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Oerık Bütçe 
Hazır Ordu 

Uyanık Hükumet 
Ua,nkll lıımet loônil'oOo 

bugonko nOıhamı:ıdı okuoıcak 
otan nutku le ve dıt polltlkı 
llııııo t'D 11IAbtyt'llU bir dlllf! 

IDlıtılışıdır. 

Bıovekllln; bf'r kelime l de · 

~erli bir mıoınıo ıQzerlode oto· 
tıo bu aôylevl; Türk mllletlolo 
denk bir boıçeye ve her Uıtl 
llıale karıı hazır n elliblı bir 
Orduya, daimı uyanık ve ayıktı 
bir hilkumete mıltk oldo~uno 
içeriye ve dışarıyı bildiren öyle 
btr ıôyletdir ki kendllednlo 
de loaret eulklerl gibi bu nutku 
okuyacak o)ID her Tftrk H 

ltndaıı : 
"lluzur tıe emniyet İ·rrrıde 

ffllışacah·,, ve 

"Dı~arı tilemd~ Tı'irk mille· 
tinin rıe Tı7rk devletinin sullıun 
1n11luıfazası 11e beynelmilel be
raberliğin korunması için ilt 
rrıat kabul etmez Mr kudret 
0 1dugunu,, 

Anhyıcakllr. 

Kıymetli Bao•eklUmlı bCUçe· 
'lalı için diyorlar ki : 

.. Dei:lft hizn~tlerini tal.-ip 
ederken isıinad ettiğimiz ana 
~•ellerden biri baıçenin lıer 
hQ'-<U müıeoazin olma ıdır. Biz 
~ meydana tam ve halciltr, 
lllGteuazin bir biUçe getirdik. 
llGhıiynr olarak .oıöyliyorum ki 
b!l neticeyi kendi hayatımızda 
her aene fazlasıle ihraz ede· 
Ce~· o•z.,, 

Denk bir bCltçenln kıymetini 
•ıı ehemmiyetini ve bo kıymet 
•ıı ehemmiyetin lçerJde, dıoı · 
tada deYlete Ye millete temin 
lldecegl 11nılm11 Ye dılma ır 
tar itibarını; bahtlyerhk doya 
1•k konuo1D laontı'o6n bu 
laQtkandın daha parlak, dıba 
~Q••etll hangi ı~z anlıtır ki?. 
Yeridir ki T4rk milleti de bu 
SGıel eıerden dolıyı Bao•ekl· 
1lle ber1ber bıhtlyarlıt hlıle 
tile gö~ıCluG kabartıın. 

Baıvekllln ıözlerlnde kahr1· 
llıın TClrk ordaıo için e1aern 
IQocad olan lnaaımara ' kahlın 
Çok; yClrek ferablındmcı mClj · 
deler vır. En ıon ıllAblarla 
teçhiz edilen ordumuz, hasar 
•e emnlyetlmlalo ılmdlye ka· 
dat oldnğa gibi bundan böyle 
de ayakta duran çelik bir mCl 
d•f H olacıktır. Bunda aelA oftp· 
bıınıız yoktur. Bu hakikati luG 
•G'nGn ı~ıından dinlemek bize 
'Jrı, mllbarek bl r znk Ye Hr· 
•ılrn•s bir laınç •erdi. 

lımet loöaCl'nOa iç Ye dıt 
•lyaıetlmlz hakkındaki ıôalerl 
Çok; k111a, fıkat çok d~ğerll ve 

IQıaıhdır. Onbeı ıeneden beri· 
bir mlllrdn beraberlik blılerl · 
illa lokloafı 11ırlardan beri on· 
dı birine teMdCU edllmemfo 
eııırler meydana getlrmlıtlr. 
A1aylıte, umrandı, maarifte ha· 
1•aa her 1abıdı TDrk milleti 
dev ıdıml1rla ilerliyor. 

Harabelerin yerlerinde mı 
lllareler kuruluyor, memleket 
deaıır •Alarlı ôrDIGyot, durma 

H. R. Ôkıem 
- Şonu 5 nci sahifede - , 

Büyiik Şef imiz bir lıar•a maneı~rasmı takip buyururlarken .. 

Atatürk, Ulusun Başındadır! ------
staubul'da, Ge e Topçu Ve Tayyare· 

ci Hareketleri e Kuman· 
da Ettiler, ok i ntiba ar dılar. 

• 
lııtanbul, 29 (Hususi) - Şehrimizi ıereflendirme'.kte olan Büyük. K.urtauct Atatürk, dfin gece rıababa kader 

askerj ııtbikat ve manevraları ile a1ikadar o1mu§lordır. 

Bu tatbikat, bittabi çok mühim eeaalara ietinad ediy r w: bir takım dü§ünceleri istihdaf ediyordu. Alil· 
kadar kuvvetler harekete getirilmiıti. Nitekim bu ehemmiyet, tam gece yarısı kendiııini göııterdi. 

Birdenbire ve herkeııin derin uykulara daldığı bir eırada 1stanbul afakında, gittikçe ıiddetini artıran tıy· 
yare gürülUlleri b911adı. Bunlar, tatbikat i~in harekete getirilen kendi tıyyarelerimizdi. Verilen emir daireaindo 
manevrayı bıtlamıtlardı. Karanlıkta gök yüzünde fişeok atmak suretile ioaretler veriyor, irtibatlarını teıiı 
ediyorlardı. Buna mukabil yerde de topçu kuvvetlerimiz tahrik edilmişti. 

Atııtürk topçumuzun faaliyeti ile adım adım iştigal etmiper Ye bütün barekitı bizzat kumanda buyurdular. Gece manenı tatbikatına ';ıkan tayyarecilerimiz araeındo Büyük Şefimi· 
zin maneri evlidlan ve tayyareci Sıbiba da kendi tayyaresinde resmi vazifeeini almııtı. 

Büyük Şef imiz bugün ıaat onda Dolmabahçe earayına döndüler. O vakite kadar tamamen meıgul botunuyorJardı ve dönüşlerinde, harekatta bulunan kumanda heyetini davet ederek 
geceki intibalanndın :müte•etlid meınnuniyetlerini ve tcbrikierini bildirdiler. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-y·ura-aa·şıar1-·-ısmeı·-ın önn·-ı>eai·-K1:-·~·-·-·-·-·-·-·-·· 

"Ufkun arkasında göremediğimiz bir tehlike varsa, böyle bir 
tehlikeden korkmıyoruz. Her ıe~birden evvel Türk vatanının 
ve Türk milletinin müdafaasını kendi siliihından bekliyoruz." 

Diinkü nüıbımuda Baıbıh· 
nımız General ismet İoönü'oüıı, 
Kamutaydıki beyanatını, her zı· 
mın olduğu gibi diğer gazetelerden 
~vel okurlarımıza vermiotik. Dün 

Anadolu Ajanıı nutkun ıynini teb· 
lig etmittir. Muhteviyatının ehem· 
miyeıini göze atarak tam bir ic.: 
fer.ahlığı ve gü•eni ile ~ütunları· 
mıza geçiriyoruz: 

Ankara, 28 (A.A) - Kımotıy 

bogftn Abdftlhık Reodı'nıo 

bııkenllğında yaptığı toplantıda 

1936 bGtçeılnlo mtı11kereah~I 

bltlrmlıtlr. Bo mDoaaebetle ıGz 
ılın Baobakan lımet lnönG 
aoagıdıkl beyanına bolonmootor: 

Arkadıtlar, Dnlet blsmetl~· 
rlnln tatbl k olonacakları 1abıyı 
gG111tereü bfttce mD11kereıl ıonı 
ermlotlr. Vekil arkadıılıruu 

gGlerdenberl bu hlımetler iz 

rinde neler yapıldığını ve neler 
yıpılmaeı dGoDnftldGğClnft izah 
etmlye çılıoıllar. Biltçe tertibi 
e111ında zor bir lotlr. Bir mil 
letlo 11y1111 lbtlyıçluını o ıene 
için doğru bir ıırıyı koymak 
eaaeındı çok dikkat Ye hıtU 

meharet lıtlyeo bir marifettir. 
HazırlıomıktR olan bfttçenln eu 
iyi bir bOtçe olduğanu ıöyllye 
cek kadar iddialı değlllm. Fı · 

kat ılzlo yGklek ve verlDJll 
çahomaoıılı, yardımlnııla mey· 
dına getirilen ba btıtçe iyi bir 
bGtçe addolonıblllr. Dnlet blı 
metlerini tıklbederken letloat 
eulglmlı ana temelleri kııaca 

arıetmek lıtlyorom. Bonlardın 

blılnci'!I bCltçeoln berbaldı mft 
teYazlo olm11ıdır. Senelerden 
beri taklbettlAlmlı n bo ıene de 

Mussolini, Yeni işgaller 
ihtirası Taşımıyormuş. 

ltalya Başvekilinin Beyanatı, Ber· 
1 in' de lngilt~re ile Bir Uzlaşma Te-
şebbüsü Şeklinde Telakki Edildi. 

~----------~~~ Roma, 29 (Radyo) - Maı tedbirlerden ılnlrlenmektedlr. 

ıollol'nln Deyll Telgraf gazetesi İtalya baoveklll, bu tedbirler 
muhabirine nrdlğl beyanat, kalkmadın etel Atropa itlerine 
her taraftı iyi karollaomıtllr. brıomıyacaktır. 

Mohıblr, ltalyı'nın zaferinden Berllu, 29 (Rıdyo) - Moı 

emlonr oldo~uno bildirmek aollnl'oin ( Deyll Telgraf) a be· 
ıedlr. Fakat BıbeolıtlD'ın ıılth yanıtı, borada Jogiltere ile. bir 
•e imarı zamane bağlıdır . 

Mu110Unl'aln, yeni lıgaller 

lhtlra11 taıımımaktı •e ıol!ıCla 
blt1n evel kat'Ueomemlnl lıte · 

dlğl ınylenmektedlr. Y alaıa secrl 

ozlıoma teoebbOıG ıekllnde te· 
IAkkl olonmuıtor. 

Roma. 29 (R•dyo) - Moı 

ıollol'oln ıoa beyanatı, htıabal 

- Sonu 5ci ıahifede -

•• 

Son meclis nıü:akereleri11de Başbakanımı:, bakan/arımı:. ı·e mell'uslar .. 
bGyOk mtcllıln tıhıkkak ettir. ı eıaı bizim için çok fıydıh oldu. 1 ~akhr. Meydıoa getln,lğlmlz 

b11111 bolondogo bo V ıı ilerde de çok faydalı olı· -Sonu 5ci sahifede -mekte 
..................................... ~ ................................................................................................................................ . 

Necaşi 

Cehelflttarık 'ta 
•• 

CebelGttarık, 29 (Hoıaıf) -
Necaol geldi Reıml letlkbal 
ammıyordo. Kenblılol Cebe· 
ltıttarık nllıl general Barin .:ı· 
ton karıılıdı. Öğle yemeğini 
valinin yanınd• yldl. Maiyeti 
ile birlikte Rock oteline indi 
"" otelin lııly•n btametçllerloe 
Necaıl'nln ikameti mGddetlnce 
lıln verildi. 
~~~~-----ı~~~---

Boğazlar 

Mes'elesioin milza· 
keresine hazırdırlar. 

Anklr1, 29 ( Hoıaıl mah•· 
blrlmlıden telefonla) - Lozaa 
maahedeılnde Akit olarak bu-
lanan hGktlmetlerden hariciye 
Veklllmlı doktor Ted lk RftotCl 
Ar11'a gelen telgrdlarda 22 
B11tranda Mantrö oehrlnde 
toplanıcık olın konferınııa 

murabb11larn11 göndereeelderl 
blldlrllmlıtlr. 

Devlet Demiryollarının 
Varidatı Çoğalıyor. 

Şimdiye Kadar Alınan Ve· Yapılan 
Demiryolları 

600 Milyon Liraya 
Bize 

Malolmuştur. 

Ecnebiler zarar ediyordu, biz kazanıyoruz. 
Anbfl, 29 (Baıoıi muhı 

blrlmlı'dea telefonla) - Ka 
matıy bugGa Fikret Sllıy'ıa 

baokanlı~ındı toplaamıı ve poı 

ta · telgrd · telefon amam mil 
dDrlGgtl ile devlet d~mlryolları 
936 1ene1I bOtçelerlnl mOza 
kere n kabul etmlıtlr. 

0-ıYlet demlryolları b6tçeel
nln mClnkered 11raıındı ıGı 

ıl•n Nafıa Veellt Ali Çetlnkaya 
oa beyanıltı bulunmuotar: 

- Dnlet demlryollara nrl 
dıtı ıoa ıeneler zarfında art 
mıotu. Bono ılıe rakkamlarla 
da göııerebllirlm: 

30 931 Seneılode 20 milyon 

700 bin Un, 31·932 eenealode 
2 l milyon 226 bin lifi, 32·983 
ıeneıtnde 21 milyon kClıar, 
33 934 ıeoeılode 19 mUyoa 
500 bin, :l4.·35 eenealnde 23 
milyon kftııor, 35 936 ıeneelnde 
de 21 milyon 500 bin liradır. 

Bıydarpııa hatları için Dç 
milyon 864 bin lira, Kaaaba 
hıttı için bir milyon 375 bin 
lira ; Aydın hıth için bir 
milyon 17 3 bin lira tıkelt 

'erllmlıtlr ki bunların yektlou 
6 milyon 412 bin lira tut· 
maktadır. Ayracı Oe,let ban· 
kaıını 250 bin Ura y•llrılmııtır. 

- Sonu 6cı salıifede-:_ 
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Fihte'nin Hitabeleri 
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:ı ............................. ~ .. 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Bunların ikisi btrleelnce, de· 
ğerll bir şey oluyor. Ayrıldı· 

larmı, ikisinin de kudreti yok. 
Faıl• oluak, Dili Otmae mil· 
lette, hakiki yaradıcı deha ola 
mu; çünkl onda ~oy ayı yeniden 
sembollıe edebilmek sneleke~l 

yoktur: O ancak, başlaomıe 

hayallere devamdan ve mevcut· 
ları tadilden başka bf r şey ya· 
pamaz, ki çok kere bonl1r da 
tekemmOl etmiş noktadırlar. 

Sarfolonacak cehde gelince, 
elbete dlll yıeıyan millette daha 
ztyadedfr. Yaoıyan bir dU · Eğer 
ölft bir dil ile mokayeae edl· 
lirse · KOltftrftn yiiksek dere· 
cel!İoe ola,ablllr. Fakat hiçbir 

zaman, Ola bir dilin f çlnde 
bolundoğo ıon lokteaf ve le 
kemmill noktasına Hhlp olımaz. 

ôıa dilde kellmeler, bfttftn 

mAnAlarını elde etmlolerdlr. 
Bunlarla mftmkQn olan bfttün 
cftmleler kullanılmıetar. Bo dll 
ile konuemak isteyen onu naeıl 

boldu he o şekilde konoııcak 

tar. Bir defa öğrenilince ağıı, 

keodlllğınden oou söyler; bas 
mı kalıphr. 

Yaeayan bir dilde he keli. 
meler Ye mAoAları dalmı l ler· 
!emektedir; dalma yeni yeni 
ifade tarzları lcadolunabllir; dil 
tahaccar etmtı değildir. Dar· 
madın yıpılmıkta n lnklod 
etmektedir. B111ma kalıp aöy· 
lenmez. Söyleyen lnean, her 

defa ke:ndl eahai ihtiyacına göre 
yeni oeklller yaratarak kendi 
damgae1nı vurur. Şaphealz ki 
bu, fazla cehd ve mumareııe 

ister. Çtınkfi yaşıyan dil, ara 

mafanmızı. fevkalmabaoa Alemde 
mAnA ve mef bomların kaynı · 

ğanı kadar oGfoz ettirir. 

Dili lJlmGt 01110 mllleı: Sa· 
dece ecnebi mAnA ve mef bom· 
lıra knumatı ve bunları tarih 
yönDnden anlamığa çahtıcak. 

Ôld dil de elbet çabuk llerHe· 
nlr. Amma asıl felsefeyi öteki 
yapıyor. 

Bu tartlar içinde, işi kolay 
olın tıcnebl daha: lık 11man· 
larda geçilen 
fık olacektır. 

yollarda muvaf-

Amma Alman ruhu ise yeni 
maden koyuları açacak ve bun· 
ların kuanhk derlollklerlnl nur 
hazmelerloe dolduıacık. Fikir 
dağlarını blrbf rl ftııtüne yıgacak. 

Ve bu yığınlarla IBllkbılde 
abideler kurulacak. 

Ecnebi dehalar: Bir çıyırdı, 
bakımsız çiçekler ü11tnude hafif 
bir oçma ile dolışao sevimli 
bir kelebeğe benzer. Haf llç~ 
onların 6atft.ne konarak aerlnltk 
veren çiğ damlalarJDı almağa 

çalışır. Yahod çiçekler ft11tOnde 
kok.ota bal toplıyau bir arı 

gibidir. Ve bir mektepli aan'a 

tile boyah muotaıım yapılmıı 

hôcrelere yerlettlrlr. 

Bir kartal gibi olan Alman 
robu, ağır bedenini kuuetll 
kanallarlle yQkaek noktalara 
uçurur. Yavao yavaş ·Karşıdan 

görftb heyecana dllştftğü · gü 
neoe yaklaemak için dalma dabı 
yokart çıkar. 

5 - Boraya kadu söyledik· 
lerlmlılo timdi bir hftlAaasını 
yapalım; 

İki mlllete ayrılmıt bir arkın 
lnkleaf tarihini nazarı dikkate 
alalım. Boolardıo birl ihtiyar· 

lamıo, öteki genç kalmıotır. 

Banlar ~öyle olıcıktır: Boalar· 
dan ecneblleşenl, aotlklte ile 

ııkı mOnHebet yantmış ve 

onun dilini almıetır. Baı 

langıçta ODI, badema aablllet 
mlş, nftma denesi dormut 
olan dil kolay gelir. TeoekkD 
ıaoan gizli noktalarına kolayca 
girer. Yeof bir bayata fıtfrakln 

verdiği taze konet ile o dllln 
eserlerini kolıylıkla mOlıleı 

eder. Modern A vropı'nın her 
ye. ine klasik ıntlkltlye tapın· 

mağı yayar. Henüz halledilme· 
mle meseleler, ona loe tahrik 
eder : Fakat o, bunlara sadece 
ilim at~ı ile mötelea eder ; 
ona bnna hayat ihtiyaçları 

aevketmlı değildir: Blnıenaleyb 
buna, rohonon bftUln konet· 
lerile HrılmH. Biraz fant1ıl 
gibidir. Eıkl zamanın sengin 
malzemesine mı ilk olarak 
bunlar ilzerlnde zarif bir au· 
rette çahean Ve bu hayalleri, 
yeni Alemin f lklr cereyanları 

araama kacak·kacak taoır. Ko· 
demadan ahnmıo fakat yeni 
moda glylnmlo olan bo hayal. 
ler. onların karımna dalma 
yentleeen bir terakki içinde ana 
dili ile çıkarlar. Dikkati n 

ıahai faaliyeti tahrik ederler. 
Eğer eııkl şekiller alimda gö· 
rftnmftı olsalardı belki na1arı 

dikkati bile çekmezlerdi. 
Irkın bu kısmının zeklaı, ba 

hayalleri ·Hdece elden ele ılı· 

cık yerde· tamamen hazmedin· 
ce; o zemın tabii kanunlara 
t~vf ikan bunları -eadece kökG 
ecnebi bilgiler gibi değil mn·· 
endi yetinin (Y ıpıcı ve tetkll 
edici) kmmluı gibi telAkkl 
edecektir. O zaman bunları 
iğreti alacak yude kendi hı · 

yatlle kaynıetıracak •e onlın, 
eskisi gibi havada tekil vere· 
cek yerde, öz hayat verecek. 

Ecnebinin ıali yıpımıyıcığı 

böyle bir değlttl rme sayesinde, 
o, zamanı elince, bo hayallere 
dönecektir. Bo dönme netice · 
ılnde bu ırkın fllnf k.GltilrG, 
eski zaman zemini Gıerlnde 

devam edc!cektlr. Aslında tek 
bir milletin böylece bölftnmftı 

olan tkf bölOmfi, nnl beeerln 
muntazam terakkisini temin 

için blrblrlle bynaeacaktır. Fil· 
haklka ına "falan, bu yeni do· 
romdan yeni blrıey keıfedecek 
değildir. Hatta itiraf edecektir 
ki : költO eski devirlere ıld 

olan ecnebi dil dstftnden git· 

mektedfr. Fabt ecnebide mftp· 

hem klblllnden olan şeyleri, o, 
hergftnk(i hayatına çok ciddi BU· 

· rette kabul ve ithal etmektedir 
Şimdi burada hanların mi· 

aallerlnl vermlyeceğlm, bu mi· 
ıal itini öteki haf tıya bınkı· 

yorum. 

Mft~terek ırkın iki parçaaı 

bir (Kül) teoklll eder. Ayrılmıı 
ve blrleomlo olan ba ırk, yeni 
zamanların yıktığı eski mede. 

niyetin bir dıh gibi olmakta 
devam eyler. Ve laeaolık eski 

koronun tıkfp ettiği yola tek· 
rar girer. Mokaddtıratları hl· 
barllb bo iki millet; azimet 
nolttalarmda baıka batkadırlır. 
Amma gayelerlle blrlblrlerine 
benzerler. Banlar ıanıemak ve 
yardımlaemak mechoriyetfnde· 
dlrler. Bllbasaa eğer her birinin 
en makemmel bir kaltare olaş· 
maeı latenlllyor11; biri diğerinin 
ferdiyetini, eaae hasletlerini ma· 

baf1Za etmelldlr .. 
- Şonu var -

Mektepleri teftiş 
Ma111f mildGrft Ali Rısa, 

kanlardaki mektepleri teftlıe 

gltmloılr. 

ünün TeOya~o HalberrDerr 
Kamutay 

Boğazlar komisyonu 
toplanıncıya kadar iş· 
lerine devam edecek 

Fillstin'de Kanlı H3dise- Eski . . 
Mısır Komıserı 

lerBirhiriniTakipEdiyor 
8 1 

d ••· 
e gra -a gidecekmi~ 

Ankara, 29 ( Hoauli mobı 

birimizden telefonla) - Boğaz 

lar lomfayonu toplanJDcıya ka 
dar Kamutay çalıımalarına de· 
vam edecektir. 

- d • h h J Iatınbol, 29 (Buıolf) - Şeb Arap gazeteleri don intişar etme ı, om a ar rlmtıe gelen eski Mıaır ftf' 

atıldı. Her taraftan silah sesleri İşidiliyor. kalade komiseri Lord Said ~o 
) A - alacaL Ladar ıreniı deblldlr. kara'dao döndGkten ıonra Bel Kodda, 29 (Radyo - rap · • • e b , 

Y h d '1 ı MUll Yahudi yurda Arap muh grad'a gidecek ve Yugoalı•Y lu'ıo Inglllz ve a 
0 

i er a ey· hOkumet adamlarlle temaalırd• 
Sofva Müftüsü 

hine hareketleri devam etmekte tarlyetl için bir mantadır . 

1 L h L • bolunacaktar. ve Nabloı'da kınlı mtleademe· Htıktlmet mem eAette ft•um 
ol 

Nihayet Azledild~i. 
Ietanboa 29(Hoaoli) - Bulgar 

btlkt\mealnln MftftG Ahmedof,o 
azletmesi, Bulgaristan mOıhl 

mıoları tarafından · aevlnçlfl 
karoılınmııtır. 

lpekböcekçiliği 

Islah Edilecektir. 
İstanbul, 29 (Hoaoli) -

Hftkdmet, lpekblJcekçlllğlnln 
ıalAhı için lbımgelen ıedblrlerl 
almaktadır. İpekdöcekçlllğl lçlo 
bir enatha açılacak ve Ziraat 
vekAletlnden mlleaade alınma · 

dan böcekçlllk yapılmıyacakhr. 

Alman'lar 
Yeni bir grup mu ku· 

ruvorlar? 
htınbul 29 (Hoaoai - Frao 

ıız gHeteleılnln yazdıklarını 

göre, Almanlar yeni bir devlet· 
ler gurubu karmak ftzeredlrler. 
Bıtt& iki hdkdmetln blrhlrle 
rlne klrıılıkl• t11hhcıtlerlol lh 
ti H eden bir muıbedenlo Ro · 
ma'da imzalandığını da 
Yeriyorlar. 

haber 

Alman donanması 
ilk deta olarak 
Manevralara çıktı .• 

Ktyel, 29 (Radyo) - logl 
Uz - Alman deniz ltllAfının 

aktlndenberl ilk defa olarak 
denl11ltı gemilerinin lştfraklle 
baycık bir mannra yapılmıotır. 

Bn manevralara harp gemi 
lerlnln hepsi de ltllrak etmtı, 
M. Bitler Doçlant zırhlmndan 
manevraları dikkatle takip et 
mlotlr. 

Prens Andre 
Bugün Is-
tanbul~a geldi .. 

İaıaobol, 29 (Boaoi) - Yu· 
nan kralının amcazıdeal pren~ 

Andre bogdn huanıi bir yatla 
o~hrfmlze gelmlotfr. 

ler olmuıtur. 
Arab gazeteleri bogftn çık

mımıelardır· Bu, proteato mı· 
blyetlnde bir harekettir. 

Bertaraftan allAh aealerl gel· 
mektedlr. Arap'lar Ntmh'de bir 
otobftae taarruz etmlılerdlr. 

Kndfta, 29 (Rıdyo) - Hay. 
fa'da polis komlaerllgl dairesine 
bir bomba atılmıştır. 

Diğer bombalar ahlmışea da 
bir ' zarar vokua gelmemlotfr. 
ı;abıta ve asker Arab evlerine 

ateı etmftlerdlr. 

Londra, 29 (A.A) - Ka· 
dOa'ten bildirildiğine göre 4. O 
kadar grev lideri elmdlye ka 
dar bulundukları yerlerden 

baoka tehirlere naklolonmuı 

tardır. Bu liderler gDnde bir 
kaç kere polis dairelerine gö 
rftnmek mecburiyeti alt1Dda 

bulunmaktadırlar. 

Kudfta, 29 (A.A) - DGn 
Jenln kızaaında kilo Goebatta 
kaaab11ıoda aakerlo mftdahalr. 
sine mecburiyet hAııl eden hA· 
dlaeler olmoe ve beo Arap öl 
mtit, dört kiti de yaralanmıetır. 

Nabloa'ta n Belaan'da zabıta 
tarafından yapılan araetırmalar 

eınaeınde bılk tecucızkirane 

bir tuır takıamıı oldnğoodan 

zabıta ılllh kollanmık mecbn· 
rlyetlnde kllmıştır. Üç kiti 

yıralınmıehr. 

Naara poJlı mevkii yanmıttlr. 

Dan btr Iogtltı polis memo 
ronon öldftrlllmeal bayak bir 
galeyan ıevllt etmlttlr. loglllz 
memurlarının aileleri Kodaı'ft 

terketmlelerdlr. 
Akdeolzdekl Inglllz f lloau 

kumandanı Bahram zırhlıslle 

Bayfa'y• gelmlı ve tıyyare ile 
Kudna'e gitmiştir. Şimdi orada 
AH konaiaerle göratmektedlr. 

Y ftkaek Arap komitesi aekre 
teri Avni Ebohıdl, Mllli Ya· 
hadi kooıeylnln bir ozlaoma 
yıpılmaaı için geçenlerde vaki 

olan davetine ıu cnabı ver· 
mittir: 

Memleket çok kftçOktar. Ya 
hudl mohır.lrlerlol koynuna 1-

ELHAMRA 
SiNEMASI TELEFON : ı573 

Bogfto matinelerden itibaren iki bftyftk f llm birden 

1 - Maskeli Balo 
Emealelz, zenıtln ve mohtetem (M11kell bılo) ların çılgınhk· 

farla dolu bOtftn gizli ıırlerı, Karnaval gecelerinin mıcera ve 
merakla sevdalarını en ince teferruatma kadar tcabh eden ve 
cidden görül~ege oayan bir 11n'at harikası. 

OYNIYANLAR : 

GOstav Froehlicb ve Lyda Barrova 

2- 13 No.lıı Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrion DaviA 
A ytıca f evkaUıde eğlenceli canlı resimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seanslara dikkat : 3.30, 6.30 ve 9.30 da Maskeli Balo 

5 de ve 8 de 13 o maralı Casus 
Cumartesi ve pazar günleri 2 de 13 No.lu Casus ile başlar 

aOrmekte olın emnfyetalzllk Moskova'daki 
dolayıalle Flllatln'I ziyaretten 

nageçmelerlnl Alman ıeyyahla· 'f 3 YY areCİ Je fİ W İ '/J 
rına blldlrmlıtlr. 

Alman Sergisi 
lzmir'de de 
açılacak Mı?. 

lıtanbul, 29 (Hoauıi) - Al · 
mın tezyini aant'lat aerglıl bu 

gan Gaıel San'atlar akademi· 
sinde açıldı. 

Bu serginin İzmfr'de de ıçıl· 
maaı muhtemeldir. 

Yugoslavya 
lttitaklarıua sadıkttr 

Belgrad, 29, (Radyo)- Ha 
vaa ıjanıının iyi haber alan 
mıhflllerdeo öğrendiğine göre, 
Y ogoalavya polttlkaeında herhangi 
bir değletkllglo olmıyacağı mu· 
hakkaktır. Yogoılaya lttlfalla 
rıne eadıktır. 

Moskovı, 29 (Radyo) - Mol' 

koH'da okuyan yedi Tftrk pli· 
nörletl bizzat tayyare pllote et· 
mloler Ye deralerfnl muvaffak•· 
yetle bltlrmlolerdlr. PIAnlJrlatlet 
paraıfttle atlamalarda mu~aff•· 
lıyet göstermişler n derelerde 
çok muvaffak olmuolardır. 

Tren Kazası 
Londra, 29 (Radyo) - Bit 

yolcu treni Levendan da bıuıo 
çıkmıı, yoıculardın bir kiti öl· 

mtlı dôrt kişi de yaralanmııtıt· 

Mari Hils 
Parla, 29 (Rıdyo) - Tay· 

yarect Marl Hila Kopenhagdı 

yaralaomıo olmıBJna ragmeo 
bngtın Franaıı bata postalar• 
tayyareel ile Barje'ye gelmlıtlr. 

Fransada Başlıyan Amele 
Grevi Dün De Devam Etti 
S~n Haberler, ·Vaziyetin Akşama 
Doğru Biraz lyileştigini Bildiriyor. 

Pırlı 29 ( Rıdyo ) - Grev lmzalınmıttır. Ücretler arttı · 
hareketlerf geololemektedlr. Sa rılmıotır. 

nıyl mae11eaelerl ile maden Sen Demle mlle11eaelerlndekl 
mOeHeaelerlndeo bir kısmı da· grev de nihayet bulmoıtor. 
ha amele logallne maruı kal· Toloz tayyare fabrikasında gre• 

mıetır. UAn etmiş olan 450 ımele lı · 

Bo hadiselerin tekrar tnea· lerlne bııtamıolardar. 

aQQ ftzerlne dan kabine toplan · Maden amelesi murahhuları 
mıotır. Bu içtimada M. Blum bogtın M. 81om'n ziyaret et· 
dı hazıt bolunmaotor. ÇOnkll mlolerdlr. Bunlar da yevmiye· 
bilkumet amelenin fabrikalar lerloln arttırılmaaını istemle 
dan cebren ihracına karar ver· lerdtr. 
mek ftıere idi. Mesai bakanı 
M. Fruoar devam etmekte olan 
milzakeral bıkkındı izahat ver
mlotlr. Sanayi ve maden mO 
e11eıelerl grev amelesinin bu 

b~reketlnl mühlik görmemek· 
tedlrler. Ve bo hareketlerin 
aadece alyHi bir makaat ve 
hedef 1 olduğunu iddlı etmek 
ledlrler. 

Amele haftada 10 saatlik 
meHI ftcretlerlnln arttmlmaeıoı, 

yevmiyeler kesilmemek oartlle 
meıonlyet hakkı istemektedirler. 

Sanayi mfteHeeelerl murah. 
hasları bu metallbah alyaai 
addetmektedirler. 

Ve esas itibarile bu grevler 
çok ani olarak çıkmıohr. 

Parla, 29 (Radyo) - Amele 
ve Patron lhtllAfı be.az halle 

Amerika'da 
Dört katil elektrikli 
sandalyeye oturtuldu. 

Nevyork, 29 (Radyo) 
1934 aenealode BokUo'de bir 
mftuaeaeoln patronunu öldQrell 

dört katil bugOo Slng.Slog hı· 

plshanealnd~ elektrikli ıandal· 

yeye oturtulmak aaretlle ldaOJ 
edUmlelerdlr. Mahktımlar, ylr· 

mloer dakikada öld6r0lebllmlt · 
ı.,rdlr. 

Hıplabaoeoln bir koğuounda 
bulunan ve aralarında iki ka · 
dın olan 21 idam mahkumu, 
bu dört katil idama götftrGlftr· 
keo, 

- Uğurlar olsun! 

dllmemlı olduğu için vaziyette ( 

aalAh yoktur. 

Diye bığarmıtlardar. 

Revü Amele barekAtı genlolemek 
tedlr. 

Sabahleyin Ellze'de Comur 
reisinin riyasetinde toplaDln 
lablne meclisinde bo vaziyet h 

tedklk edllmlıtlr. 

Parl111 29 (Radyo) - Grn 
harekAtı bfttfto gOn devam et· 
ml11 olmakla beraber, ıkoauı 

ftzerl aılah baolımııtar. Reno 
otomobil fıhrlkaaı pıtron ve 

ııneleıl aruında bir ozlıtmı 

Horana Cumorlyct halk 
partlıl menfeatlne bıokan 

Avni Doğao'ıo himayelerinde 
30 mayıı cumartesi gftoll ak· 
~amı saat 1 7 de Tayyare sine· 

maaında İzmir ve Burnu• 
yak.sek ıflelerl tarafından bir 
Rev6 verilecektir. ReYftnftn 
fevkalAde gazel olm111 lçla 

epl hazırlık yapılmı~tır. 

"---·-----.-_ 
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- Pamuk Izmirin derdi Partı• B k 1 · 'd k. K d V ·ı K aş anımıı 
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ı M k T d'k Edild' ıa ı u se ıyor öbürgftn An. ar er ezce as ı ı. • .•.• 
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Geçenlerde f ımfr kan ma· lıa edllecek Qzftm ve incirlerin 
rıhhaelarıoın lştlrakllo toprak yardım hleaelerloln IJJhlaar lda 
mahıallerlnden verilmekte olan reıl ve mftteahhltler tarafındın 
tayyare lanesl miktarı ile tah hna kurumuna vertlme•l lıte · 

ıllAt ıekllol teshil için bir kon necektlr. 
gr" akdedflmlf ve verilen ka· l O - Bu mokarreıatın mev· 
rarlar, havı kurumu omomt kil tatbike koomaeı 8. K. Genel 
merkezine g6nderllmleıl. Mer· merkezinin lanlbloe bağlıdır. 
kez, klrarlıra taedlk: etmletlr. 
1 haziranda ıatblkıtı gcçlfe. 
cektlr. Allkad1r vatanda1Jlan· 
mız bllefnler diye karuları neı· 
redfyoroz. 

Kongre mukarreratı: 

Mahsullerimiz 
--·· ..... ······---Fuvarda zengin 

Bir şekilde 

Bulundurulacak .. 
-

lzmlr fuvarına dış memle· 
kellerden iştirak edecek olan 

larıo 11tış yapmıları için bil· 
k.umetçe 200 hin lfrahk döviz 

mO@eadeel verilecektir. Bonon 
tatbik edtlen eeaeaıa uygun ohm) 
yOzde iki vekil teshil edtlmlettr. için lktısıt vek4letlnce veldlJ,.r 

1 - Yer firOolerl müstah 
ılllerloden hava kuvvetlerine 
y11rdım hissesi olarak yilzde yı· 
rımdan dörde kadar atanmakta 
olan muhtelif nlebetlerdeo (Me 
mur ve m6etahdlmto hftkkıoda 

2 - Üztım ve incir, pala 
mut ve palamut tırnağı, yün 
yıpağı, balmomu, kitre, av ve 
diğer hayvan derileri, sleam, 
bakla, kereste anıaoo, mlyan 
kökO n mfimaeill gibi ihraç 
m11hsol ve mevad•nıo y11dım 

hlaeelerl ihracat lsktlelerlnde 
tahsil olunur. 

3 - İhnç edllen fi.ıflm ve 
incir mabssollerloe ald y1rdım 
hheeıl; ticaret odaeınca bildiri · 
lecek ihraç 1JJ18raf lannıo satıl) 

l lıtlerlodeo tenzili eoretlle he· 
sah olunur. 

4 - Zeytin yağı ile diğer 

.nebatı yağların •e pirina yığı 
nın yardım hleeelerl bunların 

istihsal edildiği fabrika ve 
yığhaoelrrde ve pamuk koza 

sıodan alınacak yardım hlaeeel 
de, bu kozaların temizlendiği 

ve mahallç yapıldığı fabrika· 
• larda ve lmalAthınelerde alınır. 

5 - Tcıttındeo almacak yar· 
dım hfesesl elmdlye kadar ol· 

doğu gibi tüttın lohlear idare· 
since ve Afyondan alınacak 

heyeıtodeo mftsaade ılıomık üze 
re olduğu don belediye relel 
doktor Behçet Uz'a telefonla 
haber verilmiştir. 

İkh@at vekAletl biUçeslodeo 

fu •ar için 25 J.lo lf ralık ıyrıl · 

mı1Jtır. Bo p1ra, yakıorJa ko
mite hıokaolığına gelecrkılr. 

Sekiz dil llzerlne bastmlmıı 

olao afl1Jler, bdtün dıe n iç 
memleketlerdeki mail müeese · 
selelere göod. rllml1Jtlr. VUAyet 
ler pavyonları bo yıl çok zen· 
glo olacakhr. Bir çok •llAyet· 
lerden komite başkcolığına ge· 
leu mektuplarda funr ytrl 

tezylnah hakkında malümat 
ltıtenmektedlr. Komite de, mtlli 
mabıullerlmtzln •tl4yetler pav· 
yooooda en iyi bir mevki 

l~gal etmeleri lçfo hiç bir fe· 
dakarlıktao çeklnmlyecektlr. 

İzmir vll4yetl bfttçeslndeo 

fovar için oo bin lira ıyrılmılJ 

olduğu bir tezkere ile komite 
baekaolığına blldlrllmlotir. 

ilk Bakla 
blHeler dahi uyoştorocu mad ' Dün borsaya getirildi 
deler lohle111 tarafındın alın · 

rn1Bı sıraeıodı istifa olooor. 

6 - Bunların hulclndekl 
mıbsulAt ve alelumum hububat 

ile Y•IJ ve koro meyve ve seb· 
ıelerln yardım hlHelrrl mahal· 
lcrf nde n malyetlerloe göre 
aynen veya nckden istifa 
ol onur. 

7 - Tork Bava Korumu; 
gerek ihracat iskelelerinde ge· 
r6kae mahıllerlode alınacak 

yardıı.n hleselerlnl tahsil ve fa 
Ufa ve çok sıkı bir surette 
kontrol oAOllcrlol tanzim edecek 

bir tıllmıtoame hazırlıyıcaktır. 
8 - Köy ve bele :Hye ticaret 

odaları teşkilata bu tıllmatname 
ıhkAmınıo tatbiki ve yardım 

hlseelerlolo tım olarak tahelll 
· hususunda hava kurumu teıkl· 

IAtsna her türlJ yardımı yapa 
cıktır. 

9 - Memleket dahlllode 
blkarak lohlsnlar idaresi tarı · 
fandao urf veya milteahhltler 
lırafıodıo mOeeeeeat ve devaire 

KıdUekaleel charında sebze 

bıhçeıl boluoın Reoçber O~· 

man, bu yılın ilk koro Bakla 
mahıolQntı borsaya götOrmüottır. 

Fakat mıheftl iki çuval olduğa 
ve taamiUe göre be, çuvaldan 

az olunca yeni yıl mıhııultı 

eayılamıyacağı için piyHada sa· 
tı1Ja 1rzedllml1Jee de dlln akoıma 
kadar kimse talih olaıamı1Jtır. 

Bo gftnlerde bazı reoçberlerlo 
daha bonaya yeni yıl mıhsultı 

Bakla getlrm,.fert bekleniyor. 
O nkh, plyıea açılacaktır. 

Otobüs duraklart 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

bolonao ( OtobOe durağı ) lev· 
balarının çeehll ve çirkin ee· 
kilde oldukları görGlmtıotftr. 

OtobOecOler Birliği, ha inha· 
lan, zarif duraklar üzerinde 
yeko11ak bir oektlde yaptırmayı 
kararlıatırmıotır. Yapılın na 
muoe, Belediye retsllğlnce be· 

ğenllml1Jtl. 

R. PEKER'in 

inkılap Dersleri 
R. Pekcr'in Ankara. ve lstanbul ünirersitelerindc ı·erdiği ın· 

kılcip dersleriude tatulan talebe notları, gözden geçirildikten 
sonra, ULUS Basımevince hitap halinde basılmıştır. 

l 2•J. say/ a tutan eser, yalnız baskı masrafmın karşılığı olarak 
1ıer yerde ON S.URUŞA saıılmcıkıadır. -

Zeytinyağı dQşüyor 
Şehrimizdeki alAkadular ta· 

raf1Ddan Ankara Tnrkof le reis 
Uğlne gönderilmek Ozere halta· 
lık: eataı 'flZlyetl hakkında bir 
rapor hazırlaomıttır. Bu r1porda 
Pamuk f latlar1Dın son bdta 
içinde kilo başına iki karnı 

yftkeeldfğl btldlrllmletlr. Zeytin· 
yığı plyaaaaı dOeOI.: ve gevtek tir. 
Beo aaldll yağlu 37 koroea 
daetftğtı halde alıcı yoktur. 
BllhBBsa son gOnlerde Yunanla· 

~ 

tan'ı, Koza, Koyun "e Sığır 

ihraç edilmiştir. Pal4mot rekol 
teıl çok azalmılJ ve plyıııa'da 

ek.sıra mallar kalmamıetır. Bal· 
mama fl11h 92 kuruşa çıkmıt 
tar. Talibi de çoktur. 

Yapığı plyaeaaı vaziyeti de 
eayanı memnuniyet haldedir. 
Flatlar ytrll ince mallar da 
65-66, ADlldolo mallarında 62· 
63,5 kuruştur. 

Nişanlanma 
Memleket hastanesi sert11hibi 

doktor Haaan Yoıof'un kerimesi 
Selma ile Tire'nin taoıomıı ailele· 
rioe mensup gençlerden Sadık'ın 
oi~an merreimleri, diio eaat ooye· 
dide parti baokanımız Avni Doğa· 
nın evinde yapılmıı ve her iki 
aile efradı ile dostlan hazır hu· 
lonmoatur. 

Parti b&şkanımız, doktor Ha· 
ean Yueufun talebeeiodenılir. Eski 
hoc:ı8lndao, oi~an merasimini, evin· 
de yapmak şeref inin kendisine 
verilmesini rica etmiş, değerli he· 
kimimiz de bu çok oazikii~e hare· 
k~ti memnuniyetle karşılamıotır. 

Genç nioıolıları kutlular ıaa· 
detler dileriz. 

Tr8mvay lşliyecek. 
--·-· Vali Fazlı Gfileç döuQnce vilayette toplantı 

yapılacak, şirkete esaslar bildirilecek. --Birinci kordonda elektlrlkll 
tramvay leletllmesl Nafıa VekA 
letlnce muvafık görGldilğil eeh 
rlmlzdekl alAkadarlara gelen 
maltlmattao aolafılmıttır. Şimdi 

letanbul'da balonmıkta olan 
vali Faılı GOleç, birçok ılU· 
yeılerl'I y()l açan Kordoo'dakl 
nakil v1&1taları mea'eleelnl, An· 
kara'dı bulunduğu ıurada Nafıa 
bakanı Alt Çetlnkayı'ya anlat · 
mıt ve halkın medeni ve her 

tOrlO lhtlyıcrna cevab verecf'k 
iyi bir nalul vaaıtaaına kavut 
turulmaaı muvafık gôrülmüttOr. 
Nafıı Vd:Aletl, İzmir kordo , 
nooda f'lektlrlkll tramvay Jolet· 
me lelol İzmir tramvay ve elek· 
tlrlk otrkcıloe hızı eartlarla 
vumek için mazıkereye hıı· 

laomaeını kabul dmlştlr. 

V111l F1Zh GOleç, letaobol'dan 
gelince vllAyet mıklmıoda Va· 
linin reisliği altındı Beledi ye 

reisi Dr. Behçet Uz ve vlrket 
mftdftrft M. Gorme2100 topla 
narak lzmlr'ln bu mfthlm lşlol 
görOıeceklerdfr. 

Vali Naflı vekAletlodeo al· 
mıt olduğu direktife göre şlr 

kete ne gibi fart ve esaslar 
dahflfnde kordonda elektrlklf 

tramvay l1Jletllmeel monfık gö 
rQJeceğlnf bildirecek ve bu 

f'HB;ar Oztrlnde karar verildik 
ren, mutabık11t h1&1l olduktan 

eoor• Belediye ve Şirket· mo· 
rahhaeları Aokara'yı giderek 
Nafia Vekaletine bu kararı 

bildirecek ve fmtly•z lçlrı mü 
zakneye bıehyacakludır. 

Dedebaşı Köyünde Bir 
Vak'a Oldu. 
~~~--... -----~~~ 

Bir Bağ Mes'elesinden iki Kişi Ya
ralandı, Vak'a _Faili Tutuldu. 

Karşıyıka'oıa Dedebaşı (Ôr 

nek) köy6ode bir vak'a olmuo, 
lkl ktel yar•lenmıııtır. 

Vık'anın sebebi, emvali met· 
rük"deo 12 döoGmlftk bir bağ 

kara'ya gidiyor,. 
lzmlr parti bııkaoı YoP$gııd 

saylavı A YDf Doğan, Peı;arteaf 

gGnQ htıobul t1tlkllo ~nkar11'71 
gidecektir, 

H. Dülge 
Ackara'dı bolooın ve f kt• 

Hd VeUletlle lzmlr liman lı· 
teri umum madorlOğtl bftroe 
ve kadroıa hakkında ttmaııl1r 

yapın ıehrlmlz lfmıo itleri 
umum madnra Hatmet Dftlge· 
nlo yarın letıobul'dao şehri· 
mize gelecr~I haber ahomııtar. 

Lemi Aksoy 
Ege mınıakası ölçQ ve ayar 

bıımafettl~I Lemi Akıoy, blray 
evvel Aobra'ya ghmlotl. lk:tı · 
ııad Vek41etlle remaslırda bo 
fuoarak mınıakası dıhfllodekl 

•llAyeılerden lspartı, Bordur, 
Dcnlzlf ve Aydıo'da ôlçO tele· 
rlol teftiş eden L"mt Aksoy, 
don şehrimlzııı oônmOetOr. 

Nafıa komiseri ilmi 
İetanbal'da tednf edilmekte 

olan eehrlmtz Nafıa komiser 
'vrklll ve Nafıı bıomtı(ettltl l!mf, 
tylle1Jmletlr. Nafıa vekaletince 
mPzoolyeıl bir ay dahı 011tıl 

mıştır. Biray eoora şebdmlze 
dônecekılr. 

Demirci haberleri 
Demirci'den yazılıyor: 

• Ekonomi: 

mes'eleeldlr. 8a4, mübadiller 
den Remo (Rımaıan oğlu Be· 
san'• nrllmfetl. Fakat bo bığın 
sahibi sonradan meydıoa çık · 

mılJ, mıhkemeye mfiracaatla 

bağını istirdat etmfttlr. Ayol 

köyden Giritli Rldvan oAlo 
60 yaoında Rldvao ile oğla 
2:J ya1Jıoda Muıtafa, bu bağı 

sahibinden satın ılmıolardır . 
Rtdvan'la Moatafa'om bağdı 

çah1Jtıklarını gören Dltlbıdll 

Bıeao, b11ğı keodl eltndkn ala 
oın boular olduğuna eaomılJ 

ve kin beelemfetlr. Daha enel 
de Baaao; Rldvao'a tabancı 

. Bu hafıa içinde kuıımıza 

~holııa ullel Murat Gf'rmeo 
Demirci Borla yolunun yıpıl· 

makta olan kıl!ımlarıoı ıyrı ıyrı 
gezerek hanların öoflmGzdrkl 
yıl içinde mutlıt bltlrllmeıılol 

ve atİf ndlrlerlo biltfto yaz ça 
lıetırılmaaını n,mıere etnret· 
mittir. 

Tatünciilük: 

Dünya Buğday Istihsa
Jiitt Ve ihtiyacı. 

--------------~------~---------
Dlloyı buğday lıtlhsal4tı, 

stok ve ihtiyaçları hakkında 

eehrlmlzdekl alAkkdarlara bir 

rapor gelml1Jtlr. Roma beyuel · 
milel ziraat enetltOeüodeo ıh 
nan malumata lhtha eden bu 
rapora göre 1935 ııenesl dGoya 
buğday rekoltesi, Tür ki ye, Sov 
yet Rilaya, Çlrı, İran ve Irak 
hOkumetlerl" dahil olmımık 
şart ile 19 34 senesinden eoora 
eo zaylf k:aydedllenlerdendlr. 

1935 rekoltesi, 1934: rekolte· 
eloe göre yalnız yftzde bir ole. 
betinde bir f1Zlalık göstermekte 

ve ııon beo yıl (1929 1933) va 
sati letlhealatından 80 milyon 

keotMI geri kalmaktadır. 1934 le 
0

bilyük, buğday lhrıç memle

ketlerinde bu tenakus dahı 
ziyade göze çarpmıktadır. 

Bu memleketlerin mecmuu 

htlh11l4tı yalnız 549 milyon 
kental tıhmln edilmektedir. Bu 
na blrleelk Amerika devletle

rinde maheuhln yanmısı, A•us 
tralya, Arjantin, Tuna memle 
ketlerlnde ve şimali Amerika 
dıkt kuraklık sebeb olarak göı 
terllmektedir. Buna mokabll 
buğday ithal eden Qlkelerde 
193{ de olduğu gibi rekolte 

mebzoldtı. Son btlJ senelik VI· 

eati rekolte yüzde 9 nlebetlnt 

ıomıktadar. So•yet Ruayı'da 
muvakkat tahminlere göre 1935 
rekoltesi 19:34 e göre 9 milyon 
kental fozla olmoı ve 319 mtl· 

yon ketali bulmoıtur. 

Çlo'dtı, bllbına elmıl mıo 

takılarında hnaların ko11k 
gltmealodeo n orta mıntaka· 

larda vokubulan eeylAplardan 

rekolte yüzde 15 -20 nlebetln· 

de dftşmtıotOr. Totolao hesıp · 

lara göre netice itibarile 935, 

936 yılında diğer tılkelere lh· 
raç edilecek buğday ancak 205 
milyon keotale varmıktadıı ki 
boynk harpten sonra kayde· 
dilen en küçük rakamdır ve 

yOzde 16 olebetlnde dilttlktOr. 

Buğdıy ithal eden memleket· 

leılo 147 milyon kental huğ · 

dayı lhtlyıçlan vardır. latatle· 

tlklrr' ilk atımestrde buğday 

thracahnı 70,6 milyon kilo 
olarak k• ydetmektedlrler. Bry· 
nelmllel buğday taleplerinin 

azlığı, bağdıy ithal eden mem· 
leketlerln yiyecekleri rıııddelrl 

dıhlldeo temin etmeğe çılıoma · 

larıodın ileri gelmllJ ve aoa 
dilnya siyasi, mali vaziyetleri, 

Ulcrari ılıo · verl1Jlefe kat'i su· 
rette engel olmuıtor. 

Lise ve Orta 
mekteplerde .• 

Şehrimizdeki lfıe ve Orta 
mekteplerdt- ikmale kllan •e 
k11n11t notu 4. onmarıyı dolda· 
ramıyın talebeye, bugao mek· 
teplerlode tebligat yapılacaktır. 
Talebeler, bo sabah mekteplere 

giderek bir senelik çahomılım· 
nıo mabsulGoft ôğrenccc::klerdlr. 

Çf'kmle olduğu için sulhceZ1 

mahkemeılne verllmlı ve hık 
kında taklbıt yapılmıfh. 

Haaıo; bağı kendlıloden al 
dığına Hnoeden Rıdvao'la oğla 
Muetafa'yı yarılımığı karar 
vermllJ ve Mustafa Yaruıolar 

dağına sn ılmağa giderken 
ôoftoe c;ıkarak eltnde bulunan 
çapa ile yOıftoe •urmoı, çoco· 
ğun sol yanığını dığıımıe, Moı· 

tlfı'yı ağır surette yatalamıştır. 

Mustafa; yaralıoıncı kaçarak 

Mine gltmlf, vak'ayı babası 

Rıdnn'ı anlıtmıohr. Rıdvıo, 

Buseoe kazamızda lktıeadl 

duromuo dilzelttlmesl için tft· 

tOocOlftğe çok ehemmiyet veril· 
mektedlr. Teekll edilen C.8.P. 
TütOncOler blrll~I kaza tGUla· 
ltrlnfo oef1Bet ve gOzellfğlnl 

bir kat daha artırmık n mftlJ 
terlslnlo taleb •e 1rıul1rıoı ye· 
rlne getirmek için bfttOn var· 
lığlle çılıemaktıdır. K1211nın 

basene 150 114 200 bln · kilo 
ara11nda tOtOo çıkaracığı rahmin 

tdllmektedlr. 

köydeki jındarma karakolun• 
tlkAyete giderken HaHo, aoll· 
ne çıkmış •e ~ene çapa ile 
Rıdvao'ı da bıoıodao y11ıla· 

mışhr. Radvan'ın yarası hdlf tir. 
Jıodarmalar, Buan'ı yık.alı· 

mıelardır. B4diee tabklkltana 

mtıddetumuml muavini MOmtaz 
Yılmaz tarafmdıo dnam ed•l· 

mektedlr. 

TAYYARE 
SiNEMASI TF.LEFON 3151 

Bu hafta menimin çok beğeolleo iki bQyfik f timi 

Kaçak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'ın beraber çe· 

"lrdtklerl tamamen I<'nnıızcı sözlü bir oıheeer 

Viyana Geceleri 
Vty11Da'oıo dillere Jeıtın olın e~lence ve mvelkl hıyıtı ve en IOD 

valeleri lrae ~den gr.olo menolo bftyOk musiki ve eğlence filmi 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
Fiyat{ar: 15 ··20 · 30 kuruştur 

SEANSLAR: Hergüo 16 19.30 V'vana geceleri. 17,40·21,15 Kaçık 
Camarıeııl ve pazar l~ de Kıçık eevdıhlarla hatlar 



Siyase Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

Yazbatnun t lkrfnde urar ede 
çeğlnl bleseden gflzel Kora, 
snzo başlı:a vadiye nakletti ve 

haf ta içinde yeni verilecek tem· 
elllerl gôrmek için tiyatroya 

gidip ghmlyeceğlnl sorda. 

Fakat, genç kadının kendlel 

Ue kıtf J derecede alAkader ol· 

madığına hOkmedeo Aldoms, 
yOzbeşınm cevabını bekllyecek 

klder sabır gllsteremedl; ve, 
yerden ayağa kalkuak, Koraya: 

- Reo gidiyorum, çftnkO 
beni bekllyenler var. Dedi: 

Kubah Melez, genç kadının 
cevabını bile beklemeden, yü;,ı; 

başı Buagemonn eoğuk bir ta 
vırla selAmladı, çıktı, gitti. 

Genç yOzbaşı hayretle : 

- Ne oldu bu zatı? Diye 
sormaktan kendisini alamadı. 

- Sporla meegul olan her 
erkek gf bt biraz fazlı ılofrll · 

dlr.. Fazla boppadır! Ve ne 
tuhaf şey... Bir ukltten beri 
benim yanımda böyle kıskanç· 

hk sahneleri icat etmektedir. 

Helbukl aramızdaki milnaeebet 

şekline göre beni kııkanmak 
hakkını haiz değildir, çQnkO, 

kendisine ne bal n ne de Is· 
tlkbal için bir Qmlt nrmfo 

değtllm! 

Yazbaeı Boogemen, adeti 
veçblle b11 hueuetı fazla izahat 

letemeğe taraftar gördnmedl. 
Faklt genç ve gftzel Kora 

·nedenııe · bu huaoata fazla dur· 
mık istedi ve: 

- Y ılnız ve endi başıma 

hor bf r kadınım! dedi. Ban· 

dan birkaç sene evvel. evlen· 

mf.e olduğum halde eaadet yQ 
ııQ görmediğim için nlkı1bım 

Roma mahkemesi kararlle bQ 

kOmden fakat edtlmfştlr. Do. 
nun için keyif ve beveılme 

göre bir Aıık tutmak, evleo· 

:mek veyıhot tamamen eerbcet 
kılmak benim ellmdedlr. Çün· 

kO, k4f 1 derecede servetim de 

vardır; saadet ve hayatımı ko· 

tayca IJDnnn, bunun keyfine 

kurban edemem. 

Genç Kora, BOtOn şu hılkı 

toplıdı, gôzlerlal Y ftzbışının 
gOzlerlne dikti ve kellr.oeler 

nzerfnde fazla durmık IJllllle 
ilave etti: 

- BGtıln bunlara rağmen, 

eğer hayatıma yeni bir erkek 

karıoıcak olursa, onu kalbimin 

bfttOn kuvvetlle seveceğime de 

eminim! Dedi. 

Kora'oın bu eOzlerl Yftzbaşı 

Boagemon'de derin bir mem· 

nunl yet boeıl etti. Böyle bir 

mevkide, letlbz yoluna sapmı 

yacak kadar kıdın rchlyatma 

vak•ftı. M11maf lb: 

38 .. 

- Aldoma bu akıam mlaa· 
f lrlotz otan diğer centilmenler 
hakkında da bôyle hareket et· 

ti mi?. Diye sormaktan kendi· 

etal alamadı. 

- Bayır, maamafih bo ır · 

tak gülQnç olurdu ! Gorçakof 

ve Pellşln, çok eımelerdenberl 

ve Rusya'd o tanıdığım yaşlı, 

başlı dostlardır. Bu iki muh· 
terem zatın bana eevgl ve 
saygıları bılyftktilr ve hiç bir 

vakıt da bana aık mGIAzlmetl 
yapmağı dQşQomemlılerdlr. Es· 
pelatoyo gelince, bo zat oyun· 
dan başka bir ıey doeanmtığe 

vakıt bulmaz ki... Hep de ko 
şolardao, atlardan zevk ılır. 

loglllz Aııton Bllmt tohaf lugl · 
llz'lerdendlr. Kadın cemiyetle· 
rlol çok sevmekle berıb 

etiketten biç ayrılmaz 1 
·yozbaşı .. Bir sual daha sor 

mo flzore iken, Kora ıözüo~ 

kesti ve : 

- Aldoma budal1&1 bıkkın · 

da benden hiç bir izahat Jete· 

meyiniz. Bele siz, bıına benden 
ayrıldıktan sonra vektınızı nHıl 

geçirdiniz ? Sosunuz ! Dedi. 

Yftzbışı, Almada'nıo lemlnlo 

2ekrarına mahal kalmemeeını 

memnuniyetle tellkkl etti. 

- Mareıalın emri alt1Dda 

bakamhk ltlerlle mf!şgul oldum. 
Çok az çıktım, yalmz 911babları 

harp arbdaoım atımla ormına 

kadar htr g,.zlotf yapıyorum. 

- Ben hatırınıza biç gel· 

medlm mi?. 

- Ancak ılzl dftıünmckten 

kendimi alamadım, atla yap· 
tığım sabah gezintilerinde çok 

kıea olmaeını hllA mftteeHlf 

olduğum ilk mobaveremlzl dft · 

ıtındam. Çalııırken de sizin 

batıranızla meıguldQm ve sizi 

görmek arzoao Ue adeti heye· 

can içinde idim. 
- Şonu. Var -_______ , _____ _ 

Kim kahahatlı 
Gazetenizin 6621 No. ve 

26 5 936 T. il nuıb1&ındı pos· 

tadan ~lkAyet bıolığı ahında 

çıkan yazı aıerloe tahkikat 

yıpıldı. l\Iınlea'yı eeklz saat 

mesafede bulunan Allbeyll kO · 

yflnlın mektuplarını Manlea 

merkezindeki köy koıueona ahi· 

makta ve motemedlerl tarafın· 

dan alınmaktı olduğu anlatıldı. 

Eğer eablplerlne teellmlnd,, bir 

intizamsızlık varsa köylflnftn 

matemed ve muhtarlarına mtı· 

racaat etmeleri lcıbeder. 

Bıımador namına 

Saffet 

................... , Bir kadirşinaslık 
1335 ıeneelode Ôdemfe'te 

Jandarma tabur kumandanhğın· 

da bnlonao ve halen Ödemle 

bılkevloce adresi belli olmıyao 

yftzbaşı Bay Tabir, 31 Mıyıe 

936 Pazar giloO kutlolınıcak 

olan İlkkuroun törenine davet 

edilmektedir. Ödemfı Halkevl, 

ANADOLU 
-------

Günlftk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rftşdü ÔKTEM 
Umumf ne~riyat ve yazı işleri 

müdtlrll: Hamdi Nüzhet 
1dnrebancsi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Altı ııylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru§tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

:Oeryerde S Kuruotur, -Gftntl geçmie nüshalar 25 kurueıur. 

ANADOLU MATBAASJI-,DA ! 

BASILMIŞTIR 

' o günlerde Ödemle çocukları 
ile beraber el ele verml~ olan 

bu j odum Subayıuı da, unut 

oıamıf ve hkkurıan bayramında 
onu kendi sinesinde görmek 

istemiştir. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşom Baedurakta Sıh 

bot, Karıntlnade Eı:ref, Ke· 

merde Komer, E,refpMtadı Et 
refpaıı eczaneleri açıktır. 
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Serbest sütunlar: 

luallimlerin 
Hakları 

Drnlzll'den, bir maallfm im 

zııılle •••~ıdakl mektubu aldıkı 
Gelecek yılların mes'ullytt 

a~ırlığının kimlerin omuzunda 

bulunduğu hakkında bir anket 
açılsa, ulueumuzon boyak btr 

ekseriyetinin, bu ağırlığın ilk 
okul öğretmenlerinin omuzla· 
rında dlyeceklcrfoe biç şOphe 
etmiyorum. 

Çok kolay ve ônemelz gibi 

görftnen bo :odev hiç te öyle 

değildir. Eğer bir Uk okul 
öğretmeni, kendlıfndeo bekle 

nfleo iti pftrOzaQzce yapabtllrse 

dftnyanın en bahtiyar kuludur. 
Zira bu, çok QzilnUHft ve batlı 

ba~ını bir ulasan mes'ullyetll 

teldir. Yordun taze flliıı:l yav· 

rolarını, yurdun lbıiyacaıına 

uygun hnzırlamok hiç de kolay 
değildir. Yaş, atle, zek4, mes 

ken, gıda, thtlyaç, yışayıe fark· 
Jıırl bu zorluğa bir kat daha 

zorlııttırır. İlk okul ö~retmeo · 
Jl~f, gOnde beş saatlik bir der 
ee girip çı roakla bitmez. Eğl· 

timi ve öğretimi uhdesine ve• 

rllen çocukları okulda, oyunda. 

yoldı ve hotrl evinde daimi 
eotelte lılemek ödevindedir. 

Çocuğun yurda ve ulusa za 
rar111z ve faydalı yetlemeel ve· 

ya yetfememeet öğretmenin mad 

dl maoni mes'ollyetl cftmle· 

&indendir. İtte ha milhlmltırlo 
değU, ehemlerlo ehemmldlr . 

Camurlyet ve onun değerli in 

kılAbının temelleri de 0000 

omuzlarına dayanır. Nesli ye· 

tlştlrmekten baeka; yorddaelara 
cumurlyetl, lnkıl4bı ışılamak 

yenlllğl sevdirip hazmettirmek 

yurdu; medeniyet bilgi ve gör· 

ğdlerfle bezemekte keza ilk 

öğretmenlerin baeta gelen ôdev· 
!erindendir. 

Nitekim, balkevlerl kurumo· 

nun bel kemiğini tP.tkfl eden 

ve htltGn oubelerlnde her vakıt 

rol alın ve ulus okullarında 

4cretelz çat.şan ilk okul öğret· 

menleri değil midir? 

Böyle iken ilk okul öğret· 

menlerinin bazı haklarının h41l 
verilmediği gôrftlmekte ve do· 

yolmaktadır. Meseli, kanunla 

verllmte n ftç senede ôdenmeıl 

zaruri mesken bedelleri vardı. 

Bazı vlllyetler ~tamamen, hızı 

vllAyetler yırım derecede ver. 
diler. Bazı vll4yetler biç ôde. 

yemedi. Ve gene 932 senesin· 

den beri harcırahlarının yarm· 

nı ve tecblzat bedellerinin ta. 

mamanı alımıyan muılllmler 

de bulunmaktadır. Keza eakl 

yıllarda bae öğretmenler teri l 
ederek o makamaJ gelir, diğer 

arkadaelarından daha fazla aylık 
ılır daha az dere okuturdu. 

Halbuki olmdt: böyle bir ay 

hk farkı yoktur. Yılnıı 10-20 
liraya kadar mıkım flcretl ve· 
rltlr diye bir kanun var. VllA· 

yetlerio genel mecllılerl bu 

ıabalaııtı evvelce senelik biid· 

ceye korken iki eeaedenberJ 

ha da akeımıŞtır. 

Vilayet genel mecllılerl ka· 

rnutayın yaptığı kanunları tat· 
blkle milkellef değil midir? 

Kamutay, •ll&yet meclislerine 

10 20 lira arıııındı ıadlllt ya · 

pabllmek bukkını vermlıtlr. 

Fakat bftsbQtQo kaldırmak de· 

ğll! . Bir okuloo maddi, mıane · 

vi tekamflltınft, biltüo demir· 

bH eıya vo kltuplarıoıu ko. 

ruoruaeını okul ~ocaklarının 

eğitim ve öğtetlml gibi pek ağır 

mes'ullyetl üzerinde ta~•yıo •e 

bu yetmiyormuş gibi bir de 

ayrıca eınıf okutan bir bat öğ· 

Ingiltere,r:Fraosa r.ııe Müştere entZec· 
ri Tedbiflerin Devamını Istiyecekler. - Hazır ltalya, Habeş Mes~elesi. için Milzakereve ., 

Olduğunu lngiltere'ye Bildirmiştir. 
Londra, 29 (Radyo)- Deyll 

Ekııpree gozeıeelnln . yazdığına 
göre, lıalya'nın Londra bftyCik 

elçlel M. Grandi bugOn Iogll 
tere Hariciye N ezaretlne gide · 
rek, zecri tedblrleı· kaldırılma 

dığı takdirde ltalya'uın Uluslar 

}OSyeteılnden çekileceğine dair 

şifahi bir nota tevdi ettiğini 

yazıyor. 

Deylf Meyl gazetesi de, :M. 

Grandl'oln Mue1Dllnl'den aldığı 

talimat Ozerf ne Lord Eden'I 

ziyaretle, Duc;enlo eski İngiliz, 
ltalyon doıtluğuno karmak ve 

me&al bldlğl ol temin etmek 

arzaıunda oldoğono ıöyledlğlol 

ve Habeş mes'elesloln hatif için 

de hemen mOzakerelere glrltll · 
meslnl istediğini yazıyor. 

hta .. bul, 29 (Boeoet muha 
birimizden) - Sağlam bir ha 

bere gôre, Fran!!a ve loglhere, 

konseyin yapacağı toplantıda, 

zecri tedbirlerin muhafafaz11ını 

htlyeceklerdfr. 

Maamaflh ket"i tedbir iste· 

mlyeceklerdlr. Bu haberi nreu 
mebaf 11, Habeşistan ve zecri 

tedbirler lştoln ancak sosyete 

heyeti umumlyeslnce kararlao· 

tmldıktan aonra katlleştlrlle · 

ceğl kan111tlndedlı ler. Bazı ce· 

nubl Amerika dbvletlerl zecri 

tedbirler aleyhlndedlrler. Al · 

manyının Lokarno muabedealnln 

feshi de bu toplantıda konu· 

eulacaktır. Fakat kıt'f tedbirler 

derple edilmektedir. • 

ÇQokft Alman cevabının, 

toplantıdan evvel gelmlyeceğl 

eanılıyor. Bunlar hırfclndekl 

tahminler menlmalzdlr. ÇtlnkO 

yeni Fransız kıblneıl kurul· 

mımışllr. Maamaflh 15 haziran 

toplantısında, Frrnea'nın, içti · 

mıı tehir talebinde bulunacağı 

asılsızdır. 

Londra, 29 (Radyo) - Hıvae 

Ajınıına göre, kooeey, 16 Ha· 

ziran toplıntmndı zecri tedbir· 

lerlo muhafaz1&ını kararlaıtıra· 

caktır. Fakat toplantı Eyltlle 
kalacak ve bu zaman içinde 

foglltere, Italya arasında bara· 
retli mftzıkcreler geçecektir. 

Bu mllzakerelerfn menuo on· 
dar: 

1 - İki memleket u1&1nda 
mukarenet 

2 - Zecd tedbirlerin llgaH 

retmene kanunun bahaettlğl 

ayda yedi buçuk lira makam 

Gcrctl çok mu gôrGlmell? 

Denizli iki &ene evellelne 

kadar makam ilcretlcrlnl mon· 

lazam kabul eder ve verirken 

ve her sene birkaç öğretmen 

tabaleatı korken geçen sene 

hiçbir llgretmen tıheleatı kabul 

etmediği gibi makam Gcretlerl 

nl de ılldl attı. Boıeoe de ke 

ııa makam ftcretlerl için blrşey 

koymadı. 

Der tOrlQ fedakArlı~ı hazır 

olan ve bunu her fırsattı ispat 

eden ve pek sğır ôde'I 
omuzlarında taşıyan ilk okul 

öğretmeol ... rtoln kanunh veri 

len haklarının Cumorlyet dev · 

ıiode tamımen ve 11manında 

verilmesi 14zımdır. 

Bonon teminini yOce kflltftr 

bakeohğıodın önemle bekleriz. 

Birçok siyasiler, eol cenahm 

muhalefetine rağmen zecd ted· 
birlerin hlçolmazııa malt klBlm· 

larınıo mohıfaza111nı istemeleri 

ve böyle bir mOzakereye de 

taraftar olmalım, sırf İtalyan · 
)arın Habışletan'ı leletmek için 

kendi eermHyelerlne mdbtaç ol· 

maeından doğuyor. 

Boynes Ayres 29 - Arjantin 
sosyeteye zecri tedbirler vazl· 

yeti Gznlne bir nota vernek 

bugauka eırtlarla sosyeteden 

çeklleceğınl blldlamlştlr. 

Kahire 29 - Maliye vekA· 
lett, bazı İtalyan euasının ve 
eczasının ithaline izin vermlatlr. 

L<ındra, 29 (Radyo) - ltıl· 

ya'nın Londra aeflrl M. Grandi, 

bogOn loglltere Hırlcly~ bakan· 

lığında M. Edeo'I ziyaret etmlı 

ve bu ziyaret ozon eOrmfletftr, 

Mareıal Bıdogllo9DDD Halw 

elıtan'a gittiği tarlhtenberl M. 
Grandi, M. Eden ıarafınd11'! 

ilk defa kabul edllmlıtlr. 
Bu mftlAkat etrafında hlçblt 

haber eızmamııtar. 
Maamaflh, Roma hilkumetl, 

zecri tedbfrlerln devamı hasa· 

bile A vrupı mea'elelerfo" all· 

ka göstermediği ol blldlrmfetfr. 

Ve 16 hazirandı zecri tedbir· 
ler kaldırılmadığı takdirde İtal· 
ya aerbeatl bıreketlol kazanı· 

cakhr. 
M· Grandi ile M. Eden'ln 

bu aonuncu mftlAkatınıJa boa· 
tarın gördş4ldOğQ tahmin edil· 

mektedlr. Bu mftl4katın aalAha 

doğra bftyOk bir adım olduğu 

söylenmektedir. 

Habeşistan'da Vaziyet 
--------,-------

Kalan Eşya Teshil Ediliyor. Filolar, 
Faaliyette· Devamdadır. 

Ctbutl 29 (Radyo) 

Harar Fransız baş 

·- Hakkında hodnt harici kararı verilen 

papazı, verilen yeni mftsaade ile Harar'• 

döodft.. 
Roma 29 (Radyo) - Mareeal Graçyanl'oln emrlle Adla Aba· 

hada ltalyanca bir gazete çıkmağa başlamıştır. Habeı'lerlo bırak· 

tıklan eeyanın teabltlne bışloomıetır. MeoeUk'ln mezarı ve mO.· 

cevberatı da bu meyandadır. Habe~latın'dı 12 Amerikan hHta· 

nesi çalışacaktır. Adle -Abıba Ue diğer eeblrler nıkllyıu ddzel· 

mittir. Dan bir tayyare f llosu logal edllmemlo yerler Gzerlnde 

lstf keıf lar yapmıe, aeayle yerinde oldağondın yer~ lnmle, tekrar 
uçmuştur. Seyyar kıt'alar Sodan hududa yıkınıodı bazı nokta· 

lara glrmlştle. Bunlar, gtımrGk teoldlatı da yapmaktadırlar. 

••• 
Belçika'da Kabine 

Kral Komünist Lideri ile De 
Temasta 8ulıındo .. 

BrOkeel 29 (Rıdyo) - Kral Leopolt Belçika komftaletlerl 

reisi M. Jak Mot'u kabul etmiştir. Bir komQnletlo faal bir kral 

tarafından kabulft ilk defa olarak vakidir. 

M. Mot bu hueuıtı demiştir ki: 
- Ben kralı ônOmGzdekl sınıf mdcadeleel ve matn11&1t &ı · 

nıf fırın vaziyeti hakkında izahat vermek için ziyaret ettim. 
Yokııa ben, komGnlat olmak itibarile ben kralların aleyhtarıyım. 

Kral bu akşam Gzcrl eabık hariciye bakanlarından M. Gas· 

parl de kabul etmletlr. 
ÔoOmdzdeld Salı gOnfi yeni kabinenin teeklll lmk&oı elde 

edllecelı..tlr. M. Vandervely, eoayallet partisi namını: 
- Bir soeyallat kabinenin tesisi için artık istical lGzomo ıol· 

kardır. Demiştir. 

••• 
M. Eden'ia Protestosu 
ltalyan'ların Filistin'de yaptıkları propa· 

gandayı protesto etti .. 
Londra 29 (Radyo) - BugOnkG kabine lçtlmaında Makdonalı 

Filistin vaziyetini izah etmiştir. Fllfetlo fevkalAde komiserinin 

vazifesini ifa ettiğini söylemle, Italya'dan Araplara kartı radyo 

ile propaganda yıpıldığını ve Eden'fn bono protesto ettiğini de 

ll&ve etmletlr. 
Londra 29 (Radyo) - Kabinenin yıphğı içtimada mohte11f 

eİyoPi mea'eleler arasında, dQoktl heftalık içtimada bltmlyen baza 
mes'elelerln mfizakeresl de bltlrllmleıır. 

Metaksas 
Yeni saylav seçimi 
yapılacağını yalanlıyor 

Atloa, 29 (Radyo) - Bao•e 
kll M. Metake1& yeni intihabat .. 
karu verdiği hakk1Ddıld oeş 
riyalı tekzlb etml~1 yalnız nlsbt 
intihabat konun ltiylb1&ının neş· 

redlldlğlol e6ylemlşılr. 

Kolonel Bek 
Varşova'ya dönüyor 

Belgrad, 29 (Rıdye) - M. 
Madam Bek bo gece Belgrad· 

dın Vareova'ya bıteket eımlo · 
lerdlr. Garde Yugoslavya baş· 
veldll ve11lr rical ve Lehistan 
eef iri Belgrıd'dıkl Lehli'ler 

ıarafındon teşyi edilmişlerdir. 
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Denk Bütçr, 
Haı.ır Ordu 

... Tariht hnynk tefrika...r 2 "Ufkun arkasında ·göremediğimiz bir tehlike varsa, 
~---===-~~==~~~~======Y 

Uyanık Hftkftruet 
- Başıarafı lci ıahifede -

dın dinlenmeden bGUla mem· 
lekeı her 11bıda bummılf hf, 
ilerleme fıallyetl içinde hatrQ 
neer oluyor. BQtfto bunlar dep" 
bir baıçenln, mlllet ltlerlQe 111 
kldar dikkatle n l11betle Y•~ 

aite tndl ettlilnlo ve ha nat· 
lelerin ne kadar kııklnç bit 
doygu ile lfıde edlldl&loht lf•· 
del eridir . 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioııu hundan koı kınıyoruz. Türk vatanının ve Türk 
Guzel Fransova, 16 yaşındaki gUzel kraliçenin milletinin mndafaasını Kendi silahından hekliyoroz 
\'e logiliz nedimelerin kalbleriode yaşıyorda. - .,, 

- Buştarafı Jci sahifede - luklarımıaa ve taahhfltlnlmlze yın yOkıek ltlmıdına teıekkar 
Fraoıova, ıhı aydanberl •e 

hikmeti halulmet icabı olırak 
knlıa bayak kııı Klod ile ev· 
lenmlt bulunayorda. Krahn kı · 
ıını hemen hiçbir kimse gOr· 
bleıdl. Anneel An do Bretınya 
blçlmılı, bahar, gene onan 
gibi merhametli, bab111 gibi 
baıııhkb Ye •epey OmrOaQ he· 
IDen ekeerlya bir ibıdet oda· 
tındı geçirir idi. Dak dô Va· 
loa ile nlendlgl 11mıa annesi 
&lmaıta. 

Dok dn Valaa'aın geldiğini 
Jtlkeek odanın peaçereeladen 
g~rea genç kıılar, bir taraf tın 
ta•aletlerlnde nok11n bmıkmı 
ID•A• çaheıyorlar, beri taraftan 
dı konoıoyorlardı. 

fçlerlndea blrlıl, kraliçe 
&lırl'ye : 

- Madam, M. d' Aagolea 
"YeıU bıth pıpagan111 bngaa 
getlrecekılr! Dedi. 

Diğer birisi de ıordo : 

1 
- Bugün hangi ıarluyı söy· 

lyeceğlz? 
Btrlıl de: 

- Dınıederkea lasın ne 
kıdar yGkeek bir ınk doyu· 
Jor, dedi. 

Ever, Dak d' Angolen olma 
il, kaçak kHltçenla, kea 
kendisi gibi kaçak nedimeleri· 
ilin can ııkınt111ndan ôlecekle· 
tine tGphe yokta! 

Çok gasel bir mıllkAoe olıa 
blaoz ıııoıonda, Dftk, gGıt.I 
•e genç Franıova dake, oeı'e 
•e hayat halkedlyorda. 

Franıon, hep1I de kendlıl 
llbl ıeılmll Ye centilmen olan 
•tkıdaeları, genç kr1llçeye Fran· 
111 neı'e ve hayatını öğretiyor 
delDektl. Bıuı .. . o kader ki 
;•ki f~halye dnlrlerlnla, ka· 
b•lllara olan fnkallde mechi· 
~7et Ye harmetl oıulOaO de 

1• edlyoı lardı. 

Frınıova, Kr11f çenla koaoı .... t taraını çok ıe ,ıyordo. 

'•nıııce, gllel logilfz'ln mini 
~bal Ye gazel ağıında ewıalelı 
1 lr ga11elllk alıyordu. Hası eğ· 
elllrlerken, Fnn10Y1, genç krall· 

~Je bir Fnn111ce kelime ıöy· 
11 laaıeğe maY1ffak olurdu. Kra 

Çe birden : 

; Ah.. Zıllm ! Derdi. 
t rınıoYa, genç knllçealn 
eıfrı 1 d , • tın .., idi. Onan için 
~tll beyitler yaııyordo. Ban 

1 dı knllçeye okoyordo. 

~._lrıUçe, bo oyunlardan, bu 
•- •1ell ıllrlerdea derin bir 
~•it d '-k uyuyor Ye eğleniyor, 

t.r. ıt geçiriyordu. Ve... Bun· 
la. il altındın dıhı derin, da 

ı41 ! •erarh bir hlı doğmıkıa 

l1 ltlr gan enelkl aahaeyl th· 
~erık ıklındın geçirdi ; Fran· 

) 
1

• uda k11rakıaa lameılne 
•ret. ile~ ID ederken kendlılae çok, 
t ook yaklaımıt, o kadar ki 
~ ... 'aovı'nın kalbinin deli bir 

-:: gibi çırpındıAını hlHelme 
"'- 1Dlydl P Ba yakındın le· 
8'1. ile her lklıl de ııtkın 
e~I birbirine bakma~a ceaareı 

lbe111lılerdl ! 
it h '•ilçe, Nbıreııl1nar1k oldu· 

... :erden kalktı. DDk neden 
)ıı.. J'anına glrmlı balanmı · 

.... dop 
~lb ' ıyeı, uladı at nıllaran· 

'- çıkın ıak11d•lar duyuldu; 
b1111a bir ıea: 

' llldam; kral geliyor! 

Soğuk korldordau bir lhllya· 
rın OkanrGğll ıonra, onlklncl 
Şırl'Ja ınkarerek: 

-Hıy Allıh bellnı verıln .. 
Dedl~I duyuldu. 
.Kral, mahu.J. delisi Trlbole 

ile birlikte kraliçenin yınmı 

~lrdl. 

Kral vıkıa iyi bir adamdı; 
takat bugaa oldukça hiddetli 
görftnftyor, yGıQ 11p 11rı ve bu 
rueuklukları dıhı derindi. İlk 
it olarak içinde kuru odunlar 
yatmakta olıo tômloeye doğra 
yarada. Şômloeoln tııerlode 
HmHı Ye zamana gôre ealr 
ıftsler oyulmoetu Şöminede bol 
koro odun yınmıkta olm11ıoa 
ra~meo kral Geftyordo. Dalma 
kalın ktırkler glymlı, boynunda 
en kıymetli ve ıııt~a knrkld 
boyun atkıaı olmasına, ytın ço 
;, ıplarıoa rağmen kral on ikinci 

. Şnl~ her vakti GtCldftğGoden 

bahsederdi. Ve hakikaten bu 
adım hiç 1Bıom11 1 el •e ayak· 
lırı dalma buı glbl kabr, titrer 
dururdu. 

Mafsal lhlhıb ve ağraları, dl 
ıanterl de yıka11nı hiçbir vakit 
bırakm11dı. 

- Sonu var -

1 Oku .. ların Dilekleri 9 
Halkın Bele
diyeden Dilekleri 

Bir klrlhnlz y11ıyor: 
1 - Beledlyemtı, hiç ınp 

hesiz hılkın ıaa~lığıoı, bllhıMa 

ylyc.cek menddıa temlall~lal 
dneaaerek bası dakkAn ve sa· 

tacılar için, telden mımul bir 
nevi sinek tuzağı bolaodurmı · 
lın mecburiyetini koymaetur. 
Bo karar çok yerindedir. ımml, 
bizim gördaltımaz bu tel ta· 
11klar, makıadı teminden çok 
oaekhr. 81r kere bonH elnek 
girmiyor, girenler de çıkablll· 

yor. Dikkat edlllree göralecek
tlr ki, ba tuzağı glrmlı ılnek· 
lerln ny111 hiçtir. Bltııbl ıy· 

racı, bir ılnek koHlayıcı tutup 
ılneklerl ıorla bunların içine 
ıokmık lmkloı dı yoktur. Beri 
taraf tan bo fıydıııı eeyl bu 
landurmıyaa eenaf ta, :bet lira 
ce11 vermek tehllkeıl k1r1111n· 
dadır. 

Biz, bo itte bir garabet, bir 
te111 gOrGyoraı. Madam ki sinek 
tatmıyor, hanlara lftaom nedir, 
bunların faydaın ne olıblllrP 

Ve ba takdirde baıka bir çare 
bulunamaz mı? 

2 - Çok ıakar, birinci kor· 
donda arabalar eallana yunr· 
lanı ghmelteo, yayahrda ak· 
aayıp durmaktan kurtulmak 
Gzeredlrler. Fakat bitmem dik· 
kıt ediliyor mu? 

Yıya kaldmmları da . yftk· 
ıeldl~l için, tıkl lrtlfaa gGre 
hu1rlaamıt olan ma8Ha tente 
feri, b111 k111mlarda mltemı· 

diyen gelip •eçenln kaf11ıua 

çarpmaktadır. K•ldırım yakıe· 

lince, yolcaooa da o nlıbette 

kendi boyana luıııhmasına ta 
bit lmkla yoktur. Keyfiyet bo 
gibi mağazılırın 11hlplerlne 
habılatılamaz mı? 

Halkevinde Kurs 
Bılkevlnln açtığı Orta tah· 

sili btllOaleme kunlNrı ıonı 

erdlAlndea 31 5 936 pazar gG· 
nO Hat 16 dı Bılknl ıalo· 

laandı, det1m edenler.,, törenle 

belge nrllecektlr. 

eser hakiki mAnaılyle tım ve karıılıkb riayet etmeyi dılmı ederek demlıtlr ki ı 
mtıteuzlo bir batçedtr. ıenrlı. Boyak Millet mtcllılnlo kov 

Arkadaılar; Fakat blJlyoreunus ki batan Tedl lradeel memlekeıla ilerle· 
Bllhas11 ıon gGnlerde batan danya bugao bandın altı sene D'ıeıl için en kanetll mesnet· 

daoyınıa geçirdiği lkt111di ıart · enel glrlımlı oldoiu bftyOk tir. BGkdmetl bo ıureıle teıvlk 
lar yOzGnden meydana çıkın lkı11adi buhran glbl timdi de etmek latfoodı bolonuyorso 
ve bftıçe mftvazeneıl kadar bftyftk bir emniyet buhranı noz. Hftkumet bu ltlmadını11 
mtıblm olın diğer bir Amil içindedir. Bu buhran içinden llylk olmıya çalıııcak ve dıimı 
dc~hlz mftnıeneılnf · clddf bir ancak meı'eleyl bu ehemmiyetle ma11baretlnlae muhtaç olacık· 
eorelle temin etmek için çok görmek azmini, tradeelnl llğ· tar. Bu kıymetli mGzaheretlalzl 
kayıtlı bulunuyoruı. Bu husoeta lam çelikten tutmaya karar ver· elmdlye kadar olduğu gibi 
btıtçe encQmenl b1;11eoe hoıuıf mit olın milletler ve batan bundıo ıonra dı ealrgemlyecek 
bir ıllka gc'Jııterdl. Laıoef bir bu emnlyetılzllğln tebllkeıl ol~rııoız arıo ettlğlnla gibi 
bir tedbir gôıterdl. Ba tedbir- kendisine tneccftb edecekmlı baeınlmıkta olan lılerlo ıtlyen 
lerl dn,111 manıeaeıl noktal gibi dikkatli, k•yıth ve hHır· de tahakkuk edeceğinden < mlo 
nazarmdaa dıhı eağlam, dıhı hkh olın mllletler ancak Hl· olablllrelols. 
emin bir vaziyet temin edece· lam olırak çıkabileceklerdir. Ankara, 28 (A.A) - Kımo• 

ceğlae lnınımıı vardır. (Brno ıeılerl, ılkıılar) lıyın bugftnkft toplantııında 
Arkadaolar; Ufukta TOrk milletini ıaretl 1936 bCltçeıl kabul edildikten 

Bütçe mftnıeaeıl ve döviz hoıoıılyede tehdit edecek bir eonra ruznamesinde mevcud 
mavazeneılle beraber dnlet tehlikeyi garmayoroa. Bir lnıa ma<ldelerlo mihıkueelne geçi · 
fılerlode takfp eatfglmlz diğer nın göreblldlAI kadar, "ğ~r ufuk lerek Ankara yOkaek ziraat 
bir nokta dı her ıeoe ıarfet arkHıPda gc'Jrmedlğlmlz bir teh· enıtltftıft 1935 yıh bütçesinde 
tfklerlmlzln her ıeoe, herhılde Uke vara• öyle bir tehlikeden 16,800. Ankara ıehrl imar 
lııtlh11U artıracak ıorette olma korkmoyoruı. (Bravo eeılerl, müdilrlnp;a btıtçeelnde l 0,000 
11dır. Ancık bu 11yededlr ki ılddeıll •e ııdrekll alluılar) Ye l 935 yıh bftıçeelne giren 
bir sene sonra mlllt, lktıa1dl Mftdafaa varıtalarımııı en ye bir k11ım daireler bOtçeltrlnlo 
nokıal a11anndan dıhı kud ol ıllAblanmı fenninin, eo yeni faaılları araıındı 26,258 llrahk 
retli bir halde bulunuyoruz. lcıtlarlle ıecbla etme1'teylz. Ba maaakale yapılm111 h•kkıadakl 
lıtlh111l artırmık ooktaeından tftn mllleıio bono, bu kflr"ft· kanonları kabul etmlıtlr. 
fııret ettiğim eeas meıı'eleler den benim ığıımdan lıhmeıılnl Kamutay; yarın Hat J 5 te 
ço\ mtıhlm olmıkla beraber arzu ederim ~ (Bra•o ıeılerl) toplanacaktır. 
teferraat eayılabllecrk birçok Her tedbirden evvel Tilrk -
kıeımlardın 1arfın11ar edecek vatınınıa ve Tark mllletlola Mussolini Yeni 
olurHk endaıırl ziraat, m11ı:lln madaf11 mı kendi ıllAhındın ( J 1 fdd • 
lelerl.nde hallea olonmuotur. ve kendi ldareılndea bekllyo şga er 1881 
Bu prenıılplerle idare olunan roı . (Bravo ıeılerl, alkıtlar) T 
devleıio itibarı dahilde ve ha· lcabederee TGrk mllleılnln 8~Hmıyor mUŞ. 
rlçte deıhıl kadretlenmekte ve 
emniyetti bir hıle gelmektedir. 
Bahtiyar olarak ıGylerlm ki ba 
neticeyi kendi hayıtımııda her 
sene fazlaslle ihraz etmekteylı. 

Arkadıılar, bo aayede temin 
olanın devletin itibarını mem 
tekelin imara için ve memle 
ketin madafaaeı için kıymetlen 
dlrmek, bu dı takip ettlğlmlı 

eeaıh bir ely11ettlr. Memlek•· 
tin her eahaeının imarı için 
takip ettl~lmlz yolları arkadıt 
larım ı3yleılaler. Bu memleke· 
tin madıfaaeı göıterdlglmlı 

ılAkaya lıtlnaden aldığımız yeni 
yeni tedbirleri yeni kanunlarla 
tıbıkkak ettlrece._ 11hıya koy· 
moı olayoroz. Batan bo çıht 
mılar dahilde n hariçte açık 
ve eeaah bir ılyaeete dayın 

maktad1r. Milli ılyuetlmls, ıe· 
n"lerdeaberl takip ettlAlmls 
l11mi bir mlllt birliği temin 
eden yolda mat1ffakıyetle ller· 
lemektedlr. 

Arkadıılar, TGrk milletinin 
lçerdekl beraberliği, kodreıl 

bandın on beı aene enelkla· 
den bGabCltfta bııka bir keyfi· 
yenir. Bundan on bet eeae 
cınel Atatftrk'aa prenılplerlnla 
ne netice nreceğl mal6m ol· 
madan enel. Tark mllleılnln 

glhterdlğl lllmat bugtln Ata 
Ulrk'da memlekette yaraımıt 

olduğa bayak nrhk n pren 
el plerle bıklkt ve ıareılmu bir 
lmın bıllae gelmlttlr. (Şiddetli 

ılkıılar). 

Harici ılyaıette •ekli arkı 

dııımıı ba~umetln noktıl aı 

ıarıaı yGbek huuranozdı l11b 
etti. Biz ıolhan ıağlam n de· 
vamh olmaıını ve mllletler ıra 
ıındı ı'llblrllgfnla hakiki ve ıa · 

mimi taraf tarıyıs. Bu haıaıtı 

bize daıecek olan Hılfeyl ifa· 
dı dikkatli bulandak. Gene 
bize daıecek her yardımı ifaya 

mlteballk o ....... Bltla doıut· 

kadıa •e erkek bir tek adam 
gibi na11I ıahlaadığıaı g3rmek 
beıerlyet için mo11zam bir hl· 
dlıe olacakhr. (Bravo ıeelerl, 

tlddetll ve ıarekll ılkıılar) 

BertDrla •Hıtaların Clıtllnde 

Tdrk mllletlnln lrıdeıl meenel· 
leılo ea 11ğlamıdır. 

Ark4dıılar, TGrk milleti bu 
gan bundan onaltı ıene evvel 

hlrkıc; kiti ile oır11tılı saman· 
dıo daha tecrQbell, dahı ıağ· 

lam, gôıa dıha pektir. Alkıılar. 
Ba ıGalerlm lçerde Yatın 

dıılarıma nılf eleılal hıhrlat· 

mık için bir gtlzel fareattın 

lıtlfade edilerek yıpılmış bir 
veılledlr. Vıtandaılarımın THI 
f eılae n itlerine huzur ve 
emniyet içinde çahımıları için 
bir temlnıttar. Ba ınalerlm dı · 

ıarı jleme Tfltk milletinin ye 

Tark de•leılnla ıalbon moha· 
faıaeı n beyaelmllel b~raber· 

llğla koranm111 için ihmal ka · 
bol etme• bir kudreı oldoAana 
tebaraa ettirmek içindir. (Ştd · 

detll ılkıelar.) 
Bntçe mGzakereılnln ıonundı 

reylolıl verirken ba reyin bG· 
k6met için blf itimat meeeleıl 

oldoğana bu ıeae bllhaNı kıy· 

detmek lıalyorum. Bandın mak· 
11dım b6yak meollıln hatan 
hıdleeler karııunda keela n 
a11fta lradeelnl caalınd1rmık 

için bir nılle nrmek, BOkd· 
metl içinde balaadogumuı ge· 

alı hadlaeler içinde ıaae ltlma· 
du111lı yeniden teçhiz rtmek 
için fıreat vermektir. 

Arkadıılanm, BGtçe için H · 

receğlniı reyler Baktlmet için 
bir itimat reyi oldoAona nasar1 
itibara almanıı l•ıımdar. ( Sa 
rekll ılkıılar ). 

Bundan ıonıı reye mllraca~ı 
edllmlı n batçe SOS H mn· 
cadun ittifakı ile kabul edildi. 

Baıbıkıa lamet lnGnl tek· 

nı klrıl7• ıeJerek, ~ta· 

---···· - Baıtarafı lci ıahifede -

gHeteleriace de maeald kartı 
lanmııhr. 

Parh, 29 (Radyo) - Jurnal 
Dedeba'nın Roma muhabirine 
göre, M. MoNollnl'oln Almın· 
yıaın Romı elç1ıl ile IOD ma 
lAkatı mahlmdlr. Banda Al 

manyı, A'aıtoryı'yı kartı ılya· 

ıetlnl drğfoılrecrğlnl, ltalya d•, 
Alman'yanın mlıtemlekAt dile· 
Alne yırdım edece&lnl •aadet 
mlılerdlr. MHmaflh reemf hı· 

ber yoktur, v11lyete göre kı· 

naat h~11ı olıcakhr. 

Roma, 29 (Rıdyo) - Ba 
mal&kaı, ehemmiyeti haiz de 
ğlldlr. Mutad tekilde olmaıtar. 

Roma 29 - Bavaı Ajan11· 
nı gOr,., ltılyı ile Almaayı 
araıındakl aalıtmı haberleri 

yılaadar. Sağlam membalara 
göre, Itılyaa ılyaıeılnla mlb 

nrl Ceanre'dlr. 16 h11lran· 
dakl ıoıyete ıoplantı11na mi· 

me"all gönderip ~Oadermlyece~I 
meçbaldar. Muhakkak ki, bir 

• Babet marahb111 Talla, Italya 
mftmeaell gôndermlyecektlr. Soı· 

yeıeden çekilmek ııdararında 

kahrea ma•akkaı bir lnılvaya 

çekilecektir. Fakat ba hal, Ital· 
ya Almanya araaında derhal 

bir malrareaet haıalana t111m· 
man eımlyecektlr. 

Rom•, 29 · (Radyo) - Ga 
zettı Del Popolo'aun bir ntlı · 

b11taı htlkdmet toplıtll. Almın 
ıef lrlnio proteıtoıu bonı ıebep 

olmuııar. ÇOnka gaıete Alman· 
ya ıleybloe bir yası yızmıt n 
aızl rejiminin tehdldioe maraz 

mıatakının barltaıtuı nrıretmlıtl . 

8. Daimi encftmeni 
Belediye daimi enclmenl 

dan belediyede topl1Dm't ve 

beledlyeala mabteUf itleri bak· 
m• bnrlaı •endfdr. 

Dıı sly11ellmlı için BaıvekU 
nutkunda ıöyledlklerl ıo ıGt· 

lere biz kendlllğlmlıdeo hf oblı 
kelime llheelae ıazum ınr· 

mlyoruı. 

"Bütün dünya şimdi emni 
yet buhranı içindedir. Bu buh· 
ran içinden ancak mes'eleyi 
bu ehemmiyetle görmek nzmini, 
ıradesini sağlam çelikten ıuı 

mağa karar vermiı olan mil· 
leıler, ve bütün bu emniyetsiz· 
fiğin ı .. hfikesini kendisine te
veccüh edecekmiş gibi dikkatli, 
kayıdlı, ve hazırlıklı olan mil 
letler ancak saglam olarak çı· 

kabileceklerdir. ,, 
"Ufukta Tiirk milletini su 

reıi hususiyede tedkik edecek 
bir tehlikeyi görmiyoruz. IJir 
insanın görebild•ği kadar. Eğer 
ufuk a• kasında görmediğimi: 

bir tehlike varsa övle bir teh
likeden de ko:kmıyoruz.,, 

·•Müdafaa ı•asııalarımızı en 
yeni silahlanma, Jennin tn 
yeni icadlarile teçhiz etmekte 
yiz. Biltün millerin bunu bu 
kürsaden, benim ağzımdan iıiı 
mesini arzu ederinı. Her tf'd 

bir<len evvel Türk milletinin 
ve Türk v11tamnın müdaJamını 
kendi silahından ve kendi ira 
desinden bekliyoruz ,, 

BulAıa : Aıfı Baıveklllml• 

bu nutka ile ~ise ve bOtla 
dftuyayı diyorlar ki : 

"Bütçemiz denk, ordumuz 
a.;akıa ve hazır, hükumetimi: 
uynnrk ve dikkatlidir. Müste · 
rih olabiliriz.,, 

Muhtelitimiz 
Yarın Balıke

sirle Karşılaşıyor. 
Yarınki p11ar gana Bahke

ılr mahtellt tak•mı ile l~mlr . 
mahtelhl ara1ında Alaancak 
ıtadyumuaaı yapılacak futbol 
ma11bak111na bayak ehemmi· 
ye~ nrllmektedlr. Futbol he• 
yeti, f zmlr muhtelli kedroea 
için ıu fotbolcalır1 yarın IHI 

16 dı faıbol ayakkapları ile . 
Alaaacak ııad1amaoa çaıırmıt· 
tır: Altaydan Vıbıp, Burl, 
Hakkı, Alhnordodıu Cemil, 
Ziya, Adli, Salt, K . S. K. dan 
Cıhlt, İbrahim, lımlr•pordan 
Adnan Fethi Nurallıb, G3ıte• 

peden Oıkkı, Mahmut, Fuat, 
Bocadan lımalt. 

lamlr muhtelit ıalumı; ollm· 
plyat maıabakalarına baıarhk 

olmak asere 4 haılıaada İıtan· 
bola gidecek Yl lıtınbaldı ya· 
pılaoak muhtelif mQıabakılara 

fttlrak edecektir. lımlr muble· 
illi, eneli Ankara mubtelltlle 
eonra Vlyıaı'dın gelecek ta 
kımlı Ye en tonunda da leıan· 

bal mahtelhlle karıılıtıcaktır. 
Belediye reiı moHIDI Saad 

Y ordkora, kıf Ueye idareci ola· 
rak lttlrak edecektir. 

Hurda incirler 
lohlıarlar ldare1l1 plyaudı 

mncut hardı incirleri tıma 



Kalp Pııra 
Basanlar. 

•• • 
K alp para b1earık piyasayı 

;ıOrmeklti muznuo ııabto dl' 
dolstoıu U~akh lemqll Ha ·kı 
JJıu mohıkomeıf ne dtlo ağır 

f=ezıdı baelınacaktı. Evelce Is· 
mail Hakkı'oıo hali cinnette 
i>uluqdoğuna dair heyeti aıh 
biye lnrdıodqa verilen npor 
ftzerloe mevkuf lkeo mahke 
mece tahllyesloe it rar veril · 
mletl. DünkO muhakeme celıe 
sinde kendisine tebliğ edilmek 
Ozere gönderilen celpoumenlo 
tebliğ edilmediği ıolaşılmıştar. 
!Jabkemece tekrar araştırılma 
11oa ve ııoç tarihinde de deli· 
tik mncot olup olmıdıgrnıo 
heyeti ııhhlyeden sorulmaeıoa 
karar verllerek muhakeme ıaUk 
edllmlotlr. 

Davutlardaki cinayet 
Kuoaduının Davutlar oıhl · 

yeslnde bir kız mee'eleslnden 
Konyalı Mehmed'I ve htıvlyetl 
belirsiz birini OldOrmekle maz· 
ouo Giritli Mehmed Ali ile 

Ahmed ve Isma!l'lo muhake• 
melerloe dan •ğırcezıda devam 
edllmlotlr. Bundan evel ığırce 

11 relıllğloe bu lclnıyeı hık· 
kında hızı haberler vertlmlttl. 
Mahkemece Davutlar kôyilndeo 
muhtar, çoban ve diğer le il· 

hlplerlnden bazı kimseler şahit 
aıfıtlle çağmlmıoh. 

Do şahitler, dOoka Ctlııede 
dlolendltP-r, mabbme reisi, 
mohıelff noktalar ftıerlnde ken· 
dUerlne ıuıller sordu, takat ı• 
bitler, hiçbir şey bllm,. diklerini, 
çobıolar hatta cinayetten hı· 
berlerl bile olmadığını eOyledl· 

ler. Muhakeme haoka bir gOne 
talik edildi. 

Badoglio . 
SOveyş 

Kanalından geçi 
Saven, 29 (Radyo)- Mıre· 

eal BıdogUo bugftn Arbovı 

npurlle bandın Itılyı'ya geç
mlıtlr. 

l~B_or_sa_d_a_I 
ü~üm satışları: 

~ Ç. Alıcı K. S. 
51 Alyotl bira. 10 50 
20 Şıolak z. hl. 9 75 

71 Bug«ınkft eaııo 

512929 DankQ eatıı 
518000 Umum yekun 

Zahire satışları: 
Ç. Cioef K. S. 

877 Buğday 5 50 
297 Keo. palı. 670 

49 8 . pamuk 41 75 
549 B. " 41 75 

K. S. 
11 25 

9 75 

K. S. 
6 25 

675 
41 75 
43 

Macaristan 
Hariciye Nazırı. 

• • 
l\lfitekahil ınuahe· 
delere itiraz ediyor. 

Bodapeşıe, 29 ( Radyo ) -
Hariciye nazm, harpten ıonra, 
gallp devletler slyHaeıoıo elmdl 
hercOmerc içinde bolunduğono, 

ealbperver Macarletan'ın nlha· 
yet Almanya ve Avusturya gibi 

alldhlınmaınağa çahetığını eôy
lemlş, bllbassı Macırlstın'ıo 

keodl zuarını toprıldarını ge· 
nlşletmlo olın devletlerle mcı 

ıekabll muahedeler ektedeml 
yeceğlol, gilnfin birinde Macar 
dtleklerlnlo kabul ohınıcığını 

umduğuna aöylemletlr. 

Rihentrop_ 
Mühim temaslar için 

Ankara 'ya vardı. 
Londra, 29 (Radyo) - Von 

Rlbentrop dan tayyare ile gel 
mle ve gazetecilere: 

- Lord London Derfnln 
mleaf iri olmaktı o hışla bir 
mık11tla gelmio değilim. Bu 
nun için beyanat vermek im· 
kioı yoktur. 

Demiştir. 

Buna nğmen Alman ıef irini o 
ziyaretini gneteler çok mfthlm 

ve alyıd ıddetmt>ktedlr. Lord 
London Derrl'nln muhafaza· 
kArlarlı sıkı lem1111 vardır, bu· 
Alman doetloğuoun terakkisine 
dellldlr. 

Bu yıkınlıımıyı temine ça· 
laoınlırın bıoında M. Eden'ta 

oldo~onu gazeteler Jlhe etmek· 
ıedirler. 

Seyahatin hususi olduğu ld· 
dlHını mukabil, Von Rlben· 
frop'on Iogthere'dekl ikameti 
mtlddetloce ely1et faaliyetler 

devam edecektir. 

G. Veygand 
Pırla, 29 (Radyo) - Comar· 

teal gGnQ general Veygıod 

Londrı'yı vAaıA olacıktı~r. Bu 
seyahat reıımi olmayıp hususidir. 
Bundan bıoka 200 Fransız 

avukatı iki gandenberl Lond
ra'dı bulonmıkıadır. 

Fransa 'da yeni bah
riye mektebi ve 

maneyralsr. . 
Pırle, 29 (Radyo) - Cu · 

mur rehl M. Alber Debunl 
bu ıkşım 22,15 te Breet'e git· 
mlştlr. Cumur rf!lalne Bahriye 

bıkaoı, Harbiye bakını veeılr 

rlcıl refakat etmiştir. 

Breat'te yırın (BogOo) yeni 
bahriye mektebinin kOoıt me· 
raelml yıpılıcıktır. Bundan 
sonra Provens amiral gemisine 
gideceklerdir. 

Do mG01Bebetle bir deniz 

geçit resmi yapılacak ve ikinci 
f llo manevralara baıhyacıktar. 

AVRUPA'LI KADIN 

Kozmopolit 

28 -
Ondre• garip bir ble ahında, 

Seyldn'dın ılmıı olduğu çiçeği 
buraştorflyordu. Ve bu çiçek 
birden elinden dftetü. 

Sultan fğlldf, çiçeği yerden 
aldı, fakat Ondrev'e •ermedi. 

Bu eırıda, Oodrev, Lıydl 

Lenetoo ile general ve kocaeı 
nıo kendisi oe doğru gelmekte 
olduklarını görda. 

Selim, genç kadena: 

- Sizi faılı logıl ettiğimi 
sanıyorum . Dedi. Bakımı, doet· 
lar1Dız elzl remeğa çıktılar. 

Teeekktır ederim ... 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Mortendea 
- Acaba, ne için bana te· 

şekkGr etti! Yoksa... Çlçe~I 

mahsus dOotirdOğOma ma &11 · 

nıyor? Diye daeandö. 
• • • 

Takkesfol elinde tutmaktı 

olan Erbert, zevcesine: 
- Neyin var? Diye sordu 
- Oodre•, hıltodeki değl· 

ğlşlkllğl, kadınlara mahsus bir 
muvoffıkly.,tle baoka blrşeye 

hamletmek kolayını boldu ve 
kOCHIDI: 

- Senin bu takken beni 
sinirlendiriyor! Bono aşçı ha· 

bedi l'I etsen, iyi etmiş 

1
....., ............ ~"'!'ll'l"!'!'~"!lllımıl!!!!l-I lzmir sicili ticaret 

miryollarının Dolandırıcılık memurluğundan: 
"aridatıÇoğalıy. or Kızının ağzından mek· tz~ir'do Birinci kordonda 

moımele yıpan mQeeccel Tar 
••••• 

- Baştarajı 1 ci salıif ede -
All Çetlokaya, Demlryolla· 

rındı bir takım De•let hizmet· 
lerl gOrOldüğlnü, muhacir oık· 
ledlldlğlol söylemle, ve bir ta 

kım iktisadi lolerln De•let 
hesabına zimmet kıydedllmeel 

lbım geldiğini llAve ederek; 
komar lılerlnde bilyük kolay· 
laklar gOeterlldlğlnl ve çok ge· 
ole davrınıldı~ını anlatmıetır. 

Nafıa Vekili, şimdiye kadar 
ılının ve yapılın demlryollı· 

rının 500 · 600 milyon lira 
kıymetinde olduğunu ve ser· 
meyenln yftzde birinin ifna 
edlldlğlnl eôylemlo, Avrupa de 
mlryolluı kompınyalarınıo sa· 
rar ederken bizde kazınç oldu 

ğunu blldlrmlo ve alkıılanmııtır. 
K11motayın gene bugilnkQ 

toplınt1111nda devlet bava yol· 
ları bıltçral de mftzakere ve 
kabul edilmiştir. Bu mftoase· 
betle Alt Çctlnkayı beyanatta 
bulunmuo ve: 

- Bu idarenin loglhere'dt>n 
aldığı ııyyareler 25 Mayıs'tı 

Ankara -fetınhol ar1Bıoda ee· 
ferlere bıolomııtır Bu hıtlar, 

936 mali yılı içinde yeniden 
ılınıcık iki tıyyare ile tetel 
edilecektir. Bo tayyarelerin sa 
ym 12 ye çıkaralar.ık ve ileride 

tayyar«!! seferleri lrın ve lrık'ı 
kadar temdit edilecektir. 

Kamutay bundan eonn An· 
karı ıehrl imar bCtçesl ile 
lıtaobul ve lzmtr Uman idare· 
lerlnfn bir aylık muvaU at 
bütçelerini müzakere ve kabul 
etmlıılr. Kamutay pazırteel 

gooa toplanacaktır. 

Belgrad'da 
inşaat amelesi grevi 
Devam ediyor .• 

Belgrıd, 29 (Rıdyo) - İn · 
fiil amele!I grevi denm el 
mektedlr. Bazı hAdleeler ol · 
muotur. Bu bAdlııelerde grev· 
ellerden ve bu sebepten mık· 
tOl ve mecruh vardır. Bir çok 
tevklfıt yıpılmıotır. 

Paris sefirimiz dün 
Ziyaretler yaptı .• 

Parla, 29 (Radyo) - Fran· 
ııı hariciye dılreelnde M. 
FJınden Tftıklye Pırtı eef iri 
Suıd'ın ziyaretini kabul et· 
mlotlr. 

M. Blam da Tftrklye,alo 

Pırla eef irini kabul etmletl. 

Ceza göi'enler 
Son haltı içinde yere 10· 

kilrdOklerl gôrillen dört kfol 
belediyece cezılıodmlmıotır. 

OtobQelerlne fHla yolcu al. 
dığı g0r6len bir otobGa bilet· 

çlel ve sinemada ııl~ıre içtiği 

gôrftlen iki kloll beledlyect ce 
zalındırılmıılardır. 

olonuo! Dedi. 
Vıpor, genlo denizlerde gıih 

yakselerek, bazı dı alçalarak 
Uerllyordu. Gece, en karanlık 
gecelerden birisi idi. Havada 
rutubet le fızla ldl. 

Ond;ev bGyGk vapurun bir 
katran çımuru içinde yuvar · 
lınmaktı olduğunu eanıyordu! 

Gemloln eallıntaeı artmııtı. 
Ondrev elektrikleri yıkta. 

Bo sırada kamarada bir 81· 

deme eeei doyoldu; raflarda bu· 
lunan bQyükçe nllzlerden bl· 
rlel maea üzerine düomfto ve 
oradıo lınmını kadar yuvar· 
lınmıeta. 

Denizin çalkınlıaı, nkh ller· 
ledlkçe artıyordu. 

Erbert odasında derin, derin 
oyuyordu. Fakat Oodrev bir 

tOrlO oyoyarı.ıadı. Nihayet can 
gidermek için gQ• 

tup yazmış.. kiye ı, bankası fzmlr ıubeıllnlıı 

Aleaocık'ta Şehitler çıddeılo· OdQnç para verme lolerlle uğra· 
de otur1n Hüseyin karm Na· ııcığına mfttedalt beyaunımeel 
rlye'nln evine glden tanımadı· 2279 numaralı kanun hflkftm· 
dığı ve adını bilmedlll tıhml· lerlne göre ıfcUln lM.O numı· 
nen 30 yıolarındı blr kadın raa1D1 kayt ve tescil edildiği 
Memleket hHtaneelnde yılın 1140 olunur. 
kızı Memnune'nln ağzından bir İzmir siclll ticaret memur 
mektup yazmıe ve !l50 kuruş loğo resmi mOhürft ve 

pırı He bazı giyecek eşy• ılı· F. Tenlk imzası · 

rak Memoooe'ye gOUlreylm dl· 1: Beyanname. 
ye aaıuemot, Norlye'yl dolan· 2279 No. la kanon mucibince 

dırmıı,ır. Nurlye sonradan me· ıanzlm edllmlo beyınnımemlzdlr. 
eelenlo farkına varmış, zabııa · fzmlr VUAyetl yQksek makamını 
ya baevotmuttur. Zabıtaca tıh· İzmir 

klkatı bışlaomıotır. A. - Bankamız Jzmlr Şubesi 

Taı·uk hirsı:lığı : 18.6.1933 tırlhloden itibaren 
Karantlaa'da Arap Hasan lkrazıhnda yftzde oo fklye ka· 

UJEVklfnde dere sokağında oto dar faiz ve komisyon tahell 
raô Mustafa kızı llı.bal'Jo bir edecektir. 
tavuğunu çalmığa lt>şebbfte eden 
komeusu Naareddln hakkında 

tahkikatı baolanmıotır. 

Çanta çalınmış: 

Karoıyıka'da Kemılpaıı cad 
deelode Borolt oğla Muetafımn 
tJ numaralı fmoındRD ekmek 

alma~• giden Sotlrl kızı Annı, 
ekmek alırken fırın On~ndeu 

geçen tanıdığı bir kadınla gO 

rOemeğe baelımıı, o esrıdı tf'Z· 
g4h ftzerlne bıraktığı çınıaeı 

nın çılındı~anı zabıtaya ~lkAyet 

etmlttlr. Çantada 150 kuroı 
parı vardı. Tahkikatı baolın 

mıtllr. Çantanın · fmnca Mos· 
tafı tırafıadu çalındı~• lddtı 

edllmlotlr. 
Bıçak taşımak: 

Tepecfk'te umomhıneler Mra· 
11Dda Aziz oğlu All'd" bir hı 

çık bolonmoı ve zabıtaca ıhn 
mıştar. 

Doktor· Operatör 

YusufZiya üstün 
.Merkez hastanesi dot,um ı·e 

kadm hastalıkları cerrahi 
miitelıassın 

H1etılarıoı pazardan bao· 
ka her gOn öğleden sonra 
fklncl beyler eokağındı bey· 

ler hamamı kırııst0dı 41 
numaralı moayenehınealnde 

kabul eder. 
Ameliyatlarını Alaancık 

Sıhhat evinde yapar. 
~Iuayenehane 3686 

Telefon Evi 3909 
Sıhhat Evi 2974 .................... 

Kiralık Ev 
Gôztepe'de tramvay cadde· 

ılne yıkın ve elektlrlk tealaı· 

eah havi bet odalı ve kulla· 
nıolı bir ey klrıhktır. Talip 
olanların Gazetemiz idare me· 

mora Hileamettln'e mGracaat 
ları llAo olunur. D: 10 

verteye çıktı. 

Deniz, akeımı nazarın ku · 
dormoı bir hıl arzedlyordu; 
gök yQıG eankl bir derece daha 

kararmıotı. Ay, bazı bazı bu· 
lutların ahından gOrftnayor, 
fakat pek az zamın sonra gene 
kayboluyordu, 

Hlrden arkaeıodan bir aeı 
geldl: 

- Böyle oturmayınız. Mı. 
dam! Kendinizi d~nlzde bulur· 
ıunoı! Dedi. 

- Beni dalga mı ıhr, de· 
mek lsteyoreonoı? 

- Haylr .. Soaıatra':.. Yani 
bf z, adadan eaeo rOzgba b~yle 
deriz! 

Booları, vapurun zabhltrln 
den birisi eôyleyor ve ellle of ko 
kôstutyordo. 

- Maamıflh, fırtınadan kork 

mayoreanız, beklcyeblllrshılz. 

B. - Uaıomi bir müeeseıe 

olan bankamızın aleni bir eu· 
rette cereyan eden muamelata 
İcra Vekilleri heyetince tasdik 
edUmlo ve sicilli ticarete tescil 
ve ilan edilmiş olan esas mu 
kaveleel ahkAmlle bo mukavele 
dairesinde tanzim kılınmıo ve 
oobelerce mıbehcıuıtblk bola-
1110 talimatnameler n bo tıll 
matnamelere merbut mıtbo 

fornıGllerde mftnderlç ahkAm 
dılrealnde cereyıo etmekte ol· 
duğondın bunları alelmOfredat 
ıeraltlnl tıd4t etmeğe lazam 

görtllmemlttlr. 
Aocık ötedcoberl hariçte ve 

memleket dıblllndekl bll'omum 
bankalarca tatbik edilmekle 
olan ve devamı tatbikinde ban· 
k• ve hınkac'ılık noktamndan 
hayali zaruret olduğu dtır· 
k4r bulunan hızı bankı te· 

amOllerl, m6eterlden onun le · 
bine lkrızat moımelllı müle· 
raf lk olarak yapılmakta olan 
bazı maddi hldemıtın tanm· 

mün ettiği masarif l geoe mile 
terlye ödetmeğl Amir bulun· 
maktadır ki bankamız bu nevi 

ayrı hizmet mukablll acretlerl 
yukarıda yazılı had ile mokay· 
yel olmıkıızın ve fakat mOo· 
teri nam ve heıııbına yapılan 

haklkt masraf miktarını hiçbir 
veçhlle geçmemek soretlle tıh 

ellde deV1m edecektir. 
Mevzuobahe bankı teımOl· 

lerl mucibince vaki olacak za. 
ruri makıeeeballmız ile banka· 
cıhk moktuııu yapılın hizmet 
ler mukabili labsll4tımızın belli 
baolıları şunlardır : 

1 - Müşteri hesabına yapı· 

lın bQıOn hakiki ve ayrıca 

hizmet mukabili m1&raf lar 
ezcümle sigorta, ardiye, mu· 
hımmln, muhafıza Gere ti, 
bekçi ftcretl gibi m1&raf ların 

mOeterlden ayrıca tahsil olan· 

m1B1. 

Yıot? .. 
Sumıtra denlzlerl bo mev· 

simde çok trhllkelldlr. Etrafı 
balatlar kapladı. Fırtını nerede 
ise · patlıyıcak. Hem de ani 
ıorette! / 

Birden semanın iki kutba 
Hnkl çıtladı, nı Gthlt bir alm 
şek çılr.11 1 kıra bulutlırsn al. 
tından kuvvetli bir şerare gö 
rQldQ. Ve ayol zamandı mOt· 
hlo bir ~ok garOhfteQ duyuldu. 

Ve ... Her yirmi eanlyede bir 
yıldırım ddşmeğe bıılıdı. Sanki 

gl\lten yıldırım ya~ıy <.rdul Do 
halden bulutlar bile korkmoo 
ve kaçıııyor görQoftyorlardı! 

Genç zıbll, Ondrev't>: 
- Kamaranızı lulotzl Diye 

bir dıbı bağırdı. 

Fakat artık çok g~çtl! Biraz 
enel kamarada raftan düenı 

dtloen valiz glhl, Oodrev de 

- Sonu vur -

ticaret kaı.ıono •hk(Jmı dılre· 
ıılnde her ijç aydı bir reeOI· 

mıle kalbedllmeal. 
3 - Banka muımel4ııııd• 

bu muamelelere ne kadar •• 
hntldıt ederse etıln bir llrıd•ll 
ıvığı komisyon tıbııll cdUaıe· 

meıl. 

4 - Borçluları ıubemtztıı 
miUemekkln bulunduğu JJJll 

halden başka yerde e!lr.ln bll' 
lunın een~dıtı Ulccarlyeelolll 
lotlrı muımeltitında bu mu•· 
melillıo m(htıkll olarak nakil 

nukut ftcreıl ıhnmaeı. 

5 - Onbeı gtınden a~ır~' 
faiz he81p edilmemesi, 

6 - Kanunun netrloden ef 

vel ıktedllmlo olup mftddl'l ıerl 
ltlbırlyle bnunun mer'i f dlO· 

den sonraya da ıamll olan lk 
razat mukavelelerinde ıaylO 
olunan fılzlerln bu mukavtlt 

mflddetlerlnln hitamına kıd•' 
birincisi azerlnden tahsil etaıtl 
hakkımız mahfuzdur. Mıbıı1 

bankamız bo faizlerden anc•' 
kablllyetl tıhslllyeal olıol•! 
üzerinden bu hakkı letlmıl edt' 
cektlr. Bu suretle tıhell edtlt 
cek yöıde oniklden fazla fıll 
ve komleyonlardın 18 . 6 . 9S~ 
tarlblnden itibaren kınoo~ 
moıyyen ldırel hususiye p•f 
tıhsll edildikçe ayrılıcıktar. 

Bınkamızdı mlletımel fkr•' 
zat mukavelenameleri foraıOl' 
!erinden birer naebıaı leffe' 
takdim edilmiştir. 

Sıygılırımıılı. 

TGrklye Io bankaeı lzıP 
ıubeel 29 NIHn 986 

Taze · Temlı · Ucuz ll4ç 
Her türlü tuı·alet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHArf 
ECZANESi 
Bıedurak Dayak Salepçi 

oj1ln hanı karşısında 

Torbalı tıpa leyırlığındıo: J4 
Demirci koyanden köy el' 

rındı doğusu yol, batısı ~ 
dollıb oğ. M ehmed vereaeel 
Selim oğ . Şakra, kuzeyi M• 
mud oğ. RHlm ve Mustafa " 
Halil ve Tosya'h fbrıhlm ~' 
Hatice, gftneyl dere ile mabd 
tıhmlneo 2 hektar 1137 aıe1 

ve Çamh tarla mevkllnde ~ 
ğueu Hacı Süleyman, b•1 

Yonuı, kuzeyi zıbon Oıı:JI 

kızs A11e1 gaoeyl dere ve 1 
ile mıhdud tahminen 4 he~1 

1355 metre iki kıt'a tarlı ~ 
cı Bekir evl4dları Mebmed 
Bekit ve Sftleymın ve Ayee 
Rilldye'olo bl4 aened taeırt0 

lırındı iken vefatlarlle vere= 
lerl ıdlarıoa yeniden teselli 
heyeti ihtiyariye ilmfthabet

1 

talep eylemektedir. Bu yerle 

tapuda kayıtları olduğu •11 

şılmıı ise dtı kıyıth old0 

tap•• kOtOğftnde kayıtlar• 

lonımıdığından lol gerçfol 

tlrmek için 14 ·6· 936 gaoO 
de mahalline gldlleceğlOÔ 
bu yerlerde llglel veya herb• 
bir hak iddia eden verse ~t 
geslle blrllk:te mahallinde b• 
veya 10 gftn içinde Toılı' 
tapu lşyarlığıoı bııvormıl•11 

Çocuk hastalıkls'1 

mfttehassısı 

Doktor 

Behcet Uı 
llasıalnrını lıcr gün 1 )~ 

dan saat oniiçe kadar 86)~ 
sokagındaki kıliniğindc k:ç 
eder. Telejon J 



ılt 
.... 
oı· 1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
Jımlr ıekercller çuı111oda 20 numaradaki lmalAthaoeml iz 

mir Eıld Bltpa11rı Soluhan clnrıoda 1 numaraya naldettl· 
gtmden .. yıa mClıterllerimln ılparlılerlal yeni ıdreelme Ter· 
melerlnl .. ygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküviı fabrikwı sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Barona T4mea .. tıa alma komlıyoauadaa: 

Ctoıl Mahılll Ye miktarı Mıhalll n miktarı İhıle tarihi 
Gaılemlr Kilo Buruna Kilo tarih g4a ıHt 

.. 6450 " 1800 8.6.936 pHarteal 10 
Gaziemir 

Patbcaa .. 5200 .. ,150 8.6.936 .. 11 
Buroan 

THe f11ulye 
c bamya 

Tomateı 

.. 

.. 
7950 
3500 
5000 
1900 

.. 5350 

.. 2100 

.. 8750 

.. 2000 T. bClber c 

Munkkat teminat Umum Tah. 
tatarı 

Lira Lira 
Gaılemlr 120 1590 
Burnna 78 1030 

l - TClmea merkeı lutalannın yakarıda cine n mlktarlın 
yaııb altı kalem eebse lhllyacı açık ekılltme ıaretlle 

mClnaklıaya konalmaıtar. 

2 lbılelerl 8 h11lran 936 p111rteel gClD6 hlıılarında yazıla 
• .. atlerde yıpılacaktır. 

3 Umam tahmin tutarl1rlle munkbt temlnıt miktarları 
yakarıda y11ıhdır. 

4 Şartaameltırl herg6n komiıyonda g6rClleblllr. 
5 lıteklllerl 2490 .. yıb kanunun 2 Ye 3 ancCl mıddele· 

rinde ya1ıb nılkal.rla munkbt temlnıtlarlle birlikte 
muayyen •ak.tinden evvel Burnındıkl 11kerl 11tın alma 
komlıyonaaı gelmeleri. 22 26 30 3 1307 

Barana aıkerl •t. al. komlıyonaadaa: 
1 - Açık ekllltmede bulunan Ôdemlıtekl topçu taburunun 

9i,OOO kilo Halt maden kGmClrClaCla toıaaa lıteldlıl 

2 
3 
4 

tınfından Yerilen (onblr lira ylrmlbeı karaı) flıt ko. 
mtıyonca pahıb gGrClldageaden tekfir ıçık ekelltmeel 
10 gCln temdltle 4 6.936 perıembe gClaCl uıt 11 e hın · 
lulmıetır. 

Umam tıhmln bedeli 981 lira olup ilk pey 7' llradar. 
Ş1rtaameal bergCl• komltyoada göraleblllr. 
İlteklllerln muayyen Hktiode BarnHadakl aıkerl eatın 
ılma komlıyoaana gelmeleri. 

Deni• leHıım •bn alma lomlıyonundan: 
lıllkt1rı Oaıl Tıhmln Bd. M. temlaıt 

L. K. L. K. 
50 Ton Kalı• bensin 17750 00 1331 25 

Ekllltme gan 
Ye uıtı 

5 haziran 936 
camı 14 

75 Ton ince benzin 29:150 00 2193 75 5 ha1lnn 936 
cama 14,30 

Yakarıda yuıla iki kılem benzin yaııla gCla Ye uatlarda kı· 
Ptla urf ıaretlle ahnıcaktır. Şartaımeılal gGrmek lıtlyealer b•r 
gGa •e ekılltme için mClrHt edeceklerin y11ıh maHkkat temi· 
llıt makbaı nya mektaplulle kaaanl belgeleri Ye teklifi ırah· 
19'1 masraf lan belU ••ttaa bir eaıt enel K11ımpı1ıdıkl ko· 
llllıyon bııkanb~ıaı •ermeleri. 

lace beaıla prtnameel 146 koraı mukabilinde ılaaablllr 

20 25 30 ' 2662 1276 
lımlr Mllll Emllk MCldlrlClgGnden: 

Sata, 
Sırı No. 
277 Re11dtye glneı ı. 3.5. 7 No. tıjh dClkklalar 
279 GGıtepe akgGz oğla nım diğer meelre ı. ıagı 

debrell mehmedla 16,18 tıjh nl Ye bıhçeal ıo· 

la yol arkaıı zeytinliği ana yol ile çenllmf ş 
1762,40 metre manbbaı tarlı. 

280 Karııyaka bahariye mef baret ı. 10 eıkl 2!-J tıj 
No. h 4 odı matbak Hluya mCletemll n. 

302 Salhıne ıetaret ı. 618 bpı 18 tıj 13 tıbrlr 
No. la bir odı bir koridora mClıtemll n. 

292 lklçeımellk c. 171 eıkl 191 taj No. la dGkkAaıa 
14,4 bl•ell. 

29' BarnaH kClrt Gmer ı. 16 eıkl 18 tıj No. h 
d6kkin. 

1368 

Lira K. 
350 
ılO 

175 

120 

30 

225 

BarnHa bnuıbıeı takılm ı. 37 eıkl 31 tıj No. b 30 

~99 

dClkkln. 
Baranı kiri Gmer ı. 10 eıkl 12 tıj No. h dClkkin 160 
Tepecik mar1t dalı ı. 14 eekl 14,16 tıj No. h 127 20 
mu anı ahtıp dam. 
Barnata kClrt Gmer ı . 12 eıkl 14 ııj No. h 150 
dClkkla. 
Baraan " .. 14 eski 16 140 
dik.kin. 

3oo llurnHı .. dınanh çarı• 21 eıkl 5 " 25 
dGkkln. 

aoı BaraaH ael•il •. 14 eekl ıo tıj No. h ıhır •e 673 20 
genlı area. 

282 Reııdlye dere bahçeıl ara11ada Gı haılbenla 360 
lıgaUadelld kalabell 1028 metre muflbbaı tarla. 

'- \'Qkarıda yHıb emHlla mCllklyetlerl peıla para •eya ikinci 
ttlp tuflye Hılkıllle ödenmek ,Oaere oabeı gCla mGddetle art· 

1• konalmattar. lbaleal ll.haslraa.936 pertembe gClal ••t 
~ AllClluta llllU Emlak mltllrlyıdae • .,........ 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Senelfğl Vakfı Mnkll 

60 kılcı meeçldl damlıcık 

120 muarlJkbıeı meıarhkbaeı 
84 eenaf ıeybl arap fırJnı 
60 « .. .. .. 

77 .. " mek.ke yokaıu 
60 haremeyn mobte· kantarcılar 

60 
60 

170 
2~0 
30 

120 
70 

150 
180 

72 
96 

187 
36 

120 
72 
60 

150 
100 
60 
60 
60 

remeyn. 
nahrzade çôme'ı sokağı 

emir ıultan kıra kapı 

blear cımll hlear meydanı 
" " ikinci belediye 

pasıryerl han bey 
h. oıman paı• karaodna 
m1ınlıada nll o~lu mlrkelam 

bnah znceıl sultanı paıbant çarıııı 
barnt 11de ali pıt• 

amma galıüm • halim ·~· ç. 

lımıll sarım 

pazaryerl 
boataal Hde 
ılnan zade .. " 
eaçmacı zade 
ramkuı 

ıeyhClllılim 

« 
... 

.. 
yıkık minare 
cami altı 

çaagm çar11&1 
kQmer cıddeıl .. 
dellll baıı 
tllkutk 
bahriye caddeıl 

eıkt bıbk p11arı 
c ... 

No. 
3 
15 l 
62 
62,l 
19,1 
35,37 

8 
25,35 
66 
2 
4 
10 
3 
24 
72 
Sö 
54,2 
bili 
6 

• 15 
213,l 
213 
28 
123 
34 
28 
26 

Nn'I 
e• 
dGkklo 
ev 
dGkkan 
e• 
dftkkAn 

e• 
tekke 
kıh•e • 

dGkklo .. 

y11ıhan 

dükkAn 
araa 
dakkln 

c: 

oda 
e• anatı 
dClkkla 
mıgaıa 

dakkAn .. 
193 eırefpaıa eırefpıea 615 n 

24 yapıcıoğla .. raç ali 2 dGkkAo 
60 .. » " 4 ev 
Yukarıdı mnkl .., nam1raları y11ıh ıkaratln 31,mayıı,1937 

ıeaeel ıonuna kadH olın icarları on gla mGddetle açık artır· 

mağı çık1rılmı111r. lhıleıl 30.5.936 eam1rteıl gaaCl ıabahleyln 
nıt onblrıledir. htekll olıal1r ıenltl anlımak Qıere hergCla 
••rldat memurlağaaa n lhaleel için o gaa n •ıtte E•klf mCl· 
darlClğlnde toplınıcak komlıyoaı marac11tları ilin olunur. 

21 25 30 1305 

Izmir vakıflar direktörloğnndeo: 
Ura 

60 
105 
150 
60 
50 
50 
36 

Vıkla 

Alpu 
HClıeyla ı .. 

.. 

... .. 

.. 
24 Maıbat Uuıalye 

72 
36 

100 
86 

120 
120 

50 
60 
96 

144 
250 
100 
1S2 
151 
201 

.. .. 
.. 

... " 
" ıGleymıalye .. .. .. .. 
.. c 

Hacı hlaeyla 

.. 
eı .. r 

" 
Tonmın 

Eırefpıı• 

" 

.. 

Mevkii 
GGzelyart 
Bumua .. 

... 

.. 

" 
lh .. alye .. .. 
Şıdınaa aiti .. 

Baedarak 

" 
Tllklllk 
lklçeımellk 
Kirpi ı. 

Eerefpııı 
•• 

100 Bıcı oımın Karantina 
200 Toramıa Kefeli ı. 

No. 
71 
3,5 
24 
44 
21 
17 
6 
8 
626 
436 
M2 
1,1 
10 
12 
2,18 
6 
10,12 
14,20 
16 
95 
16 
623 
609 
8 
3 

200 BezzH hacı lb· Medlnene yo· 5 
rahhıa. kuıa. 

Nn'I 
DClkkin .. .. .. 

.. 
... 

E• 
KahH 
DlkkAo 

araba tamlrhaneel 
Dllkkla 

» 

" 
» 

" 
E• 
DGkkla 
E• 
DClkkln 

t~JO Hllleyfa lıa BuraaH 20 Daklı:la 
Yok arıda mevki aamara .e ıeoeUk kiraları ya1ıh akarata açık 

artllrma m4ddetl içinde istekli çıkmadığındıa beı gan maddetle 
mClıayed.,el usatılmıttır. lhaleıl 4.6.936 perıembe gGnCl BHt on 
beıtedlr. lıtekll olınların E•bf mftdarlagaade toplınıa komla· 
yona mGracaatları illa olunur. 1416 

lzmir belediyesinden: 50 5 

lzmir Def terdarlığıodan: 
M ftkellef lo M Ge111esenlo Kızanç zammı 

1ıml &1a'atı Me•ktl No. Şubesi L . k. L k. 
Glrltll Muııtlfa lkrazatcı Bacı beklr 34 Aleancak 10.00 10 00 

lllkak. 

Madam Lore 
Roza 
Moataf• Necati 
~ıllh 

" 
" 
" 
il 

Mesudiye c. 144 
Çelikel ıokak 13 
Gayreı " 3 
Üçauco bh· 36 

il 

,, 

6.30 
1.89 
o.ıs 

0.05 

6 30 
1.89 
o.ıs 

0.05 
ramaalar. 

Mehmet holtbl il Karakol ıokak 55 il 6.44 6.44 
Con Batlık Boya ebul Boraava Kayler 9.26 

ye mftteıhbldl. 
Yakarıdı lılmlerJ yazılı mGkellef ler namına 932 malf yıh lçla 

tarholanaa kazanç •ergisi isimleri hlzaeında göıterUmlttlr. Ken· 
dllerlnla nende bulaaduklerı btllnememeıl haAeblle ba tarblyata 
alt ihbarnameler hukuk mahıkemelerl uıula kaouounuo 141 •e 
142 inci mıddelerl mucibince tebliğ mıkamına kaim olmık ftzere 
llAnen tebll~ olunur. 1417 

lzmir Muhasebei hususiye müdOr
IOğOnden: 

Bedeli ıabıkı 
LCra k. 
3500 

Yeri Clnıl 

I Kemeraltı Kaçak ulepçl 
oAla hını. 

ldarel Huaaılye ıkafltındın olup yok.anda yer •e clnıl y11ılı 
akar 1.6.936 tarihinden 31.5.939 tarihine kıdar Gç ıene mad· 
detle 30.5.936 tarihinden hlbaren 29.6.936 tarihine kıdar bir 
ay içinde pazarhk ıaretlle kiraya nrllecekttr. lıteklllerla ıart· 
ları ngrenmek Clzere hergaa M. H. madartyetl Hrldat kalemi· 
ne •e pey ıftrmek lıtlyenlerln de EacGmeal vllAyetla top· 
tındığı her p11arteıl Ye perıembe ganlerl 111t 9 dın 12 ye ka· 
dar •lllyet dılmf eacClmealae mftracaatları ilin olanor. 1421 

lımlr Mlllf Emlak MGdarıcıgaoded: 
Sataı 

Sıra namanıı 

215 Reıadlye bpt•n 8Gıeyla S. ada 883 parsel 
4 le mukayyet 212,5 metJ"e murabbaı 1r1a. 

276 Tepecik meydıo S. 7 eekl, 9-11 tıj No. h 
85,85 metre murabbaı 1r ... 

281 Göstepe tramHy C. 7 l 7 eski, 829 ıaj No. h 
185 metre marabbıı araı. 

283 Nerladcre ortı mıhılleılnde eelkldea yaamıe 
hırlatlyıa m1ıhaleılnde 564,20 metre marabbıı area 

274 Karataı dokuı eylul S. 16 kapı N. h 271,35 
metre murabbaı ana. 

293 Baran eski dede, yeni kı•rık S. 34 eski, 8 tıj 

No. lı 39,50 metre marabbıı araa. 

Lira 
212,50 

107,35 

370 

56,20 

90 

15,80 

Yakarıda y11ılı emHlla mGlklyctlerl petln perı ile ödenmek 
Gsere OD beş gGn mGddetle 1rt1rmaya koaulmaıtur. İhalesi 
8 ·6· 936 p11arteel gaaa 111t 17 dedir. Ahcıların Milli Emllk • 
madGrlyetlae mClracaatları. 23 30 134 l 

lzmir Sicili Tica· 
ret Memurluğun
dan: 

lımlrde Mimar Kemılettln 
caddeelnde muamele yıpın mQ 
ıeccel [Akseki Ticaret Baak111 
Tark aaoolm ılrketl) alo adaaç 
para nrme lelerlle ogra,acağaaa 
matedılr beyaaaameıl 2279 na· 
martlı kınan hakmGae gôre 
ılcllln 1629 aamar111aa kayıt 
•e teeçll edlldl~l illa olunur. 

lımlr Slclll Ticaret memur· 
lağu reımi mGhr4 n 

8. Tenlk lm1111 

1 - Beyanname 
lzmlr nllllğl yakıek maka· 

mı na: 
2279 numarala 6dftnç para 

terlye, nHlan, ardiye, ılgorta, 

bor11. eatıı komlııyooa, ılmaa 
rlye gibi plyıçı teımGlft mıı· 

clbface mıearaf mft,terlye aittir. 
K.aanan OçGncG maddeel 

hClkmClne te,,lkaa Qç nlıha 
olarık tanzim •e takdim kıla· 

nan leba beyannamenin bir 
nGıhaııaıa lktıaad VekAletlae, · 
ikinci nGıh11ıaaa malmadar. 
lGğlne n açanca nG11h11ınıa 

da kayd •e lllo edilmek Ozere 
tlc1ret ılcll memurlağaaa gôo· 
derllmtalnl yalHrar Ye bu n. 
elle ile eaygıl1rımızı ıaaarız. 

Akukt ticaret b1nk111 
lsmlr merkezi 

16 kuruılak pol 
1m11lar 

Tayyar E•la 
i''alk Onural 

• 

Claıl Mlktan 
Kilo 

1500 
1000 

700 

Tatarı 

Lira 
405 
280 
525 
486 
171 

Tane buğdayı 
•ıarellk. 
Badem lçl 15 

400 
36 

8 25 nrme leleri kanan anı tnf ikan 
1 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları Toz ıeker 

Sabun 
Sadeyağı 

Pirinç 
Mı karna 
Merclmtk 
Nohut 
Horoz f11ulyaıı 
Zeytlayığı 

Sodı 
Zeytla tanesi 
ince toz 
Buğday unu 
Pirinç aau 
Nleeıta 

irmik 
Beyez teaeke 
peyniri. 

1800 
900 
500 
200 
600 

50 
185 
365 
365 
300 
500 
100 
350 
256 

Patates 2000 
Salamufl yıprak 50 
Çeklrdekıla kara 50 
b6m. 

70 
30 
84 
22,5 

12,95 
91,25 
12,77 
39 

100 2, 
56 
64 

Soğın 
Çay 
lblamar 
Kara bık.la 

10 
100 

Kura beselya 100 
Çorbahk eehrlye 25 
Bayak kata 600 
klbrh. 

Bedeli mahımmea 

40 
108 

8 
17 
18 
4,75 

7,50 

yek6a. 2958,47 
Çocuk YUHBIDID bir eenellk 

ihtiyacı için yukarıda cine •e 
mlktarlan hizalarında muham
men bedeli yazılı otaıblr kı· 

lem enık baıkldpllktekl prt· 
name •eçhlle 12.6.936 cama 
gllnl IHt oaaltula ıcık ekılll· 

140 me u~ ihale edllecekılr. leılrak 
7 lçla 22:& liralık ma•akbt te· 

8,50 mlnat mıkbaıu nya bankı te· 
mlnat mektuba ile tayl.,nen 
gCla H ... ue eaclmeae gell · 

beyaaaımedlr. 

1 - Bınkamısıa lzmlr mer 
keılnde, eeaı nlHmnımemlıde 

y11ıh yapabllece~I mHmeltt 
n lkrHattan dolayı borçlular. 
dan alac•ğı (alala en yakeek 
haddi yftıde 12 dlr. 

2 - Bankı tehirler ftzerlne 
olan Iskonto •e llı:ra1 ıtnetle · 

Birinci sınıf müıelıassm 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıobk No. 36 

Telefou 2310, evi ~668 

rlnla tıhıll mıaarıfı mGıterlye lımlr 3 tincQ icra memur· 
aittir. • lagandan: 

3 - Hariç mahaller Gzerlne 1 - Bir borçtan GtGrü hac 
ıhaıcak tıhıll ıenedatı n bı zedllen 800 lifi kıymetindeki 
•ılelerdea 11gari 75 kurae ol· kaaaıız tenole kamyonun p•· 

· mık ll&ere lira bııına oa pafl fl1a çenilmealne karar veril· 
acret ıhaacaktır. mittir. 

4 - Borçlu heaıbı cariler 2 - birinci artırması 1.6.36 
falılerl her 6ç ayda bir hesap p111rteıl ~DnG ıaat 2 de Kor· 
edilerek rreCllmale ilin edile doadı eenole gırajı anaodedlr. 
cektlr. Posta, damga pala gibi 3 - İıteklllerla prtnımeyl 
m11r.t l1r mClıterlye aittir. gGrmek Gıere dairemize kam 

5 - Komlayoala mal •t•ı· yona g6rmek lsere de ~a 
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· ZEE & CO. 

V. N. = Alisehir Banliası ~ 
- ' = OEUTSCBE LEV ANTE LIN1E - • • • -

"BER:~L~.A~· ~~puro el· =-- 1 Z M J R Ş fJ B E S 1 
ikinci Kordon BorH Civarındaki Kendi BloHında 

yevm limanımızda olup Anveret = TELEFON: !2383 
Rouerdam, Bamborg ve Bre _ -men Direk için yok alıcakt.r. 

----·-··---Hertürlü (Banko ve Komisyon) Muameleleri l' upılır. 

----
--
-Vadesizlere % 4 --"SAMOSt1 vapuru 8 had = 

randa bekleniyor 13 hazirana = 
kadar Anvcıre, Rotterdam, Bam -

Mevduat Sarıları: A!tı ay vadt:liy~ % 5 
' Bır sene vadeh1e % 6 faiz verilir. -- , 

burg ve Bremen, DJrek için 
yOkllyecekdr. 

11GALII .. EA,, vapuru 22 ha 
zfranda bekleullmekte ve 27 
hazirana kadar Anvera, Roller 

dam, Bamburg ve Hremeo il 
manları için yok alacıkhr. 

"TİNOS" vapuru 7 hazl· 
randa bekleniyor. Hamburg ve 
Anvereten yok çıkaracaktır. 

A MERICAN ExPORT STEAMS 
BiP CORPORATION NEVYORK 

"ExPRESS,, vapuru 30 ma· 
yasta bekleniyor, Nevyork için 
yak alacakllr. 

S.A. ROYALE HONGROlSE DE 
NAVJGATION DANUBlENNE 

& MARll'IME • BUDAPEST 

"SZEGED,, motora 29 mı 
yısta beklenmektedir. Belgrad, 

No•lsatl, Bodapest, Bratlılua, 

Viyana ve Ltoz tçln yftk alı 

cıktır. 

SERViCE MARITlME ROUMAİN 
BUCA REST 

"l>UROSTOR,. vapuru 10 
hazirandı bek.leni yor. Köslence, 
Sulfna, Galatz ve Galıts ak· 
t11rmas1 811lgrcd, Budapeet, Bra · 
thlava, Viyana için yal kabul 
edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELHAS· 
LINJE (D S. A S. SPANSKE· 

LlNJEN) OSLO 
San Andrea vapuru 19 ha

ıdraodı bekledlyor. İskenderlye, 
Hayfı, Dleppe ve Noneç lf. 
manları için yQk kabul ede· 
cektlr. -

Vapurların isimleri gelme 

tarihleri V«' oulun tarifeleri 
hakkında bir taahhOde glrlel· 
lemez. telefon No. 2007 2008 ..................... 
11,ratelli Speı co 
Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"BERMES,. lvaporo 80 ma· 

yıst beklenmekte olop yGkO· 
nO tahUyedeu ıoora BURGAS, 
V ARNA ve KÔSTENCE liman· 
)arına hareket edecektir. 

"0RESTES,, nporu 31 ma· 
yıata benlcnmekte olup yGkO· 
nft tahliyeden ıonra 6·6·36 da 
ANVERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM n HAMBURG 11 · 
manlau için yak alacaktır. 

"8ERMES11 vapuru 15·6·36 
da gelip 20·6·36 da ANVERS, 
ltOTTERDAM, AMSTERDAM 
ve BAMBURG limanları için 
ytık ılıcaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 

... VIKINGLAND,, motöru 29· 
5.36 de gelip ROTTJ!RDAM, 
BAMBURG, BREMEN (Doğ

ru) COPENBAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OSLO 
ve ISKANDJNAVYA Uman 
lan için ynk alıcakllr. 

'·NOitDLAND,, motarn 15 
6·36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO· 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÖTEBURG, OSLO ve 
lSKANDINAVYA llmonlırı tçlo 
yok alacaktır. 

-= Zahire, Cldm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldl · := ~inde sahiplerine en mQeald eeraltle nanı urlllr. = 
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• -~~-\\l,-m-1-1-.-A-1--5---1---111,-lll/h-~ · ~ ç il ıp atan ara ~ 

Jlır 

.. 

Olivier vEŞürekası 
# 

Limited 

Vapur Aceotası 
Ceodell Han, Blrlacl Kordon 

Tel. 244.3 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"OP9TOt1 .apoıo 20 mıyıa 
Loodra, Bul, ve An•ereten ge 
llp ydk çıkaracık.tır. 

.. FLAMINIAN11 Vlpuru 22 
mayıt Ltverpol n SHnıeadan 

gelip yak çıkaracakt1r. 

NOT : Vilrot tırlblerl, va· 

purların lalmlerl ve unlua 6c· 
retlerlnln değlılkllklertnden mea 
ullyet kabul edilmez. ...................... 

"BIRKALAND., motöra 29 
6 36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO· 
PENBAGE. DANTZIG, GDY· 
Nlı\, GÖTE BMRG, OSLO 
ve ISKANDINAVYA Uman· 
lıfl için yO.k alıcıktar. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

"J\LBA JULIA.. npuru 7. 

6 36 da gelip 8 6·ll6 tarihinde 

PiRE, MAi.TA, MARSILYA 
n BARSELONE hareket ede· 
cektlr. 

Yolca ve yak klbul eder. 
lıAndald hareket tarlhlerlle 

onlonlardakl değlştkllklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsllAt için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
btn111 arkuıuda Fratelll Sperco 
vapur acentahğlDa mGracııat 

edilmesi rica olunur. 
Tdfl. 200.S 2005 2663 

_N~~ 
"' 

,. o ll ıu ıı;· 
. 
' 

Manisa Valiliğinden: 
Açık eksiltme ilanı 

Nev'i 
Et 
Ekmek 
Muhtelif ıebıe 
ve meyva. 
Yoğurt 
Siıt 
Tosya pirinci 
ince ıeker 
Çamaşır sabunu 
Sadeya~ı 
Zeytinyağı 
Mıkarnı 

ş .. brtye 
Çamıeır ıoda11 
Çay 
Pirinç onu 
Kuru faaulya 
Koru aıam 
Nohut 
Toz 
Domates 1alçaeı 

Peynir 
Çivit 
Limon tozu 
Makine yağı 

" 
Muot 

. Gaz 

.. 

Meıe, palamut, p1r· 

Muhammen 
kıymeti 

Mtktarı 
7600 Kilo 

16500 .. 

Kuroı 
30 
10 

Azami 

'f.ntarı 

Lira K. 
2250 00 
1650 00 

Asgari 
800 939 llrahk 
7000 Kilo 
7500 .. 
2000 .. 
1800 " 
1200 " 
400 " 
300 .. 
500 .. 
300 " 
800 " 

20 .. 
200 .. 
400 c 

250 " 
400 .. 
800 4. 

160 il 

40 " 
350 Adet 

4 Kilo 

12 
10 
30 
28 
:JO 
80 
55 
28 
28 
10 

350 
40 
12 
15 
12 

6 
20 
40 

2,5 
80 

13 teneke 300 
12 .. 340 

1800 Kilo 7 ,5 
130 teneke 350 

8(0 00 
750 00 
600 00 
504 00 
360 00 
320 00 
165 00 
140 00 
8j 00 
80 00 
70 00 
80 00 
48 00 
37 50 
48 00 
48 00 
30 00 
16 00 
8 75 
3 20 

39 00 
40 80 

135 00 
455 00 

Muvakkat 
temlaıtı 

Lira K. 
168 75 
123 75 

70 43 
63 00 
56 25 
45 00 
37 80 
27 00 
24 00 
12 38 
10 50 

6 30 
6 00 
6 25 
6 00 
3 60 
2 82 
3 60 
3 60 
2 25 
1 20 

66 
24 

3 00 
:J 00 

10 13 
34 13 

oır odono. 60000 Kilo 1,5 900 00 67 60 
1 - Manisa Memle~et haetaneıl için yukar1da nev'i, miktar 

n mobammen kıy'1'etlerl yazılı malıeme açık eksiltme · 
ye k.onnlmoetor. 

2 - Her biri ayrı ayrı kılmelerle eksiltmeye konulduğundan 
ev11f ve ıeraltl kalmelerlude J1Zıhdır. 

3 - ihale haziranın 12 inci cuma gdoft eaat onda VllAyet 
daimi encllmeol ôoftode ytpılacrıktır. 

4 - DellAllye, llıio Ocretl ve ihale masrafı mftteahhld«ı aittir. 
5 - Şartları öğrenmek lıtlyeoler hergQo VllAyet daimi enen· 

men kalemine mftracaat edeblllrler. '26 30 5 10 1371 

- -= N11zllll Madran rakı fabrikası bir sene evvel ıon ılıtem §§ 
§ Ozerf oe tesisatım Y"Dlleıııle bu ıuretle lçlcllere de ııhbi ra §§ - -= kı •ermekte bolonwuotur. Vak tile lmı14ho k4f 1 gelmem.,. §§ 
_ ılodeo mal verllmfyen Aydın, Umurlu, Kınpıoar, Reeadly", §§ t 
- Sökf", Milis, Muğle, Bodrum gibi yerlere de mıl •erilecek §§ = tir. bkootolar •e•ğıdadır. §§ 
_ 96, 49 190 kuruşluk eleelude yGzde 20 lıkonto YtırUlr ~ 

29, 21 c c « 15 c c :::: - -72, :38 c c c 20 c c :::: - ::::: 22 c c c 14 c c ::::: 

- 16 c c c 16 c c §§ - ::::: -= Boe ~ltıeler .Nazllll teelfml 25 santilitre 3 kuruşa alıa1r -:::::~ 
c c 15 c 2,5 c c = c c 10 c 1 7,.. ::::: g = , a c c ::::: ~ 

S: Aydın depomuz ıçılmıollr. Aydın hınllıl bu yerden lh· ~ g = tlyacını temin edeblllr. Aydınpılaa karoııında No. 64 §§ - -S: Madran mığaueı ve rıılu imalathane& sahibi ::= 
İi lll lll il il lll il il lll il il lll lll l lll lll l lll il il lll lll ili ll L fl t f i 1U 111111111111111111111 i 
•1111111111m1111111111111~ Dok tor ...-11111111111111111111111111• 

il 

1 
p 

! A. Kemal Tonay 1 ; 
;;;; Bateriyolog ve bulaşık, .~algın lıastalıklar mütahassısı ~ 

1 
§ Baemahane iıtaeyona karıumdaki dibek ıokak bqında 30 eayı• ;;: g 
E: h e• •e moayenehaneaiııde 18bah uat 8 dan akeam eaat 6 a kadar ~ = haıtalanm kabul eder. ::::::; = :::; := MGracaat eden haetalara yapılman lhımgelen eair tablillt •e :::::; 
E: mikroakopilc muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuuıa cevas g6• ~ = rGlen Pnomotorak:a moayenehaneıinde montuaman yapıhr. ~ 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4116 111111111111• 

iz mir Vakıflar Direktörlüğünden: 
SeneJl~I V ıkfı Mod:ff No. 

39.40 
67·69 
28·1 
43·40 

Clnıl 

40 Karıtao meıcldJ 11ndıkçılar 1?18 

50 pekllmetçl İbrahim keetelll C. 
" 

96 hacı mıhmut nomao zade 

200 kaplan mustıfa yemlıçareııı 

36 merdivenli osmau 11de 44·1 
207 

mığaaa 

dGkkta 
32 ıımılı meech aımılı mesele 
26 

180 
125 
144 
250 
200 
280 
48 

144 
145 
72 

280 

" tt 

hlear 

" 

" 
il 

" 

ti 

" 
il 

il 

" ,, 
kemeraltı 

yorgancılar 

hlear mey. 

" " 
ikinci bel. 
birinci bel. 
11mancı ı. 

hisar meydın1 

" " 
pılıncılar 

birinci beledi. 

2 
254 

13 
74 
12·14 

4 
15 
11 
84 
92 

6 
13 

" 
,, 
" 
ti 

,, 
ti 

" 
" 
tt 

" 
tt 

84 hayrettin p. haeau boca 7·9 " 
72 kôprftliı F. yol bedeetını 39 ,, 

400 ,, ,, 34 mtğaıa 

300 ıalepçloğlu kemeralb 40 dnkktn 

200 tt " 30 tt 

72 " " 46·5 tt 

120 M. bıcı beelr hlıar ônQ 18 ,, 
120 Y akup bey ,, 28 ., 
250 oehrl Bedri baımıbane 265·267 11 

36 kanh meıclt fenerci 13 ev 

60 rumkuıı uzou yol 90 ,, 
84 " " 86 ,, 
81 pazaryerl ıt pazarı 3 " 
Yokarıdı nnl numaraları yaulı akarıtın mayıs ıooona kadır 

olan icarları on gGo mGddetle açık artırmaya çıkarılmııtır. lbı· 

lesi 5·6 936 cuma gdnQ eaat 15 dedir. istekli olanlar ıeraltl ao· 
lamak ftzere her gGn vakıflar varldıt memurlo~uoa ve lhıleel 
içinde o gGo ve o ıaatte vıkıf lar dlrektôrlilğOnde toplınacı~ 
komisyona mGracaatları tlAn olunur. 1358 26 30 5 

Bayındır Belediyesinden: 
· Bay1Ddır ka1İb1111nın halihazır harita ve mQstıkbel plAnlarıuı.11 

ahnmaeı ve tersimi lal 20.5.936 tarihinden 20.6.936 tarlhJoıı 

kadar bir ay içinde pazarhk.la ve mevcut eartnımeler dıhlllodıı 

ihale olonacakbr. Talip olanların Bay1Ddır belediyesine mGracııl 
etmeleri. 22 30 8 12 1316 

.......... mm....................................................... ' 
PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalh ve böbrekler' 

rahat~ız ve tansiyonları yoksek olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU TAVSIY~~ EDERLER. 


