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Fransa'da 
Binlerce Amele Ansızın işi 

Ter kettiler. 

l{amutay, Ittifal{la lnönü·ne Itimad Etti 
f 
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lsnıet lnlinll kabinesi don Kamu-
layda ittifakla itimad reyi aldı. 

Başbakanımız Bu Vesile ile Mühim 
Beyanatta Bulunmuştur. 

Yurd Modafaamız - iç Ve Dış Siyasamız - Botçe - Arsın· 
lusal Vaziyet - imar Ve istihsal işlerimiz. 

Ankara, 28 (Haaati mobıbl· 
thnlzdea ıelefoala) - Kımo· 
tıy, 936 eeaeıl bltçeılnln ma · 
•ıkereelnl bugln bhlrmlttlr. 
8ıobakan hm .. ı Ioöal, blıçe· 
ilin reye konalmHındın enet 
kCltıl1e gelerek bir nuıuk Irat 
fll1Dlt Ye : 

- Arbdıtlar! Dnlet biz· 
llleılerlnln ıatblkahnı gOııerea 

baıçe mQsıkerelnl ıoaı er· 
•ittir. 

Diye betl•J•D beyanılındı 
gClnlerdeu beri bCUçe lzerlade 
lllClııkerelerde baluualdoğono, 

htıveala mltnısla olar1k hı. 
••rlaamııı glç bir it oldu~ana 
IGJlemlı n demtııtr ki : 

- Bir mllletlD bClıln ,lhıl · 

J•çl•rıaı ıeebll eımel baklb· 

••• glç bir ittir. 
Budu aoan mllleı mecllıl 

.......... yardlmlartle me1dao• "'-it olan badçe ile de.tel Baıbakanım.ız general J,.eı lrıiinü 
L.•~ bir .. kilde, mlınul• ••rla· lerlal alt iti enlll•I ltlldtrmlı· 
.... metleri ifa ..tlllrktt• bek6· 

mık lhım IJ•ldlllal, ba ldbu· lir. Bett-kıaımı•, aa.ıae de· 
"9tl• Jlbek kımacayı dıyaD la ehemmiyeti blylk oldaAnna, nmla: 
.. tını ıalaımıı, bldçenla hı btlhı11a ton eenelerde bitin - Rey vereceilnla bltçe •I 
"'lanmU1adald ehemmiyeti gôz dlnyının geçirdiği llıtlıadt ha· lam, emla, hakiki Ye mClleft· 

•• ~iade lolmak H ODU ilmi dlıelerln, bldçelerln mn .. aene -Sonu 6cı saJıifede-

g ···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ~da Aoadolu içine klimllr nakli h!t!lıya· 
~' Sıvas· Erzurum hattı 939 içinde bitecek! 

t\nıalya H.attında ilk Lokomotif Bur-
dur'a Girdi. Antalya'ya Da Gidecek! 

Ali Çetiokaya dedi ki: ''imtiyazlı şirketlerden bil& eski siyast 
kokuları unutmıyaolarla mllcadele edeceAiz.,, Şark demiryollan· 

uın mflbayaası için de m07.akerelere başlanmak Qzeredir. 

8ursa Ovasının Islahına 2,700,000 Lira Sarfedilecek
tir. Vi18yetlerde 2,822,000 Liralık Yapı işi Vardır. 
4akıra, 27 (A.A) - Kama 

~'•• bnglakl ıoplınbııniı 
•fi• bakanlı~ı bGıçeıtntn mi· 

~eteıl mlaaeebetlyle Nıf la 
ltıaı All Çetlnkayı, Nıfl• 

fttett etrafında ta lubıta •er· 
lllaltt1r: 

el - Nafi• Hklleılaln lıerln 
e Çok ıjır ylkler •ard1r. Bo· 

"" tıkdtr edenlnlı . Ben d~ 
~Gdrlktm. Ellmlıden geldljl 
!'(•dır çalıtmıkıayıı. u .. ıoetl.-n 
h •flı Hkllellntı ıyrılebllecek 

1 
Gıçe nlıbeılode bire te•dl r.dl 
•ıa •ıılfelerl dikkat ile Ye 

ll&Geıkın oldo~u kadar lntl
&t11aı, yapma~• çahtıcıAımı ılze 
'•dedebllirlm. 

el Ellmlıde l 935 eeneelndea 
.. etroloaan bir tıkım itler .. r. .. ı, .& 

~ Q JDI itlere denm edecetls. 

1 ler •ar, KGprller •ar, Su 
:erı •ar, Demlr701lır1 nr, 
~lalır bakkıadı bQIAHlaD lza· 

1 •ereee.ıım. 
lle,;.iryoUorı inıaaıı: 

Nafıa Vekili Ali Çeıinkaya 

Fllyoi hıltlndan ıonra Fil · 
yoe'tıa ZoagaldaA'• dogra Ça 
tılagıına kıclar 13 kilometrelik 

bir yoluma• ••· Ba MDe oaa 

blllreceglı. Baaanla kGmk 
b••ıa11na temaı eımlt olaeaı••· 

Ve 1936 ıeneelade kaılyeıl~ 

Anıdola dahiline kGmlr nık· 

ltne bıthyaeagıı. Ba bl,lmilçln 
ôtedrnbr.rl beılenlleo bir 6ml· 
din kemale gtıllp bıtıralmuı 

demektir. (Brno eeılerl) Ood•D 
!oora ZttaguldıA'• kadar olan 
kmm ki or1dı pekçok ıuneller 
•ard1r. lntHtı dnam t>drcrglı 
937 de bhec,.ktlr. 

Sonr• ShH · Ersorum ballı 

•ard1r. bu baı 9.jO ıeneelode 

blırcrkllr. Fakat l!:r1urumdın 

da lueaaıı bıol.aıldıJ• tçtn bir 
buçuk lt'Dtı kadar mlddetl lu· 
1altıık. Y aal bir buçuk eene 
enel bu lntHI bhmlt olıeak · 

tar. Mılatyı'ya Utleak hattı da 
937 mali ıeaellnde blaecekd. 
Bana da proje dahilinde kıeal· 
tıyorus. Ve bu ıan&le 931 de 
blttcek olan bu kııım ba mıll 
eeae bltmlt olıcıkbr. Şa bal· 

- Şonu 5 nci sahifede -

ltalya başvekilinin Akdeniz misakı, Afrika 'nın silahlan. 
dırılması, sosyete ve ~ecrt tedbirler hakkındaki slizleri: 

M. Muısolini, Tiirkiye Ve Yunanistan 
için Italya'dan En-

dişe Etmek Mana ifade Etmez, Dedi. 
~~~--------~~-Ve Şunları ilave Etti: Siyahi Askere ihtiyacımız Yok-

tur. Sekiz Milyon Asker Çıkarabiliriz. 
Roma, 28 (Radyo) - M. ·~ 

Manollni Deyll Telgr1f g11ete 
1 

.. r 
._....., 

tinin ılyaıt muhabiri ile 
yıpl•A• mllAkıllı, laglllı · hal 
ra• gerginliği, Akd~Dlı ml
•k• nıalr dnleılerle olan md 
aaeebetlerl, Afrlkı 'aın ılltblaa 
daralmaıı •e Uluılır ıoıyeteelnla 
lıdkbıll Te ıecri ıedblrler meı· 
eleıl bakkıadı demltılr ki: 

- Zecri tedbirlerin eonoada. 
Anupı, ltılya''ı dUeklerfnl 
tamamen elde eımlt bir halde 
bablcıakbr. Şarki Akdealı'dekl 

klç6k dnleıler, bllh.,.. Tir· 
kt1e H Yanaalttıa hlkdmel· 
le .. I -Jd ba dnleılerle anmamda 
d"91lak mabwele H ma•hede· 
lerl nrdır· bana için halyı'daa 
f.'iadtte ehDek bl' mbl ifade 
eımes . 

Çini ltalya batla cihanla 
dOll •e ealb lçlade pçlnmek 
emelindedir. 

Araa•adal• geUnee: Muahe· 
delerl11 haricinde te fe•klDde bu 
memlekette yapıııımıı bir lı 

yoklar. 

M. Mussolini 
kil echcelf mi• bıkkıaclakl ı• · 
yfalar dı botlar. Çlakl ltıl· 
ra'aıa ılyah reakll 11kere 
U.tlyıcı yoktur ; Iıaly.n 37 

11mfa eeferber ettllfmlı anda 
1ekla milyon uker oıkarablllrb. 

B•beefltali merke.. daim•. 
Acllt A .. ba olank k.,_kıır. 

e ............. meufll ha· 
nblle lagtllere Franaa ile mG· 
ukenıa glrlımell ltsım «ôrl· 
yorum. Tanı gôl6 ıalan bık· 
kında laglltere'ye ıemlaaı Te· 
rllmlt1lr. 

Silahlanma yat•t•DI dGıme~e 

bir ıebep göremiyorum. Libya· 
dıkl ltılyın kıt'ılaranı ıucak 

Akdeniz tazfyetlnln normal 
bale geldlAt zaman çekeceği•. 

A •uııturyı ile doıdaAamaz 

urd11, A •aıtaryaaın letlkllltnl 
Roma ml11kı mucibince mldı· 

faaya Ye himayeye me.cburuır.. 

Uluılar ıoıyeıeılne gelluce : 
ıılthıt yıpıhrııa, bu mle111eee 
baki kalıbllir: 

Zecri tedblrlerln hltımıdır 

ki Auapa'da ıGk6n n lıılkra· 

rı, ıiyali mln11ebeılerla yeal· 
den tıbllleımeılat mucip ola· 
cakllr. 

Sizden rlea ederim, fatlıt 

Italya'nın ıalh lııedl~lal ıeknr 

edlalı. ÇClnkl, Anapa'da çıka· 
cak bir harp, medeniyeti lımlh· 
itle ıGrlkUyeeektlt. 

Ma1tollal; muhabirin, hal· 
ya'aın Habetlıtıa'da batka de•· 
lederln kapital dGkmelerlae 
mluade edip elmlyeceıt bık

kındakl maline demitılr ki: 
- Da meı'ele teıklk edil · 

mektedlr. Şimdiden blrtey ıfty· 

-Sonu 4ncü sahifede-
Fakıı ıecrf tedbirler, lbistm 

A napa lılerlnde fdl bir rol 
•lmakb1tmın mani olmakıadlr. 
Bu meş'eleuln hılllndea IODra 
bDtCla dnleılerle mGnaebede· 
rlmlal dfbelımlı olnal••· Biç· 
bir mlllel hakkındı laılkam 

lngiltere, Kendi Mndafaasını Kendi 
Silahlarile Yapmağı Kararlaştırmış. 

blılerl betlemlybrn. 
Da meı'ele, Maim için ku• 

Telli bir ıecrlbe tetkll eımlttlr. 
ltgal H ilhak ettlAf mlı Ha 

betlıııa 'da bir ıly•b ordu ıeı· 

Berlin 28 (Radyo) - Alman gazeteleri, Londra'da da zP.cri 
tedbirlerin ikinci. plana geçtiRini ve birincı pMnda sillihlanma 
mes'elesiıtin geldigini yazmaktadırlar. 

Uluslar sosye&Psinin kudretinin tahmininden aşagı çıkması 

ıberine ln&ilı:ıler lı•ndi madafaalarını kendi sildhlarile rapma· 
ga karar vermiılerdir. .. ................................................................................................. ., . ., ......... ., ............................. ., .... . 

Türkkuşu'nun Kısa Zamanda Al
dığı Büyük Randıman. 

~--~~----~~~~ 

Parti Ba,kanımız Dedi Ki: Gönlnm~ Atışta Da 'Tnrk 
Gençliğinin Bu Alakayı Gostermesini istiyor. 

Solda parıi başkanı Türkkuıu Ü)eleri arasında, sagda bir 

Tatkkap, memlekeıln hiçbir olaa Balkapıaardakl 11hıya 

yerinde gGrCUmeyea bDyGk bir nakledilerek derelere bvrmdı 

allkayı la1Dlr geaçlllladea gGr- duama baılaamıthr. 

mit balaanyor. &lltlrpark M· DCla ak .. m eaal oa yedide 
buaada clenlere dHam edilir· T6rkkDfQ iyeleri derelerine 
keD baraa d1r gelmeıe INltla· dnam ederlerken c. e. P. 
mıı H daha gealt bir eahı lamlr bltkaaı Y oıpd HJIHı 

f a1 k lcı.ıı uçuştan evvel.. 

A•nl Dolaa; Tlrkkota faall · 
yerini teftlt eımltdr. Denlere 
ôlleden eonrı duam edea I• · 
lebe, TlrkkafU eJbleelerJnl giy· 
mit olarak urılanmıt, dere ıat· 

blkall yıpmıktı idiler. 

-Sonu 6cı sahifetk - -
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81111 zayıf Almao'lır, ba 
hatayı aouataadı dahi trtlkı\p 
etmekteler. (Sınkl bu, Cermen 
ırkının ezeli bir derdidir.) 
Kulaklarımız L4tlnce tladeler 
den hoşlanıyor. Gözlerimiz ; 
onların tarzlar1Dda bir asalet 
buluyor. Alman olın her ne 

arsı hepsini kabı ve mobteıel 
buluyoruz, Fazlı olarak her 

şeyi, ean"tl birinci elden al · 
mığa kabllJyetlmlz yok lmlı 

gibi, (Neo - Romen) milletler 
aeıtuelle alıyoruz. Alman mı, 

ıtelldedlr ııanıyoroı: Alman'ca 
eOylemeğl yarı bırakınca, mllli 
kostllmdeo baıka bir koetftme 
girince• bııka bir tarz n eda 
lanca : Kendimizi klbarleşmış 

ve temıyaz etmlı ııaoıyoroz. 

Ea bGy6k zevki de : Alman 
geçlnmemekte Alman olmamak 
tı ; amma gGoGo modaeına 

göre İspanyol veya logUlz gn 
rftamekte baloyoroz. Bıkkımız 
var : Almın kank:terl, oıtii 

reldlr. indi ve ıuu'i olan ıey, 
ecnebldfr. NıtGrel kaldığımız 

takdird,,, kendi mtıletlmlz gibi 
nlacağız ; milletimiz bizi IDh· 
yacak ve kendlsUe milenl 
tatacak. Fakat ~coebl •a81f ları 
aramakla, hemıl!brllerlmlz nez 
dinde anla~ılımamaz kalacağız 
ve keodlmb;I onlardan baıka 
kariıktnde eanacağız. 

Menıefndeo itibaren kendi 
natOrOnGo kanonlarını tıklp 

eımemlı:ı olan ecnebi, bo naıa 
relllğe malik değildir : Biz de 
ono ıakllde ôzenerek, her 
g1lzeJllğl mod ka nıtilrel olmı 

yan şeyde sanıyoruz. Ro batı : 
Bizim, Roma'hlışmış Olkelerln 

ası olduğunu 11nmımızdıo 
ileri geliyor. Bonı bir de le· 

maytız eıme l'e · ecnebi Glke· 
lerde aydın ıunıf ile cahil emıf 
arasındaki oçorumo . Alman'. 
yada da ıon'i olarak açma 
arzusu mtıuzam oluyor. 

Alman'Jarın ecnebi gôrftume 
manleloln klynığı hakkında 
lmdlll bo kadar kAf 1, dıhı 

•eığıdı, bonon, ne fena teıfr· 
Jer yaptığını ve bizi mahveden 
ebepler arasında : Alman 'lığa, 
yabencı prensipler karıeıırma· 

nın bb:I nasıl mahvettiğini 
gôstereceğl uı. 

vı. - leıe bu ıoretle, t lkri 
ktUtGr, hılk ıabakuı hayah 
ftzerlne ya teıılr eder nyı 

etmez. Ve aydın ııınıf, cabll 
sınıftan y ayrılmaz veya 
ayrılar. 

Yaşayan bir dile ıabtp mil· 
let : Her şeye tatbik edebUe· 
ceğl bir cesaret ve ciddiyet 
temeline mail tir. Öteki mtllet 
ise, dili iılmOe oldoğundou 

f lkri meşguliyetleri, bir zihin 

oyuncağı gibi telakld eder. Ve 
k,,ndfol, talilnln akıntııını 
bıraknerlr. 

Dili yıeayan millette : Ara· 
malar, canla temayGlbrden do 

ğar ; a:::cak banlarlı memnun 
olahJllr ~e bu hayatın lhlln 
ettiği enerjiyi muhafaza ede 
bilir. 

Dili ôlm6e millet le~ zıma· 
nana, adece hoşuna giden ff'Y· 

lerle geçirir : Eğer bono temin 

ederse gayesine alaetığını eanır. 
Ecnebi, baeka tftrlG bereket 
edemez. Fakat Alman, kendi 
uatOr •e dehasından ayrılmak 

lddlae1D dOeer e pek acıyf p 
ve garip hlreey olur. 

Şüphealz ki hiç bir mllleue, 
fıtri bir lt'mayQI olmıkeızın, 

Çeviren: M. Rahmi Balaban Uluslar SOS'\ı"'etesinden Çekilecek. 
dikkate oayan hiç bir ttıy J 
doğemaz (Ecnebi, fe•kalmıhsuıı 
prensip htbarJJe dehadır) ; fı 

kat bu temaytU, muhayyileyi 
uyandırarak henGz gayri mo· 
ayyen olan ıeldller öne ıarda 
rftr. Ameli bayılta bu ıeklllerl 

tesbit ve tatbik edebilmek için: 

MtUAbazayı, muhakemeli dG· 
eaoceye Ye eablt bir prencılbe 

göre harekete ihtiyaç nrdır. 

Deha, faaliyete•; deUlnde it· 
lenecek bir kumaı · hazırlar : 
Deha yok ise ; ele geçen ya 
yine e'\kl kumıılardır veya 
ıekll nrecek, tıleııecek hiç bir 
oey yoktur. fc'afat faaliyet de 

dehaya bıok• bir hayat verir 
ki o olmıyıydı deha, boı bir 

oyandan ibaret kalmıı olacaktı. 
- Şonu Var -

Valimiz 
lstanbul'a Geldi. 

Hususi aylarımıza 
ne dediler. 

lıtanbol, 28 (Boıoıf maba· 
blrlmhdeo)- Izmlr vilayetinin 
muhtelif işleri için Anklra'da 
alakadar vekaletlerle temaılarda 

bolooan lzmlr Hllıl Fazh Gtl· 
leç, Ank:ara'dan borayı gelmlı· 
tir. Anadolu gazeteıt için bauı 
beyanatında : 

Vilayetin yeni yıl btıtçe1lnln 

taedlka nrllmtı oldoğauu, il. 
mir •llAyetlnln mahlul dorn· 
moaon iyi oldoğuno, meyva. 

cıhk ve ~ıyvoo yetleıfrme •e 

hayvan claılerlnl 11lah lılerloln 
lnkleafı için hGk4metlo !eni 
tedbirler •ldığıaı ıöylemlı n 
demlıtlr ki : 

- Bo ıenekl hmlr fa1rı 

geçen ııenekloden daha iyi o1a· 
caktar. Spor lelerine btıyftk 

ehemmiyet verilecek n açdmıt 

olan athıpor kolGbGnde faali· 
yete geçilecektir. 

Manisa'lılar 

Hava kurumumuz 
için boynk 
Alaka gösterdiler .. 

Maotea, 28 (Busoıl mobabl · 

rlmlzden) - ManfH Balkevln· 
de toplanan vilayet ve kazalar 

halkı mOmesıılllerl, bdtOn mab· 
eullerdeo yazde iki nlııbetlnbı 

Bava kurumumuza verllmeılnl 

kararl•otnmıılardır. Kongrede 
bir çok murahhaelar, ııöz ala· 
rak Hava koromomusa yapıla· 

cak yardımın ehemmiyetinden 
babeetml lerdlr. Bu ıeklliekl 

karar Ozerlne toplantıda bulan· 
makta olan Vali Murad Ger· 

medeu, gOsterUen hımlyyet ve 

f~dıkArlıktan hGkumet namına 

halk mQme1111lerloe tcıekkftr 

etmlıtlr. 

ANADOLU - Yordı.,ver 

Maolea'Jıların ha yerinde ka· 
r1rlırmı takdirle karıılarıı. 

Alaşehir' de 
1 

Yağmurdan zararlar. 
Alaıehlr, (Haııoıi) - Bo yıl 

havaların yağmurla gltmeıi, çift. 
çllerlmlz için çok zar11IJ olmuı· 

tor. Bllb1111a son yığmarlardan 
baead zamauı gelen mahıaller 

n bığlar hasara uğrarnııtar. 

Ba~larda yer yer Pronoz n 
Kömür ha talıkları g~rGlmGı· 

tür. Bazı bağlarda mıhıul 

dôkOlmO~tOr. 

-F. Rihentrop Londra'ya Gitti. Fransa~ lngiltere ile 
ltalya'nın Arasını Bulmağa Çahşıyor. 

Roma, 28 (Rıdyo) - Roma 
ılyad mabaf 111 ıecri ıedbfrlere 

devam edilir ve Habeolıtan'uı 

ilhakı tanınmazsa ltalya'mn 
Uluıılar ııoıyeteılnden çekllece· 

ğlnl ııöylemektedlr. 
. . 

·Lehistanda Milli Müda-
~aaya .~V~rilen Değer .. 

Amele, Hnkômet Hesabına Mecca
nen Çalışmağa Bile Razı? 

Varıo•a 28 (Radyo) - Na1ırlar mecllııl, reisi camoron ealA· 
blyetlerf nl genlıleten ve milli mGddaaya dair ealabtyetledol ar· 

tıran bir kanon kabul etmlttlr. 
Şimdi mlllt mildıfaa mee'eleıl, Leh ef kılrı omumlyeılnl lıgal 

eden en mOblm meıı'elf'dlr. Birçok kaçak zabit ve ameleler 
orduya hediyeler vermektedirler. BHı fabrikalar ameleleri de 
bGkdmet beaabıoa mUli mftdafaa için meccanen çahtmak tek · 

lifinde bolaomaelardır. , 
Bir kauçuk fabrlkaııı hilkumete on bin gaa maııkeıl, bir mit· 

ralyöz fabrlkaeı da yftzlerce mhralyôz koHnı hediye etmlıtlr. 

Pa ris'te Bir Mülakat 
Küçük itilaf Devlet Reisleri 

Paris'te Buluşacaklar .. 
Parla 28 (Radyo) - Ônilmdıdekl baftı koçak ltllifın aç 

relıl kral Karol, Preue Pol •e M. Beneı'lo Bakreo'te yıpacık 
lara mO.lakat etrafında tahminler denm etmektedir. 

Bu Gç devlet relılnlo konferanııtao nel Çekoelonkyaoın ha 
rlclye bakanı M. K.tofta beyanatta bulunmottur. Ve ltalyan· 

Habeı barbının bir tırlhçeıtnl yaparak demlıtlr ki: 
- İngiltere ve Fnnıa'mn hal1a ile hem fikir •e ahenk ol· 

ma~ı lhımdır. halya'ya karı• olduğa kadar oloılar ıoıyeıeılofn 

hukuk n menaf lloe hilrmet edece~lı. Almanya ıoee'eleelne ge · 

lln~: Çekoelo·Hky•n•n ılyaaeti, A•ropa'nın umumi ılyaııetlne 

gôre hareket etmek olacıktır. 
Bo bosuıta ve birçok diğer meı'elelerln halll için mOıkllAta 

teeadGf etmek imkanı •ardır; fakat Çekoılonkya her lıln oloı 
lar eoeyeteılne, muıhedelere hGrmetle kabil olduğa kanaatindedir 

•e ılyaıi meeletlmlı budur. 
KGçftk ltUAf devletleri A•oıtorya veya Macarl1t1D'dı mOzake· 

realne yapılacak brarlara aleybtardırl1r. ,. Demlıtlr. 

Paris'te Yeni Grevler 
Parlı 28 (Radyo) - Pırlıı mınıakaııındakl amele heyecanı 

bakumetl ciddi ınretle 111eıgol edecek mahiyet •lmııtır. Farrnon 
tayyareıl fabrlkım ameleelnln grnloden eoora, BCUon pOrmer, 
Nnport Ye L• Valet fabrikalarında grevler baı gôııt~rmiıtlr. M. 
Saro bo grevler haeıblle fırka relılerlle görtıemn,uır. 

Ba arıda M. Daladlye'yl, komGniet parttıl eekrelerl M. DQk· 
lo'yo Ye leslzlerlo murahhıtıılarını da kabul etmlıtlr. BogDn ame· 
lenlo yeni nQmaylılerlne intizar edilmektedir. 

11-
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BogOn matinelerden itibaren iki bOyGk f Um birden 

1- Maskeli Balo 
Emıalılz, zengin Ye muhtetem (MaekeJl balo) ların çılgıohk· 

larla dolu bdtGn gizil ıırluı, K.arnnal gecelerlnln macera ve 
merakla eeYdalarını en ince teferruatına kadar teeblt eden •e 
cidden gör61mege ıayın bir ıan'at hırlkaeı. 

OYNIYANI..,AR: 

Giistav Froehlich ve Lyda Barrova 

2- 13 No.lu Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrioo DaviH , 
Aynca f evka'iade eğlenceli canlı reıimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Se1Dıl111 dikkat : 3.30, 6.30 ve 9.30 da Maekell Balo 

5 de n 8 de 13 ~omaralı C.eoıı 

Cunıarıc i ve pazar günleri 2 de 13 No.lu Casus ile başlar 

Bo mebaf il, bOyftk faılııt 

mecll,lnln lııtedlğl ında Cene•· 
re'yl terketmfllll için Musııollnl· 

ye nrdJğl ealahtyetl hatırlıt· 

makıa:ve Duçe'oln Cenevre'den 
ayrılmak lııemedlğlol ve onbeı 

Haziranda lt•lya'oın ıeref ile 
oynandığı takdirde böyle bir 
hareket yıpacağrnı bildirmekte· 
dlrler. 

Berllu, 28 (Radyo) - Von 
Rlbeotrop bugarı lrlaoda'da 
UJıtere gltmlıtlr. Borada Lord 
Londovderl'oln mluflrl olıcak 
ve borada bir haf tı kalac11ktır. 
Bo eeyahaı reımi bir mahiyeti 

haiz değildir. Booa rağmen bo 
ııeyahat etrafındı jılyaıi l'edl· 
kodular pek çoktur. 

Mornlog Post ~azeteııl dl 
yor ki: 

0 Voo Rlbentrop'on Inglllz 
Almıo maaaııebetlerJnlo doıt 

lııımaeını Ye Fransa ile teırlki 
meaal lııtediğlnl göz öntlne 
almak lazımdır. 

Lord London Deri gibi bir 
kııım ytlkeek rical bn ıemayG· 
IG takdirle klrıılamaktıdır. 

fc'akat batında M. Eden bola 
nan diğer bir grup bu fikirden 
ziyade Fran11 ile doıtluğon 

takvlyeılne taraftardır. ÇGnkO 

Alman yanın kendi menaf il için 
etrafı dGoGnmeden hareket ede 
ceğlne o kldar kanidirler. Bat· 

tA o kadar ki ıarki ve merbzi 
Anapa'da Almanya'nın yeni 
bir barba hazırlandığı zanoe· 
dllmektedlr. 

Almanya hakumetl son ııl. 

yali vaziyetten lııtlfad..,ye kal· 

kıımıı olmık h11eblle bu gnı· 
bun kanaatlerinde bakla oldu· 

ğooo gôetermlıtlr. 

Berllo'de baılayan yeni ce

reyanlat da ıaphell gôrQlmek· 
tedlr. Von Rlbentrop lnglltere 
deki ınphelerl teıkln için ça· 
lıımak nılfeeU., mokellef tir. 
Booun için hoeusf denilen bo 
Irlanda ıeyabatı, elyaei bir 
makeada mOıteolddtr. Demek 
ttıdlr. 

Parlı, 28 (Radyo) - Bugünkü 
beynelmilel nztyet, mobtelff 
kabineler araaıoda f lklr mtıda· 
nleıl şeklindedir. ltalya'nın 

zecri tedbirler kaldırılmadıkça 

A uupa mrB 'elelerlle ılAkadar 

olmıyacağı aulaıılmıotıt. 

logilt«'re ve Fran1B A nopa 
meı'elelerlnde tam bir fikir 
htlfaktle h1reket etmektedirler. 
Ayol ahenk Akdenlı mlıakında 
da vardır. 

loglllz Jtalya mOnuebetlerl· 
nln tabii oekle ircaı lçtn F ran11 
çahomaktadır. 

Berlln, 28 (Radyo) - Styaei 
mehaf ilde ıôylendlğlne göre, 
Almanya; loglltere'nln ıaal no 
tasına ceHp vermek lclo, M. 
Leon Blom'on kabineyi teşkil 
etmeelnt bekllyerektlr. Ç6oktı 

Almanyı, ayni zamanda Fran 
ea'ya da cevap •ermek istemek· 
tedlr. 

Bn mehaf il Von Rlbcnırop'no 
yakında Londra'ya gideceğini de 
beyan etmektedir. 

Cenevre, 28 (A.A)- Millet· 
ler cemiyetinin Mındalar ko 
mlıyono bogCln İtalyan delege: 
sinin ba~kanhğında ıoplanmııtır. 

lıalyao delegeeloln bn ko· 

Donanmamız 

Manevralara çıktı 
lıtanbul, 28 (Huıuıi muhabiri· 

mizden) - Dananmamız, bug6D 

büyak manevralara çıkmıotır. Tay· 

yarelerimiz de m•nevrayu ittirak 

etmektedir. 

Polonya 
Yugoslavya'yı 

Almanya tarafına 
Çekmek isteyormuş 

lıtanbul, 28 ( Huıoııt muba· 
birimizden) - Belgrıd'dan bfl· 

diriliyor: Lehlııtan Dııbakını 

M. Bek'io Yogoelaya htıkômet 

merkezini reıınıen ılyaretlolıı 

ıebebf, Yagoılnyı'yı Alm10ya · 

Avuıtarya cepheıılne çevirmek 
makeadlle yapılmaktadır. 

Yunan Ricali 

Zehirlenmiş mi? 
lltanbol, 28 ( Luıoııi moba· 

birimizden) - BOkreı'ten bll· 

diriliyor: BGkreı'te çıkan Mo· 

met gazeteıl, Yunan hOktimet 

Ricalinin ıon defa blrblrl ar• 

d111ra ôlttaalerlnln AdrenallP 

denilen bir zehirle olduğunu 

yazıyor. 

Japonlar 
Bir Rus yapuruou 

tevkit ettiler. 
Moııkova, 28 (Radyo) - Jı · 

ponye'nın Agaboll Umanında 

tevkif edilen Sovyet bandıralı 

Sakk:Ao •aparuoda bulunıo 
383 klıl, Sıalla ve Molotof'• 

mektuplar yazarek bu hareketin 

Tokyo bGkt\metl nezdinde ıld· 
dede proteetoıonu iıtemlılerdlr. 

Ro mektuplara göre tevkif edl· 
len yolcolarıo eıyHı iki defı 

aranmıo, pollı memurları, ka· 
dınların Ozerlerlal gayri ede· 

bıne bir ıekllde aramıılar ye 

havanın ratubetll olmae•na rag· 
men kocıkııkl çocuklırıo elbi· 
ıelerlnl çıkartmıılardır. Bo ara · 

da yolculara Sotyet'lerln tamir 

hn?zları ve kunetlerl bak kın· 
da ıuaUer soruyorlardı. 

J 

F enlandiya'lılar 
Istanbul'a 
gelib gnreşmek
ten vazgeçtiler .. 

Iuaobal, 2" (Bueui muhıbl· 

rlmlzdeu) - T4rklye Milli ta· 
kam gürf'@Çllerl ııayılan Feolıo · 

dlya'h gQreşçUerlo Istaobol ee· 

yahıtlndeo vazgeçılJderl •e gO· 
retleri kabal etmedikleri bıbet 
alıomıohr. , ................. .-
misyonda ııra hlbarlyle başkan· 
hk eımeıl burada nızarı dik· 
kati çekmlıtlr. 

Romı, 28 (A.A) - haly•• 
milletler cemiyeti konıeylalO 

toplaotuının talik edilip :edil· 
memeel mueleılne karıı tılP• · 

men blgıioe kalmaktadır. BO 
lıle ılAkadır olan ve f yl ha bet 
alın mehıf ilde ıebarGı ettiril 
dlğlne göre, ltalya'nın bu ıop· 
Jaohya battal bir maıahlt dıbl 
yollamaması pek mahtemeldlt· 

Londra, 28 (Radyo) - Al· 
maa delegrıl Voo Rlbentrop, 

Loodra'ya gelmlıtlr. Momıtleybı 
tlmali lrlanda'da T..ord J..ondoo · 
derl'nlo mlsaf iri olacak ve bit 

hıfı11 kalacak ıır. 
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Devlet Demiryollarında 
Yeni Mıntakalar .. Tarifelerde Büyük 

Tenzilat - Nakliyatta Yenilikler. 

ŞEHİR HABER~ERİ 

Dcı•let demlryollaranda, bir 

hulrıodan itibaren ıeklz ltlet 

me mftdtırlGğft tle, iki işletme 

amirliği letkll edilecek ve 

omum hatlar sekiz k111ma ıyrı · 

larık bo işletme mtıdOrlfiklerl 

De bağlanacaktır. E9klden Hıy· 

darpaeı1 Erzoram, Kayseri, 

Adana, Baımane ve • Aleancak 
olmak Qzere bet mafettfollk ve 

bir de Erzurum işletme amlr
Uğl ile idare edHlyordu. 

Birinci ltletme mtıdtırlGAü 

merkezi fJaydarpışadı olmak 

ftzere Haydarpıeadan · Ankara 
Gazi lstasyonona it.dar olan 
mrntakadar, 

İklocl işletme mtıdftrlftğftnün 
merkezi Ankıra'dır. Mıotakası 

Fllyoe, Kıyaerl •e Ulukışlıya 
kıdardır. 

Üçftncft işletme mftdftrlGğO 
merkezi Bılabelr, mıntıkaaı 

Menemen, Manlıa, Bandırma 

•e Alınyaddur. 

DördGncfl işletme mftdtırlGğil 

merkeıl Kayeerf, mıntakaeı 

Kayseri, SıHs, Çetlnkeya, Sam
sun, Çıroımbadır. 

Beılncl işletme mQdiirlOğft 

merkezi Malatya, mıntkuı 

Fenlpaşa - Malatya - Dlya· 
rıbeklr - Çetloklyı - bu 

yolların bir kısmının lntHı 

hentız bitmemiştir. 
Alt!nc1 loletme mftdGrlOğft 

merknl Adana, mıntık11ı Mer· 

ııln - Fenlpışı Yenice 
Akşchlrdlr. 

Şehrimizde bulunan ve elm 

diye kadar Bındırmı He Afyon 

hattını ldar" eden yedinci 
leletmr.ı mtıdftr IOğG Afyon'ı 
nakledilecek ve merkezi Afyon 

oloıak Czere Alııehlr - Ak· 

tehir - Karakuyu - Mınlsı 
lllanıakaernı lhtl H edecr ktlr. 

Sekizinci işletme m4dtırla

~tıntın merknl lzmlr'dlr. Man· 

tıkasa İzmir - Eğirdir, iz 
IDlr - Menemen'dlr. 

Bıemıno ve Al11ncak lıtae· 
Jonlarının tnbld edllmesl ve 

Kemer'de yeni bir htHyoo bl · 

Daıı intıııı ılmdlllk kararlıom•e 

de~lldlr. Yine eskhl gibi Aydın 
hatta trenleri Al11nC1k lıtaeyo· 
nnndaa, Afyon n Bındırma 

trenleri de Baımıneden hareket 

edeceklerdir. 

Afyon'dı teşkil edilen yedinci 
lıletme pıtıdGrlOğftne, 7 inci 

ltletme baomGfettlol Stıleymın, 
Balıkeslr'de kurulacak olan 

3 GncG loletme mOdürlüğftne de 

7 inci J,letme mGfeuişl Kemı · 
leddln tayin edilmişlerdir. 8 inci 

lıletme mtıfettlel Tahsin, 8 inci 

loletme madtıril olınk ıehrl · 
llllıde kelacıkhr. 

Baıımane letaeyonu ile İzmir· 
&tf!oemen arııındıkl hattın tes· 

llın ve teııellQm muamelesine 

bıolınmııtır. 7 inci İoletme 
llleınurlırı dı Afyon'ı oıkledl· 
lecekhrdlr. 

R. PEKER'in 

inkılap Dersleri 
Ankıra •e İııtaobul Gnher· 

•helerinde R. Peker'Jo verdiği 
lokılAp derelerinde tululan ta 

lebe notluı, gözden geçlrlldlk· 
l~n sonra, ULUS 811ımevlnce 
ltltap halinde b11ılmıoıır. 124 
"Yfı totın eeer1 yalnız baema 
llbıeratı kartılığı olarak her 

hrde ON KURUŞA aatılmık · 
1•dır. ' 

Heyet Gitti -- •• 
İşletwe Amirlikleri Mudanya Ankara 'da teşebbüsle• 

Bir Köylüyü Çiğoiyen 
Otoray ve Erznrurp'dı • kalıcıklırdır, re başladı .. 

• • 
Bir hazirandan itibaren de•· 

let demlryolları Aydın bath 
kısmında emtea nıkllyatında 

mtıbtm teozll4t yspılıcıkhr. Bo 

sureıle bQtGn de•let demlryol· 
lırı Ozerlnde Te~ tarife tatbik 

edilecek •e hu nakliye moka· 
veleel ile battan her hangi bir 

yerinden diğer bir yere nakli· 

yıt yapmak lmk4oı olacaktır . 
Aydın demlryolu devletçe H· 

tın alındıktan sonra emtea nak· 
lf yah (lcrP-tlerl Qzerlode bir 

bayii tenzfl4t yapılmı11 ve fakat 

gene ayrı blr tarife tatbik edil 
mlştl. Şimdi he tek tarife usa 

lfio(io tıtblk neticesi olarak 

yeniden mOblm tenz114t yapıl · 

MflJt ımlAk mGdflrlGğftnclen 

nktlle mftzıyedelere lttlrık 

ederek metnlk emvalden bina 

almıe olanların, bunların be· 
ddlerlnl ödeyemlyecek bir hale 

geldlklerlnden bıbtsle ha be 
dellerdeo 11gırt yOzde 40 nls· 
betinde tenzllAt yapı lm.111 lçtn 

hılkumet merkezi neıdlode te 

şebbiislerde boloomak Qzere 

Ankara'ya bir heyet göndere 

ceklerlnl y11mışhk. Ankara'yı 

ghmfe olan heyetten eehrlmlz 
deki alilr.ıdarlıra gelen bir hı· 

herde, heyetin mt>b'oslırımııla 

hftkômet erkanı nezdinde te· 

eebbft4lerlne baılıdığı blhllrll· 

mlotlr 

••••• 
Bir Çocuktan Başka, Köylünün Ya· 

ralandığını Gören Olmamış 

mış oluyor. 

Mesel4 eskiden 
iki rençbere 

Nazilli'den 
takdirname verilecek. 

Geçen gftn Akbhar'dın iz 
mlr'o yolca getiren 624 nu• 
mır.la otorayın, Mınlsa'dao 

beride Kayışlar istasyonu cha· 

rında Harmındalı köyQnden 

Zeynel adında birine çrrparak 

öldtırdOğOntı yazmıştık. Bu klzı 1 

hakkında şehrlmh adllyeıloce 

yapılın tahkikatı göre otora· 
yıo, lr.öylftye çarpıığını yolco
Jardau yıloız bir çocuk gör 

mü~tür. On Oc yıoında olao 

bo çocuk, otorayau pıınçereslo 

den dıearısım seyrediyormuş 

250 metre uzakla demlryolo 
kenarında ayekıa daran iki 

lr.öylfi görmOş. Şahid çocuk 
dl yor ki : 

tik, fakat Otorayda bGyle bir 

kimse yoktu, poltıler, bizi kı 

sadıo haberdar ederek karakola 
götürdQler ve lııicvabe bıolıdt 

lar. Birkaç defa yolda mOşte· 

rllerden b11ılıra benimle gôrG• 

m"k leredl, fakat hiçbir cenp 

vermedim, çtıokl nztfeme dl~ · 

kat etmek mecburi yetinde idim, 

bdkl bir kaza olur diye hoförle 

konuwm•k yasaktır ) levhHını 

toaret ederek gösı"rdlm . Demle 
tir. Dl@er yolculardı, hiçbir oey 

hlseetm,.dlklerlnl ve yolda kimse 

görmedl\lerlnt söylemlolndk 

Şoför Emin, mOddı-lomuml 

muavini Şııvkl Suner tırafm 

dan yapılan tahkikat e raklle 

sulbcera b4klmllglne v-.rllmt11 
•e lstlcvab edlldlkıeo sonra 

henQı tıbldkat tımımeın tını· 

zob etmediğinden n lktmet· 

glb sahibi bulunduğondın tev · 
kil ine mahal olmıdığını karar 

verilerek 11lnerilml1ılr. Ôlen 
kôyUl Zeynel'ln, yarasının ne· 
resiude olduğu n nasıl öldGğQ 

hakkında henGz mabılllnden 

beklenen npor gelmeml11tlr. 

lzmlr'e kadar meyvanın tonu 

18 •e sebzenin 16 liraya nak
ledilirken, bir hazlrandıo ftf. 
haren her ikhl için 'de s28 • 
kuruş Ocret alınacaktır ki ton 

batına beher kllometreel Qç 
kuruşa gelmektedir, 

Menol bıyHnıtı nıkllyıhn · 

da vaktlle 2928 kuruıa Söke· 

den fzr.olr'e bir Hgon koyun 

getirilirken, 1 Hazirandan 111· 
haren 1424 koruea getirilecek· 
tir. Sulıanhlear'dın İzmlr'e ka 

dır 15 tonluk bir vagonda tı· 

ııoan pamuk çekirdeği için 
vak tile 127 Ura ahnarken 1 
Haziranda tatbik edilecek olan 

yeni tarife ile 36 liraya ine· 
cektlr. 

incir nıkllyıtıoda dıhı ev· 

•elden teozllAt yapıldığı için 

bir değfolkllk: olmıyıcak •e ton 

bııını 5 kuroı 25 aaotlm alı · 

nacıktar. loıaat mılzemeıl nakli 

tarifesinde de mahlm teazllılt 

yıpalmıotır. 

Soyadlarının 

Tescili 
Kanun uzatılamıyor 

2 Temmuz 936 dı soyıdla· 

rıoın oOfos kütGklerlne tescili 

için tayin edfün kanunt mGd· 

det sona erecektir. Benftz soyad· 

larını tescil ettirmlyenler pek 

çoktur. Ve kanuni mtıddetln 

dolmaeına ıuradı bir ay kadar 
zaman kaldığından nftfos daire· 

ılne mOracaat edenler, görül· 
memlş bir kalabalık teıkll et 

mektedlrler. Bu vaziyet karşı 

sındı mtıddetln temdidi müm· 

kOn olup olmıyıcığı Dahlllye 
VekAletlnden sorulmuştu. 

Dan telgraflı gelen cevabta 

soyadlarının teaclll için tayin 

edilen mllddetio, kıt'i olduğu 

ve temdldlne klnunen lmk4o 
dulunmıdığa bfldlrllmlştlr. 

Mftfettiş Necmeddio 
lohl11rlar ldareılnln Aleaocak 

fabrikası muhaaebe mGdftrO Nec 

meddlo, idarenin htınbol mer· 

keılnde mtıfeulellğe tıyln edU 

mlotlr. lzmlr'e herkeıe kendini 

se•dlrmlı olan arkadıeımız, bu 
gOn yeni Hılfeılne ba~lamak 

üzere Ietınbul'a gidecektir. Ye 

ol Hzlfeelode de moHffakı 

yeller dileriz. ----
Memurlar K. toplantısı 

İzmir memurlau istihlik koo 

peratlf i yıllık koogreıl dan 

akeım hılknlnde toplınıcakll, 

ekseriyet temin edllemedl~inden 

toplınh bııkı bir gtlne bırakıldı •• 

Diğer rençberlerdf'n daha 

evvel yeni yılm ilk arpa mab 
sulftnQ "movaf f11klyetle yetiş 

ttren iki çlftçtmlze hona idare 

bey~tloce tıkıilrnıme verilmesi 

kararlı11tırılmı1tır. 

Bu çalıokan rençberler, Te 
peclk'te Alman kulesinde Arif 

ve Menemen'Jn K.ıklıç kôyGn· 
den Hı11tn oğlu Hılll'dlr. Biz 

de takdir ederiz. 

Polis ve 
Adliye memurları .. 

Polis nı emurlarlle adliye me

murlarının yeni mali sen" 
içinde aylaklarına zam yapılı 
cıkhr. Polis ve adliye memur 

tarı, bonon için Kamotıydan 

çıkacak olıo yeni kanun IAyl 

balarının blr10 enel kabulftnG 
beklemektedirler. 

Mevsim gezileri 
Torlng ve otomobil kol0b6, 

yaz mevsimi iyiden iyiye bao 

lıdıgı için bUhısıa Aııarııtlka 

ltibgtlle zengin olan kaza •e •I 
l4yetlere yakında eeyıhıtler 

tertibine bıolıyıcaktır. Seyıbıt· 

ler, pıur gtınlerl yapılacak n 
sıbıbleylo gidip ıkıam Oıul 

dönftlecektfr. İlk seyabıt, Ber 

gıma'yı yapılacak, Bergama 

gezllecek ve harabeler tetkik 

edllecektlr. Seyahate lotlrak 

edenlere, mahallindeki kıymetli 

eaerler hakkında konferanslar 

verilecektir. 

Menenjit Tftberkiiloz 
Blrlnclkaratıı mahallesinde 

ıophelf bl r menenjit gôrOlmile, 
baetı, Emrazı sariye haetıne 

sine kaldıralmıotır. Hııtahğın 

•erem mentojlll olmaeı muh 
temel görOlayo·r. 

- ,Otoray bonlare doğro 

y,jklıotığı ıırada köylOdeın birisi 

ınıızın demlryoluodın karoı 

tarafı geçmek letedi ve otora· 

yın önOoe atıldı, fıkat geçeme 

dl, oldukça eıarsıntı hissedildi 

ve otoray geçince birdenbire 

arka pençtredeo bıktım, köyld 

rayların ırasında ellerini kar· 

oına baetırmıo bir halde duruyor 

do. Yaralandığını anladım ve 
hemen şeförtıo yanına glder4'k 

haber •erdim: 
- Böyle eıka yıpmı ÇOCO · 

ğum, git yertne uslu usla otur. 
Dedi ve ben de yerime otur 

dom, yanımdı oturan daha iki 

kl~lye yaralıyı göıterdlm, fakat 

aradın vakit geçmlı, orta &Or· 

ıtl., yol alan otoray 60 metre 

kadar açılmıetı. Onlar iyice 

göremediler. 
Çocuğun ıöylemlo oldogo bu 

iki yolcu dlnlenmlotlr. Boalar· 

dan blrlıl, otoraydı bir sarsıntı 

blııaedlldlğlnl, yanlarında olu· 

ran çocuğun kendilerine bir 
adımın yaralandığını haber ve· 

rlnce kalkıp bıktığını •e ray
ların ırasında kıyıyı benzlyen 

blrıey gördogana, diğer yolcu 

da, rayların araıında çunlı sa 

rılmıt lneana beozlyen bir el · 

sim gö dDğGnft ıöylemlotlr. 

Şoför Emin, Akblear'dın ha· 

reket ettikten ıonra otorayın 

orta sQr'atle ve dalma •lrajlar· 

da korna çalarak yol aldığını, 

kazayı uğraylD kimse görme 

dlğlnl, çok dikkatli dnr1odı· 

ğını söylemle ve : 
lzmlr'e gelince ; lstaeyondı 

mGteaddlt pollıler gördftk, Oto 

rayda bulunan yGkııek bir 11tı 
karıılamığı geldiklerini zannet 

TAYYARE 
SiNEMASI. TFLEFON 3151 

80 hafta menimin çok beğenilen iki bGyftk filmi 

Ka.,;ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'ıo beraber çe• 

•irdlklerl tamamen Fraoıızcı sözlG bir ıaheııer 

Viyana Geceleri 
Vlyıoa'oın dUlere deatın olan eğlence •e mnlkl bayatı ve en son 

Vl.lılerl lrae eden genle mevzulu bOytık muılkl •e eğlence f llml 

Ayrıca : Miki canlı karikatörler 
Fiyatlar: 15 · 20 · 30 kuruştur 

SEANSLAR: Hergflo 16 19.30 V1vıoı geceleri. 17,40 21,15 K.ıçık 
sevdalılar Cumartetıl ve pazar l~ de K.ıçak sevdıhlarlı başlar 

öksüzlere" yardım 
cemiyeti kongresi 

Ôkıtızlercı yardım cemiyeti · 
oto maıad senelik kongresi 30 
mayıı cumırteıl gGnQ Hat 10 
da Parti Beyler sokİl~ı merbz 

salonunda toplanaClkhr. Cemi· 

yetle maddeten ve manen al4kı · 

du olanları bu toplantıyı dı· 

•etil olduklar• haber ıhnmıohr. 

Seyyar f otoğrsfçılar 
Btlktimet kona~ı GnGndekl 

seyyar foto~rafçılardın bazıları, 

dGo fotoğraf çektirmek letlyeo 
bir ecnebinin flzerloe koıarık 
mGoterl kaçırmamak makeadlle 
ceketinin ôteıinden, berisinden 

çektikleri zabıtayı tiklyet edil· 

mlştlr. Emniyet mGdtııltığanden 
Terilen emir 6zerlne fotoğraf.· 

çalar, hükumet önGnde park 

içinde çalıımıktın menedllmio· 
lerdlr. 

Takas ve kontenjan 
Ankara TGrkof le merkuln· 

den ıehrlmlz ticaret odaeıoı 

gelen bir mektoptı ıcıccarları · 

mısın tık11, kontenjan •e kredi 

lolerlnde dıt Glkeltrde bazı 

zorloklırla karıılaotıklırı anla· 
oıldığından bo zorlukların her 

taraf edilmesi lçto bazı tedbir· 

ler ılınmığa bıılandığı blldl · 

rllmekte n İnlçre'ye mal gön 

derecekler için bir kolaylık ol· 

mık Gıere yakııek ıermıye _ile 

yeni teılı edilen bir krom tn· 

ıly~ edilmektedir. 

Hiidaverdi motöril 
·cinayeti 

HGdıverdl motörGnde Ce· 
mal, Hılll ve Receb kaptanı 

paralarını tamah eder.ık Gldllr· 

mekle m11non Oımın kaptanla 

Çlplnoı Ahmed'ln muhakeme

lerine dGn Ağırcczada denm 

edilecekti. Maınunların nukıtı 

Ankara'dı temyiz mahkeme· 

sinde mtırıfaadı bolundoğuno 

bildirerek mohıkemenln tali · 

kini lıtedlğloden bu dilek mah· 

kemece kabul edllmlı, moha· 

keme &ıllk olaomoı&ar. 

Kızılay Hafta!iı 
• • 1 

Hafta içinde 
taaliyete geçilecek 

Kııılıyrn ilk hafrı11 1 baılre• 

nıo ilk bıft11ıdır. Kııılıy, bQ· 
tiln yokaullırıo ve yırdımı 

muhtaç olanlıno yndımcıııdır, 

Nerede bir fe14ket 0111 011de 

Kııılıyın mOtf lk eli yardım• 

koear. Kızılay baftaetnda lamlı 
de de "bu mılblm tef kat kuru. 

mana dabı çok yardım temini 

için ayrı ayra gruplar f11Uyetı 
geçeceklerdir. 

Maliye 
Memurları teksit 
Edilerek çalışacaklar 

Maliyeden MuhHebel Huau 

siye ye devrerlllt cek m~murların 
H!lf'lerl dOo Defterdarlıktan 

Muhaer.bel buıuslye mOdQrlG 

~üne verllm~ştlr. 

Düokıl eayımızda da yazdı 

ğımız ,;lbt devredllecek bina ve 
ar11zl vergilerinde çalııın me 

morların eayısı kazal•rdı dıbU 
olmak üzere 156 dlr. Memor· 

lır, elmdlltk mobııebel boıu· 
ılye müdOrlOğft dılrelerlode 

teksif edilerek çal ı şıcıklardır. 

Yakında bir bina klralaoacık 
ve bir k111ım memurlar, b11 

binaya oıkledllecektlr. TadllAt 
komlııyoolarıoı oıulen yr.nlden 

Aza tayin oluoıcakhr. Bin• ve 
arazi •ergllerl tıbsUAllnın, mu· 
hasebel hususiye tarafındon dıhı 
muvaffakıyet le yıpılacağı tıb· 

rulo ediliyor. ----Ekmek tiatleri 
THlr.lllk me•kllnden Kemer'e 

ve Tepeclk'cı kadar olan yer· 

lerdekl fmnlardı, laıUA mıhıl· 

lelerde birinci nevi ekmeğin 

kilosu 10 korooa satıldığı !ıald., 

TUkUlkten bftktimete doğra olan 

aabadıki fmnlardı 1O,7 5 ka· 
ruıtor. Bo f lat fazlalığından 

mıtb11mı11 olkAyet edllmlf, her 

fıranda ıynl f lale ekmek ntı · 

ıınıo temini lsteamlotlr. 

ülkil derneği 
Şehrimizde GlkG dero~ğl Dl· 

mile bir yord açılmııu için 

•ll4yet makamını mGracaıt 

edllmlo ve mG111de ieteamlıtlr. 

Orman 
Yangınları 

Yaz mevıimi iyiden iyiye gıl· 
miotir. Ormı.oluıo yangm tehlikeaine 
karo• her türlü tedbir ahomau, 
kontrolün aıklaotırılmaaı ve halkın 
geli§İgilzel ormanlara bırakılmıman 
bıkkındı ,·Hayeuen bütün kaza 
kaymakamlıklarına bir tamim gön· 
derilmiotir. Oıomobil, oıobilıı, kem· 
yon ve trenlerde yolculuk eden• 
Jerio, öteye beriye yanık ııigara 

atmamalannıo halka teobih edilmesi 
muvafık görülmil§tilr. Lokomotif· 
lf!rde de tarlalardaki mahıulüo, 

harmanların yaomatıoı mani olacak 
tedbirler alıomatı için makioiıtlere 
talimat verilecekti.t" 

Kaybolan Küçftk 
ismet Bulundu. 

ikinci Kuantlnı'da 3 numa· 
r1da dayısı kondoracı Ali Uı· 
tanın yanında bolonan 11 ya· 

11ıoda lemet, onb~f gtın enel 
ortadan kaybolmuetu. An.ıaı •e 
bab111 Ayvalıkta bulunan le· 
met'la AyHl•ğ• gllmlı oldng11 
zabıııcı yapılan tahkikat neti· 

ceelode ıolııılmııtır. lımet'ln 

dıyıııına kızarak evden kaçtık· 

tın 10011 Menemen'e kıclar 

yaya gittiği n orıdın bir oto· 

btlıe binip Ayvalıgı gltttgl ID' 

lqalmııbr. 
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a beşis an' da Yeni ir Krallık 
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tal ya "dau Bir Heyet iktisadi Tetkikata Gidiyor. 
Adis-Ahaba'da Vaziyet Tabii leşti. 

Roma, 28 (R dyo) - M. 
Muaaollul'otn emrlle Babcşh 

ıao'a gidecek olao taccar ve 

sıın'atk4rlordon mftrekkc-p ko· 

misyon Aıımsra yoltle Adle Abo· 

ba'ya gldecektf r. Bunlar Ctbn· 

tl'de de tetklkot yepocaklar \'e 
Hobel}l tao'ın llı:tıerıdi kablllyetl 

hakkmda lkl ay eoora bir 
rapor vereceklerdir. 

Adle Ababa, 28 (R dyo) -
Mareeal Greçyanl do resmi ika 

metg&hını kOçftk saraya Dokl 
etmiştir. 

VazlJetln ıelAhı arbk Dlhıyet 

bolmoİ n tabii hıyat batla· 

mııtır. 

Evlere arab 1 rlı tevzi ecU 
len eo, bundan 'sonra borularla 

verilecektir. Bo hususta keılf 

ler ba1lamı11t1r. 

Merkni mahallelerde elektl· 

rlk tenviratı t~mln edlJmfetlr. 

ltalya postaları Habeşistan ----------Streza ___ ._.. ... __ _ 
Konuşmaları 

Yeniden 
Başlıyacakmış .. 

Londra, 28 (Radyo) - (Star) 
gazetesloin •erdiği blr habere 
g~re, Iogf ltere, Fransa ve Ital· 

yı aneıcda Scrua'dı bir rop 

Janll yıpılm111 tısanur olan· 
maktadır. 

Ba toplantıda, ltılyı'nın Ha· 
bevletan'dıkl nzlyetl teeblı 

edilecek ve loglltere'nln bu 

memleketteki menaf il hakkın· 
da konoımılar olıcaktır. 

Sarıkamış'ta 
Yağmur ve dolu ... 

Sarıkamıı1 28 ( Hoauıi mu· 
hıblrlmlzden)- Bogan Saraka· 

mıı'a yağmurla karışık dolu 

daımftetor. 

Italya 
e suretle 

Yola gelebilir ? .. 
Londrı, 28 (8 R ) - Slyaei 

mehflller, zecri tedbirlerin mu· 

hıfazası lbım oldoğo mütıleıı· 

eındıdırlar. Çnnld Itılya; Ha· 

be,latandıkl meçhul servet man· 

takalarını meydanı çıkarmak 

için lıtlkraz akdetmek latlye· 

cektlr. Roma Ozerlnde yapıla· 

bllecek yeg4oe &esir malf ted · 

blrlerdlr. 

ANADOLU 
-------

GünUlk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Ra,dil ÖKTEM 
Umumi ne~riyot ve yazı ioleri 

mfidilru: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokiğt 
C. Halk Partilli binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıRı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotor. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone fiereıi 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuro~or. -Gdnft geçmio nfiahalat 25 kurootur. 

~ADOLU 

için yeni pul kullanmaktadırlar. 
Loodra, 28 (A.A) - Bebe 

elsıan Bartum'a gelen bahtrtere 
göre Sralle ~d lr.rlnden birisi 

Gore'oln etnınll garbtsfnde kilin 

Sel şehrinde l..ial ilan olun· 
muştur. 

Bo eef NtgOe'iln Hkerlerlo 

don üç, beş blo kfşlllk bir kuv· 

vet toptanmıe bulunmıktadır. 

eko ov yada istikraz 
Ec ıell. Memleketlerden De Harp 

1'1alzemesi Sipaı·iş Edilecektir. 
Preg, 27 (A.A) - Maliye nuırı M. Kalfua meb'oeım mecll 

elne bükumetlo dohilt bir istikraz akdetmeelne mfttealllk bir 

kanun l4ylbası tevdl etmfşllr. Aktedllecek lstlkrazın miktarı Çe· 

koeılovak ordusunun ıerf malzemeye olan lbtiyaçlarıoı temin ede· 

bllme için gayri mahdut olacaktır. 
Prager TageblAt gazeteelnln öğrendiğine göre, ecnebi memle· 

ketlerden de horp malzemesi siparişleri yapılacaktır. Ancak bir 

şartla ki bu malzemeyi verecek memleketler bunlara aıokabll 

Çekoslovak mabeulAt ve mımô.14tı &atın alacaklardır. 

Vehip aşa Anlatıyor! 
"Benim gözlerim bile zehirli gazdan bozul· 

du. imparatorun ayrılması zaruri idi.,, 

Vehip paşa 

isken deri ve 28 ( Radyo ) -

8ılen lıkenderlye'de bulun· 

mıklı olan Vehlp paşa Royter 

ajınaı muhabirine ıo beyanattı 
bolonmuetor: 

- Filletlo'e, imparatora mO· 
lı'ikl olmak ftzere gidecektim. 

Necııl'nln Londra'yı hareket 

elif ğlol ağ ren ince bundan VH 

geçtim. Necı~I ayrıldı~• zaman 

ben Ogıden cephesinde idim. 

Oradı vaziyet Omltalz değildi. 

ltalyınlarlı olın çarpıımıhtrdı 

ııllh Habeı sl14hlarıoa gtılmft11· 

tO. Sonra imparatorun hareke· 

tini haber ılınca ben de Mııara 
geldim. 

Eo kuvvetli ordu Cenupta 
Rae Naelbu'non ordusu idi. 

Diğer hülfln orduların lnblza· 

mındın sonro bile mukavemet 

gösteriyordu. 

Moh11blrlo Babeo ordusun 

dakl lnhlzımıo eebehl bıkkın· 

dakl ıoroaoaa Vehlp pıoı ıu 
cevabı vermiştir: 

- "İnhlzamıu ba11hcı sebebi 

dahildeki ihanetler olmoıtor. 

Iıılyan'larıo propagandan tesl· 

rlol göııtermlş ve dahilde, md 

htm bir kııımda boıguncoluk 

baş göatermletlr. 

Bu lnhlıama, Habeıı ıll hla 

rının, ltalyeo sllAhlarmın do· 

nuoda olması dı Amildir. Tay 

yareler, ltalyan erkAoı harbiye· 
sinin ümit eylediği kadar tesir 

gösterememlıtlr. Çtınkf dalma 

yOkeekten uçmak mecburiye· 
tinde kalmıelardır. 

zamanlardı kullaoılıo zehirli 

gazlardır. 

Zchlrlf gazlar yQzftnden roQ 

hlm telefat verllmtıtlr. BattA 
be ol m gözlerim bile zehirli ga· 

zın teılrlle bozulmo11tur. Şimdi 
ıetırab çekmekteyim.,, 

Vehtp pae111 lt11lyıu hareketi· 

nln Hkeri zafer değil, askeri 

htUA oldoğono eöyleımlı ve ne· 

ticede; 

- lmparatcron memleketten 
çıkmaeı motlık bir zaroret ha· 

l•nt almııtı. 

Deml11tlr. 

Avrupa işleri 
Nasıl halledilebilirmiş? 

Londra, 28 (Radyo) - Jn. 
gltlz slyaet mıhf illerinde, Av· 

rapa lılerlol tamımen halll iki 

maddenin tıtblklle mllmkan 

olıcıgı kan11h nrdır. Bo mıd· 
deler: 

1 - Statoko'non muhafazası 

2 - Avrupa'dı genlo bir 

me111I birliği Tücode getlrmflk· 

tir. Londrı'dakl ltılyı ıef iri, 

Ioglllz hilkt1metlne ltılyı'nın 

daimi birliği vQcode getirmek 

laıedtğlni blldlrmlıdr. 

M. Bek 
Belgrad'da temaslarına 

devam ediyor 
B lgrad, 28 (Rıdyo) - M. 

Bek bogfln meçhul aıker Abl· 

deılne giderek bir çelenk koy· 

muıtor. M. Bek'e Anlı'dı 

kendisine bir ziyafet nrllmlotlr. 

8111 17 de Belgrad'a dönmdı 
n M. Stoyadlnovlç ile tem11· 

larını devam eımletlr. 

Belgrad, 28 (Radyo) - Bıo· 
bıkan M. Stoyadlnovlç ile J,., . 
blstıo dı11 hakanı M. Bek arı· 

ıında tutl edilen nutuklarda 

iki memleket arasındaki bığ· 

ların sağlamlığından baheedfl· 

mletlr. 

1 Nöbetçi Eczaneler ~ 
Bo akşam Kemeraltında 1t. 

tlhat, GOzelyalıda Gtızelyalı, 

Irgatpaıarında Aert, 1klç .. ~me· 
ilkte lkiç<'şmellk, Alsancıkta 

Kudfts'te 48 maktul, 339 yaralı 

Y eııiden Bir lngiliz, iki 
Arap öldü. 

M. Mussolini 
-----••-+•••---

Türkiye ve Yunanis· 
tan için ltalya'dan en· 
dişe manasızdır, dedi. 

Almanya'daki Akisler· Bombalı taarruzlar ve 
Yahudilerin yavaş yavaş KudOs'e hicretleri. 

- Baştarafı 1 ci salıif ede 

lemek doğru değildir. Maa hıza 

mQeaade olunacağı 6mld edile· 

bilir. 

Tel Aviv'de Ya1ıudi ünfrersitcsi açık ders allf Üeatrı .• 

KudOı, 28 ( Radyo) - Son ate11 ederek bir logllfz polisi 
gftne kadar Filistin hadlııele· yıralamıolardır. l>olla haaıane 

rinde Arap, 81rstlyan ve Mil· de ölmOştOr. Polis askeri me 
sel'i olarak 48 maktill ve 339 raılmle defoedllecektlr. 

mecruh .ardır. İkinci bir hidlae de GeDln'de 

275 Yahudi ve 480 Arap 
11yıo hareketleri baııablle mıh 

kdm olma~lardır. Birçok maz

nunlar da beraat kesbetmlt ve 

henftz muhakeme altJnda hu· 
lunıolar da vardır. 

Kahire, 28 (Radyo) - Kıhf· 

re'de gençlerden bir komite 

te11kH edllmlttlr. Bo komite 

Arıp leılklAll n Flllstlo Arap· 

larına yırdım için çalışacaktır. 

K1ldGs, 28 (Radyo) - Ya· 
hudllerle loglliz; kıtıları tel ey. 

hine Arapların tııblk etmekte 

oldoklan çete harbı umomi 

bir mahiyet almııtır. 
Arıp çeteılerl, Nablaa'dı Jn. 

glllz asked noktalarını dığlar· 

dan inerek taarruz etmlılerdlr. 

Araplar, bazı Arap rlleıaaını 

menfaya ınkeden polislere de 

hftcum ederek raeeadın bir 

kı11mıoa karıarmışlardır. Arap 

çeteleri bir tıkım 1nglllz tay· 

yarelerlne ateı açarak ıayya· 

relere zarar vermlılerdlr. 

Tdlkerlm, Nabloı ve Yıfa'dı 
bAdlseler, bombalı t111rruzlar 

devam etmektedir. Yahudi zer· 

lyıt Hhalarından Enmek'te dl· 

idil ağaçlar ıök1llmd11 n bir 

de hubobat ambarı yıkılmı11tır. 

Araplar bir Amerikan hububat 

depoenno yığmadan ıoDra yak· 
mıılardır. 

Y abadi aileleri Kudaee iltica 

etmektedirler. loglllı'ler birçok 

tevklfat yapmakla ve eilAh top· 

lımak için şflpbell ederi baa· 
makııdırlır. 

Berlln, 28 (Radyo) - Flllı· 

tın lhtll4ll Almın gazetelerinin 

baycık bir ıJAkHını muclbol· 

muetur. 

Alman gazeteleri Filistin bA· 
dleelerloe 11Inglllz'lere karıı 

dini, sfy11t, içtimai bir mdcı· 

dele,, demektedirler. 

Arıb'laran Y ıhodl'lerl FJllı· 

tlndtD çıkarıncaya kadar mftCI• 
deleıl muhakkaktır. 

Kahfre'de, Manrayı11erla'da 

Filistin Arab'Jırı hakkındaki 

bftyôk tevecccıhe Alm1D gaze· 

telerl bGydk ehemmiyet ver· 
mekıedlrler. Banu Arab Alemi· 

nfn loglllı'ler aleyhine ~ kıya· 
metin mukaddemesi addelmek . 

tedlrler. 

Londra, 28 (Radyo) - Uoy 
ter Ajıneı Fllletln'deo bildiri· 

llyor : 

Eski KudQe'tP.o dönmekte 

çıkmıt n İıkoçyı'h aıkerlerle 
Arap'lar müaademe etmlılerdlr 
Bu mQııademede Ud Arap 

malutıl dOomtı11 bir çok dı 
mecruh vardır. 

I nglllz kuvvetleri çeteleri 

oiddeıle takip eımektedlrler 

Y apıl111 taharri yallı bir çok 

memoo ılllh ve mOhlmmat 

bolonmoıtor. 

Kodda, 28 (A.A) - A"ker 
ve pollıı kovetlerl nzlyete h& 
kim bulunmaktadır. KudGe'te 
sOkuo tımamlle teeaaas etmlı 

oldoğondın polls memurları 

çelik miğferlerini çıkararak 

her gftoka serpoılarını glymlı 

lerdlr. 

Geçen gece bazı oıh11lar de 
mlryolonu Qç defa bozmağı 

teıebbfls etmlolerdlr. 

19 nleandao bogflne kadar 

TDkobulan karıııklıklarda bir 

Avropı'h ölmOı, yedlsl polle, 

lklıl a1ker sekizi ılvll olmak 

Gzere 17 A vrupı'h yaralan mı o 
tır. Ve bundan bııkı 20 ya· 

hudl n iki arıb ôlmdı ve 182 
arıb olmak ftzere yerlilerden 

321 kı,ı yarılıamııtır. 969 
arab n 275 yıhodl yakalın· 

mııtır. 

~~~~~---·~---~-

Zecri Tedbirler 
Kolay kolay kalk· 

mıyacaktır. 
Oalo, 28 (A.A) - Saylular 

kuromoıidı bir notok aöylfyen 

dıo bıkan demlıtlr ki: 
- Zecd tedbirler 

lttlfıkla verilen bir 
imza olunabilir. Hiç 

ancık 

kararlı 
kimse 

kendi bııına hareket edemez 
ve zecri tedbirler cebheslnl 
yıkamız. 

Bakan, bundan ıonra Mil· 
Jetler cemiyetini mddafaa et· 
mit ve bo ıeıekkftlan kovvet· 

lendlrllmeıl lbım oldu~ono 

söylemiıtlr. 

Hoş Bir Maç 
Alaıehlr, (Husud) - Geçen 

Pazar gtıotı kazımızda çok en· 

teresan bir futbol maçı yapıl· 

mııtır. Şimdiye kıdar hiç top 
oynımımıvlar ile mQtekald fot· 

bolculardan bir tıkım teıkll 

edilmlı ve buDlır çocuklardan 

mateşekkll bir takımla oyoa· 

mıılardır. Maç çok heyecanlı 

olmoı, Alıoehlr halkı gazel bir 

giin gec;lrmlotlr. Maç 4·2 gto9 

takımın gallblyetlle neticelen· 

mlotlr. 

1 

Muhabir; bir Ioglllz -ltılyan 
ozlıımıaı hakkında ne dOıGn· 

dftiiinG eoroncı Itılyın bıo· 

vekili: 
- Böyl' bir uzlatmıyı H · 

rori görGyorom ve bunun hıı· 

enle gelmesi lçfn ·çok çalıt•· 

CRğım. 

Deml11tlr. 
Muhabir 16 haziranda top· 

lanacık olan olan uluıılar ıos· 

yetesl konseyi zecri tedbirler 

kaldırılmazaa ltalyanm Cenev• 
reden çekilip çekllmlyeceAlnl 

Munollnl'den sormootor. Doçe, 

ba suale tn cevabı vermtıtlr 

- Cenevre'den çekilmemiz, 

sureti kal'lyyede mukarrer. Zira 
bışka uırıa hareket Jmkioı 

yoktur. 

Moesollnl'nln bo beyanatı, 

Londra slyaeal çevenlerlnde 

n.Qabet tesirler y•pmı11tır Ingl· 

llz gazeteleri, bo beyınıhndan 

ıonrc Iogfllz.Iıalyan mfloısebı· 

tının eıl&ha yftz totıcağ.nı amit 
ediyorlar. 

~~~~~---~--~--

Kasa Hırsızları 
Tevkif edildi, hapis· 
haneye gönde~ildi. 
Gftzelyıh'd• Fılkbey sokı· 

ğındı eıkl pollı memura Şev· 

kl'nln evinden damadı latınbol 
hukuk mahkemeıl reisi Alt 
Rlza'yı ıh para kaeaıının LAp· 

ıekl'U BalJI lbrrhlm tarafındın 
naeıl çalındığı ve zıbıtıcı hır· 

ıızların meydanı çıkarılarak 

kaaanm nıııl bolııodoğo hık· 

kındı dftnk.d sayımızda ıalel · 

l&t vermlotlk. 

Gece çılmıe olduğa para kı · 
easını, sırtında evden bir boçok 

kilometre uzaktaki bir tırlıyı 

eötQrGp kırmı~a te11ebbil1 edeD 

eabıkılı Halli İbrahim dGO 
m1btıntlkllkçe lfadeel alındık· 

tın sonra te•klf edflmle ve Iı 
mir bıplaaneılne gôoderllmlşalr 

Mt\etıntlkllkce tahkikatı hı' 
lınacaktır. 

Irak Prensi 
Atina'da bir garsonla 

evlenmiş. 

latanbol, 28 (Busuıi mubı 

birimizden) - Atloı'dao geleO 

haberlere gnre ltak kralıoıO 

kıs kardeıt, Rados'ta bir otelfO 

Rum garsonunu eevmlo ve bO 
garsonla nlenmlotlr. 

Borsada 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 

36 J. Tara. mıh. 8 
34 Ş. Rlıa halef. 9 
21 H. Alyotl 9 
18 S. Emin 9 25 

10 H. z. Ahmet 8 50 
10 S. SGleyma. 12 50 
10 M. j. Tarınto 12 50 

J 

8 H. Alanyalı 9 25 

7 B. S. Alızrıkl 8 tsO 
154 BugGnkd 11tıe 

512775 Dilnkfl ntıt 

512929 Umum yekun 
Zahire satı$ları: 

Ç. Closi K. S. 

877 Buğday 
100 Ton buğday 

100 B. pamuk 

312 B. " 

6 50 

6 50 
4.1 75 

41 75 
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,,_ __ ._ ................................. , 
Birincı Fransova 

,_Tarihi büyük tefrika .... l 
Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

lngiltere'den ağlıyarak gelen kraliçe, Franso· 
Va'yı gllrdü, Fransa da gözüne güzel göründü 

Bir taç etrafında ... 
Fransa krallçesJ, Mart d' An 

gleter, dizleri Oıerlnde açık 
dar.o Hılzadeler aile ki tabı, 
lçfol elem ve eıkınta ile çeke
rek kapadı. 

K.iiçOk ve gOzel elleri ile 

kllabm kadife kabını, asabiyet 

ile oktayorken, gözleri de bu 

mavi ve da!m• dilşllncell gOzel 
gOzlerl de Bloaz ıotosuouo 
yGkeek pencereleri ndl'n Su ar 
nehrinin, son ıeerlnln bu ka 

barmıt ve çamurla sularını 
bakıyordu. 

'

Koro yapraklarla karışık 
ha ya dolu ve kuvvetli sonha· 

hu rQzgArı, sOğfit ıgaçlınna 
lurıyor, kulObelerln damların· 
da, ocaklardan tOten duman· 

luı birbirine katıştarayor, uzak· 
tan atını dôrı nalı silrmOş na· 

tin bir f~halyenlo mut man· 

tosuna hnalandmyordu. fttı 
Gzerlnde uçuyor gibi glhOnen 

bn eOvelye.vJ, şa'şaalı bir mal 
Yet de takip ediyordu[ 

Bir ay evvel kendlel birlikte 
lnglltere •den gelmiş hepsi de 

kendi yaımda, onaltı yaşların· 
da dôrt gOzel ve genf kız da, 
Pencere aralığından şövalyeyi 

dikkatle ıeyredlyorlardı n hep 

•I birden neşe •e oetaretlfl: 

- Madam.. AJadam! işte, 
Pd. d' Angolen geliyor! Diye 
h:iykmştılar ... 

teyakkız bir hakomdır olan 

hıımeth1 kardeşi 1 hemılreeloln 

doğacak çocaklarından emin 
olmak için de, genç kraliçenin 

kalbinin isteklisi olan genç fo. 
glllz'I sefir aıfatlle Pırlı'e:gon 
dermletl. 

Genç ve gazel fakat bedbaht 
Mart, gemiye ığlıyarık blnmlo 

ti. Gozel 'e kelp oynatıcı Fran 
ıova .. işte Franıız toprakların· 

da ilk ~ôrdOğü Fransız deli 
kanlısı bu güzel prenı olmoe 
ve hnkom ıOrmek Qzere gel 

dlgl Frırnea gOzilne birden bire 
çok gftzel görQnmOeta. 

Hıoedaoın birinci safta ge 

len bir preoı olmak ftlbarlle, 

Fransuva yeni krallç"yl karıı 

lamak ve oradan da 9 ilk Teş· 

rln 1514 de zayıf ve hastı kral 

12 net LOI fle olUbı yapılmak 

Qzertı Ab•lle getlrmak için Bu· 

loiıya'da beldemlt ve kareıla· 

mıştı. Ve, kahraman ve gOzel 
Fransnfa, yeni luallçe'yl olkAh 

rerlne • BOyftk tantana ve 
debdebeler ve · kendi hesabına 

bllyftk teeHOrlerle gôtOrmOetü! 

Tıbkı, güzel ve genç Trla· 
roum, sarışın İzôJtO, İhtiyar 
kral Mork'a gOtOrdftğft gibi. .. 

NJkAbıan ıonr•, haata kral 
eankl lylleşmlt ve tençleşmlştl. 

An tal ya Hattında ıık""[;;kom·a1Ir-:··eil~m 
dur'a Girdi. Antalya'ya Da Geçeceli! 

~~~----.------~·--··--... ----~..,...,...~..,...,...~ 
- Daştarafı lci salıif ede -

de Dfyarlbeklr·Ankara hırtı ile 

Malatya Sivas Kayseri Ankara ve 
ayni zamanda Sımsoo letlka 
metinde olarak Diyarlbeklrl le 
tınbulı 200 kilometre kadar 

yaklaştırmış olacağız. Erzurum· 

dan hafriyata ve tenlyeye bıı · 

lanmıttır. Ooun kauun IAylha 

eını da bitirmek. Dzereylz.1937 
senesinde Dhrlğe varacak, 38 
de Erzlncına. Erzlncaoa Aiaı· 
tos veya Eyliilde nramıyıca · 

ğımıza göre Erzoromdan da 

ayol tarihte teulyei Ulrablye 

ve köprfller f llAo da bitmiş 

olacaktJr, Y aloız oraya vardığı · 

mız vakit ray ferşlyata Erzin· 

candan Erzoroma devam ede 
ceğl için kalacak. Erzuromı 

kadar ray döoenme&I gOode bir 
buçuk kilometreden fazla yapı · 

larnıyaca~ıoa göre 38 ıeneslnln 

mOsalt aylarını fer~f yatla geçt. 

receğiz. 38 seneıloln eon ayla 

rında ve 39 ıenesl yazına gir· 

dlğlmlz vakit Erzoroma glrmlo 

olacağız. Bu taraf tıkl şlmeo· 

dtifet vaziyetimiz budqr. 

Antalya lıattı: 

Diğer taraftan Antalya'ya 

yapılmakta olın hattımızın 

Burdur'a ~adar tnoaemıo de· 
vacı etmekte olduğunu bili· 

}Onunuz. DGo aldığımız bir 

telgrafta Bordur•• lokomotif in 

girdiği blldlrllmektedfr. Burdu 
ra 26 kilometrelik kıl!ım kal· 
mıştı, bhlrilmlıtlr. Yakındı reı · 

mlküşadlDı yapacağız . Antal· 

ya 'ya kadar olan kısım için 

bir para görmezelnlz. Fakat 

her halde bo dnım edilecek 
bir iştir. 

Köpril itı~ası: 

Trabzon'dın lran hududuna 

kadu olan tranıh yolu lnıaeıoa 
devam edeceğiz. Geçen sene 

GftmOohıoe vlllyetlode ihale 

edilen kıeımlır ikmal edilmekle 

beraber Erzurom ve Ağrı vlli 
yetlerlne dnıen k11mıu bir mlk· 
tarını da lhıle etmiştik. IJonden 

ıonrı fnkalade olarak alicağı· 

mız tahılaatlı İrao'a kadar olan 

k11mı yapacağız. Bo 936 ıenesl 
p1ogramımı11 dıhlldlr. Şlmdl 

topyekun olarak 936 senesi 

bütçemizde yol ve köprOler için 

bir milyon 28 bin Ura gOrecek 

siniz Yol para•ıaın yazde on 
brşlerloden de bir milyon lira 

tahmin ,.diyoruz. Yftzde onbet 

Jerdcn fazla kalın para olursa 
ıOylcdfğlm hizmetlerden başka 
36 senesinde yeniden kc5prd ve 

ufak tefek yollarıo tlmlratına 

11rfedeceğlz . 

Bir noktayı heyeti muhtere· 

mentze arzetmeden gçmlyece· 

ğlm. Trakya'da yapmak üzere 

olduğumuz yoldan maada Genel 

Kurmay bıokanlığı bizden 350 
kilometre yol daha letemekte· 
dlr. Hu yolların yapılmHı lee 

5 milyon liraya matevakkıftır. 

TabU arzettlğlm gibi tahalsah· 

mızın mdııaadeel atıbetlnde biz 
met yıpacığız. Daha fazlasını 

yapamıyacağız . Bono yol kano· 
ounun tadili hakkındaki noktıl 

nazır ve prenılplerlmlze delil 

olmak ftzere eöylemeyl bir va 

zlfe addediyorum. 

dım edeceğiz. Banı mfun11ll 
daha birkaç ufak mQracaıatlaf 

vakdır. Bunları da yardım yıp 

mık niyetindeyiz. Şlmdt r.ll· 
mlıde iki bayok eo lil vardır, 

Blrlıt kGçOk Menderu hnzı, 

ıının temlıleomeıl ve Cell4d· 
gölft'nOn koroto~muı tıl, dl· 
ğerl de Nllftfer eoyq ve oouq 

temlılenmesl lıldlr. 

Donlara 936 !leneılnde dn 

devırn edec~~lz. Evvela birini 

ıöyllyeylm: Kftç6k Mendrreı 

eoyn Qç boçok milyon llrıthk 

bir trıebbOsıür. CellôdgölO'nün 
kurotolmııaı ve kOçük Mende· 

rea bnaJıoın açılması lel bu, 

o bnallyl feyuan ıuretile tıh · 

rfp ettiği gibi ayol zamanda 
hastalak vrealre glbt Afetlerle 

halk Ozerlnde de tahribat yıp 
makradır. Şimdiye kadar 19 
kilometre tulOnde kanıl açıl 

dığı gibi sınai foler lcln de icap 

eden projeler de hazırlanmıttır. 
Bu Qç buçuk mllyonlok lıden 

ameli olarak ne kaıanıyorn~? 

Netice nedir? Eneli CellAdgO· 
lGoOn kurotolmaslle 8 bin bek· 

tar arazi, diğer bataklıkların 

kurutulmaelle 12 bin hektar 

arazi ve 50 bin hektar arazi de 

Menderes otaıının feyezanlı· 

rındın kortarılm111le kazanmıt 

oluyoruz. Ce.m'ıo 600 blo dô· 
nflmltı bir araıt kortarm~f olu· 

yoruz. Bo ırazloln çok feyizli 

ve mahsuldar olduğunu o t.raf 

arkadaıfarım yakındın bilirler. 

Bursa ovası : 

Genç kızlardan birisi, oe· 
1 lı TOrk balası Ozerl ne, krall 
Çeofn ipek çoraplar glymfo ga 

tel ayakları dibine, genç kont 

d'Aogolen'io oturmak mutadın· 
da olduğa kadife minderi acele 
ile koydu; dudaklarım kırma · 
•ılıtmak için elddetle ısıran 
diğer bir kız da, gayet gftzel 

Çalmakta olduğa çılğıyı ·LOtl· 

kılıfından cıkardı! 11Harlkullde 

Rtlzel olan11 kraliçe de, kendi 

Çebreıl yanında mavi mantola 

•~halye, Valua dako, Anglen 
kontu, krıhn yeğeni ve ayol 

••manda damadı Franıova idi! 

Frınıova kralın meeru ve eo 

Yakın nllıhh, · ceaur (Na var ve 

Pikırdlye'de kahramancı har· 

betmtıtt), mtınener, nazik, 

2ekl bir ıOvalye idi. BOtOn 

krallığın en gOzeJ, en mftkem· 

l!ıel dellkanlııı, en fedak4r ve 

4Uceoap preoı muhakkak ki bo 

Fraoıo•a idi, ve .. , Ancak ylr· 
misinde bolonoyordo. 

Diik dö Vıluı'yı, geoç ve 
gazel Frıusovı'yı arkada~ları : 

- Fakat. Biz kralın haaı ... 

lığına cidden inanıyorduk. Diye 

alay ediyorlardı. ,, fevkalide taheiHt verilmek 

19:35 ıeneslnde 21 kOprQ 

ihale ettik. Karglr vo demir 
kGprft olmak Gzere bu sene de 

inşaata devam edec~k oekllde 
hfttçcmlzde tahıll!ıt görecekel 

nlz. Do kOprülerl ııraelle oka· 
mık hterf m. Samıon . Bafra 

kôprOeO, bfllyorıonuz ki öltı · 

denberl mühimdir. Fakat ya· 

pılmıyotdu. Bunu yıpıyoruz. 

Bu 250 metre tolilode mem 
leketlo tn mftblm k.Oprftlerlo 

den birisi olacaktır. Ayakları 

çıkmıttır, loo11ını dt1vam edl · 
lecektlr. Sa kar ya kc5prftıft, Ko 
caell vlltyetlndedlr. Buna d• 
devam e'leceğlz . Üç ayıklı gô 
aft 35 metre tolftodedlr. Bafra 

kôprGsü, 7 ayaklı 250 metre 

tulilnde her g0z6 35 metrelik· · 
tir. ElAzlz'de Keban köprtlıü, 

bo Fırat · Ozerlndedlr. Sın'at 

itibarile yapmakta oldıığamoz 

k.Oprallerlo en ehemmlyetllıldlr. 
Bu köprü 62,5 m~tre toltın · 

dedir. Sahilin iki taraf1Da ko· 
nacaktır. Matııya'da Menlkao, 

Kırklırellodı İğneci, Ankarada 

Ovaçayı, Kocaellnde Yalakdere, 

Doluda Afatlar, Malıtyada lıtç 
ve Kemah, Ankarada Çabuk, 

Tokatta Fazlı, BurHda Hasan 

paaa, Teki rdığdı Ergene, Bor 

11dı Karadere ve Hanlft-dere, 

Gıızlantepte Aferin, Balıkeılrde 

Karadere, Bılılı.:eeirde Yayaköy, 

Edlrnede Sulıdere, Bahkeslrde 

Karıncadere kOprftlerl yapıl 

maktadır. Bunların lnıaatını 

da devam edectğlz. 

Şimdi yol lıled urasıoda 

4 ncO mafetdollit mıntıkasında 

bu seneden itibaren bir faali 
yete baolamık Gzeredlr. Orada 
yapılacak imar leleri, yol, 
kOprG ve aalrenln kAmllen Na 

I fa vekAleıl tarafından yıpıl 

mıeı eaaaı kabul edUmiAttr. 

Her ıene bir milyon 350 hin 

lira sarfedllmek Gzere 6ç ee· 

nede eakl Deralm mıntakaBın· 

dıkl yol ve köprOlerl yapaca

gız. Ba da ayrıca mafettl~Uk 

mıntıkıııoı ıh tahılaat araaın· 

dadır. Şoıe ve köpraler bık 

kıodakl maru11tım bundan 
ibarettir. 

Bur81 ovasının ıılib ameli· 

yatını de ram edeceğimizi eöy· 
ledlm. Bo da 1 kl milyon 700 

bin llralık bir tetir. Biz bono 
geçen eene yaptığımız bir kı· 

oondı izah ederken eöylemlı 

tim. Yftzde 20 ekelğlne dutdo· 

ruldu. lıte o yOıde 20 den ye· 

nlden natamam kalmaması için 

550 blo llrahk bir parayı Bor· 

sa o•aıının ekılklerine aarfede
ceğlz. Borada da 2,500 bek· 

farlık arazi kurutuldu. 20 kô · 

yao halkı sıtmalı idi. Bataklık· 

ların korotohu1Bı dolıy11lle eıt· 

rnadın kurtarıldı. Tabii bunda 

sıhhat vektletlnln teıkllltı da 

beraber çahomııtar. Bıtıkhklı· 

rın kurutalm11ı earetlle lıte bo 

20 koy ve 20 bin hektarlık 

Borsa ovaıı kurtarıldı. Şimdi 

bir takım dereler taf, çıkıl fi. 
IAo yunrlamıktıdır. Onların 

ônOne geçmek ıQıere projeler 
yapıldı. Y aklndı ihalesini ya· 

paralı.: buna devam edeceğiz. 

Bunlar f?'eçen ıeoeoln mihaze· 

oe kınanuoı ve heııaplannı 

dahildir. Belki bu hatcede boa· 

lan sarahaten gllremlyeceğlz. 

Fraoaon'yı bir mabud gibi 
•even ve takdis eden bem~lreıl 
Mırgırh d' Alanean, kardeşi 
için hesteledlğl hl r earkıda: 

c İri ve mevzun endamı, eiyah 
88çları vardır, Güzelliği pembe ve 
beyazla imtizaç etmiştir.> · 

Diyordu! 

Mart d' Angleterl, mOıtebld 
kardeel ve loglhere krah ıe· 
ltlılncl Hıorl, Franıa'nın eJU 

iki yaıında mariz kralı 12 inci 

laı'ye kendhlnl nlkiblıdığı 
••nıan çok ı~lamııtı ... 

Krah bir ırka mensup olmak 

tlbarlle, genç Marl mes'od ol· 

llıık hakkını ~endhlnde gOr· 

llıelue ve kalbinin lıtedl~l ve 

•e•dlğl genç dok dô Stıflolk 
le e•leneblleceğlol 11omakta 
dl. Fakat heyhat!. 

Hıımethl kardeal, logUtere 
ltraı., bir milyon Eka 'e kendi 

lbenal Une uygun bir muahede 

lnQkabntade kendisini adetA 

•tmı11a. Çok mClteavlı n mCl· 

Fakat baha mecalılz ve hH· 
tı olmaeıoa rağmen bu alaylar 

araeında bir de endfıe vardı . . 

Kralın yeni ztvceelnden bit 

oğlu olursa, Franıovı'nın kral· 

lığı aoya dtışecektl. 

- Sonu var -

Bir Tavzih 
Sayın gazetenizin 26.5 .9:16 

gftn ve 662 l sayılı ndıbısının 
OçftncO sahlfeelnln IUncl ıdto· 

nunda ·Sinek yonıı· serlevh1&1 

altında yazılan yazı okundu. 

İdaremlı tarafaodan Mezarı.it 
başında loıı edilecek bAI binası 
bundan altı ay enet müteabhl· 

dine lh•le edllml~ n inşaatı 

başlanmışken ba11 eıbıb dola· 

yıelle mGteabbltlc ınlaoamımaz 

lak ytızanden dolayı kazılan 

yerlerde ıo blrlklntllerl hAııl 

olmuştur. MddGrlyellmhı de 

memleketin ııhbatlle alAkadar 

olmakta ve bu yflzdeo bir haa 
tılık zuhuruna mani olıbllmek 

için bundan onhee g6n enel 

mlkdarı kAfl mazot dôktt1rmekle 

beraber bundan beş güo evvel 

de 12 ten~ke mazot belediye 

baoheklmllğl emrine verllmlıtir. 

Mftteıhhltle mGdOrlyet arasında 

hlııl olan lbtlllfın halli için 

mahkemeye müracaat edilerek 

mezkt\r yerde tesbhl deltll yı: 

pılmaeı lıtenllmlı ve mütehaBBıı 

ehlhokuf tarıf1Ddan yapılan 

rapor mahkeme başkanlığına 

derdeetl takdim bulonmoşlur. 

Bo lhtll4fıo hallinden sonra 

2490 aayıh yısa ahkAmına te•· 
flkan derhal muamele yapıla

cığıoın sayın gazetealzln ayol 

eıııunuoda yazılarak tavzihini 

saygılarımla dilerim. 

bmlr Vakıflar dlrektOr vekili 

imza okooamamıotır 

ANADOLU - Biz, mevzun· 
bahs haberi belediyeden almış· 

tık .• 

ııurctlle ln@aeına devam edece· 
ğlz, motl~k eorette dnam ede· 

ceğlz. Bunu resmen bu kür· 

süden hilkumet 01m1Da sOyll· 

yeblllrlm. Bazı kafaaı dar in· 

sanlar1D acaba borada kalacak 

mı gibi dtışilncelerlnl ltltlyo· 

ruz. BOyle blrıey yoktur. Ta 

blatlyle devam edecektir. (Bra· 

vo ıeelerl) 

Dlyarıbekfr'den; Elblz'den 

şarka doğru ve cenuba doğru 

giden hatlarımızın yapılm11ın

da devam edeceğiz. Bir 1rka
da1ım geçen gtıo, olmendlCerle· 

rln memleket için bayırlı ol

doğaudın bıh!ettller. Şlmen 

dlferler, malomoıllnlz ytıksel· 

mek 11mlnde olan bir mille· 

tlo ilk vazifesi olarak yapıca 

ğa ıeylerdlr. Onun için memle· 

ketin hudutlarma kadar olın 

elmendlfer ihtiyacını tatmin 

etmek hakdmetln eeaı vazife· 

terinden biridir. Onun için ya · 

palan le fazla değtldlr. Ba esae 

uzlfesl arasında mübrem olaa 

şeylerdir: Dlyarıbeklr'den, EIA 

zlz'den öte tarafa yapmak lı · 

tedlğlml.z hatlar için iki laveç 

gruplarının maracaatı nrd.r. 

Bunlarla hali mazakeredeylz. 

Topyek~ olarak J>lyarıbeklr· 

den cenup hatlarını kadar bu 

IBtlkamette ayol hatla bir nok· 

tadın ayrılmak Ozere diğeri 

EIA.zlz, Pılo, Çıpakçur, Muş 

istikametinde olmak (lzere iki 

bat. Ayni zamanda Zoogoldık· 
tan Eteğll'ye kadar olan kısım 

Ere~ll limınlle Trabzon llaıın· 

ları ve Dılgak1tınları yıpmık 

Qzere hıll mDzakeredeylz. MO· 
ıakcreler oldukça inkişaf et· 

mektedlr. lİmld ediyoruz Jı:I ya 

bu suretle •eyıhot diğer ınretle 

mQbrtım olduğu nhbette bu 

hatları lnıı etmeğe ve liman 

ları dı yıpma~ı devam edece~lı. 

Bunun için bGtçemlıde ıyıaca 

Şose yolu inşası: 

930 senesinde 2;380,000 

lira bedelle ihale yapılmıştır. 

Bonon 1,230,000 llrl!ı 1935 

ıeneıl bGtçeılnden tediye edil· 

mittir. 1,500,000 llras• dıa 936 
batçeılnden tediye edilecektir. 

Trakya yollarından, İetınbol, 
Edirne yolu, Ietanbul vilayet 

hududundan L6leburgız'a ka· 
dar 80 kilometre, fe Muratlı 

Dayak ar•otıran 14 kilometre· 

ilk yolun ihale bedeli 1,800,000 

llr11cLr. Bonua bir milyonuna 

935 bOtçeelnden ve 800 bini· 

nl de 936 aenealnde Odeyece· 

ğlı. inşaatını denm edilmek
tedir. Br.1 yol Anupa muvaH· 

la~ına mClotehl olacağı için 
Asfalt olarak yapılmaktadır. 

Esıaı Makadam ıoıe olarak 

yapıhyorea da Gzerlne kAfl 

derecede asfalt konıcakıır. 

Trabııon · Iran tranılt yola 

da Erzarum ve Ağrı vllAyetlc

rlnde olmak Gzere iki k11ım 

yol ihale edilmiştir. Bedeli 

23 i ,500 lira olup bunun 

131,000 kG@ur llra11t 936 dı 

ödenecektir. loeaaına devam 
edfyoruı. 

Ankara'dı Barajı bir yol 
yapıyoruz. Ankara'nın lhtlyıcı 

için l6zomlo bir yoldur. Bo· 
oo da orta derecede aıfalt ya

pıyoruz. Bu inşaat 936 ıene 

elnde 107 ,000 lira maııraf la 

ikmal edilecektir. lnıaatına 
devam edilmektedir. 

Vlltyetlerlo ihtiyacı için 50 

ılllndlr ııımarladık. Otuzu geldi, 

tevzi ediyoruz. 20 dahı geldlğl 

vakit tevzi edeceğlı. Silindir 

için bazı arkıda~lar mftracaat 

ediyor. Mamkan olduğa kadar 

pırı buldukça en ıon dstem 

slllndlrlerden yedek bulondur· 

mığı çıhııcagıı. 

Su lolerl hakkında m1ra11ttı 

bulanacağım. Ve bir arkadaşı · 

mıs da Samıun bıvallılndekl 

batıklıklarındın bıheettl. Bu· 
nun hakkındı ne yıpabllecegı. 

mlzl izah edeceğim. BGtçemfz. 

de 120 bln Ura görftyoreoooz. 
Bir p1rı vardır. Su fılerlnde 
vaziyetimiz ıeklz mıntakayı 

ayrılmııtır. Bo ıeklz mıntaka 
Din alık tef4'k bazı mQbrem 

leleri için lazom görOlen yar· 

dımları temin etmek lçlo ka

bul . edilmiş bir paradır. O~dan 

bıokı Çorlu'da asker ve mu 

hacir ihtiyacı için çok mObrem 

olan bir ıu ihtiyacı vardır. 

Bununla ona da temlo edece· 

ğlı. Sonra da borada bize her 

taraftan bllhaeıa garb 'llAyet 

terinden salama huıuıooda zevk 

doymuş, meofeat hl11etmlt olau 

kOylerden, nahlyelerden ve 

bazı kaza n •llAyetlerden mtı · 

raca1t vaki olmaktadır. Biz 

bonları yalnız dnlet parıılle 
değtl kendilerini de çahıtlrarak 

oolıra yardım prenılblnl taklb 

aoretlle yıpıca~ız. Onlar da 

memnon oloyorlsr, blı de 11 

çok vazifemizi yıpmıe oluyoruz. 

Boo!n araeında Nazilli tarı· 

fanJa Burhaniye kanalını eınıt 

lmılAt için yardım edlyoros. 

Uzun yıyJadı bir ıalımı meı · 

eleal nr. Çayır için oraya yar. 

Dlğer eeneleıde şamil ol 

mık Qzere bir milyon liralık 

tahııtsat fevkalade olarak veril· 

dlğl takdirde Van'da Şamram 

ıoya 300,000 lira, Malıtyı'dı 

Derme kanalı 170,000 lira, 

Mılatya'dı Saltın IDJUDUD 

ıtırgG ıuyona tepdlll mecraıı 

30,000 lira, Adana'da Seyhan 

ve Ceyhan mahmuzları 50,000 

lira, Çatıamba ve Terme hı· 

tık.iıklarınıo bir kıemı, 150,000 

lira, Uzooyayla ıulamı itinin 

mfttebıkm 30,000 lira, Tıreuııa 

Berden barajı 130.000 lira, 
Baycık Meodereıte Tirlbey on· 

aının ıolınm111 27 ,500 lira, 

Dayak Mendereıte Atça ot111· 

nın ıulınmııı 9.000 Ura, Har· 

ınmlo kınalı temdidi ve ima· 

lAtı eınılyeıl 65 bin Ura, Bur· 

-LütJen çevirini: -
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da 1 Lokomotif Bur
Antal ya'ya Da Geçeceli! 

ııa'ya Orbaoelloln ıolaomaeı 

13 bin liralık, tşlerlmlıı: vardır. 

Jğdlrde mevcnd Serdarıabaıl 

berejıodao bir tooel ile eo alın · 

meıııoıı Ph ovan etfttl..,rl yaptık . 

İoşaetıo Rue'lar taref1Ddan ya 

pılmasıoı tetkik lçlo bir Ruı 
mftbt:ndlel beod mahalline git· 

mlştlr. 

Yapı işleri: 
Bir de yapı lelerlmlz vardır. 

Bu, biz Nafıa VekAletlne geç 
tikten ıoora iltizam etllğtmtz 

bir lıtlr. Fakat ~unu hlraf et· 
mellylm of dokça ağır yak al· 

tmd bolunoyoroz. 
Btıtno VekıUetlerlo ve devlet 

mdee eeelerluln murakabe d · 

mek, loııaatlar.na az çok adam 
leh le etmek mes~le oloyor. Fa 

kat bund mftmkfto olduğu 

kader yetlııtlrmektf'lylz. Mer 

kezde 1,780,000 ltrahk kader 
bir işin murakabe ve nezareti 
nl ıemlo ettik. VllAyetlerde iki 

Mllyou 822 bin liralık iş ya 

pılmaktadır. Buolarıu projele 

rlol yaptık. Fen roemorlarımız 

v eıteslyle murekabeeiol temin 

etmekteyiz. Ayol zamanda hft· 
kdmetlo en ziyade bo işle alA 

kader olmasının bu lel bir el 

den çıkarmak leteylelmlzlo se· 
bebl Nafia vekAletlnln mes'ul 

bir makam oldoğuoo nHarı 

dikkate alarak yeni devlet lda · 

reılnde btoal;rın slıtemlerloln 
az çok bir olm11ını temin et· 

mlye c;ılıımııtır. Bana mOmkOn 
oldoğo kadar çılışıyoroz. VUA 
yetlerde bftkumet bloalım bir 

ıletemdlr. Kazalarda ve Nobl · 
yeterde mOmkün olduğa kader 

blneların bir olmHına doğra 

ldlyoruz. Tedricen bono te· 

kemm6l ettireceğiz. Bo mtıoa· 

eebetle şo noktayı aczedeylm. 

Mılomo4llnfz bir memleketin 

mlmıd tarzı o memleket larl· 
binin en unlı dellllerloden 

blrlel olacaktır. Herkes kendi 

zevkine göre bina 

tıkdlrde mUJi bir 

yaptırdığı 

mefkure 

olarak baoglefolo tarihe kala· 

cağını tıyln edemezılnlz. ( Al· 

kıelar ). 
Sular: 

Bo mOnHebeıle omumt be· 

yınat araeındı Büıod arkada· 

şımızıo eolarıo ıelaba için bnA'· i 

day koroma kanunondın basıl 

olan pandan yardım edilme 

sini ileri ııftrdGğdotl hıtırlıyo 

rum. Hakikaten memlekette 

eulıma meıe1eılne ehemmiyet 

ve kıymet verilme zımaornın · 

~eldlğl kınaatlodeylz. Her yet· 

de boşa akan ıularJD mftmkdo 

olduğa kadar mazarratından 

halkı ve araziyi masun bir 

bale koymak, ayni zamandı 

bunlardan istifade dmek tabii 

modern bir bayata gf rmeğe 

başlıyan bir memlek için bo 

işin esaı vazifelerinden olaıaeı 

kanaatindeyim. Hnkumet bono 

mOdrlktlr. Hiik€imet ha yolda 

gltme~e çahemaktıdır. BogDn 

bfttçeotn umumt nzlyetl bo 

kadar lmkdn ..ermektedir. 8Gs· 
nQ ar adışımıza teşek.kOr ede 

rlm. Hakikaten çok canla bir 

oo taya temas etmişlerdir. Ka· 

naatlerlne tamamlyle iştirak 

ederim. 

lmıiyozlı ~irketler: 
Arkadaşımız Türker imtiyazla 

şirketlerden bıbeettller. Onların 

Ozerlnde çılıştağımızdın dolaya 
bize memounuolyet şemmeel 

gOeterdller. Keodllerloe teşek· 

kftr ederim. Benim kana tıma 

göre kendi ifadelerini teyldeo 

~~~~........---.... ..,_.. ..... ~~ 
ıôylemek lıterlm. İmtly11lı şlr· zamanda tlmendlfer yapmığı 
ketltr mes'eleel memleket lııfk· da Gıerlne almış. Bu it Abdft 
!Aline knuttuktao, Lozan moa· taziz zamanında başlamıttır. Dl· 
hedeslle lstlklAllol temin ettik· ğer taraftan lıletme imtiyazı da 

ten sonra tamamen halledtlmeıl kendilerine verllmlt. Tarihi 
lôzımgelen bir pftrftz vaztye· uzundur. 93 harbından evet 

tlodedlr. Ecnebi sermıyeelnln yapılın bir tıkım hatlar nrdır. 

aley,blnde olmadığımızı, her Halkan harbinden önce ya · 

hangi bir ecnebi sermayesinin pılıp bll4hare Bulgarların eline 

memleketimizde iv yapmasını geçen ve Balkan hatblle eaknt 
bir hlrezımız olmadııını ve çok eden hatlar vardır. Nlbayetfto 

görmlyrc,.ğlmlzl söyledik. F•kat of ha ye yalnız lstaubol · Edirne 
gene evvelce ıl\yledf ğlml teylden kuımı elimizde kalmıştır. Bu 
ıöyllyeylm ki, haklar, menfaat· hattın lş1eıme vaziyeti, şirkete 

ler mukabilinde olmak 14zım· mülkiyeti tamamen devlete alt · 

gelir. E9kl ld reden kılmış olan tir. Bunda mQoakaeımız yok 
bu elrketlerl bo bak prenelbl"" tur. Onlar da kabul ediyorlar. 

bir ttırld lnendıramıyoroz. Ho· Şimdi işletme eeaeı ıodor : 

zuronozda açık olarak bono İstanhuldıo Edlror.y" kadar 
sl\ylemeyl de vazife ıddedlyo olan 300 kilometre bat aegari 

rom. Vaktlle :belki iktisadi ve 25 milyon lira kıymetindedir. 

ticari maksatlarla gclmtş olan 
bo ıermayt:ler ıyni zamandı 

eekt zamanın slyıııi kokolarını 

bir tftrlft unutamıyorlar. M11· 
m flb bunlarla elimizden gel· 
dlğl kadar hak ve menfaat eeeıı 

Qzerlode mftcadeJeye ve aolae· 

mıyo devem edlyoroz. Ve ede · 

Cl'ğlz (Bravo eeslerl) 

Bir misal : 
Size kısaca bir mlsıllnl gös· 

terectğlm. Bundan ibret ılıbl 

llrelnfz. Ietınbul elektrik 1Jlrke· 

tinin 194?5 senesinde hBBılah 

2 milyon 717 bin lira iken 

1935 ıeneslnde 5 milyon ktısur 
liradır. Şirketlerde hılll 14zım 

gelen bir sollstlmal devam et· 

mektedlr. İıtlkrularıuı artar· 
mok, herhangi bir iti mftmkftn 

olduAu kadar istikraz 1Jekllne 

koymaktır. ÇöokG yOzde 8 

faiz alsyor. Onu peşinen çeki

yor, oodın ıoora kendi faiz 

ve dlvldıotı için bftyOk bir 

kıımıoı arıyor. Bdtfto bunlar· 

dan sonra da maıemadlyen ~n· 

kAlete tarifelerin azlığından 

ılkAyet ediyorlar. Eo haf il 
şekilde de 0111 komlıyouları· 

mızın yaptı~& bir tarifeye 1Jlr· 

ketin muhakkak alulnl lddlı 

etmeel eeaetır. Tarifelerin azla· 
ğından nealreden bahsetmek 

n ıtk&yet eylemek ıuretlle 

devam ediyorlar. GOrftyÖruı kl 
bo kabil tlk&yetlerl kendilerine 
prenılp ittihaz etmltlerdlr. En 
haklı bir vaziyette bir komlı 

yonun ıeozll ettiği tarifenin 

bile 1Jfrket ıkllol iddia etmek 

tedlr. EvvelA bo vaziyetin Hla· 

hı vazifesi karşısında bulunda· 

ğamozu ifade etmek isterim. 
Amme işlerinden ılrketlerln 

aldıkluı pıranın teferrGatı 

vardır. Fakat tafsilini lazamıuz 

addederim. 
Doktor Fatma Memlk (Edlr 

ne) - Şark demlryollartle ce · 

reyın eden müzakere hakkında 

sayın bakanımızın bizi tenvir 

"tmeıtol rica ediyorum. 
Şark Demiryolları: 

Nafıa Veklll Ali Çeılnkaya 

( Afyonkarablııar) - Bogftofto 

mevzoo arasındadır. Arkadaıı· 

mız leabt.t buyurdular. Kısıcı 

izah edeyim. Şark demlryollara 

lşlolo mazıkernl yakında bat 

lıyacakhr. EvvelA mi1şkGl41 çı· 

kırmak ve mOzıkereye yanış 

mıımık istediler. BllAbare bft 

kdmetlo ısrara tızerloe ve ikin· 

el davetimizden sonra m0111ke· 

reyi kabul ettiler. Yak1Dda ge · 

leceklerdlr. Şark demlryollan 

mes'eleel şudur: 
Vak.tile yapı lan istlkrazlarla 

bir tıkun elm~odlferler yaptı· 

tmlmış. Ancak lktlkrazı tekef · 
fQl ecnebi ~lrket ayol 

Ve işletme sermayeıl olarak 

buolarıo koyduğu para da beş 
buçuk nihayet altı milyon lira 

kıymetindedir. Şirket öyle bir 
mukavde yapmıı ki evvelA 
1925 ıeoeılude Readapeyoo 

esasına gl)re bir mukavele yap 
mak ıekllude iki maddelik bir 

ıey imza edllmlıtlr. Maluma 
Allntz bo bat esHen A vuıtur · 

yahlerıodır. Sonraları ılulyon· 

larını Franıuıların ellerinden 
ılmıılar ve reıdıpsyoo moka· 

veleıl esaeı Ozerlne l.t'rıcoıızlaun 
eline ıeçmesl kabul edilmiştir. 

929 eeoeslnde borada cumorl· 

yet devrinde bir mokavele im· 
zelıomıştar. Bo mukaveleye gô· 
re elrket cumorlyet ldareılolo 
eline geçtiğinden itibaren dev· 
lete borçla olduğu bir hesabın 

neticesini tedf ye edecektir. Bu 
da 6 buçuk mllyoo frank ka 

der blrıeydlr. Fakat yapılın 

mukavelede kilometre tızml· 

oıtı yerine yeni bir lntl11r he· 

eabı diye bir madde kabul edil· 

mittir. 
80 loıtzat he11bı elrketln 

koyduğo sermaye senede bil

mem ne kadar pıra getlrmlye 
cek olurea üıt tarafı bllahara 

ödenmek Qzere intizar hesabı· 

na alınacak denmiştir. Halbuki 
birinci, ikinci senelerden hl· 

haren lntb:ar heeabına blrta· 
kım paralar glrmeğe bışlamıt 

n eaf l hasılatın dörtte birini 

dnlt1te vermeğl bir madde ile 
teablt etmlt oldbğo halde on 

dan on parı vermemektedir. 

Şimdi hem on para vermez 
hem de bee altı milyon lira 

sermaye ti" 25 milyon llrahk 
bir halla hletlr, neticede inli· 
zar heHplarıoda toplınan pa· 

rayı kayden muhafaza etmek 

yolunu~ tatmaktadır. Vaktiyle 

bo maddeler naaılea konmoe, 

şimdi mftcadelemlz bonon ftze 
rlbdedlr. İntlZlr he11bını kar· 

~ılımak Ozere lltedlğl tarifeyi 

kabul edeceğiz, o da ha tarife 

ile bonu kapatacaktır. Balbokl 

her hangi bir tarifeyi kabul 
edersek edelim bono kapatma· 

nın lmkAoı yoktur. Biz bonon 

Ozerlode teşebbCh ettik. Ken· 

dllerloe mftteaddh defalar yaz · 

dık. Bu yıolıetır. hattın varl· 

datını mukabil kaydedlleblle· 
cek bir heeap olabilir dedik. 

Bu ıuretle yıptık. füaa vaziyet 

böyle olduğuna göre, yani 25 
milyon llr1lık bir hat bizim 

olduğu halde 5,5 buçuk mil· 
yon lltıılık eermıyeıılyle ılrket 

bildiğimiz vaziyette Türkiye 
cumınlyetl batı·ar1Dm bir nakl 

eaeı gibi kôhoe vesaitle lelet· 

meğe devam etmektedir. Ya 
kıodo murahhasları gelecektir. 

Gozetelerle toplınman ilzere 

oltloklarını 1140 etwlolerdlr. 

Geldikleri vakii bo eeaelar da· 

bilinde tabii devletin hakkına, 

menfeat ve ıeref ine uygun ola· 

rak mG11kereye devam ede 

Cf'~lz. 

Berç '/'ürker uc bir cevab: 
BerQ Türker (Afyonlurahiıııır) 

- Muhterem Bok&n boyurdulııt ki, 
elektrik oirketinin hasılatı gittikçe 
artıyor. Bu baeilAt ne oluyor? Meh· 
med'in, Ahroed'in cebinden çıkıyor, 
M, Piyer'iıı, 1\1. Pel'iin cebine gi· 
diyor. Muhterem ve ozimkar Ba· 
karım himmetifo ve lütfile yapılan 
birçok itlere ıahit olduk. Bu elek· 
trik oirketini de millileştirme~e bir 
mani var mıdır? Sonra koca hü· 
kı1met merkezi olan Ankara'da 
bile elektrik ziyası bir ecnebi tir· 
lı.etin elindedir. O işletiyor. Uunu 
da bendeniz muvafık görmüyorum. 
Bu hususta eaym Vekaletin müta· 
lensı nedir? 

Nafıa Vekili Ali Çetiokaya 
devamla; 

- llunu benden daha iyi bi· 
lirsiniz. Bunda hiç ~üphem yoktur. 
Amma gene soruyorum. Siz ecnebi 
ıirketlcrde, bilhassa Osmanlı han• 
kaeıodı uzun zaman bulundunuz. 
Ben ise askerim. Bu hesap itlerine 
yeni girelim. Siz ise dediğim gibi 
ecnebi ıirketlerinde uzun müddet 
çalııtığıoız için hu i~i daha çok iyi 
bilirsiniz. Meır Salem ile ve M. 
Veyi ile hiç milnaeebetiniz yok mu? 
f oin baoında onlardır. 

Dedi ve sordu: 
- Baıka sorulacak birıey var· 

mı arkadaelaı? 
Kari, teoekkür ederiz sesleri 

(Alkıelar) 

Başka bir sual: 
lıımıll Hakkı Uzrnay (Bola)· 

Adapazarı - Bolu hattı yapıla · 
cak mı? Birde Bolunun Ereyll 
limanına reph vaziyeti nr. Ne. 
zaman yapılacak? 

- Nıafla Veldll Alt Çetin· 

kaya ( Afyonkarahlııar)-Como · 

rlyet h6kumetlnln bir proğra· 

mı vardır. Halen yapmakta ol· 
doğumuz anı hatları, Ayni 

zamıoda ılmal hattı dediğimiz 

bıt Bola'dan geçmek Qzere 

Çankırı hattını bağlanmık, on• 

dan ıonra Am11ya'dın Kelkit 

vadlılne dahil olarak Şarkı 

doğra gitmektedir. Bo hat ta 
bizim için mOhlmdlr. Fakat 

ehem olan diğer halları yap· 

madan bo hıt için dabı fazla 

bir ıey yapmıya maddeten im· 

kAo yoktar. Memleketlmlıı:ln 

fe1lzll bir 11b11ıdır. Banları da 

yapacığıı. Bolu hıttı meıele · 

siyle bllmQuasebe arzedeylm. 

Arkadaılar, malomonoz olduğa 

ftzere hatlar Eeklıehfrde topla· 

nır. Esklıehlrden ayrılır. Yeni 
bOtQn trenler bir defa Fsklşe 

bir · lıtaobul batlloı katetmek 

mecborlyetlnde kalır. Borada 

hazan boş, dolu gellı, gldtı 
gOnde yirmi tren ltlemlıtlr. 

Ooon için bir ikinci tren:hattı 

yapmak mecburiyetindeyiz. Hat· 

lırımııın çoğalmasına göre, Bo 

me11feyl tek bir hatla bırak· 

mıyacığız. Her earetle mftşkO· 

IAt baı göstermektedir. Y ı o 

bıttı çift hat yapacağız, yahutta 

boradan Kızılca hamım yola 

ile Bolu, Dnzce, Adapazarı 

Ozerloden tılemek ıaretlle 

ikinci bir hat yapacağız . Bo 

hattı yapacak olureak İatanbul 
Ankara yoluna 100 kilometre 

daha kı11hmış olacağız. Mer 

kezi hOkdmet burada oldoğooa 

göre, hu yolu 100 k.Uometre 

lueoltmak ve mesafeyi 8 10 88· 

ata indirmek çok faydalı 'fe 

iyi olacaktır. O vakit Boludın 

Ercğll'ye emrivaki olarak bir 

hat yıpılmıı olabilir. Balen 

böyle birşey yapmak mevktlnde 

değlllz. 

Turkkuşunun 

Kısa zamanda aldığı 
bOyük randıman • 

- Baş tarafı 1 ci $alıifede -
O sırada değerli parll baı· 

kanımız, TOrkkuıona gelmiş 

ve dere tatbikatı yapın talebeye 

moılllmlerlı 

- Bak! 
K.omsodasıoı verml9, Tftrk· 

koıo azaları, Izmlr parti bat 

kınını ee14mlamıtlardır. Avni 
Doğan; genç üyeleri ıe14mla

mıf ve kendlelnl kar1Jılıyın 

marof tıyyareclmlı Vecfhl'ntn 

elini ııkmıvtır 
Üyelerin derelerini bir mftd· 

det takip eden A vnl Doğan 

kendilerine ıo veciz sözleri 

sôylemlıtlr: 

- 8 . Vecihi, bana sizin az 
mazaodı gösterdiğiniz yüksek mo· 

vaf fokıyetlerdeo bahsetti, gOğ· 

sftm iftiharla kabardı. çok ya · 
kında hepiniz llnlO birer tay · 

yarecl olacak ve memleketin 

müdıfaaıııoda kıymetli roller 

tfa edecekılolz. Bonon için he · 

plnlzl ılmdlden tebrik ederim. 
Tftrkkoşa ftyelerl, bu sözleri 

bfty6k bir dikkat ve ehemmi· 
yetle dlolemlşleidlr. Tftrkko· 

şu'oa lzmlr'de yazılan Oye 

mıkdarı 130 o bulmuştor. 6 
bayın da bo Oyeler arasında · 

dır ve denlere dikkatle devam 

etmektedirler. Gruplara ayrılın 

Tılrktuıo Oyelerlnl, eabahleyln 

bir otobOs eahıya götOrmekte ve 

orada derelere başlanmaktadır. 

Sıbıbleyln den alın grup, 

saat 6 dan 9 a kadar, akşam· 

ları dere alan grup da 16,30 
dan 19,30 a kadar derslere 

devam etmektedirler. 

Tnrkkoşu mQd6rtı Vecihi, 

c;alıoma tarzı hakkında bazı lza· 

hat vermlı ve ftyeler latafındao 

yapılın yanhı bir hareketin, 

derhal muallim tarafından not 

edilerek btltOo talebeye anla· 

tılmıkta olduğono ve sonra bft· 

uıo talebenin bo not ftzerlnde 

kırltlkler yaptıklarını ıolatmıe· 

tır. Hazh:aoan 20 ılne kadar A 

breveıl talebeleri tamamen ha· 

zıılanmıı olacaklardır. 

PlAnôrle 35 11olyede bava· 
da kalabilen Oyeler, 350 metre 

ozaaı kadar gidebilmektedirler. 

Kız ve erkek T6tkkuşo ilyelerl, 

btıyak bir dikkatle çalışmak· 

tadırlar. Sabah dere ıl'ln grup· 

takt Oyeler, uıt ftçte uykudan 

kalkank 4,30 da v111feye bat· 

lamaktadırlır kl bo soretle ne 

kadar fedakArlıkla ve azimle 

hareket ettikleri anlaşılır. 

A vnl Doğıo; tayyareci Veci ' 

hl'ye TOrkkoıu dyeletlol kıea 

bir zamanda yetltllrmeslnden 

leşekkQrde bulonuıue ve ilye· 
lerl eelAmhyarak alkışlar ara 

aında TOrkku1Jnndau ayrılmış· 

tır. Oradan ayrılmadın evvel 

bir moharrlmlz, Tılrkko,o faa · 
llyetlnl naeıl buldoklarını keo· 

dlsloe ıormolJ ve parıl başkanı 

şu sOzlerl ıöylemlştlr : 

- Gönlilm, atı1Jta da Tilrk 

geoc;llğloln bu kadar alAka gôs · 

termeslnl istiyor. Bo alAk11ız· 

lık benim içimde bir hicran 

oluyor. TOrkkoouna gOeterllen 

alAkaoıo alılJ için de göeterll · 

meıl en bQyOk arzunıdor. 

Zayi 
Değlrm .. ndere nahlyeel mer 

kez karlyeel ihtiyar heyeti reemi 

mOhrQ zayi olmuetor. Y eoldnt 

alacağımdan eekfıılnlo bOkmtı 

olmndı~ı llıla olunur. 1398 
Muhtar Bak ı Tokgöz 

isme loôoQ ...... 
Kabinesi dün kamu• 
tayda ittifakla itimad. 

reyi aldı. 
- Başıarafı- 1 ci sa1ıifede -

zln bir bOtçedlr. Demiş, meDl' 

leket lstlbRalAtının, bfttçe mil· 

vaseneelnde oynadığı rolü an· 

latmıı, bu 11yede temin edUeD 
devletin itibarı ve memleketlD 

imarından bablele memleketin 

slıtemll bir tarzda hertaraf1D1D 

imarı için ne tekilde çalıııl•· 

cağını vekil arkada1Jlar10\D kcn· 
dlılnden evvel bıb ettlklerlol 

blldlrmh ve ezct\mle d .. mlo· 

tir ki: 
Memleketlb mftdafaaeı 

mes'eleıloe çok ehemmiyet ve· 

rlyoroz ve buna mecburoz. 

Yordun mildıf1111ı işlerinde mo· 
vaffakıyetle y6rftyoroz. 

lsmet lnöoG; Ttırk mllletl· 

nto it blrllğlolo bondıo on· 
dOrt ıene evvele nazaran eloı· 

dl tamamen başka bir oekll 

almıe olduğnnn söylemle ve 

daha bazı izahat vererek sözil 

bOkumetln dıo ılyaıetlne nak· 

letmtı ve: 
- Dostluklarımız dı daim• 

kareıhklı itimat htlyoruz. De· 

ınlş ve kollektlf emnlyetteD 

bahlıle TGrk mllletlnln keo• 

dlıloe gftvenmekle beraber doıı· 

larlle ııkı bağlılığını anlatmıı 
llerlde Tdrk milletinin oaııl 
tıblandığaoı bdtGn beşerlyetlD 
göreceğini bildirmiş. 

- TOrk milletinin lradeııl· 

nln baoarmıyacığa bir lı ta11f' 
vur etmiyorum. Sözlerini alkıl' 

lar ara11mda sOylemlotlr. 
Başbakanımız, sOzlerlnl bl' 

thlrkeo; 
- Dtıoya slysaetl klroııınd• 

hOktlmel hertGrltı tedbirleri eD 

ince teferruatına kadar almıf 

tar, ve alıyor. Vatandaşlar it' 

lerloe hoıor ve emniyet lc;lıl° 
de devam edeblllrler. Boku· 

metlmlz, yeol bolandu~umo• 
hUleeler içinde de dalma mn· 

vaffakıyetle yolandı devaro 

edeceltlr. 
Demlıı n ıftrekll bir eekllde 

alkıolınmıttır. 

Bundan ıoora ltlmad reyl 

oıevzo bıhı olmuş ve biltOO 

azanın hllfakla vermiş oldoklaf1 

hlmad reyinden eonra Başbakıı· 
nımız lımet loöotı tekra~ kGf· 

eilye çıkmıı, alkı1Jlar arasında: 
- Hük1lmet, bo itimadını•• 

IAylk olduğunu lıbat edecektir· 

.MOzaberetlnlze teşekkClrler edtı' 
rlm. BOtçe ile yapılmaıı karar· 

lııımlmıı olıo l1Jlerln tabakko~ 
edeceğini Omld edlyortı m. 

Demlıtlr. 936 ııeoeıl btıtçe · 

sinin kıbulClnden ıoora Ankar• 
yQksek zlr11t enıtltftaQ ile AD' 

ara IJehılnln iman lçlo 18 blO 

600 ve 10,000 liralık maoı· 

kale yapılması hakkındı "'' 
nonlar kabul edilmiştir. 

Btıydk mtllet mecllıl, y•rı0 

(bugtın) eaat 1 l de ıopl•o•· 
caktır. 

Doktor · Operatör 

Yusuf Ziya üstoıı 
.Ucrkc::. hastanesi dogunı ı·e 

kadm lıasıalıkları cerrahi 
miitelıassısı, 

Bıetalarıoı pazardan baı

ka her g\ln Oğleden sonr• 

tklncl beyler sokağında bey· 

ler hamamı kar1Jmnda 41 
numarala moayenebıneılode 
kabol eder. 

Amellyaılarıoı Alunc•" 
Sıhhat evinde yapar. 

lluayenehane 3686
9 Telefon Evi 39~ 

Sıhhat Evi 29 14 
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Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
l.mlr ıekercller çuııııade 20 numaradaki lmallthaneml h 

mir &ki Bltpmsarı Salahaa clTarıada 1 numaraya naldettl· 
llmdea •yın mGıterllerimln elpl!rlılerlnl yeni adrellme •er· 
melerlnl •yglluımla bildiririm. 

GW:el lmair biaküviı fabrikalı sahibi l•ıanbullu 

Ismail Hakkı 

lzmir Memleket Hastanesi 
bibliğiıiden: 

Başla· 

S.ba alaaaeak enak •e cimi Mlklarl Eblltmeala llb lhale 

Slt 
Yopıt 

S.dey. 
Zeytın1•1ı 

laek ıGtG 
.,. yo. 

yerli nya Urfa 

S.b11D oıa ... pr Dbaaa 
Plrlaç Toey• pirinci 
Şeker tos teker 
Soma maden kGmlrG 
letll •baa 
los ıabaa 

Kilo aa mlddetl lll gani 
32200 20.5.936 dan 4.6.936 
25750 .. .. .. 
5000 .. il .. 

1700 " .. .. 
4:000 .. •• .. 

17900 M il M 

9000 .. il .. 

70 Ton M 11 .,. 

300 16 .. .. 

600 M il M 

200 .. .. .. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
SeaellAI V aklı 

50 Nalçecı ômer dede 
210 Sı.tpcl oğlu 

270 .. .. 
200 .. .. 

61 SelAtlo oğlu 
85 PıHryerl 

120 Boetanl •· 

Muidi 
Sadolleh ef. 
Kemeralh 

No. 
25 
57 
26 

Yemfı çarem 
SelAtln oğla m. 97 
Bayram yeri 
Kemer cadde1I 

525 
12 

Cln11I 
Od• 
dClkkAa .. 
mığaH 

e• 
oda ve •re• 
dClkkAo 

240 Arnnat oğlu Baaıane c. 76 e• 

l 00 Şeyb6lhllm 8Gıameula Eıki balak pazarı 30 dClkkln 

84 PJyale oğla Dandar aobgı 24 n 

144 Ali al• Balaban çıkmHı 1,5 ev 
150 .. Medine yokoıa 91 ev 

36 Soakkaya Sookkaya 123 d6kkln 
120 .. " 168 ima 
36 » .. 184 dGkkAn 
60 .. c 121 .. 
96 .. .. 117,119 .. 
36 .. .. 115 .. 

120 K.-ıtellt Ke1telll caddeet 95,98 kahH 
96 Cezayirli balll Keıtrlll çıkmHı 109,115 ev 

Yabanda mnkl H numaraları yaaıı. akaratın açık · arttırma 

mGddetl içinde lıtekll çıkmadı&ındaa bet gtln mGddetle mtla
yedell asaıılmııtır. lhaleıl 2.6 936 ıah gOnO ıHt onbeıtedlr. ı. . 
tekli olaalerıa Valıllu dlrektGrUljtClnde ıoplanıcık komlıyona 

mOracaaıları illa olannr. 1390 flUt marb llaek lllcı 
llaknaa 5~~~ 24

·
5
.:
936 ~~n 8·6~936 111111111111111111111111111~ Doktor ~11111111111111111111111111• 

lsmlr Mllll Emltk MGdGrlOğlndeo: 
Satıe 

Sıre No. Lira 
269 Derığıç azim ıokı~ında 22 tej No. h 106 metre 4 7, 70 

murabbaı erea. 
270 Darağaç ızlm ıokağınd• 20 tej No. h 131,30 59,10 

metre murabbaı arsa. 
271 Dıra~•c; Hlm ıokak 12 t•j No. h 112,30 metre 56,15 

murabbaı arıa . 

272 Keçeciler eeki kldı hamamı yeni hamım ı . 5 50,00 
e11kl H t•j No. h iki odab Te mGıterek kapıh 
etin 64 hluede 15 hlueıl. 

Yukarıda ya1ılı .r11alarıa mtUldyetlerl peoln para ile ödenmek 
Ozere oabeı ıGn mClddeıle arlllrmaya konalmoıtar. lbaleıl 4,6· 
936 pereembe gGnO •aat 17 dedir. Ahcılerın Milli Em ilk mel · 
dartyetlne mGr.caaıla11 . 23 29 1275 

İzmir Milli Emltt M6dtlrlagcınden: 
~•t•ı MıbalUade 

Sıra No. Lira K. ihale tarihi 
285 iz mir kfthClr dlrektfirllğGaGn mG· 26 50 10.6. 936 ( 15) 

zede mncat muhtelif barda ee· 
yalar. 

286 TUklllk maliye ıubeılnde mohte· 8 00 10.6.936 (14) 
lif 11 adet borda eeya. 

287 Ma111abkem mnkl 5 inci topçu 140 00 12.6.936 (14) 
alayında 94 7 parça muhtelif bur· 
da eıy•. 

288 Baran• 57 inci fırka kararglbın· 35 00 13.6.936 (9) 
da harda dlaımo ,,. ıeferraall . 

nealr4'. 
289 Emniyet mCldGrl6ACln6o Mlll Em· 

ilk dairesinde eıklmle bir hah 
9 15 15.6.936 (17) 

!Jehrlye 
C., At marka - - H enkH veaalre. 

~06°0 : :: : ~ A Kemal Tonay § 291 lzmlr elektlrlk ıramny ıtrketlD · 37 6( 16.6.936 (15) L .. r peyniri 
Pirinç ana 
Gauaya 

cJ § • · ==~ de muhteUf eıy•. 
750 .. .. " -

§ Baıeriyolog ve bulnfık, •algın lwu~ldaT mtualıauısı =: 290 MGıtahkem mnklla •bdallah ağa 45 00 17.6.936 (10) 
100 teneke < 

06 
" 5 Bamıalwıe uı.eyona brpmadaki dibek 10bk bapnda SO :/:; C: çlftllAlnde ıa dolap •e ko•alan. 

tamapr IOdua 
lla11e besi yerU 
Paltoluk kamat yerli 
1'erllk 

3800 " .,. " § b H " muayenebaneebade eabah uıt 8 dan aktım Hat 6 • k §§ Tokarıda yasıh menkaller peıln pan ile ödenmek Gaere blu· 
1000 metre27.5.936 cbıa 11.6.936 ~ butaluım kabul eder. 5 lar1ada yasıb gGa n uıtlerde mıballerlnde uıılınak Gzere oa 

_ .. .. .. 5 MGracut eden hulalara yapılma11 llnmgelen ..ır tahliltı nı 5 1 T il ı 1 b 111 d 
le>O c § mikroekopik muayeneleri ile •eremli hutllıra yapılmuma ce•u g6o 5 beı gln mClddeıle arlırmıya kona moıtar. a p er n ma a n e 

11.•u çorba ıua cidarlı 
400 çift .. " .. ~ rGlen Pnomotorab maayenehaaeönde mantuamaa y.apıhr. 5 ••hı komlıyonoa. mftucHtları. 1870 

150 adet • " 
16 

1•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111• J • S • • ı • T • 
.. ...... 150 " c .. • zmır ıcı ı ıca-

'••ek ko•• çifte ddub S " .. .,. • 
Batıaaıye 110 .. .. .. « ret Memurluğun-
Separge mahtellf daı ,50 M M M M dan: 
Pebtmet 700 kilo M " .. 

u. 500 M M M C 

~ola 50 adet 31.5.936 dan 15.6.936 
lomodla 85 .. .. " .. 
t_ka ... tbaa 300 llrabk 11 11 11 

rtektlrlk ampall malaıellf 121 11 " .. 11 

'lat k6mlrl 2200 kilo 11 
" •• 

8- 5000 kabp 11 11 11 

P..ak 350 kilo .. 11 11 

... kan 700 adet 11 ıı " 

l.._k 250 .. il il .. 

n_.. eti 2000 11 11 11 11 

lamır Memleket H Etrefpafa haetaaelerl için IGıamo olap 
''-kanda claı •• mlktuluı gGlterllen mahtellf yiyecek giyecek 
" J•bcak hlAluı* gOetcrllea tulhlerdea ltlbarea oabe19r 
1111 mlddetle açak olarak eketltmlye t;1kualau1br. letekU olaalar 
'~itme .-ıt•melerlal aalamak n ykde yedi baçak ma•akkat 
te111aatlanaı yatınuk Gsen ber gen lsmlr Memleket battaaeıt 
'""-'•• Ye pey flrmek lttlyenlerln de yakarıda claılert kar11 · 
'--•da Mnbataa gGllerllea gGalerde yat11daeak teminat ma••k· 
••ıe makbaıdan ile beraber lsmlr •lllyet eacGmenlne mGncaaı 
1"- •e temlaatı mankbtelerlnl yaıırmıyulann ekellımlye itti· 
;: e!ılrtlmlyHeklt.rl llh ola•ar. 28 2~ 29 ~ 1336 

~r komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları 
Mıt. M•. •t. al. ko. "· dea: -----------------------

! - MGtuhhlt Dam •e be•b••• .. beher kll01anı biçilen Denizli yilayeti daimi encOmenin
beberl ya. dokun yedi baçak karaı olaa yirmi lklbln 
kllo •n •banla kötele •çık ekılltme ile •lla at.nacaktır. den: 

2 - lbaleet 10 ·Butna· 936 çar .. mba gGall ••t 11 dedir. 
3 - ilk temlmt 3258 Ur "15 karuıtar. 
( - Ş.rtnamell 218 karaf8 M. M. V. •· al. ko. dan ahaır. 
S - Ekllltmeye glreçekler kaaaat ilk inanç para11 n ka· 

aaa11D 2 n lçGncG maddelerinde , .. Jı belgelerle bir· 
ilkte ihale gln n .. ttade M. M. V. •t•aalmı ko. aaada 
balanmalan. 1319 2( 29 3 7 

lzmir ha.rici askeri kıtaatı ilioları 
"'---~----------------------------------------.. a .... TGmea •t. al. komltyoaaadaa: 

l - Mani• merkealade balaaaa kataatıa bir aeaellk ihtiyacı 

2 

8 

lçla 80700 kilo ıılJr eti kapla sarf aıall He mGaaka
•Ja koaalmllflar. 
Şutaameel bedeW. olarak Mani• ıamea •t. al. ko. 
mltJoamidaa .erilir. 
MIDaU... 15.balna.936 paartetl glDI ... ı 15 de 
Maaluda llmu •ha alma komltyoaoada yapılacaklar. 

• - Ektllıme bpmb •rf aaallledlr. 
5 - 80700 kilo 11t1r ednl• beber kll01aaan mabammea 

6 

'1 

flad (flrml) karaıtar. Mecma talarl 16140 liradır. 
Temlaıb maHkkate1i 12 l l liradır. 

ı.t.kUler tlcıaret odalıada mukayyet olduklarına dair 
•eelka ima etmeleri llmmdır. 
Teml•ab .. ankkate mübasu ile birlikte mektaplannı 

mhablaaıa 7apelaa19 , belli •allea ea • .. I• bir ... t 
"H•I ıa.. •b• aı.. komliyo•- Hr•elert genkllr. 

• 1 7 12 

DealıUde Uçancıba11 maballeılnde Kanıl idareye .tı (Panda· 
soplaı fabrtka11 demekle meıbor) fabrika n lm•IAtbane bloHı, 

lmaltthaaede balaaaa H nevileri •e ne lıte kallaaıldıAı kelmeye 
bagh cetHlde yuıh olaa makine •e Aletiyle birlikte 4158 metre 
murabbaı yeri mabtnl binanın mGlklyeıl utdmak bere kapmh 
urf oıolD ile H ıutaameal dalreılnde 28 gGn mDddetle arllf· 
maya koaalmuıtur. 

1 - Mobammea kıymeti 15000 lira •e muvakkat teminat 
akçeel 1125 liradır. 

2 - lballı 17.haılraa. 1936 çar .. mba gGaG .9at Jöle Dealall 
•llAyetl daimi oncDmenlnde yapılalacakı1r. 

3 - Şartaame bedolllı olarak DealsH eacGmon kalomladea 
tedarik edilir. 

lıteklller tekllf mektuplarını H 1125 Unbk ma•akbt temi 
aaılaranı ~(90 uyıh laaonan 32 lad maddedadekl •rahat del 
reelnde ayal gG 11de •e muayyen Mattan btr uat ene le kadar 
makbaı makablllade Denlall llbayhğına ıeıllm etmlı bulanacak· 
lard1r. POlta ile gGaderllecek mekıaplann nihayet ikinci mıd 
dede yudı uaıe kadar golmlı nlmua •e dıı uıf lana mGbClr 
mama ile iyice kapaıılmıı bolonmuı llsımdırr. POlt•d• olan 
gecikmeler kabal edllmeı. 

5 - İhale ~490 ıayıh arttırma, elulltme •e ihaleler hakkın · 
dakl kanana göredir. 

6 - Şartname GraeAt Denlıll eaelmea kalemindedir. 
7 lhıle bedeli iç ıakllttedlr. Yıl lolade 6denecektlr. 
8 - ili• ler.tl ile pal H..U muratları •lan• alulr. 

6 

.lsmlrde lldncl kordonda moa 
mele yıpan mClıeceel [Banko 
Dl Roma bmlr ıabetl) nla 
6d6nç pl!n Terme lılerlle agra· 
tlİcıa•ı•• mGtedalr beyaaaametl 
2279 aamanlı kana• h6kmlne 
tedlkaa tlcllln 1634 nam•n· 
11aa kayıt H te1ell edlldlgl llb 
olaaar. 

1 - Beyuaame 
lımlr Slelli Ticaret memar· 

lap reıml mahra H 
F. Tealk lmzHı 

lımlr llb.yhA• ytlbek maka· 
mı na: 

Pua iknaı muameltıı bak· 
kandaki 2~79 •yıh kaaaaaa 
bGkdmlerlae tevfikan, lıba be· 
yennamemlsl tlç na.ha olerak 
yGkıek makamınısa ıaaer n 
pan maamelelerhnilde auml 
yDzde 12 faiz aldıAımısı .e 
bana mGtealllk he•plarımııı 

31 Mart, SO Butraa, 30 Eyhll 
H 31 ilk ktnaada kapamakta 
oldnAamaso uyg.lar1mııla bil 
dlrlrlm. 16 karuılak pal 

Banko Dl Roma lımlr ıabeel 
139( 

Bayıadlf icra memarlnğandaa: 
Enelce lf IAlına karar •erllea 

Bayınd1r~d• tClecardan kıdı 

Hultbl oğla Ekrem hakkındaki 
il la11a kaldınlmwaa Bayındır 
ticaret tılerlle manuaf A•llye 
hukuk mahkmeelaln 28 Nlun 
936 gDa •e 143 - 85 aayıh 

lllmlle karar \ erllmlı oldaAu 
illa olunur. 

Jzmir belediyesinden: 
SeıyrGlefer ıallmatnameelala 

57 lad maddeıl maclblace oto 
mobiller gece 1eferlertnde Gade 
ki bGy6k ılddetll feaerlerlDI 

kalabalık caddelerde yakmaktan 
k.attnen meanedllmlı. oldukları 
halde ba memanlyete riayet 
etmlyenler gnrtldftAGaden tali 
mataımentn meıkdr maddeelne 
riayet etmlyerek hlllfıada ba 
rekeıte balaaulaıdan ba lll · 
nıa netrl tarlblade• lılbarea 

alebl para ceA11 ala--tı alt 

bmtr ikinci icra memurla· 
gnadan: 

hmlrde aleaacakta meı'adl1e 
caddeılude 60 H 116 aamtıı· 

nh bıaede makim So.yet IOI· 

yallıı camartyetl ıebHııadaa 

l~oaıyoı Zeb1roplo namı dlAer 
Zabarof, Fllla Mllhyadl, Kilo 

Mllltyadt, Ialla Mltltyadl, ltJI. 
terlal Mlllıyadl n Mllto Mı· 

Ulyadl Z•baroplo namı dl&er 
. Zaharof Hklll Blrlıtoı Vorau 
tarafa na 

İsmlr a.okatlerından AbdGI· 
kerim aacl Seleğe 936·170 Da· 
marala d01ya maclblaee borçla 
balaadağaaaı lklbla liranın 

temini için çıkardan icra emri 
lkameıglbıaı11a meçhallyetl ba · 
Mblle blll teblll iade edllmlı · 

tir. Binaenaleyh loba lllnın 

aeırl tarlhladea itibaren beı 

gGa sarfınde prek keadlolsla 
ye gerek1e ClçlacG .. bıılar ye· 

dinde balonaa mal, alacak .
her tGrll kuaaç H gelldalsl 
.. Y•t•J'll latZIDIS• gGrtı geçim 
membalarınızı H bana aaıaraa 
borcaaosu ae ıareıle ödeye· 
ceğlalsl blldlrmenlz ltzımdır. 

Blldlrmeswealz hıkkıaııda ab · 
kAmı kanaalyeoln tatbiki el· 
betine gldllece~I malumaaaı 
ol mık esere keyf lyet UAaea 
tebllA olunur.. 1399 

Baynıdır Aıllye Hukuk mab· 
kemeeladen: 

Bayıad1r'ıa Y ealce mahalle
ıladea Zelealç'll llyae oğla 
1drtı tarafından ayni mahallede 
otarmakıa lkea ıegayytlp etmeıl 
ıebeblle lkametılhı meçhul ka· 
lan Yaear oalo Mehmet kaıı 

Hayriye aleyhine açıı~ı bot••· 
ma danıs Gserlne mahkem•la 
muallak balaaduAa 27 .Mayıı 

936 çarflmba glaG için mCld· 
delaleyha lllnen yapılan tebll · 
gat Clserlne mahkemeye gelme· 
dlAtnden aleybl.ıde gı1•p ka· 
ruı Hrllmlı .- mahkeme 2' 
Baslnn 936 çarı•mba glnG 
naı 9-10 • tıllk kllınmıt 

olduğundan rnml mesk6rda 
m6delaleyhla Bayıadu Aıllye 

hakak mabkemealade basar ba. 
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'"-~-co. - ~ Alisehır Banliası = 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNIE = ' ~•- ~ 

~ 1 Z M l R Ş f J B E S l = 
ikinci Kordon Borea Clvırındıld Kendi Bioıııoda -

G. m. h. H. 
"HERAKLEA" vapuru el · 

yevm limanımızda olup Anvere, _ 

Uotıerdam, Bamburg ve Bre· _ 

men Direk için yok alacaktır. 

TELEFON:2363 = 
---.e.---

HertürJü (Banka ve Komisyon) Muauıclelcri Yapılır. 
' SAMOS,, •npuru 8 bazl - ~ Vadesizlere ·~ 4 

randa bekleniyor 13 hazirana -

kader An vere, Rotterdam, Bam· = 
burg ve Bremep, Direk için 

yakllyecektlr. 

Mevduat Şartlaı·ı: A!tı ay vadeliy~ % 5 = 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. __ . 

--------

"GALIJ,,EA,. vapuru 22 ha · 

ztronda beklenilmekte ve 27 
hazirana kadar An•ere, Roner· 

d m, Hemburg ve Hremen 11· 
monhm için yDk alacaktır. 

.. TİNOS" vopuro 7 bazl·t 
randa be lenf yor. Bamburg ve 

Anteraten yak çıkaracaktır. 

- Zahire, dzftm, lncJr, pamuk, yapak, afyon nsalre komisyonculuğu yapılır. Mallar çt:ldf· _ 
- ~nde eablplerlne en mftsald ıeraltlc nane ~erilir. ____ -__ -______________ ._ __ __ 

ii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııı • f 'ııı ı ç k i A lı p sa 1 a n ı a r a ıııı' 
EE N11zllll Madrao rakı fabrlkeeı bir eeae evvel son ılıtem E:E - ::::::: = azerlne tesisatını yenllcmlt bu ıuretle içicilere de ııbbf rı · ::::::: - ::::: = kı vermekte bulunmuştur. Vektlle lmılAhn k fi gelmeme· §§ 
:= ılodeo mal verllmlyen Aydan, Umurlu, Karapınar, Reoadlye, EE - ::::::: 
- S~ke, MllAa, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mıl verilecek· ~ 
- tir. iskontolar aşağıdadır. E:E - ::::: , =: 96, 49 190 koroılok oleelerde yOıde 20 111konto verlllr ::: 
= 29 21 ıs :::::: = ' c c c c c :::::: = 7 2 38 c c c 20 c c :::::: = ' ~ 
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ol 

• 

A MERICAN ExPORT STEAMS· 
BiP CORPORATİON NEVYORK 

"ExPRESS" vapuru 30 ma· 
yıate bekleniyor, Nevfork için 
yiik alacaktır. 

= 22 c c c 14 c c ::::::: - E:Eo - 16 c c c 16 c c ::::: 

S.A. ROYALE HONGROISE DE 

NAV1GATION DANUBlENNE 
& .MARİTIME • BUDAPEST 

= ::::; = Bo~ ışlveler Naztlll tealhnl 25 Hotilhre ~l koroşa ılınır §§ 
- c c 15 c 2,5 c c. ~ 
- 10 1 7'" :::::: - c c c ' :> c c ::::::: - -

b 
1 

b 
d 

"SZEGED,, motörO. 29 ma 
yıeta beklenmektedir. Belgred, 

Novleo<l, Bodıpest, Bratlalıva, 

Viyana •c Ltnz Jçln yOk ala 
c ktır. 

Aydın depomuz açılmıetır. Aydın hnallel bo yerden lh· ES 
- tlyacını temin edebilir. Aydınpalas kıremnda No. 64 E§ o -

SERVİCE MARlTlME ROUMAIN 

BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapura 10 
haziranda bekleniyor. Köe!ence, 

Sullna, G 1 tz ve Gılotz ak· 

turmaeı Belgred, Budıpe,t, Bra· 
thl va, Viyana için yftL k.ıbol 

edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELBAS· 

LINJE (D·S. A·S. SPANSKE· 

LINJEN) OSLO 
San Andree vapuru 19 ha

ziranda bekledlyor. İekenderJye, 

Hayfa, Dleppe ve Norveç il· 
m oları için yok kabul ede· 
cektlr. 

Vapurların telmlerl gelme 

tarihleri ve onlon ıırilelerl 

hakkında bir taahhftde glrlol· 

lemez. telefon No. 2007 2008 ..................... 
r"'ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYAL NEERLı\NDA.lS 

KUMPANYASI 

.. HERMES" fvaporo 30 ma· 
yıeta beklenmekte olup yDkft· 

nll ıabllyedeu sonra BURGAS. 

VARNA ve K.ÔSTENCE llmın· 
larına hareket edecektir. 

110RESTES., nporu 31 mı· 

yuıta benlenmekte olop yftkG· 
nO tabllyedım sonra 6·6 ·36 da 
ANVEHS, ROTTERDAM, AMS 

TERDAM •e BAMBURG il 
manian için yilk alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 15·6·36 
da gelip 20·6·36 da ANVERS, 
HOTTERDAM, AMSTERDAM 

ve BA 18URG lfmınlım için 

yök alacaktır. 

SVE ·sKA ORIENT LIEIN 

MVIKINGLAND .. moıöru 29· 
G.36 do gelip ROTl'lRDAM, 

BAM.BURG, BREMEN (Doğ

ru) COPENBAGE, DANTZIG. 
GDYNIA, GOTEBURG, OSLO 

ve ISKANDIN A VYA llmıo · 
1111 lçlo yftk alacaktır. 

•·NOHDLAND,, motqrii 15 
6-36 da gelip ROTfEHDAM, 
HAMBURG, BREMgN, CO· 

PENBAGE, DANTZIG, GDY· 

NJA, GÔTEBURG, OSLO ve 

ISKANDINAVYA limanları için 
yftk olıcokrır. 

-.. ,.>-... 
~-

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Ccndell Han, Blrlocl Kordon 

Tel. 244.3 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

110POTO,. vapuru 20 mayıs 
Londra, Bol, ve An•erıten ge· 

llp yftk çıkaracıkhr. 

11FLA.Mlı~IAN,, npuru 22 
mayı11 I.tverpol ve SHnıeadao 

gellp yok çıkaracektll'. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 

purların isimleri ve nnluo ile· 
retlerlnln değlolklf klerlnden mes· 

uliyet kabul edilmez. 

"lHRKALAND .. motörft 29 
6 36 da gelip ROTTERDAM, 
HAM BURG, BREM EN, CO· 

PENBAGE, DANTZIG, GDY· 

NIA, GÖTE BMRG, OSLO 

j 
1 

•N~ 
,./ 

.· o JI ıu ıı~ 
! 

Istanhul Liseleri satın alma komis
yonundan: 

Mahrukat 
Ctnıl 

Tthenıo mı · 
den kOmQrQ. 

Krlple maden 
kömGrft. 

ülok maden 
kömDrQ. 

Miktar 
Ton 

~9~0 

200 

250 

l\lobımmen 
bede il 

32450 

3400 

4250 
40100 

Teminat 

3007.50 

Madrın mığazaeı ve rak.l imalitbıneei eahibi ~ 

i ili lll ll lll l ll l lll lll lll lll lll lll lll l lll il lll lll ll lll lll L n t f i lll ili 1111111 lll il lll illi 
lzmir \'akıflar Direktörlüğünden: 

Lira 
60 

105 
181 
130 
100 

Vakfı Mevkii 
Algezl Go.z .. ı yurr 

llOıeyln 111 8. K. Şeyhi Barona .. " ,, .. " .. .. •• il il " .. 
" H U il .. 

150 " .. " •. " .. 
60 Btııeyln leı 8. cımll 
50 
50 
36 

•• 
" .. 

" .. .. 
" .. •• .. .. 

... 
u .. .. 

24 Mazbut lb1anlye camii lheanlye 

72 
36 

100 

86 
120 
120 
50 
60 
96 

144. 
250 

.. " 
il .. 

" .. .. 
" S. Stılcym•a Şıdarnoıhı .. 
u .. 
il .. 
11 Baca Hftıeyln Başdurak .. .. .. .. 
" " " " ,, hlHr r.ımll tllklllk 

100 ,, " ., lklçeımellk 
132 ,, toraman mescidi kirpi ı. 

48 ,, bıyıklı H. Mustafa bıtelli 

120 mft1bık tahtalı mescit earmo111k ı. 

151 ,. etrefpı,a ttrefpaoı 11. 

No. 
71 
:ı 5 
18 
20 
2~ 

24 
44 
21 
17 

6 
8 

626 
436 
442 

1 l 
ıo 

12 
2·18 

6 
1012 
14·20 

16 
95 
16 
84 
85 

623 

Ne,'J 
Uftkkau .. 

•• .. .. .. 
" 
" .. 
ey 

kahte 
dGkkAn 

araba tımlr· 
bıneal 

Dtlkkao 

il 

.. 
ti 

dOkkln 
CT 

dtlkkaa 

e• 
dtıkklo 

Komlıyoaumuza bığh yatllı llıe ve öğretmen okullırın'n yo· 
karıda mlktarlarlle muhammen bedeli ve ilk teminata yazılı mah· 201 n " •• ., 

L t k ı f ı• 11 L llt L t 100 mazbut hacı oemın pıçı kırantlaı 
609 

8 
kıh ve 

ru .. a apa ı zar 0110 u e ea.e meye -.onmuş or. 

Ek il ı b l L • 200 toraman kefeli ı 3 
11 tme atın ol llıeler mobaııebeclll~lnde top ınıo a.omlı · " " 

yondı 12.6.986 cuma g6ı:ft 111at 15 de yapılacaktır. lıteklllerln 200 mOlbak bezzaz bacı lbrablm medlne yokoşo 5 " "' 
bu ite alt eırtoımeyl (2) lira bedel mukabilinde alablleceklerl, Yukarıda mevki ve numaraları yazılı •kıratın 31 mıyıı 93 J 

t d 1 L i iL 1 .ı b k ti t d ıeneel 11onona kıdar olan foarları on gftn mOddetle açık artır• ou nıme e yaza ı -.ınoo vee .. a ar111an ao a care o eeıaıa ye· 
nl yıl veılkaea ve teminat makbuzları ile beraber teklif mektup maya çıkarılmıotır. lbaleıl 29 mayıs 936 camı gGntl 111t 15 
tarını ihale tçio tayin edilen eaattan bir ıaat enci makbuz mu tedlr. lıtekll olanlar oerahl anlamak ftzere her gftn nrldıt me· 
kablltnde komisyon başkanlığına vermeleri, ilk teminatlarını murluAuna ve ihalea llçln o gftn ve 1111tte evkaf mftdQrlO~ftade 
belli gan ve ıaanın önce komlıyon bıokanlığındao alacakları toplınıcık komlıyonooa mftracaatlerl llAn olonor. 20 2' ~9 

e• 

lnaliye ile Uııeler mohaeebr.clUğl veıaeılne yatırmaları. 

2.ı 29 3 1 215::ı.rnsı lzmir Memleket Hastanesi Baştahip-
ve ISKANOINAVYA ltmın· • • • 

ıarı ıçın ynk atacaktır. lzmır Lıman lşlerı Umum Müdorlü· liğinden: 
SER .. VlCE MARITHt~E ROUMAJN g"' Ünden: İzmir memleket Ye eorefpıoa hastanelerinin bir yıllık lbtlyıç· 

ALBA JULIA npuru 7. tarını kareılıyıcak olan 984.4 liralık llAç 95000 kilo birinci oe•I 
6 :16 da gelip 8 6·36 tarihinde l 936 Yılı Haziranın on Leşincl ,noaoden 1936 yılt birinci ekmek, 41000 kilo koyun eti ve 286 ton ıeml kok kömOrO 
PIRE, MAJ,,TA, MARSILYA kanonun ıooonı kadar lüıum g5rtıldGkçe ılınmak ve me•cut kıpalı zarf oeoUle ve 24·5 9:36 tarihinden 8·6 936 tarihine ka· 
ve BARSEtONE barebt ede· nilmonealne muvafık boloomık ı.ıartlle elit ton mazot eatın alın dar 15 gfto mOddetle ekelltme~e çıkarılmıetar. istekli olınlırıo 

mık Gzere açık ehllsmlyo konulmuştur. Ekelhme 1 O Btzlran 
cektlr. 1936 Çarıamba gQoii ııaat onbeete llmıo l"Jlerl ldareıtnde mft oerıltl mOaaka ayı girmek. lıtlyeo1er hergGa Iımlr memleket h•&· 

Yolcu ve yDk kabul eder. dılrler encllmenlnde yapılacaktır. ştlrak etmek letlytnlerln 0 gün tıneıt bıoheklmllğln e mQrac111lları, ekalltmeye iştirak edeceklerlP 

lılmdakt hareket tarlblcrlle vakti muayyeode mftracHt etmeleri ve nauvıkka! teminat olmak mftnakaeın.u tcr11ından nP.1 bedeli mohımmenfn yazde yedi bo· 
onlonlardald değlelkllklerden ftıere 225 Uru vermeleri lcııp r.der. 28 29 138 l çok nlebeılnde depozito ıkçeelol muhaeebel hoıue~ye mildOrlyeıloıı 
•Ceota mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafallAt için tklnct 

K.ordon'da Tahmil •e Tahliye 

binası arkasında lı'ratelll Sperco 
Hpur acentalığıoa mOrecaat 

edilmesi rica olunur. 
T,,le. 2004 . 2005 . :lflö3 

lzmir Defterdarlığ1ndan 
Ieeıeanın nrgl borcundan öttırn tobeut emnl y<teaııoa göre 

hacir. edilen ıbmet ağa maballeelnde uzun handı Uln 58·7 11 

yılı drpo tarih 114odan hlbıren yirmi bir güa mftddetle ıatılığa 

çıkarıldığından pey eDrmek lstlyenlerln defterdarlık tıhıllllt ka· 

lemine gelmeleri. 1 :J49 24 29 !J 8 

yatırmasa •eyabut bankı teminat •movakkata mektuba •ey• 

makbozo bir zarf derununa bir zarf derununa da tekllfnıoıe· 

alol n bu lkl zarf da bir r.arf içine konularak Ye CleUl mtıbO.t· 

lenerek zarfın Oıerlnde hıngl lı için mQoabşaya tıdrak edece· 

ğfoln de derci ve ihale gQnQ olan 8·6 936 tarihine ra1tlıyıo 

pazarte11I gGnft eaat 1 O dan 12 ye kadar umlr tll4yet daf111f 

enc6menlue milracaatlırı ilin olunur. 1335 23 26 29 2 
........................................................................ . 
PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, ka'h ve böbrekler• 

• 
rabat~ız ve tansiyonları yüksek olanlara bile DOK~fORLAR HEI> BUNU TA VSIYE EDERLER. 


