi 
" lngiltere Akdeniz istikrarı 

için endişededir. Halbuki Mus
solini dostluk paktlarının ltal
yayı Türkiye ve Yunanistana 
bağladıjzmı ve bunlara sıkı sıkı
ya riayet niyetinde olduğunu 

Arnavutluk hakkında ise, bu 
memleketin istiklalini korumak-
tan başka niyeti olmadığını 

hatırlatıyor. 

"lngiliz hükumeti kar1şıklı

ğın devamından korkuyor. Bu 
11oklada da Mussolini ltalyanın 
zecri tedbirleri tatbik eden 
memleketlere hınç beslemiye-
cegını söyliyor ve ltalyanın 
Stresa cephesine devletin ira
desini ilan ediyor. Meselenin 
meçhul kalan yegane unsuru, 
logilterenin bu beyanatına ve
receği cevabd1r. ltalyayı Al
manyanın kolları arasıoa atıl
mağa sevketmek çok tuhaf 
olur. " 
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bklı olan milletler ancak sağ• 
lam olarak çıkabileceklerdir. 

( Bravo sesleri, alkışlar ) 
Ufukta TUrk milletini 

sureti hususlyede teh· 
did edecek bir tehlUkeyi 
görmlyoruz. Bir insanın 
görebildiği kadar, eğe,. 
ufuk arkasında göreme
diğimiz bir tehlUke va.--

a öyle bir teh1Uker1en 
de korhmıyoruz. (Bravo 
sesleri, şlddetll ve sü
rekli alkışlar) 

MÜDAFAA V ASiT ALARI 

Müdafaa vasıtalarımızı en 
yeni silahlanma fenninin, en 
yeni icadlariyle techiz etmek-

teyiz. Bütün milletin bunu, bu 
kürsüden benim ağzımdan işit· 
mesini arzu ederim. (Bravo 
sesleri) 
Her tedbirden evvel Türk va· 

tanının ve Türk milletinin miİ" 

dafaasını kendi silahından ve 

kendi iradesinden bekliyoruz. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
lcabederse TUrk 11111· 

letinin kadın ve erkel< 
bir tek adam gibi nasıl 
şahlandığını görmek be
şeriyet iç n m•Jazzam bir 
hAdise olacaktır. (Bravo 
seslerl, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

Hertürlü vasıtaiarın üstünde 
Türk Milletinin irade :;i mes" 
nedlerin en sağlamıdır. . 

TÜRK MiLLETiNiN GÖZÜ 
DAHA PEKTiR 

Arkadaşlar; Türk Milleti bll 
gün bundan on altı sene evvel 
birkaç kişi ile uğraştığı zaman· 
dan daha tecrübeli, daha sağ" 
lam, gözü daha pektir. 

(Alkışlar) 
Bu sözlerim içerıde vatandaş" 

Jarıma vazifelerini hatırlatmak 
için bir güzel fırsattan istifade 
edilerek yapılmış bir vesiledir· 
vatandaşlarımdan vazifelerine .,e 
işlerıne huzur ve emniyet için" 
de çalışmaları için bir temeO" 
nidir. Bu sözlerim dışan ale"' 
me Türk Milletinin ve Türle 
Devletinin sulhun muhafazaSJ 
ve beynelmilel beraberliğin k0 "' 

runması için ihmal kabul etmeı 
bir kudret olduğunu tebar~ı 
ettirmek içindir. 

(Şiddetli alkışlar) 
Ankara, 28 (A A) - Kat11ll"' 

tayın bugünkü toplantısın°8 
1936 bütçesi 305 mevcudun 
ittifakı ile kabul ediJdıkte~ 
sonra ruznamesinde mevcıı 
maddelerin müzakeresine ge; 
çilerek Ankara yüksek ıi!:ı;e 
enstitüsü 1935 yılı bütçesıP 
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16,800, Ankara şehri imar oı e 
dürlüğü bütçesinde 10,000 ~t 
1935 yılı bütçesine giren f .. . ıı 
kısım daireler bütçelerinı11 
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sılları arasında 26,258 ır 1'i 
münakale yapılması bakkındıı 
kanunları kabul etmiştir. ~e 

Kamutay yarın saat 1 S 
toplanacaktır. 


